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 ............................ 6اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة.

تعييندالحدج دالترابيةدللجليعيت.
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 ...................................................................................................... 6تاونات
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قرار لوزير الداخلية رقم 1290.20 صادر في 24 من رمضان 1441 )18 ماي 2020( 
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)18 ماي 2020( بتعيين الحدود الترابية لجماعة آ ت ما ت التابعة 
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151إلقليم شيشاوة........................................................................................ 
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153إلقليم شيشاوة........................................................................................ 
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155إلقليم شيشاوة........................................................................................ 
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 ........................................................................... 157التابعة إلقليم شيشاوة

 1441 رمضان  من   24 في  صادر   1328.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
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 ........................................................................... 159التابعة إلقليم شيشاوة
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166إلقليم ميدلت.......................................................................................... 
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170ميدلت...................................................................................................... 
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174ميدلت...................................................................................................... 
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 ................................................................................................. 188الرشيد ة
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190إلقليم الرشيد ة...................................................................................... 

التغذ ةدالحيوانية.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
رقم 2699.20 صادر في 17 من ربيع امول 1442 )3 نوفمبر 2020( بتغيير 
وتتميم قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1490.13 الصادر في 
22 من أمادى اآلخرة 1434 )3 ماي 2013( بتحد د قائمة املواد غير 
املرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذ ة الحيوانات وكذا قائمة وحدود 
استعماالت املضافات وامخالط املسبقة واملواد الغذائية املركبة واملواد 

 ..................................... 193الغذائية التكميلية املوأهة لتغذ ة الحيوانات.

التعليمدالعي يدالخيص.د-دالئحةدمسيلكدالتكويند مؤسسيتد
املعتلدةدب4سمدالسنةدالجيمعيةد7ي4)/8ي4).

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 1931.20 
صادر في 15 من ربيع اآلخر 1442 )فاتح ديسمبر 2020( بتغيير قرار 
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث العلمي 
رقم 2991.18 الصادر في 10 محرم 1440 )20 سبتمبر 2018( بتحد د 
الخاص  العا ي  التعليم  بمؤسسات  املعتمدة  التكوين  مسالك  الئحة 

206برسم السنة الجامعية 2018/2017...................................................... 

نصوصدخيصة

إقليمدالنواص4.د-دنزعدملكيةدقطعدأرضية.

مرسوم رقم 2.20.907 صادر في 8 أمادى امو 0 1442 )23 ديسمبر 2020( 
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث ملعب ريا�ضي بدوار الهواورة 
أمعة سيدي العيا�ضي بتراب أماعة أوالد صالح بإقليم النواصر وبنزع 

 ............................... 208ملكية القطعتين امرضيتين الالزمتين لهذا الغرض.

مرسوم رقم 2.20.908 صادر في 8 أمادى امو 0 1442 )23 ديسمبر 2020( 
بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث ملعب ريا�ضي بدوار أوالد 
سليمان بجماعة أوالد صالح بإقليم النواصر وبنزع ملكية القطعتين 

 ........................................................... 211امرضيتين الالزمتين لهذا الغرض.

إقليمدسطيت.د-دإعي ةدمنحدقطعدأرضيةدفالحيةدأجدقيبلةدللفالحةد
مندأمالكدالدجلةدالخيصةدإ 0دمستفيد ندأد .

مرسوم رقم 2.20.909 صادر في 8 أمادى امو 0 1442 )23 ديسمبر 2020( 
 ق�ضي بإعادة منح قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك 
الدولة الخاصة إ 0 مستفيد أد د عل0 إثر إسقاط حق املسلمة له 

 .............................................................................. 213سابقا بإقليم سطات.
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 ق�ضي بإعادة منح قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك 
الدولة الخاصة إ 0 مستفيد أد د عل0 إثر إسقاط حق املسلمة له 

 .............................................................................. 214سابقا بإقليم سطات.

مرسوم رقم 2.20.911 صادر في 8 أمادى امو 0 1442 )23 ديسمبر 2020( 
 ق�ضي بإعادة منح قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك 
الدولة الخاصة إ 0 مستفيد أد د عل0 إثر إسقاط حق املسلمة له 

 .............................................................................. 215سابقا بإقليم سطات.

إقليمدالنيضور.د-دتحد ددامللكدالعلوميدالبح4ي.

مرسوم رقم 2.20.912 صادر في 8 أمادى امو 0 1442 )23 ديسمبر 2020( 
 ق�ضي بتحد د امللك العمومي لساحل البحر امبيض املتوسط »بحيرة 

216مارشيكا« التابع للنفوذ الترابي لجماعة أركمان بإقليم الناضور............ 
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املعي التدبيندالشهي ات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2784.20 

صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 

القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

218بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2785.20 

صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 

القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

219بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2786.20 

صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 

القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

219بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2787.20 

صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 

القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

220بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2788.20 

صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 

القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

221بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2789.20 

صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 

القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

221بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2790.20 

صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 

القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

222بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2791.20 

صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 

القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

223بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2792.20 

صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 

القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

223بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2793.20 
صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتتميم القرار 
رقم 666.03 الصادر في 7 رأب 1424 )4 سبتمبر 2003( بتحد د الئحة 
الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض 

 ...................................................................................... 224املسالك البولية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2794.20 
صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتتميم القرار 
رقم 570.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحد د 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

225اممراض الجلد ة..................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2797.20 
صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

225بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2798.20 
القرار  بتتميم  )10 نوفمبر 2020(  امول 1442  ربيع  من   24 في  صادر 
رقم 743.09 الصادر في 26 من ربيع امول 1430 )24 مارس 2009( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحد د 

226تخصص : البيولوأية الطبية )أو التحاليل البيولوأية الطبية(........... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2801.20 
صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

227بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2803.20 
صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

227بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2807.20 
صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

228بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2808.20 
صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

229بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي رقم 2818.20 
صادر في 24 من ربيع امول 1442 )10 نوفمبر 2020( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

229بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 
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مجلسداملنيفسة

30 من ربيع امول 1442  في  70/ق/2020 صادر  املنافسة عدد   قرار ملجلس 
 »OCP 16 نوفمبر  2020( املتعلق بتو ي املجمع الشريف للفوسفاط(
 »Dupont OCP لشركة   مباشر   بشكل  الحصرية  املراقبة   S.A«

 ........................................................... .Operations(Consulting .S.A«231

 قرار ملجلس املنافسة عدد 71/ق/2020 صادر في 30 من ربيع امول 1442
 »ZF China شركتي  من  كل  بإنشاء  املتعلق   )2020 نوفمبر   16(
»Investment(Co. Ltd و»Wolong(Electric  Group(Co., Ltd« ملنشأة 
 »Wolong ZF Automotive Electric Motors مشتركة حاملة لإلسم

 .................................................................................................Co., Ltd«233

قرار ملجلس املنافسة عدد 72/ق/2020 صادر في 30 من ربيع امول 1442 
تخص  اقتصادي  تركيـز  عملية  بمشروع  املتعلـق   )2020 نوفمبر   16(
رفع شركة »Mitsui&Co. Europe(PLC« ملساهمتها في رأسمال وحقوق 
التصويت لشركة »Zalar(Holding(sa« وتو ي املراقبة املشتركة للشركة 

235إ 0 أانب املساهمين الرئيسيين فيها. ...................................................... 

قرار ملجلس املنافسة عدد 73/ ق/2020 صادر في 30 من ربيع امول 1442 
)16 نوفمبر 2020( املتعلق بتو ي مجموعة »Prysmian« املراقبة غير 
املباشرة الحصرية عن طريق اقتناء 100% من أسهم رأسمال وحقوق 

 ...................................................»EHC(Global(Inc« 237التصويت لشــركـــة

 1442 25 من ربيع اآلخر  79/ق/2020 صادر في  قرار ملجلس املنافسة عدد 

تو ي  تخص  اقتصادي  تركيـز  بعملية  املتعلـق   )2020 ديسمبر   11(

الشركة الفرنسية »Chryso sas« املراقبة الجزئية عبر اقتناء 50 % من 

الرأسمال االأتماعي باإلضافة إ 0 صوت واحد من حقوق التصويت 

 ............................................................................ . »Aptex sarl« 239لشركة

 1442 25 من ربيع اآلخر  80/ق/2020 صادر في  قرار ملجلس املنافسة عدد 

 »Hightech Payment شركة  بتو ي  واملتعلق   )2020 ديسمبر   11(

أميع  اقتناء  طريق  عن  املباشرة  الحصرية  املراقبة   Systems s.a«
 »Innovation حصص رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة به لشركة

 .......................................................................Process Control s.a.r.l«241

1442 25 من ربيع اآلخر  81/ق/2020 صادر في   قرار ملجلس املنافسة عدد 

 Investindustrial(Advisors املتعلق بتو ي شركة )11 ديسمبر 2020(

أسهم  اقتناء  طريق  عن  املباشرة  غير  الحصرية  املراقبة   Limited
 DT Invest srlو Della(Toffola(spa رأسمال وحقوق التصويت لشركتي

 .......................................Della  Toffola 245املكونتين للمجموعة اإل طالية

 1442 25 من ربيع اآلخر  82/ق/2020 صادر في  قرار ملجلس املنافسة عدد 

 »Amiblu(Holding(Gmbh« املتعلق بتو ي شركة )11 ديسمبر 2020(

أسهم  من   %85 نسبة  اقتناء  طريق  عن  املباشرة  الحصرية  املراقبة 
 »Amitech Maroc لشركة  به  التصويت املرتبطة  وحقوق  رأسمال 

 .........................................................................................................S.A«247
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ق4اردل4ئيسدالحكومةدرقم)3.92.20)صي ردفي))))مندربيعداآلخ4))))ي 

 )4ي) يسلبر)4)4)()بتعييندقيضييندل4ئيسةدلجنتيندف4عيتين

فيدحضيرةداللجنةدالوطنيةدللنظ4دفيدالطعونداملتعلقةدبيلض4يبة.

رئيس الحكومة،

بناء)عل0 أحكام املدونة العامة للضرائب،)وال سيما املادة)226)منها)؛

املتعلق) (100.13 رقم) التنظيمي  القانون  من  (80 املادة) وعل0 

باملجلس امعل0 للسلطة القضائية،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف)

رقم)1.16.40)بتاريخ)14)من أمادى اآلخرة)1437 )24)مارس)2016(،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

يعين السيد عادل نظام،)عضو املجلس امعل0 للسلطة القضائية،)

في) بالرباط  االبتدائية  املحكمة  رئيس  زحاف،) الهادي  عبد  والسيد 

حضيرة اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة،)لرئاسة)

لجنتين فرعيتين خلفا للسيد ن الحسن الكاسم وعبد الرفيع ارويحن.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع اآلخر)1442 )10)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الد ن العثماني.

نصوصدعيمة

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1287.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدبوهو ةدالتيبعةدإلقليمدتيجنيت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

تاونات، إلقليم  التابعة  بوهودة  لجـــماعــــة  التــــرابيـــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  مبين  هــــو  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 بـوهـودة ق بتعيين الحدود الترابية لجماعةجدول يتعل 
 

 
  التابعة إلقليم تاونات كما يبينها الخط المضلع 

 
 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

  

575685=X  
 :2النقطة 

575503=X 
 :1النقطة 

 453834=Y  453811=Y 

 575917=X  
 :4النقطة 

575716=X 
 :3النقطة 

 453912=Y  453892=Y 

 576275=X  
 :6النقطة 

576067=X 
 :5النقطة 

 454335=Y  454278=Y 

 577977=X  
 :8النقطة 

577647=X 
 :7النقطة 

 455619=Y  455526=Y 

 578409=X  
 :10النقطة 

578058=X 
 :9النقطة 

 455707=Y  455610=Y 

 579577=X  
 :12النقطة 

578585=X 
 :11النقطة 

 456028=Y  455718=Y 

 581554=X  
 :14النقطة 

580196=X 
 :13النقطة 

 455225=Y  456110=Y 

 583603=X  
 :16النقطة 

582492=X 
 :15النقطة 

 454086=Y  455098=Y 

 586354=X  
 :18النقطة 

585869=X 
 :17النقطة 

 451741=Y  451699=Y 

 588421=X  
 :20النقطة 

588008=X 
 :19النقطة 

 450350=Y  451100=Y 

 588549=X  
 :22النقطة 

588716=X 
 :21النقطة 

 448909=Y  450201=Y 

 587567=X  
 :24النقطة 

587292=X 
 :23النقطة 

 448337=Y  448816=Y 

 586780=X  
 :26النقطة 

586887=X 
 :25النقطة 

 447838=Y  448020=Y 

 
 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   8

585790=X  
 :28النقطة 

586566=X 
 :27النقطة 

 446512=Y  446762=Y 

 586494=X  
 :30النقطة 

586019=X 
 :29النقطة 

 445636=Y  446313=Y 

 586830=X  
 :32النقطة 

586586=X 
 :31النقطة 

 444378=Y  444826=Y 

 583089=X  
 :34النقطة 

583245=X 
 :33النقطة 

 442399=Y  442388=Y 

 576265=X  
 :36النقطة 

581184=X 
 :35النقطة 

 441869=Y  442018=Y 

 575899=X  
 :38النقطة 

576266=X 
 :37النقطة 

 443060=Y  442281=Y 

 575201=X  
 :40النقطة 

575342=X 
 :39النقطة 

 443116=Y  442878=Y 

  

574419=X 
 :41النقطة 

  
442925=Y 

 
 .الجزار واديبمجرى ترتبط فيما بينها  21و 20و 19النقط 

 .ورغة بمجرى واديترتبطان فيما بينهما  33و 32النقطتان 

 .510ترتبط فيما بينها بمحور الطريق الجهوية رقم  36و 35و 34النقط 

 .سرى بمجرى واديترتبطان فيما بينهما  1و 41النقطتان 
 

 
 
 

 



9الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1288.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدالزريزردالتيبعةدإلقليمدتيجنيت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

تاونات، إلقليم  التابعة  الزريزر  لجـــماعــــة  التــــرابيـــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  مبين  هــــو  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 4ي  

 
 الـزريـزر ق بتعيين الحدود الترابية لجماعةجدول يتعل

 

 
  التابعة إلقليم تاونات كما يبينها الخط المضلع 

 
 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

  
567986=X  

 :2النقطة 
565581=X 

 :1النقطة 
 448015=Y  447228=Y 

 568440=X  
 :4النقطة 

567855=X 
 :3النقطة 

 447394=Y  447772=Y 

 570011=X  
 :6النقطة 

569496=X 
 :5النقطة 

 447501=Y  447455=Y 

 570848=X  
 :8النقطة 

570684=X 
 :7النقطة 

 447553=Y  447281=Y 

 573378=X  
 :10النقطة 

572099=X 
 :9النقطة 

 447379=Y  447478=Y 

 575866=X  
 :12النقطة 

573811=X 
 :11النقطة 

 448007=Y  447571=Y 

 574419=X  
 :14النقطة 

576128=X 
 :13النقطة 

 442925=Y  447871=Y 

 572160=X  
 :16النقطة 

572753=X 
 :15النقطة 

 441508=Y  442005=Y 

 571604=X  
 :18النقطة 

571535=X 
 :17النقطة 

 441452=Y  441627=Y 

 570979=X  
 :20النقطة 

571357=X 
 :19النقطة 

 441048=Y  441440=Y 

 569752=X  
 :22النقطة 

569949=X 
 :21النقطة 

 440882=Y  440978=Y 

 567829=X  
 :24النقطة 

569040=X 
 :23النقطة 

 442040=Y  441487=Y 

 566242=X  
 :26النقطة 

566874=X 
 :25النقطة 

 441951=Y  441419=Y 

 
 



ييالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

563458=X  
 :28النقطة 

564597=X 
 :27النقطة 

 441533=Y  441195=Y 

 564593=X  
 :30النقطة 

563982=X 
 :29النقطة 

 443344=Y  443351=Y 

 564764=X  
 :32النقطة 

564921=X 
 :31النقطة 

 445281=Y  444020=Y 

  

565413=X 
 :33النقطة 

  
445492=Y 

 
 

 وادي ايسالن.ترتبطان فيما بينهما بمجرى  8و 7النقطتان 

 .وادي سرىا بمجرى ترتبط فيما بينه 15و 14و 13النقط 

 .8رقم  الوطنيةالطريق محور  عبرترتبطان فيما بينهما  20و 19النقطتان 

 .5312 رقم اإلقليمية الطريق محورعبر ترتبطان فيما بينهما  30و 29النقطتان 

 .5312 رقم اإلقليمية للطريق الجديد المسار محور عبرترتبطان فيما بينهما  31و 30النقطتان 

 .الثالثاءمجرى وادي  عبرترتبطان فيما بينهما  1و 33النقطتان 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1289.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية
لجليعةدالخاللفةدالتيبعةدإلقليمدتيجنيت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27) وليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

تاونات، التابعة إلقليم  الخاللفة  لجـــماعــــة  التــــرابيـــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  مبين  هــــو  كما   تعين،)
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية )ي  

 
 خـاللـفـةال ق بتعيين الحدود الترابية لجماعةجدول يتعل                                             

 

 
  التابعة إلقليم تاونات كما يبينها الخط المضلع                                       

 

 المبير التالية :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات                                            
 

 567870=X  
 :2النقطة 

567573=X 
  :1النقطة 

456863=Y  457101=Y 

 
568692=X   4النقطة: 

568425=X 
  :3النقطة 

456604=Y  456541=Y 

 
568918=X   6النقطة: 

568821=X 
  :5النقطة 

456545=Y  456467=Y 

 
570249=X   8النقطة: 

568983=X 
  :7النقطة 

457539=Y  456553=Y 

 
573672=X   10النقطة: 

571738=X 
  :9النقطة 

457957=Y  458333=Y 

 
576128=X   12النقطة: 

575503=X 
  :11النقطة 

447871=Y  453811=Y 

 
573811=X   14النقطة: 

575866=X 
  :13النقطة 

447571=Y  448007=Y 

 
572099=X   16النقطة: 

573378=X 
  :15النقطة 

447478=Y  447379=Y 

 
570684=X   18النقطة: 

570848=X 
  :17النقطة 

447281=Y  447553=Y 

 
569496=X   20النقطة: 

570011=X 
  :19النقطة 

447455=Y  447501=Y 



3يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

567855=X  
 :22النقطة 

568440=X 
 :21النقطة 

 447772=Y  447394=Y 

 565581=X  
 :24النقطة 

567986=X 
 :23النقطة 

 447228=Y  448015=Y 

 564679=X  
 :26النقطة 

563382=X 
 :25النقطة 

 453693=Y  453678=Y 

  
564541=X 

 :27النقطة 

  
455022=Y 

 
 .509عبر محور الطريق الجهوية رقم ترتبطان فيما بينهما  4و 3النقطتان 

 سرى. واديترتبط فيما بينها بمجرى  12و 11و 10و 9 النقط

 .بومهدي واديترتبطان فيما بينهما بمجرى  18و 17النقطتان 

 .الثالثاء واديترتبطان فيما بينهما بمجرى  25و 24النقطتان 

 .العراص واديبمجرى ترتبطان فيما بينهما  26و 25النقطتان 

 .زاغلومجرى وادي  عبرترتبطان فيما بينهما  27و 26النقطتان 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1290.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية
لجليعةدتلضيتدالتيبعةدإلقليمدتيجنيت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27) وليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

تاونات، إلقليم  التابعة  تمضيت  لجـــماعــــة  التــــرابيـــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  مبين  هــــو  كما   تعين،)
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية )ي  

 
 تـمـضـيـتجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 

 

 
  التابعة إلقليم تاونات كما يبينها الخط المضلع 

 
 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

  

612651.00=X  
 :2النقطة 

610118.00=X 
 :1النقطة 

 462135.00=Y  461747.00=Y 

 614524.00=X  
 :4النقطة 

613642.00=X 
 :3النقطة 

 462525.00=Y  461788.00=Y 

 614743.00=X  
 :6النقطة 

615195.00=X 
 :5النقطة 

 459234.00=Y  460387.00=Y 

 614947.00=X  
 :8النقطة 

614888.00=X 
 :7النقطة 

 458618.00=Y  458769.00=Y 

 614913.00=X  
 :10النقطة 

614886.00=X 
 :9النقطة 

 457966.00=Y  458210.00=Y 

 615548.00=X  
 :12النقطة 

614938.00=X 
 :11النقطة 

 457327.00=Y  457824.00=Y 

 615212.00=X  
 :14النقطة 

615309.00=X 
 :13النقطة 

 457142.00=Y  456991.00=Y 

 615256.00=X  
 :16النقطة 

615126.00=X 
 :15النقطة 

 456871.00=Y  456938.00=Y 

 615250.00=X  
 :18النقطة 

615286.00=X 
 :17النقطة 

 456548.00=Y  456590.00=Y 

 615377.00=X  
 :20النقطة 

615311.00=X 
 :19النقطة 

 456525.00=Y  456490.00=Y 

 615677.00=X  
 :22النقطة 

615762.00=X 
 :21النقطة 

 455896.00=Y  456148.00=Y 

 616699.00=X  
 :24النقطة 

616821.00=X 
 :23النقطة 

 455690.00=Y  455993.00=Y 

 616727.00=X  
 :26النقطة 

616944.00=X 
 :25النقطة 

 455302.00=Y  455615.00=Y 

 
 



5يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

617727.00=X  
 :28النقطة 

617519.00=X 
 :27النقطة 

 453170.00=Y  454067.00=Y 

 618076.00=X  
 :30النقطة 

617162.00=X 
 :29النقطة 

 451769.00=Y  452302.00=Y 

 618303.00=X  
 :32النقطة 

618346.00=X 
 :31النقطة 

 451077.00=Y  451712.00=Y 

 618736.00=X  
 :34النقطة 

618323.00=X 
 :33النقطة 

 450707.00=Y  450749.00=Y 

 618439.86=X  
 :36النقطة 

618388.00=X 
 :35النقطة 

 449746.89=Y  450057.00=Y 

 618926.00=X  
 :38النقطة 

618487.00=X 
 :37النقطة 

 448858.00=Y  449323.00=Y 

 617629.00=X  
 :40النقطة 

618116.00=X 
 :39النقطة 

 448530.00=Y  449002.00=Y 

 613919.00=X  
 :42النقطة 

614003.00=X 
 :41النقطة 

 447569.00=Y  447392.00=Y 

 613483.00=X  
 :44النقطة 

613684.00=X 
 :43النقطة 

 447810.00=Y  447628.00=Y 

 612556.00=X  
 :46النقطة 

613382.00=X 
 :45النقطة 

 448158.00=Y  448012.00=Y 

 611836.00=X  
 :48النقطة 

612212.00=X 
 :47النقطة 

 448641.00=Y  448365.00=Y 

 611355.00=X  
 :50النقطة 

611626.00=X 
 :49النقطة 

 448389.00=Y  448622.00=Y 

 607243.43=X  
 :52النقطة 

610752.00=X 
 :51النقطة 

 445955.40=Y  448521.00=Y 

 601789.00=X  
 :54النقطة 

602181.00=X 
 :53النقطة 

 446785.00=Y  445910.00=Y 

 
 
 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 6ي  

 
600266.00=X  

 :56النقطة 
601143.00=X 

 :55النقطة 
 447485.00=Y  447129.00=Y 

 603872.00=X  
 :58النقطة 

602433.00=X 
 :57النقطة 

 448892.00=Y  449320.00=Y 

 604960.00=X  
 :60النقطة 

604767.00=X 
 :59النقطة 

 449851.00=Y  449419.00=Y 

 605864.00=X  
 :62النقطة 

605597.00=X 
 :61النقطة 

 450102.00=Y  450042.00=Y 

 605676.00=X  
 :64النقطة 

605842.00=X 
 :63النقطة 

 451359.00=Y  450467.00=Y 

 604904.00=X  
 :66النقطة 

605422.00=X 
 :65النقطة 

 452411.00=Y  451733.00=Y 

 603952.00=X  
 :68النقطة 

604468.00=X 
 :67النقطة 

 452973.00=Y  452839.00=Y 

 603267.00=X  
 :70النقطة 

603417.00=X 
 :69النقطة 

 453465.00=Y  453018.00=Y 

 603215.00=X  
 :72النقطة 

603408.00=X 
 :71النقطة 

 453986.00=Y  453588.00=Y 

 601415.00=X  
 :74النقطة 

603090.00=X 
 :73النقطة 

 454269.00=Y  453946.00=Y 

 600811.00=X  
 :76النقطة 

601237.00=X 
 :75النقطة 

 455407.00=Y  455341.00=Y 

 599982.00=X  
 :78النقطة 

600913.00=X 
 :77النقطة 

 456831.00=Y  456101.00=Y 

 598943.00=X  
 :80النقطة 

599526.00=X 
 :79النقطة 

 457444.00=Y  456600.00=Y 

 597525.00=X  
 :82النقطة 

598484.00=X 
 :81النقطة 

 458442.00=Y  457934.00=Y 
 

 



7يالجريدة الرسمية  عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

599197.00=X  
 :84النقطة 

598088.00=X 
 :83النقطة 

 459834.00=Y  459105.00=Y 

 601578.00=X  
 :86النقطة 

600200.00=X 
 :85النقطة 

 461652.00=Y  459883.00=Y 
 600425.00=X  

 :88النقطة 
600082.00=X 

 :87النقطة 
 463615.00=Y  463035.00=Y 
 606066.00=X  

 :90النقطة 
604028.00=X 

 :89النقطة 
 467045.00=Y  467096.00=Y 
 606194.00=X  

 :92النقطة 
606409.00=X 

 :91النقطة 
 463967.00=Y  464578.00=Y 
 607950.00=X  

 :94النقطة 
607485.00=X 

 :93النقطة 
 461831.00=Y  461993.00=Y 
 609902.00=X  

 :96النقطة 
608699.00=X 

 :95النقطة 
 461764.00=Y  462227.00=Y 

 

 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الغربية لوادي بورد. 13و 12النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الغربية لوادي بورد. 17و 16النقطتان 
 فيما بينهما بخط مستقيم يقطع وادي بورد. ترتبطان 21و 20النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الشرقية لوادي بورد. 22و 21النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي صغور. 35و 34النقطتان 
 .5413ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  39و 38النقطتان 
 بينهما بمجرى وادي الحجر. ترتبطان فيما 41و 40النقطتان 
 .5413ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  49و 48النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي بوعاصم. 54و 53و 52و 51النقط 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي ورغة. 57و 56النقطتان 
 تاغزوت.ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي  58و 57النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي ورغة. 75و 74و 73النقط 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي ورغة. 78و 77النقطتان 
 .5337ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  70و 69النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي احميدو. 89و 88و 87النقط 
 .5339بطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم ترت 91و 90النقطتان 
 .5337ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  92و 91النقطتان 

 

599197.00=X  
 :84النقطة 

598088.00=X 
 :83النقطة 

 459834.00=Y  459105.00=Y 

 601578.00=X  
 :86النقطة 

600200.00=X 
 :85النقطة 

 461652.00=Y  459883.00=Y 
 600425.00=X  

 :88النقطة 
600082.00=X 

 :87النقطة 
 463615.00=Y  463035.00=Y 
 606066.00=X  

 :90النقطة 
604028.00=X 

 :89النقطة 
 467045.00=Y  467096.00=Y 
 606194.00=X  

 :92النقطة 
606409.00=X 

 :91النقطة 
 463967.00=Y  464578.00=Y 
 607950.00=X  

 :94النقطة 
607485.00=X 

 :93النقطة 
 461831.00=Y  461993.00=Y 
 609902.00=X  

 :96النقطة 
608699.00=X 

 :95النقطة 
 461764.00=Y  462227.00=Y 

 

 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الغربية لوادي بورد. 13و 12النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الغربية لوادي بورد. 17و 16النقطتان 
 فيما بينهما بخط مستقيم يقطع وادي بورد. ترتبطان 21و 20النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الشرقية لوادي بورد. 22و 21النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي صغور. 35و 34النقطتان 
 .5413ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  39و 38النقطتان 
 بينهما بمجرى وادي الحجر. ترتبطان فيما 41و 40النقطتان 
 .5413ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  49و 48النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي بوعاصم. 54و 53و 52و 51النقط 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي ورغة. 57و 56النقطتان 
 تاغزوت.ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي  58و 57النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي ورغة. 75و 74و 73النقط 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي ورغة. 78و 77النقطتان 
 .5337ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  70و 69النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي احميدو. 89و 88و 87النقط 
 .5339بطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم ترت 91و 90النقطتان 
 .5337ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  92و 91النقطتان 
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598088.00=X 
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 607950.00=X  

 :94النقطة 
607485.00=X 

 :93النقطة 
 461831.00=Y  461993.00=Y 
 609902.00=X  

 :96النقطة 
608699.00=X 

 :95النقطة 
 461764.00=Y  462227.00=Y 

 

 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الغربية لوادي بورد. 13و 12النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الغربية لوادي بورد. 17و 16النقطتان 
 فيما بينهما بخط مستقيم يقطع وادي بورد. ترتبطان 21و 20النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الشرقية لوادي بورد. 22و 21النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي صغور. 35و 34النقطتان 
 .5413ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  39و 38النقطتان 
 بينهما بمجرى وادي الحجر. ترتبطان فيما 41و 40النقطتان 
 .5413ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  49و 48النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي بوعاصم. 54و 53و 52و 51النقط 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي ورغة. 57و 56النقطتان 
 تاغزوت.ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي  58و 57النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي ورغة. 75و 74و 73النقط 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي ورغة. 78و 77النقطتان 
 .5337ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  70و 69النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي احميدو. 89و 88و 87النقط 
 .5339بطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم ترت 91و 90النقطتان 
 .5337ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  92و 91النقطتان 
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 463967.00=Y  464578.00=Y 
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 :93النقطة 
 461831.00=Y  461993.00=Y 
 609902.00=X  

 :96النقطة 
608699.00=X 

 :95النقطة 
 461764.00=Y  462227.00=Y 

 

 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الغربية لوادي بورد. 13و 12النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الغربية لوادي بورد. 17و 16النقطتان 
 فيما بينهما بخط مستقيم يقطع وادي بورد. ترتبطان 21و 20النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الشرقية لوادي بورد. 22و 21النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي صغور. 35و 34النقطتان 
 .5413ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  39و 38النقطتان 
 بينهما بمجرى وادي الحجر. ترتبطان فيما 41و 40النقطتان 
 .5413ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  49و 48النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي بوعاصم. 54و 53و 52و 51النقط 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي ورغة. 57و 56النقطتان 
 تاغزوت.ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي  58و 57النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي ورغة. 75و 74و 73النقط 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي ورغة. 78و 77النقطتان 
 .5337ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  70و 69النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي احميدو. 89و 88و 87النقط 
 .5339بطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم ترت 91و 90النقطتان 
 .5337ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  92و 91النقطتان 
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 461831.00=Y  461993.00=Y 
 609902.00=X  

 :96النقطة 
608699.00=X 

 :95النقطة 
 461764.00=Y  462227.00=Y 

 

 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الغربية لوادي بورد. 13و 12النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الغربية لوادي بورد. 17و 16النقطتان 
 فيما بينهما بخط مستقيم يقطع وادي بورد. ترتبطان 21و 20النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بالضفة الشرقية لوادي بورد. 22و 21النقطتان 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي صغور. 35و 34النقطتان 
 .5413ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  39و 38النقطتان 
 بينهما بمجرى وادي الحجر. ترتبطان فيما 41و 40النقطتان 
 .5413ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  49و 48النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي بوعاصم. 54و 53و 52و 51النقط 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي ورغة. 57و 56النقطتان 
 تاغزوت.ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي  58و 57النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي ورغة. 75و 74و 73النقط 
 ترتبطان فيما بينهما بمجرى وادي ورغة. 78و 77النقطتان 
 .5337ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  70و 69النقطتان 

 ترتبط فيما بينها بمجرى وادي احميدو. 89و 88و 87النقط 
 .5339بطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم ترت 91و 90النقطتان 
 .5337ترتبطان فيما بينهما عبر محور الطريق اإلقليمية رقم  92و 91النقطتان 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 8ي  

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1291.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدبنيدجنجلدتيف4اجتدالتيبعةدإلقليمدتيجنيت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحدود الترابية لجماعة بني ونجل تافراوت التابعة إلقليم تاونات، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



9يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 
 بني ونجل تافراوتجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 

 

 
  التابعة إلقليم تاونات كما يبينها الخط المضلع 

 
 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

  
598943=X  

 :2النقطة 
598484=X 

 :1النقطة 
 457444=Y  457934=Y 

 599982=X  
 :4النقطة 

599526=X 
 :3النقطة 

 456831=Y  456600=Y 

 600811=X  
 :6النقطة 

600913=X 
 :5النقطة 

 455407=Y  456101=Y 

 601415=X  
 :8النقطة 

601237=X 
 :7النقطة 

 454269=Y  455341=Y 

 600790=X  
 :10النقطة 

600968=X 
 :9النقطة 

 453655=Y  453672=Y 

 600129=X  
 :12النقطة 

600973=X 
 :11النقطة 

 449053=Y  450027=Y 

 597823=X  
 :14النقطة 

598872=X 
 :13النقطة 

 448997=Y  448778=Y 

 597069=X  
 :16النقطة 

597257=X 
 :15النقطة 

 447978=Y  449064=Y 

 595221=X  
 :18النقطة 

596031=X 
 :17النقطة 

 447344=Y  448205=Y 

 594730=X  
 :20النقطة 

595336=X 
 :19النقطة 

 447036=Y  447202=Y 

 592853=X  
 :22النقطة 

593966=X 
 :21النقطة 

 446720=Y  446673=Y 

 592448=X  
 :24النقطة 

592119=X 
 :23النقطة 

 448039=Y  447685=Y 

 592368=X  
 :26النقطة 

592443=X 
 :25النقطة 

 448179=Y  448170=Y 

592265=X  
 :28النقطة 

592430=X 
 :27النقطة 

 448907=Y  448793=Y 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   (4

 591566=X  
 :30النقطة 

592139=X 
 :29النقطة 

 448684=Y  448782=Y 

 591027=X  
 :32النقطة 

590871=X 
 :31النقطة 

 449804=Y  448987=Y 

 590414=X  
 :34النقطة 

590621=X 
 :33النقطة 

 452277=Y  449989=Y 

 591947=X  
 :36النقطة 

591570=X 
 :35النقطة 

 451971=Y  452282=Y 

 592539=X  
 :38النقطة 

591952=X 
 :37النقطة 

 452010=Y  451825=Y 

 594247=X  
 :40النقطة 

593455=X 
 :39النقطة 

 452549=Y  452447=Y 

 594132=X  
 :42النقطة 

594444=X 
 :41النقطة 

 454493=Y  452871=Y 

 594142=X  
 :44النقطة 

594494=X 
 :43النقطة 

 455437=Y  455261=Y 

 593234=X  
 :46النقطة 

593225=X 
 :45النقطة 

 456418=Y  456321=Y 

 597428=X  
 :48النقطة 

596759=X 
 :47النقطة 

 456775=Y  457168=Y 
 

 ورغة. واديمجرى عبر ترتبطان فيما بينهما  5و 4النقطتان 

 ورغة. واديمجرى عبر ترتبطان فيما بينهما  8و 7النقطتان 

 المالح. واديمجرى عبر ترتبطان فيما بينهما  11و 10النقطتان 

 شواولة. واديمجرى عبر ترتبطان فيما بينهما  16و 15النقطتان 

 القصبة. واديمجرى عبر ترتبطان فيما بينهما  37و 36النقطتان 

 

 

 

 
 



ي)الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1292.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدفنيسةدبيبدالحيطدالتيبعةدإلقليمدتيجنيت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحدود الترابية لجماعة فناسة باب الحيط التابعة إلقليم تاونات، كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   ((

 
 فناسة باب الحيطبتعيين الحدود الترابية لجماعة  جدول يتعلق

 

 
  التابعة إلقليم تاونات كما يبينها الخط المضلع 

 
 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

  
592052=X  

 :2النقطة 
591785=X 

 :1النقطة 
 457745=Y  457725=Y 

 593234=X  
 :4النقطة 

592647=X 
 :3النقطة 

 456418=Y  456816=Y 

 594142=X  
 :6النقطة 

593225=X 
 :5النقطة 

 455437=Y  456321=Y 

 594132=X  
 :8النقطة 

594494=X 
 :7النقطة 

 454493=Y  455261=Y 

 594247=X  
 :10النقطة 

594444=X 
 :9النقطة 

 452549=Y  452871=Y 

 592539=X  
 :12النقطة 

593455=X 
 :11النقطة 

 452010=Y  452447=Y 

 591947=X  
 :14النقطة 

591952=X 
 :13النقطة 

 451971=Y  451825=Y 

 590414=X  
 :16النقطة 

591570=X 
 :15النقطة 

 452277=Y  452282=Y 

 591027=X  
 :18النقطة 

590621=X 
 :17النقطة 

 449804=Y  449989=Y 

 591566=X  
 :20النقطة 

590871=X 
 :19النقطة 

 448684=Y  448987=Y 

 592265=X  
 :22النقطة 

592139=X 
 :21النقطة 

 448907=Y  448782=Y 

 592368=X  
 :24النقطة 

592430=X 
 :23النقطة 

 448179=Y  448793=Y 

 592448=X  
 :26النقطة 

592443=X 
 :25النقطة 

 448039=Y  448170=Y 
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592853=X  
 :28النقطة 

592119=X 
 :27النقطة 

 446720=Y  447685=Y 

 594730=X  
 :30النقطة 

593966=X 
 :29النقطة 

 447036=Y  446673=Y 

 595221=X  
 :32النقطة 

595336=X 
 :31النقطة 

 447344=Y  447202=Y 

 597069=X  
 :34النقطة 

596031=X 
 :33النقطة 

 447978=Y  448205=Y 

 598355=X  
 :36النقطة 

597862=X 
 :35النقطة 

 446859=Y  446682=Y 

 599351=X  
 :38النقطة 

599025=X 
 :37النقطة 

 446707=Y  446907=Y 

 600266=X  
 :40النقطة 

599831=X 
 :39النقطة 

 447485=Y  446691=Y 

 601789=X  
 :42النقطة 

601143=X 
 :41النقطة 

 446785=Y  447129=Y 

 601662=X  
 :44النقطة 

602181=X 
 :43النقطة 

 445258=Y  445910=Y 

 600017=X  
 :46النقطة 

600856=X 
 :45النقطة 

 443937=Y  444086=Y 

 599062=X  
 :48النقطة 

600071=X 
 :47النقطة 

 442963=Y  443648=Y 

 597488=X  
 :50النقطة 

597348=X 
 :49النقطة 

 441220=Y  441607=Y 

 592824=X  
 :52النقطة 

593911=X 
 :51النقطة 

 440225=Y  440535=Y 

 590261=X  
 :54النقطة 

593424=X 
 :53النقطة 

 443227=Y  441179=Y 

 590869=X  
 :56النقطة 

590678=X 
 :55النقطة 

 444094=Y  443950=Y 

 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   ((

589963=X  
 :58النقطة 

590836=X 
 :57النقطة 

 444415=Y  444220=Y 

 590162=X  
 :60النقطة 

589739=X 
 :59النقطة 

 445058=Y  444686=Y 

 586586=X  
 :62النقطة 

586830=X 
 :61النقطة 

 444826=Y  444378=Y 

 586019=X  
 :64النقطة 

586494=X 
 :63النقطة 

 446313=Y  445636=Y 

 586566=X  
 :66النقطة 

585790=X 
 :65النقطة 

 446762=Y  446512=Y 

 586887=X  
 :68النقطة 

586780=X 
 :67النقطة 

 448020=Y  447838=Y 

 587292=X  
 :70النقطة 

587567=X 
 :69النقطة 

 448816=Y  448337=Y 

 588716=X  
 :72النقطة 

588549=X 
 :71النقطة 

 450201=Y  448909=Y 

 588008=X  
 :74النقطة 

588421=X 
 :73النقطة 

 451100=Y  450350=Y 

 587935=X  
 :76النقطة 

587292=X 
 :75النقطة 

 453817=Y  453453=Y 

 589681=X  
 :78النقطة 

588890=X 
 :77النقطة 

 454648=Y  454147=Y 

 589817=X  
 :80النقطة 

590307=X 
 :79النقطة 

 456002=Y  454981=Y 

 591012=X  
 :82النقطة 

590217=X 
 :81النقطة 

 457560=Y  456811=Y 
 

 القصبة. واديترتبطان فيما بينهما بمجرى  14و 13النقطتان 
 ورغة. واديترتبطان فيما بينهما بمجرى  35و 34النقطتان 
 ورغة. واديترتبطان فيما بينهما بمجرى  40و 39النقطتان 
 البراري. واديترتبطان فيما بينهما بمجرى  54و 53النقطتان 
 ورغة. واديترتبطان فيما بينهما بمجرى  61و 60النقطتان 

 الجزار. واديترتبط فيما بينها بمجرى  75و 74و 73 النقط



5)الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1293.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدالبسيبسيدالتيبعةدإلقليمدتيجنيت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

تاونات، التابعة إلقليم  البسابسا  التــــرابيـــة لجـــماعــــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  هــــو مبين  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 البـسـابـسـا ق بتعيين الحدود الترابية لجماعةجدول يتعل
 التابعة إلقليم تاونات كما يبينها الخط المضلع 

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

561084=X  
 :2النقطة 

560398=X 
 :1النقطة 

 418724=Y  419463=Y 

 561675=X  
 :4النقطة 

561444=X 
 :3النقطة 

 418586=Y  418573=Y 

 561851=X  
 :6النقطة 

561827=X 
 :5النقطة 

 418730=Y  418555=Y 

 562017=X  
 :8النقطة 

562086=X 
 :7النقطة 

 418978=Y  418889=Y 

 562078=X  
 :10النقطة 

562054=X 
 :9النقطة 

 419481=Y  419336=Y 

 563379=X  
 :12النقطة 

563160=X 
 :11النقطة 

 418967=Y  419312=Y 

 564873=X  
 :14النقطة 

563871=X 
 :13النقطة 

 418890=Y  418918=Y 

 564808=X  
 :16النقطة 

565849=X 
 :15النقطة 

 414201=Y  418249=Y 

 565021=X  
 :18النقطة 

564925=X 
 :17النقطة 

 414156=Y  414326=Y 

 566320=X  
 :20النقطة 

565908=X 
 :19النقطة 

 414831=Y  414937=Y 

 566973=X  
 :22النقطة 

566529=X 
 :21النقطة 

 414639=Y  415033=Y 

 568145=X  
 :24النقطة 

567427=X 
 :23النقطة 

 414721=Y  414697=Y 

 567346=X  
 :26النقطة 

568144=X 
 :25النقطة 

 412559=Y  413452=Y 

 565537=X  
 :28النقطة 

566102=X 
 :27النقطة 

 412368=Y  412443=Y 



7)الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 565447=X  
 :30النقطة 

565427=X 
 :29النقطة 

 410866=Y  411942=Y 

 564647=X  
 :32النقطة 

564919=X 
 :31النقطة 

 409836=Y  410809=Y 

 559138=X  
 :34النقطة 

564962=X 
 :33النقطة 

 406152=Y  408540=Y 

 558194=X  
 :36النقطة 

557429=X 
 :35النقطة 

 415365=Y  413742=Y 

 560518=X  
 :38النقطة 

559521=X 
 :37النقطة 

 416254=Y  415170=Y 

 560320=X  
 :40النقطة 

560330=X 
 :39النقطة 

 418741=Y  416987=Y 
 

 .ابةخ واديترتبطان فيما بينهما بمجرى  12و 11النقطتان 

 .العنصر واديترتبطان فيما بينهما بمجرى  16و 15النقطتان 

 .8رقم  الوطنيةالطريق محور  عبرترتبطان فيما بينهما  18و 17النقطتان 

 .اللبنالقديم لوادي مجرى بالترتبطان فيما بينهما  33و 32النقطتان 

 .بمجرى وادي اللبنترتبطان فيما بينهما  34و 33النقطتان 

 .مجرى وادي جمعة عبرترتبطان فيما بينهما  35و 34النقطتان 

 .مجرى وادي كوبان عبرترتبطان فيما بينهما  36و 35النقطتان 

 .مجرى وادي سي عبد هللا عبرترتبطان فيما بينهما  37و 36النقطتان 
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 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1294.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدعيندمعطوفدالتيبعةدإلقليمدتيجنيت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة عين معطوف التابعة إلقليم تاونات،  تعين،)كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



9)الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 
 مـعـطـوفجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة عـــيـــن 

 

 
  التابعة إلقليم تاونات كما يبينها الخط المضلع 

 
 المبير التالية:الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات 

  
578700.00=X   576198.00 :2النقطة=X  430050.00  :1النقطة=Y  429421.00=Y 
 580314.00=X   579388.00 :4النقطة=X  3النقطة: 
 428529.00=Y  429077.00=Y 
 581086.00=X   580789.00 :6النقطة=X  428295.00  :5النقطة=Y  428315.00=Y 
 581496.00=X   581329.00 :8النقطة=X  428312.00  :7النقطة=Y  428325.00=Y 
 581869.00=X   581642.00 :10النقطة=X  428228.00  :9النقطة=Y  428200.00=Y 
 582357.00=X   582191.00 :12النقطة=X  428444.00  :11النقطة=Y  428370.00=Y 
 583041.00=X   582532.00 :14النقطة=X  428568.00  :13النقطة=Y  428468.00=Y 
 584544.00=X   584235.00 :16النقطة=X  15النقطة: 
 428285.00=Y  428206.00=Y 
 584765.00=X   584630.00 :18النقطة=X  17النقطة: 
 428273.00=Y  428289.00=Y 
 585510.00=X   585114.00 :20النقطة=X  428633.00  :19النقطة=Y  428382.00=Y 
 586156.00=X   585700.00 :22النقطة=X  428836.00  :21النقطة=Y  428182.00=Y 
 587444.00=X   586963.00 :24النقطة=X  429870.00  :23النقطة=Y  429418.00=Y 
 588206.00=X   588206.00 :26النقطة=X  431637.00  :25النقطة=Y  431637.00=Y 
 589205.00=X   588479.00 :28النقطة=X  27النقطة: 
 430747.00=Y  431697.00=Y 
 586255.00=X   586085.00 :30النقطة=X  29النقطة: 
 427086.00=Y  427706.00=Y 
 586646.00=X   586508.02 :32النقطة=X  425850.00  :31النقطة=Y  426006.22=Y 
 586896.00=X   587498.00 :34النقطة=X  423945.00  :33النقطة=Y  425192.00=Y 
587104.00=X   587117.00 :36النقطة=X  423297.00  :35النقطة=Y  423823.00=Y 
 587255.00=X   586994.00 :38النقطة=X  422515.00  :37النقطة=Y  423058.00=Y 
 587583.00=X   587141.00 :40النقطة=X  39النقطة: 
 421542.00=Y  422108.00=Y 
 586902.00=X   587027.00 :42النقطة=X  41النقطة: 
 420982.00=Y  421154.00=Y 
 586176.00=X   586385.00 :44النقطة=X  421014.00  :43النقطة=Y  421090.00=Y 
 585741.00=X   586028.00 :46النقطة=X  421200.00  :45النقطة=Y  420938.00=Y 
 584287.00=X   585484.00 :48النقطة=X  422040.00  :47النقطة=Y  421716.00=Y 

588256,00
431595,00
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 584564.00=X   583945.00 :50النقطة=X  423342.00  :49النقطة=Y  422617.00=Y 
 583820.00=X   584365.00 :52النقطة=X  51النقطة: 
 423204.00=Y  423443.00=Y 
 582723.00=X   583391.00 :54النقطة=X  53النقطة: 
 422951.00=Y  423056.00=Y 
 582429.00=X   582273.00 :56النقطة=X  422117.00  :55النقطة=Y  422576.00=Y 
 581765.00=X   582203.00 :58النقطة=X  421712.00  :57النقطة=Y  422111.00=Y 
 581412.00=X   581626.00 :60النقطة=X  421723.00  :59النقطة=Y  421808.00=Y 
 581002.00=X   581235.00 :62النقطة=X  422348.00  :61النقطة=Y  421817.00=Y 
 580840.00=X   580891.00 :64النقطة=X  63النقطة: 
 421973.00=Y  422312.00=Y 
 579666.00=X   580065.00 :66النقطة=X  65النقطة: 
 422010.00=Y  422302.00=Y 
 578036.00=X   579382.00 :68النقطة=X  421912.00  :67النقطة=Y  421796.00=Y 
 577082.00=X   577738.00 :70النقطة=X  422012.00  :69النقطة=Y  421759.00=Y 
576810.00=X   576875.00 :72النقطة=X  421471.00  :71النقطة=Y  421607.00=Y 
 576355.00=X   576534.00 :74النقطة=X  421442.00  :73النقطة=Y  421349.00=Y 
 575519.00=X   576092.00 :76النقطة=X  75النقطة: 
 421383.00=Y  421190.00=Y 
 574473.00=X   574870.00 :78النقطة=X  77النقطة: 
 421884.00=Y  421897.00=Y 
 574046.00=X   574292.00 :80النقطة=X  422042.00  :79النقطة=Y  421977.00=Y 
 573600.00=X   573705.00 :82النقطة=X  421864.00  :81النقطة=Y  421590.00=Y 
 573721.00=X   573730.00 :84النقطة=X  423840.00  :83النقطة=Y  422296.00=Y 
 573808.00=X   573995.00 :86النقطة=X  424642.00  :85النقطة=Y  424032.00=Y 
 573455.00=X   573927.00 :88النقطة=X  87النقطة: 
 425324.00=Y  424887.00=Y 
 573554.00=X   573591.00 :90النقطة=X  89النقطة: 
 425549.00=Y  425446.00=Y 
 573439.00=X   573423.00 :92النقطة=X  425667.00  :91النقطة=Y  425609.00=Y 
 572140.00=X   572960.00 :94النقطة=X  425048.00  :93النقطة=Y  425635.00=Y 
 571525.00=X   572039.00 :96النقطة=X  425315.00  :95النقطة=Y  425347.00=Y 
 570897.00=X   571410.00 :98النقطة=X  425472.00  :97النقطة=Y  425391.00=Y 
 571098.00=X   570964.00 :100النقطة=X  99النقطة: 
 426173.00=Y  425777.00=Y 
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 572133.00=X   571323.00 :102النقطة=X  426868.00  :101النقطة=Y  426761.00=Y 
 572260.00=X   571994.00 :104النقطة=X  103النقطة: 
 427371.00=Y  427387.00=Y 
 572728.00=X   572550.00 :106النقطة=X  105النقطة: 
 426979.00=Y  427383.00=Y 
 572960.00=X   572844.00 :108النقطة=X  426757.00  :107النقطة=Y  426934.00=Y 
573241.00=X   573054.00 :110النقطة=X  426545.00  :109النقطة=Y  426728.00=Y 
 573601.00=X   573265.00 :112النقطة=X  426554.00  :111النقطة=Y  426386.00=Y 
 574831.00=X   574059.00 :114النقطة=X  426393.00  :113النقطة=Y  426602.00=Y 
 576470.00=X   575270.00 :116النقطة=X  115النقطة: 
 428878.00=Y  427173.00=Y 

  
576302.00=X  117النقطة: 

  
428832.00=Y 

 

 وادي التهريز.تتبع حدود الجماعة مجرى  2و 1بين النقطتين 

 وادي صفاصفة.تتبع حدود الجماعة مجرى  3و 2بين النقطتين 

 وادي العنيصر.تتبع حدود الجماعة مجرى  25و 24بين النقطتين 

 تتبع حدود الجماعة مجرى وادي نوال. 29و 28و 27بين النقط 

 تتبع حدود الجماعة مجرى وادي نوال. 32و 31و 30بين النقط 

 اللبن.وادي  تتبع حدود الجماعة مجرى 50و 49بين النقطتين 

 .5320تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم  93و 92بين النقطتين 

 .5320تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم  96و 95بين النقطتين 

 .5320تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم  98و 97بين النقطتين 

 مجرى بو سعد. تتبع حدود الجماعة 116و 115بين النقطتين 

 
 

 
 

واد بوسعد.
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 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1295.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدعيندلكدحدالتيبعةدإلقليمدتيجنيت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة عين لكدح التابعة إلقليم تاونات، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 لكدحجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة عـــيـــن 

 

 
  التابعة إلقليم تاونات كما يبينها الخط المضلع 

 
 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:

 
 

 
562597=X   561197 :2النقطة=X  1النقطة: 
 395855=Y  395053=Y 

 564850=X   564484 :4النقطة=X  3النقطة: 
 397043=Y  397273=Y 

 565615=X   565510 :6النقطة=X  5النقطة: 
 395930=Y  397140=Y 

 573083=X   572210 :8النقطة=X  7النقطة: 
 396678=Y  395951=Y 

 573580=X   573275 :10النقطة=X  9النقطة: 
 396171=Y  396654=Y 

 574845=X   574148 :12النقطة=X  11النقطة: 
 396932=Y  396923=Y 

 575640=X   575324 :14النقطة=X  13النقطة: 
 397461=Y  397291=Y 

 576149=X   575922 :16النقطة=X  15النقطة: 
 397915=Y  397748=Y 

 577544=X   576420 :18النقطة=X  17النقطة: 
 398347=Y  398201=Y 

 577798=X   577675 :20النقطة=X  19النقطة: 
 398851=Y  398917=Y 

 577779=X   578102 :22النقطة=X  21النقطة: 
 399516=Y  398994=Y 

 578942=X   578852 :24النقطة=X  23النقطة: 
 399683=Y  399466=Y 

 579827=X   579147 :26النقطة=X  25النقطة: 
 399493=Y  399764=Y 
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580157=X   579954 :28النقطة=X  27النقطة: 
 400054=Y  399816=Y 

 581309=X   580486 :30النقطة=X  29النقطة: 
 401278=Y  400448=Y 

 581583=X   581515 :32النقطة=X  31النقطة: 
 400843=Y  400767=Y 

 581884=X   581706 :34النقطة=X  33النقطة: 
 401166=Y  400941=Y 

 582661=X   582466 :36النقطة=X  35النقطة: 
 401425=Y  401296=Y 

 583443=X   583116 :38النقطة=X  37النقطة: 
 402039=Y  401748=Y 

 583801=X   583763 :40النقطة=X  39النقطة: 
 402999=Y  402259=Y 

 584522=X   583771 :42النقطة=X  41النقطة: 
 403870=Y  403261=Y 

 585096=X   584552 :44النقطة=X  43النقطة: 
 403833=Y  403605=Y 

 586343=X   585889 :46النقطة=X  45النقطة: 
 404276=Y  403680=Y 

 589684=X   587289 :48النقطة=X  47النقطة: 
 399123=Y  404474=Y 

 591922=X   591013 :50النقطة=X  49النقطة: 
 399341=Y  399206=Y 

 586953=X   591319 :52النقطة=X  51النقطة: 
 394688=Y  395842=Y 

  
574547=X  53النقطة: 

  
390798=Y 
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 .المالح واديبمجرى ترتبطان فيما بينهما  7و 6النقطتان 

 .بشعبة الفنارا مفيما بينه انترتبط 10و 9 تانالنقط

 .بشعبة السماترتبطان فيما بينهما  48و 47النقطتان 

 .ايناونوادي ا بمجرى ترتبط فيما بينه 1و 53و 52و 51 النقط
 

 
 
 
 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1296.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدمسيسةدالتيبعةدإلقليمدتيجنيت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

تاونات، إلقليم  التابعة  مساسة  لجـــماعــــة  التــــرابيـــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  مبين  هــــو  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 مــســاســةجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 

 

 
  التابعة إلقليم تاونات كما يبينها الخط المضلع 

 

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 576504=X  
 :2النقطة 

575305=X 
 :1النقطة 

 409794=Y  409464=Y 

 577456=X  
 :4النقطة 

577167=X 
 :3النقطة 

 409112=Y  409392=Y 

 578471=X  
 :6النقطة 

578218=X 
 :5النقطة 

 408661=Y  408756=Y 

 578812=X  
 :8النقطة 

578671=X 
 :7النقطة 

 409393=Y  408865=Y 

 579254=X  
 :10النقطة 

579040=X 
 :9النقطة 

 409316=Y  409246=Y 

 579199=X  
 :12النقطة 

579195=X 
 :11النقطة 

 409358=Y  409323=Y 

 579116=X  
 :14النقطة 

579083=X 
 :13النقطة 

 409524=Y  409388=Y 

 579447=X  
 :16النقطة 

579316=X 
 :15النقطة 

 409694=Y  409722=Y 

 580028=X  
 :18النقطة 

579814=X 
 :17النقطة 

 409635=Y  409999=Y 

 581052=X  
 :20النقطة 

580680=X 
 :19النقطة 

 410168=Y  410135=Y 

 582202=X  
 :22النقطة 

581671=X 
 :21النقطة 

 410113=Y  410093=Y 

 582329=X  
 :24النقطة 

582099=X 
 :23النقطة 

 411229=Y  410786=Y 

 582726=X  
 :26النقطة 

582752=X 
 :25النقطة 

 411577=Y  411217=Y 

 583516=X  
 :28النقطة 

582899=X 
 :27النقطة 

 412555=Y  411917=Y 



37الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 584197=X  
 :30النقطة 

583913=X 
 :29النقطة 

 412840=Y  412819=Y 

 585507=X  
 :32النقطة 

585088=X 
 :31النقطة 

 412401=Y  412486=Y 

 585666=X  
 :34النقطة 

585817=X 
 :33النقطة 

 411336=Y  412220=Y 

 585829=X  
 :36النقطة 

585721=X 
 :35النقطة 

 411716=Y  411766=Y 

 585262=X  
 :38النقطة 

585284=X 
 :37النقطة 

 409988=Y  410289=Y 

 584427=X  
 :40النقطة 

584260=X 
 :39النقطة 

 409667=Y  409928=Y 

 583983=X  
 :42النقطة 

584241=X 
 :41النقطة 

 409888=Y  409671=Y 

 583300=X  
 :44النقطة 

583300=X 
 :43النقطة 

 408440=Y  408782=Y 

 583985=X  
 :46النقطة 

583429=X 
 :45النقطة 

 407986=Y  408102=Y 

 583729=X  
 :48النقطة 

584020=X 
 :47النقطة 

 407319=Y  407566=Y 

 584177=X  
 :50النقطة 

583782=X 
 :49النقطة 

 406998=Y  406806=Y 

 584368=X  
 :52النقطة 

584319=X 
 :51النقطة 

 406480=Y  406447=Y 

 584546=X  
 :54النقطة 

584523=X 
 :53النقطة 

 406383=Y  406221=Y 

 584988=X  
 :56النقطة 

584888=X 
 :55النقطة 

 406141=Y  406467=Y 

 587118=X  
 :58النقطة 

585231=X 
 :57النقطة 

 405901=Y  406153=Y 
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 587350=X  
 :60النقطة 

587203=X 
 :59النقطة 

 405297=Y  405348=Y 

 586843=X  
 :62النقطة 

587028=X 
 :61النقطة 

 405087=Y  405156=Y 

 586343=X  
 :64النقطة 

587289=X 
 :63النقطة 

 404276=Y  404474=Y 

 585096=X  
 :66النقطة 

585889=X 
 :65النقطة 

 403833=Y  403680=Y 

 584522=X  
 :68النقطة 

584552=X 
 :67النقطة 

 403870=Y  403605=Y 

 583801=X  
 :70النقطة 

583771=X 
 :69النقطة 

 402999=Y  403261=Y 

 583443=X  
 :72النقطة 

583763=X 
 :71النقطة 

 402039=Y  402259=Y 

 582661=X  
 :74النقطة 

583116=X 
 :73النقطة 

 401425=Y  401748=Y 

 581884=X  
 :76النقطة 

582466=X 
 :75النقطة 

 401166=Y  401296=Y 

 581583=X  
 :78النقطة 

581706=X 
 :77النقطة 

 400843=Y  400941=Y 

 581309=X  
 :80النقطة 

581515=X 
 :79النقطة 

 401278=Y  400767=Y 

 580757=X  
 :82النقطة 

581076=X 
 :81النقطة 

 403158=Y  401661=Y 

 580275=X  
 :84النقطة 

580420=X 
 :83النقطة 

 403804=Y  403830=Y 

 579758=X  
 :86النقطة 

580073=X 
 :85النقطة 

 403667=Y  403566=Y 

 579406=X  
 :88النقطة 

579545=X 
 :87النقطة 

 403822=Y  403635=Y 
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 576802=X  
 :90النقطة 

579261=X 
 :89النقطة 

 405585=Y  404080=Y 

 576515=X  
 :92النقطة 

576614=X 
 :91النقطة 

 405545=Y  405508=Y 

 576279=X  
 :94النقطة 

576392=X 
 :93النقطة 

 405635=Y  405529=Y 

 575959=X  
 :96النقطة 

576106=X 
 :95النقطة 

 406032=Y  405610=Y 

 575913=X  
 :98النقطة 

575845=X 
 :97النقطة 

 406637=Y  406396=Y 

 576273=X  
 :100النقطة 

576122=X 
 :99النقطة 

 407022=Y  406775=Y 

  

576223=X 
 :101النقطة 

  

407449=Y 
 

 الرصيف. واديترتبطان فيما بينهما بمجرى  34و 33النقطتان 

 الرصيف. واديترتبطان فيما بينهما بمجرى  36و 35النقطتان 

 .508رقم  الجهويةالطريق  عبرترتبطان فيما بينهما  57و 56النقطتان 

 .5335الطريق اإلقليمية رقم  عبرترتبطان فيما بينهما  61و 60النقطتان 

 .السما شعبة عبرترتبطان فيما بينهما  63و 62النقطتان 

 .ابةخ واديترتبطان فيما بينهما بمجرى  1و 101النقطتان 
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ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1297.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابيةدلجليعةدبنيدأليلدمكصوليند

التيبعةدإلقليمدالحسيلة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

تعين،)كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)الحدود الترابية لجماعة بني أميل مكصولين التابعة إلقليم الحسيمة،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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  مكصولين جميل بني لجماعةق بتعيين الحدود الترابية جدول يتعل
 بينها الخط المضلعيكما  التابعة إلقليم الحسيمة

 مبير التالية:يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات ال الذي
 

 

 

587773,22= X  585771,33 :2النقطة= X  1النقطة: 
498282,75= Y 498558,31= Y 
591940,15= X  590121,87 :4النقطة= X  3النقطة: 
493618,69= Y 498619,89= Y 
591528,39= X  590862,97 :6النقطة= X  5النقطة: 
490541,87= Y 491823,27= Y 
590427,07= X  592157,71 :8النقطة= X  7النقطة: 
487546,68= Y 490804,60= Y 
592118,09= X  592105,27 :10النقطة= X  9النقطة: 
485350,67= Y 487967,05= Y 
591233,32= X  592296,34 :12النقطة= X  11النقطة: 
485301,88= Y 484858,17= Y 
589676,10= X  590512,56 :14النقطة= X  13النقطة: 
487630,87= Y 486263,36= Y 
587317,43= X  588832,37 :16النقطة= X  15النقطة: 
485172,61= Y 486060,61= Y 
584762,28= X  585571,54 :18النقطة= X  17النقطة: 
486741,38= Y 485716,80= Y 
582152,29= X  583690,79 :20النقطة= X  19النقطة: 
486612,05= Y 486797,43= Y 
580778,94= X  581760,53 :22النقطة= X  21النقطة: 
487844,07= Y 488396,73= Y 
582166,52= X  580999,35 :24النقطة= X  23النقطة: 
491014,69= Y 489382,35= Y 
584563,02= X  582924,72 :26النقطة= X  25النقطة: 
495254,59= Y 492498,69= Y 

  585584,94= X  27النقطة: 
 495330,30= Y 

 

 ترتبط فيما بينها عبر جبل موتيت. 26و 25و 24و 23 النقط -
 ترتبطان فيما بينهما عبر واد منصار )رافد لواد فضال(. 27و 26النقطتان  -
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ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1298.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابيةدلجليعةدبنيداكليلد

التيبعةدإلقليمدالحسيلة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة بني اكميل التابعة إلقليم الحسيمة، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



3)الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 اكميل بني ق بتعيين الحدود الترابية لجماعةجدول يتعل
 بينها الخط المضلعيكما  التابعة إلقليم الحسيمة

 مبير التالية:يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات ال الذي
 

 

593552,03= X  584792,43 :2النقطة= X  1النقطة: 
505721,72= Y 507543,24= Y 
592973,88= X  593763,63 :4النقطة= X  3النقطة: 
501740,65= Y 503484,95= Y 
594884,08= X  593215,44 :6النقطة= X  5النقطة: 
500372,01= Y 500761,53= Y 
595284,02= X  596232,08 :8النقطة= X  7النقطة: 
490755,61= Y 497415,22= Y 
596920,94= X  596767,48 :10النقطة= X  9النقطة: 
490139,48= Y 490652,92= Y 
596102,40= X  597067,72 :12النقطة= X  11النقطة: 
486015,89= Y 486482,29= Y 
593173,27= X  594063,13 :14النقطة= X  13النقطة: 
485818,00= Y 485240,40= Y 
592118,09= X  593434,57 :16النقطة= X  15النقطة: 
485350,67= Y 485422,76= Y 
590427,07= X  592105,27 :18النقطة= X  17النقطة: 
487546,68= Y 487967,05= Y 
591528,39= X  592157,71 :20النقطة= X  19النقطة: 
490541,87= Y 490804,60= Y 
591940,15= X  590862,97 :22النقطة= X  21النقطة: 
493618,69= Y 491823,27= Y 
587773,22= X  590121,87 :24النقطة= X  23النقطة: 
498282,75= Y 498619,89= Y 
585097,04= X  585771,33 :26النقطة= X  25النقطة: 
498419,80= Y 498558,31= Y 
584056,89= X  584001,51 :28النقطة= X  27النقطة: 
499272,35= Y 498982,74= Y 
583826,24= X  583901,65 :30النقطة= X  29النقطة: 
500566,23= Y 499778,04= Y 
583281,20= X  584104,06 :32النقطة= X  31النقطة: 
500903,58= Y 501039,84= Y 
584594.00= X  584019,86 :34النقطة= X  33النقطة: 
503624,99= Y 502379,79= Y 
582347,03= X  585800,51 :36النقطة= X  35النقطة: 
504670,01= Y 504831,93= Y 

  582919,17= X  37النقطة: 

  506379,07= Y 
 
 ترتبطان فيما بينهما عبر ساحل البحر األبيض المتوسط. 2و 1النقطتان  -

 .2ترتبط فيما بينها عبر الطريق الوطنية رقم  16و 15و 14النقط  -

 الخندق.ترتبطان فيما بينهما عبر واد  1و 37النقطتان  -
 

 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   ((

ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1299.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابيةدلجليعةدشق4اند

التيبعةدإلقليمدالحسيلة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة شقران التابعة إلقليم الحسيمة، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



5)الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 شقران لجماعةق بتعيين الحدود الترابية جدول يتعل
 بينها الخط المضلعيكما  التابعة إلقليم الحسيمة

 مبير التالية:يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات ال الذي
 

 

 

 
623691,06= X  623379,44 :2النقطة= X  1النقطة: 
488158,02= Y 488704,70= Y 
625982,78= X  625613,94 :4النقطة= X  3النقطة: 
486930,48= Y 487211,45= Y 
627959,20= X  627178,09 :6النقطة= X  5النقطة: 
488594,78= Y 487180,74= Y 
630221,55= X  629097,70 :8النقطة= X  7النقطة: 
487915,86= Y 489684,90= Y 
630896,22= X  630371,72 :10النقطة= X  9النقطة: 
487810,72= Y 488109,24= Y 
630431,33= X  630306,49 :12النقطة= X  11النقطة: 
485958,91= Y 486111.00= Y 
632057,93= X  631127,26 :14النقطة= X  13النقطة: 
486747,55= Y 486260,08= Y 
632380,90= X  632428,22 :16النقطة= X  15النقطة: 
485804,03= Y 486163,70= Y 
633120,15= X  632753,55 :18النقطة= X  17النقطة: 
485154,64= Y 485299,27= Y 
634525,15= X  633384,76 :20النقطة= X  19النقطة: 
484691,56= Y 485231,67= Y 
634526,85= X  634618,31 :22النقطة= X  21النقطة: 
484045,26= Y 484695,70= Y 
636611,75= X  633962,55 :24النقطة= X  23النقطة: 
483389,42= Y 483299,62= Y 
638715,39= X  638331,19 :26النقطة= X  25النقطة: 
482188,75= Y 483003,62= Y 
637226,59= X  638169,44 :28النقطة= X  27النقطة: 
480253,23= Y 482121,70= Y 
635936,89= X  636695,24 :30النقطة= X  29النقطة: 
479494,75= Y 480289,79= Y 
632179,92= X  633931,54 :32النقطة= X  31النقطة: 
475884,82= Y 477891,38= Y 
633130,58= X  633257,31 :34النقطة= X  33النقطة: 
474547,80= Y 475587,60= Y 
630996,17= X  632491,29 :36النقطة= X  35النقطة: 
475981,40= Y 474390,48= Y 
627328,71= X  630531,87 :38النقطة= X  37النقطة: 
473492,80= Y 473396,25= Y 
626496,39= X  627116,85 :40النقطة= X  39النقطة: 
470640,70= Y 471651,27= Y 

  



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   (6

 

624845,05= X  625447,41 :42النقطة= X  41النقطة: 
470931,16= Y 471110,91= Y 
624983,86= X  624701,43 :44النقطة= X  43النقطة: 
471701,51= Y 471377,43= Y 
625031,10= X  624822,67 :46النقطة= X  45النقطة: 
473577,39= Y 472461,78= Y 
623883,21= X  624517,72 :48النقطة= X  47النقطة: 
475237,42= Y 474605,90= Y 
624953,74= X  624254,11 :50النقطة= X  49النقطة: 
476688,36= Y 476076,31= Y 
623423,73= X  624005,90 :52النقطة= X  51النقطة: 
479123,42= Y 477673,02= Y 
622394.00= X  622798,51 :54النقطة= X  53النقطة: 
479675,21= Y 479300,87= Y 
622581,19= X  623115,57 :56النقطة= X  55النقطة: 
481517,72= Y 480863,84= Y 
620602,96= X  621638,20 :58النقطة= X  57النقطة: 
481448,45= Y 481243,43= Y 
619741,59= X  619960,86 :60النقطة= X  59النقطة: 
483245,86= Y 482226,97= Y 
621915,28= X  620025,69 :62النقطة= X  61النقطة: 
486763,57= Y 484443,17= Y 

 
 622102,11= X  63النقطة: 

 
 487533,05= Y 

 
 ترتبطان فيما بينهما عبر واد ماروي. 2و 1النقطتان  -
 .5204ترتبط فيما بينها عبر الطريق اإلقليمية رقم  21و 20و 19و 18النقط  -
 عبر واد مالو. ترتبطان فيما بينهما 29و 28النقطتان  -
 يوسف. آيتواد  ترتبطان فيما بينهما عبر 38و 37النقطتان  -

 

 

 

 

 

 
 



7)الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1300.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابيةدلجليعةداربعيءدتيجري4تد

التيبعةدإلقليمدالحسيلة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تعين،)كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة اربعاء)تاوريرت التابعة إلقليم الحسيمة،

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   (8

 تاوريرت اربعاء لجماعةق بتعيين الحدود الترابية جدول يتعل
 بينها الخط المضلعيكما  التابعة إلقليم الحسيمة

 مبير التالية:يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات ال الذي
 

 
 

 

 

 

  

634687,09= X 
 :2النقطة 

634618,31= X 
 :1النقطة 

484888,67= Y 484695,70= Y 

636899,21= X 
 :4النقطة 

635519,71= X 
 :3النقطة 

486218,19= Y 484898,49= Y 

639719,10= X 
 :6النقطة 

638671,77= X 
 :5النقطة 

485777,62= Y 486502,11= Y 

642811,78= X 
 :8النقطة 

641405,59= X 
 :7النقطة 

483045,72= Y 484869,22= Y 

643557,53= X 
 :10النقطة 

643735,83= X 
 :9النقطة 

485461,24= Y 485195,59= Y 

643693,71= X 
 :12النقطة 

643496,74= X 
 :11النقطة 

486702,84= Y 486142,18= Y 

644434,66= X 
 :14النقطة 

643840,67= X 
 :13النقطة 

486788,02= Y 486829,80= Y 

644895,07= X 
 :16النقطة 

644959,49= X 
 :15النقطة 

485168,33= Y 486744,21= Y 

644358,98= X 
 :18النقطة 

643724,69= X 
 :17النقطة 

482151,68= Y 482629,67= Y 

643459,10= X 
 :20النقطة 

642885,09= X 
 :19النقطة 

479498,46= Y 480881,02= Y 

643779,79= X 
 :22النقطة 

643700,53= X 
 :21النقطة 

477902,89= Y 478783,76= Y 

641607.00= X 
 :24النقطة 

642997,74= X 
 :23النقطة 

475050,15= Y 475951,43= Y 

637889,93= X 
 :26النقطة 

640890,54= X 
 :25النقطة 

474000,22= Y 474608,88= Y 

634255,24= X 
 :28النقطة 

635000,62= X 
 :27النقطة 

472505,32= Y 472681,35= Y 

633146,09= X 
 :30النقطة 

633554,49= X 
 :29النقطة 

471983,24= Y 472003,12= Y 

629064,18= X 
 :32النقطة 

632641,41= X 
 :31النقطة 

472061,45= Y 472111,76= Y 

627116,85= X 
 :34النقطة 

627323,47= X 
 :33النقطة 

471651,27= Y 471738,05= Y 



9)الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 زرا )رافد لواد النكور(.امترتبطان فيما بينهما عبر واد  8و 7النقطتان  -
 ترتبط فيما بينها عبر واد النكور. 17و 16و 15النقط  -
 فيما بينهما عبر جبل ازرا.  انترتبط 19و 18النقطتان  -
 ا عبر جبل تايدا انتفونست.مفيما بينه انترتبط 22و 21تان النقط -
 .اسمار جبل قمة عبر بينها فيما ترتبط 27و 26و 25 النقط -
 النكور(.ترتبط فيما بينهما عبر واد النكوربعد ملتقى واد بايو وواد تيمرزكا )رافدي واد  29و 28النقطتان  -
 ترتبط فيما بينها عبر جبل افوزار. 33و 32و 31النقط  -
 تتواجدان بالمكان المسمى باب تفساست. 34و 33النقطتان  -
 يت يوسف.آترتبطان فيما بينها عبر واد  36و 35النقطتان  -
 ا عبر واد مالو )رافد لواد النكور(.مترتبطان فيما بينه 45و 44النقطتان  -

 
 
 
 

 

630531,87= X 
 :36النقطة 

627328,71= X 
 :35النقطة 

473396,25= Y 473492,80= Y 

632491,29= X 
 :38النقطة 

630996,17= X 
 :37النقطة 

474390,48= Y 475981,40= Y 

633257,31= X 
 :40النقطة 

633130,58= X 
 :39النقطة 

475587,60= Y 474547,80= Y 

633931,54= X 
 :42النقطة 

632179,92= X 
 :41النقطة 

477891,38= Y 475884,82= Y 

636695,24= X 
 :44النقطة 

635936,89= X 
 :43النقطة 

480289,79= Y 479494,75= Y 

638169,44= X 
 :46النقطة 

637226,59= X 
 :45النقطة 

482121,70= Y 480253,23= Y 

638331,19= X 
 :48النقطة 

638715,39= X 
 :47النقطة 

483003,62= Y 482188,75= Y 

633962,55= X 
 :50النقطة 

636611,75= X 
 :49النقطة 

483299,62= Y 483389,42= Y 

   
634526,85= X 

 :51النقطة 
 484045,26= Y 

ترتبطان

بينهما



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   54

ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1301.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابيةدلجليعةدسيديدبوزينبد

التيبعةدإلقليمدالحسيلة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

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

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



ي5الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 بوزينب سيدي لجماعةق بتعيين الحدود الترابية جدول يتعل
 بينها الخط المضلعيكما  التابعة إلقليم الحسيمة

 مبير التالية:يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات ال الذي
 

 

 

616653,83= X  615461,35 :2النقطة= X  476439,92 :1النقطة= Y 476396,59= Y 
618249,53= X  617451,28 :4النقطة= X  476174,51 :3النقطة= Y 477214,51= Y 
618486,08= X  618242,12 :6النقطة= X  475068,45 :5النقطة= Y 475578,94= Y 
619511,87= X  618731,77 :8النقطة= X  473767,30 :7النقطة= Y 474183,85= Y 
620508,30= X  620256,18 :10النقطة= X  473860,68 :9النقطة= Y 474485,66= Y 
622004,70= X  621312,23 :12النقطة= X  475266,91 :11النقطة= Y 474334,99= Y 
623883,21= X  623603,58 :14النقطة= X  475237,42 :13النقطة= Y 475365,59= Y 
625031,10= X  624517,72 :16النقطة= X  473577,39 :15النقطة= Y 474605,90= Y 
624983,86= X  624822,67 :18النقطة= X  471701,51 :17النقطة= Y 472461,78= Y 
623702,33= X  624701,43 :20النقطة= X  469736,12 :19النقطة= Y 471377,43= Y 
622549,61= X  623391,33 :22النقطة= X  466369,95 :21النقطة= Y 468659,54= Y 
617497,69= X  620131,92 :24النقطة= X  462366,74 :23النقطة= Y 464739,90= Y 
616354,28= X  616957,38 :26النقطة= X  463723,73 :25النقطة= Y 462663,94= Y 
615158,35= X  617306,52 :28النقطة= X  465520,43 :27النقطة= Y 465119,97= Y 
614694,00= X  614906,84 :30النقطة= X  466943,63 :29النقطة= Y 466015,62= Y 
614641,08= X  614793,80 :32النقطة= X  470127,21 :31النقطة= Y 468453,25= Y 
614207,02= X  615126,64 :34النقطة= X  471598,90 :33النقطة= Y 470709,58= Y 
616956,77= X  615502,08 :36النقطة= X  471987,46 :35النقطة= Y 472004,07= Y 
618475,28= X  617250,15 :38النقطة= X  473559,21 :37النقطة= Y 471785,12= Y 
615728,86= X  618027,73 :40النقطة= X  474099,60 :39النقطة= Y 474104,45= Y 
615518,06= X  615614,04 :42النقطة= X  474589,87 :41النقطة= Y 474183,08= Y 
615155,56= X  614725,50 :44النقطة= X  475435,79 :43النقطة= Y 474950,38= Y 

 
 ترتبط فيما بينها عبر واد الزاوية. 6و 5و 4و 3النقط  -
 ترتبط فيما بينها عبر واد سيدي بوشتى. 26و 25و 24النقط  -
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ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1302.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابيةدلجليعةدبنيدعليرتد

التيبعةدإلقليمدالحسيلة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحسيمة، إلقليم  التابعة  عمارت  بني  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 عمارت بني لجماعةق بتعيين الحدود الترابية جدول يتعل
 بينها الخط المضلعيكما  التابعة إلقليم الحسيمة

 مبير التالية:يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات ال الذي
 

 

 

613775,85= X  612367,63 :2النقطة= X  1النقطة: 
476284,95= Y 475604,43= Y 
614725,50= X  615461,35 :4النقطة= X  3النقطة: 
474950,38= Y 476396,59= Y 
615614,04= X  615518,06 :6النقطة= X  5النقطة: 
474183,08= Y 474589,87= Y 
618475,28= X  615728,86 :8النقطة= X  7النقطة: 
473559,21= Y 474099,60= Y 
616956,77= X  617250,15 :10النقطة= X  9النقطة: 
471987,46= Y 471785,12= Y 
615126,64= X  614207,02 :12النقطة= X  11النقطة: 
470709,58= Y 471598,90= Y 
617306,52= X  614906,84 :14النقطة= X  13النقطة: 
465119,97= Y 466015,62= Y 
616957,38= X  616354,28 :16النقطة= X  15النقطة: 
462663,94= Y 463723,73= Y 
615451,09= X  616044,59 :18النقطة= X  17النقطة: 
461320,19= Y 462123,54= Y 
614524.00= X  615195.00 :20النقطة= X  19النقطة: 
462525.00= Y 460387.00= Y 
612651.00= X  613642.00 :22النقطة= X  21النقطة: 
462135.00= Y 461788.00= Y 
609902.00= X  610118.00 :24النقطة= X  23النقطة: 
461764.00= Y 461747.00= Y 
607950.00= X  608699.00 :26النقطة= X  25النقطة: 
461831.00= Y 462227.00= Y 
606194.00= X  607485.00 :28النقطة= X  27النقطة: 
463967.00= Y 461993.00= Y 
606066.00= X  606409.00 :30النقطة= X  29النقطة: 
467045.00= Y 464578.00= Y 
603383,16= X  604028.00 :32النقطة= X  31النقطة: 
468102,42= Y 467096.00= Y 
602732,93= X  603046,99 :34النقطة= X  33النقطة: 
468995,37= Y 468797,51= Y 
602679,35= X  602439,41 :36النقطة= X  35النقطة: 
470517,21= Y 469338,65= Y 
601740.00= X  601853,14 :38النقطة= X  37النقطة: 
471679,10= Y 471289,84= Y 
603526,98= X  601919,77 :40النقطة= X  39النقطة: 
471985,01= Y 471878,63= Y 
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ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1303.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابيةدلجليعةدتيمسيجتد

التيبعةدإلقليمدالحسيلة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة تامساوت التابعة إلقليم الحسيمة، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *

 

605152,41= X  604387,73 :42النقطة= X  41النقطة: 
472305,30= Y 472000,73= Y 
607182,47= X  605114,70 :44النقطة= X  43النقطة: 
472306,56= Y 472368,87= Y 
607655,53= X  607625,05 :46النقطة= X  45النقطة: 
474484,59= Y 472285,57= Y 
608382,37= X  608260,43 :48النقطة= X  47النقطة: 
476228,53= Y 475652,83= Y 
609896,21= X  609390,32 :50النقطة= X  49النقطة: 
476067,11= Y 476031,83= Y 
611042,84= X  610490,20 :52النقطة= X  51النقطة: 
475578,34= Y 475751,55= Y 

 

 واد سيدي بوشتى.ترتبطان فيما بينهما بمجرى  16و 15 تانالنقط -
 .3537ترتبطان فيما بينهما عبر الطريق اإلقليمية رقم  29و 28النقطتان  -
 .5339ترتبطان فيما بينهما عبر الطريق اإلقليمية رقم  30و 29النقطتان  -

 
 

 

 

 

 
 

 

605152,41= X  604387,73 :42النقطة= X  41النقطة: 
472305,30= Y 472000,73= Y 
607182,47= X  605114,70 :44النقطة= X  43النقطة: 
472306,56= Y 472368,87= Y 
607655,53= X  607625,05 :46النقطة= X  45النقطة: 
474484,59= Y 472285,57= Y 
608382,37= X  608260,43 :48النقطة= X  47النقطة: 
476228,53= Y 475652,83= Y 
609896,21= X  609390,32 :50النقطة= X  49النقطة: 
476067,11= Y 476031,83= Y 
611042,84= X  610490,20 :52النقطة= X  51النقطة: 
475578,34= Y 475751,55= Y 

 

 واد سيدي بوشتى.ترتبطان فيما بينهما بمجرى  16و 15 تانالنقط -
 .3537ترتبطان فيما بينهما عبر الطريق اإلقليمية رقم  29و 28النقطتان  -
 .5339ترتبطان فيما بينهما عبر الطريق اإلقليمية رقم  30و 29النقطتان  -
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  تامساوت لجماعةق بتعيين الحدود الترابية جدول يتعل
 بينها الخط المضلعيكما  التابعة إلقليم الحسيمة

 مبير التالية:يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات ال الذي
 

 

 
 

559382,33= X  558039,38 :2النقطة= X  1النقطة: 
473560,72= Y 473661,33= Y 
560438,16= X  560224,17 :4النقطة= X  3النقطة: 
472595,34= Y 473021,33= Y 
561178,53= X  560085,58 :6النقطة= X  5النقطة: 
471452,77= Y 471199,54= Y 
562639,23= X  561212,31 :8النقطة= X  7النقطة: 
470319,58= Y 470145,75= Y 
563410,79= X  562989,47 :10النقطة= X  9النقطة: 
468676,18= Y 469281,50= Y 
565767,89= X  565161,12 :12النقطة= X  11النقطة: 
466681,11= Y 468692,62= Y 
563487,04= X  563826,46 :14النقطة= X  13النقطة: 
464294,64= Y 465357,20= Y 
562062,85= X  562361,24 :16النقطة= X  15النقطة: 
464891,42= Y 464003,07= Y 
560933,70= X  561231,17 :18النقطة= X  17النقطة: 
465126,28= Y 465181,47= Y 
559622,18= X  560176,75 :20النقطة= X  19النقطة: 
463617,93= Y 464473,23= Y 
557080,84= X  558336,51 :22النقطة= X  21النقطة: 
464217,38= Y 465096,31= Y 
555777,20= X  556248,61 :24النقطة= X  23النقطة: 
463907,60= Y 463406,88= Y 
555852,95= X  555915,05 :26النقطة= X  25النقطة: 
466731,05= Y 464181,17= Y 
555760,09= X  555792,90 :28النقطة= X  27النقطة: 
467499,66= Y 467262,37= Y 
556047,67= X  555980,23 :30النقطة= X  29النقطة: 
467844,36= Y 467627,01= Y 
555033,59= X  555504,35 :32النقطة= X  31النقطة: 
469034,51= Y 468594,60= Y 
555055,44= X  555020,56 :34النقطة= X  33النقطة: 
470999,24= Y 470532,32= Y 
554381,72= X  555118,20 :36النقطة= X  35النقطة: 
472677,40= Y 471503,08= Y 
553216,93= X  554143,75 :38النقطة= X  37النقطة: 
473978,48= Y 472653,48= Y 
556813,44= X  554170,31 :40النقطة= X  39النقطة: 
472624,21= Y 475400,75= Y 
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ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1304.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابيةدلجليعةدكتيمةد

التيبعةدإلقليمدالحسيلة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحسيمة، إلقليم  التابعة  كتامة  لجـــماعــــة  التــــرابيـــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  مبين  هــــو  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 كتامة لجماعةق بتعيين الحدود الترابية جدول يتعل
 بينها الخط المضلعيكما  التابعة إلقليم الحسيمة

 مبير التالية:يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات ال الذي
 

 

 

568008,14= X  566892,95 :2النقطة= X  482648,21 :1النقطة= Y 483338,84= Y 
568216,49= X  568492,67 :4النقطة= X  481108,26 :3النقطة= Y 482109,40= Y 
569980,26= X  568953,83 :6النقطة= X  479549,62 :5النقطة= Y 480843,08= Y 
571117,79= X  570500,87 :8النقطة= X  477598,13 :7النقطة= Y 478141,24= Y 
572882,41= X  572258,29 :10النقطة= X  475904,71 :9النقطة= Y 476379,11= Y 
573331,86= X  573132,28 :12النقطة= X  474092,97 :11النقطة= Y 475440,79= Y 
570905,31= X  570655,20 :14النقطة= X  472187,40 :13النقطة= Y 473889,87= Y 
565161,12= X  565818,98 :16النقطة= X  468692,62 :15النقطة= Y 469852,83= Y 
562989,47= X  563410,79 :18النقطة= X  469281,50 :17النقطة= Y 468676,18= Y 
561212,31= X  562639,23 :20النقطة= X  470145,75 :19النقطة= Y 470319,58= Y 
560085,58= X  561178,53 :22النقطة= X  471199,54 :21النقطة= Y 471452,77= Y 
560224,17= X  560438,16 :24النقطة= X  473021,33 :23النقطة= Y 472595,34= Y 
558039,38= X  559382,33 :26النقطة= X  473661,33 :25النقطة= Y 473560,72= Y 
559666,81= X  559013,21 :28النقطة= X  478604,05 :27النقطة= Y 477340,22= Y 
561347,08= X  560949,52 :30النقطة= X  479909,93 :29النقطة= Y 478648,50= Y 
564363,83= X  562614,38 :32النقطة= X  479352,82 :31النقطة= Y 479910,76= Y 
564826,22= X  564935,33 :34النقطة= X  480055,50 :33النقطة= Y 479424,25= Y 
565306,61= X  564520,80 :36النقطة= X  482710,58 :35النقطة= Y 482035,90= Y 
566710,39= X  566240,32 :38النقطة= X  483060,50 :37النقطة= Y 482400,38= Y 
566796,87= X  565707,06 :40النقطة= X  483896,03 :39النقطة= Y 483443,26= Y 
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ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1305.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابيةدلجليعةدمواليداحلددالش4يفد

التيبعةدإلقليمدالحسيلة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

تعين،)كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)الحدود الترابية لجماعة موالي احمد الشريف التابعة إلقليم الحسيمة،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 الشريف احمد موالي لجماعةق بتعيين الحدود الترابية جدول يتعل
 بينها الخط المضلعيكما  التابعة إلقليم الحسيمة

 مبير التالية:يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات ال الذي
 

 

580778,94= X 
 :2النقطة 

580999,35= X 
 :1النقطة 

487844,07= Y 489382,35= Y 
582152,29= X 

 :4النقطة 
581760,53= X 

 :3النقطة 
486612,05= Y 488396,73= Y 
584762,28= X 

 :6النقطة 
583690,79= X 

 :5النقطة 
486741,38= Y 486797,43= Y 
587317,43= X 

 :8النقطة 
585571,54= X 

 :7النقطة 
485172,61= Y 485716,80= Y 
589676,10= X 

 :10النقطة 
588832,37= X 

 :9النقطة 
487630,87= Y 486060,61= Y 
591233,32= X 

 :12النقطة 
590512,56= X 

 :11النقطة 
485301,88= Y 486263,36= Y 
591234,46= X 

 :14النقطة 
592296,34= X 

 :13النقطة 
481480,18= Y 484858,17= Y 
588069,42= X 

 :16النقطة 
588297,54= X 

 :15النقطة 
478271,51= Y 482096,30= Y 
586414,22= X 

 :18النقطة 
584459,20= X 

 :17النقطة 
477407,90= Y 478078,65= Y 
582704,51= X 

 :20النقطة 
584276,29= X 

 :19النقطة 
474464,21= Y 473505,43= Y 
581608,09= X 

 :22النقطة 
582403,89= X 

 :21النقطة 
475552,48= Y 475624,93= Y 
583116,53= X 

 :24النقطة 
581548,26= X 

 :23النقطة 
478314,78= Y 476953,45= Y 
580893,18= X 

 :26النقطة 
582898,83= X 

 :25النقطة 
481092,46= Y 481245,64= Y 
579503,79= X 

 :28النقطة 
579895,36= X 

 :27النقطة 
485021,08= Y 483090,57= Y 
577456,04= X 

 :30النقطة 
577205,22= X 

 :29النقطة 
485494,07= Y 484949,24= Y 
579263,56= X 

 :32النقطة 
578423,77= X 

 :31النقطة 
487036,93= Y 487147,87= Y 

 

 

الرابطة بين مركز تيزيتشن ومركز  4115ترتبطان فيما بينهما عبر الطريق اإلقليمية رقم  2و 1النقطتان  -

 ووزكان.
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ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1306.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابيةدلجليعةداسيكند

التيبعةدإلقليمدالحسيلة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

التابعة إلقليم الحسيمة، التــــرابيـــة لجـــماعــــة اساكن  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  فــــي الجـــــدول  هــــو مبين  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 اساكن لجماعةق بتعيين الحدود الترابية جدول يتعل
 بينها الخط المضلعيكما  التابعة إلقليم الحسيمة

 مبير التالية:يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات ال الذي
 

 

567442,52= X  566892,95 :2النقطة= X  1النقطة: 
483777,51= Y 483338,84= Y 
568233,31= X  567426,07 :4النقطة= X  3النقطة: 
484475,95= Y 484022,32= Y 
571130,51= X  569337,95 :6النقطة= X  5النقطة: 
482835,53= Y 483582,98= Y 
574812,59= X  572458,05 :8النقطة= X  7النقطة: 
482952,16= Y 483104,32= Y 
579503,79= X  577205,22 :10النقطة= X  9النقطة: 
485021,08= Y 484949,24= Y 
580893,18= X  579895,36 :12النقطة= X  11النقطة: 
481092,46= Y 483090,57= Y 
583116,53= X  582898,83 :14النقطة= X  13النقطة: 
478314,78= Y 481245,64= Y 
581608,09= X  581548,26 :16النقطة= X  15النقطة: 
475552,48= Y 476953,45= Y 
582704,51= X  582403,89 :18النقطة= X  17النقطة: 
474464,21= Y 475624,93= Y 
580666,68= X  584276,29 :20النقطة= X  19النقطة: 
471485,31= Y 473505,43= Y 
574963,54= X  575937,66 :22النقطة= X  21النقطة: 
473277,27= Y 471403,64= Y 
573132,28= X  573331,86 :24النقطة= X  23النقطة: 
475440,79= Y 474092,97= Y 
572258,29= X  572882,41 :26النقطة= X  25النقطة: 
476379,11= Y 475904,71= Y 
570500,87= X  571117,79 :28النقطة= X  27النقطة: 
478141,24= Y 477598,13= Y 
568953,83= X  569980,26 :30النقطة= X  29النقطة: 
480843,08= Y 479549,62= Y 
568492,67= X  568216,49 :32النقطة= X  21النقطة: 
482109,40= Y 481108,26= Y 

 
 

568008,14= X  33النقطة: 

 
482648,21= Y 

 

 

: 31
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 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1307.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدشفشيجندالتيبعةدإلقليمدشفشيجن

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة شفشاون التابعة إلقليم شفشاون، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 شفشاونجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شفشاونلقلي  التابعة إل

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 X= 510547 :2النقطة  X= 510076 :1النقطة 
510180 =Y 509674 =Y 

 X= 511039 :4النقطة  X= 510983 :3النقطة 
509579 =Y 509295 =Y 

 X= 511531 :6النقطة  X= 511429 :5النقطة 
509131 =Y 509290 =Y 

 X= 512057 :8النقطة  X= 511683 :7النقطة 
509319 =Y 508314 =Y 

 X= 512887 :10النقطة  X= 512800 :9النقطة 
507900 =Y 507887 =Y 

 X= 513085 :12النقطة  X= 512995 :11النقطة 
507931 =Y 507600 =Y 

 X= 513187 :14النقطة  X= 513080 :13النقطة 
507464 =Y 506809 =Y 

 X= 512982 :16النقطة  X= 512993 :15النقطة 
506656 =Y 505960 =Y 

 X= 512551 :18النقطة  X= 512848 :17النقطة 
505563 =Y 505284 =Y 

 X= 511749 :20النقطة  X= 511892 :19النقطة 
505384 =Y 505605 =Y 

 X= 511323 :22النقطة  X= 511478 :21النقطة 
505750 =Y 505724 =Y 

 X= 511261 :24النقطة  X= 511228 :23النقطة 
505754 =Y 505857 =Y 

 X= 510861 :26النقطة  X= 511148 :25النقطة 
506151 =Y 505832 =Y 

 X= 510463 :28النقطة  X= 510615 :27النقطة 
505978 =Y 505920 =Y 

 X= 509881 :30النقطة  X= 510176 :29النقطة 
506116 =Y 506222 =Y 

 X= 509931 :32النقطة  X= 509922 :31النقطة 
506492 =Y 507168 =Y 

 X= 509776 :34النقطة  X= 509834 :33النقطة 
507845 =Y 508106 =Y 

 X= 509810 :36نقطة ال X= 509841 :35النقطة 
508637 =Y 508953 =Y 

 X= 510050 :38النقطة  X= 509944 :37النقطة 
509369 =Y 509555 =Y 

 X= 509861 :40النقطة  X= 509856 :39النقطة 
509762 =Y 509972 =Y 

 

 وط(.ترتبطان فيما بينهما عبر الطريق المؤدية إلى دوار القلعة )جماعة تلمب 8و 7النقطتان 
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 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1308.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدبيبدب4 دالتيبعةدإلقليمدشفشيجن

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة باب برد التابعة إلقليم شفشاون، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 باب بردجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شفشاونلقلي  التابعة إل

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 X= 545118,24 :2النقطة  X= 545202,65 :1النقطة 
495447,34 =Y 493826,98 =Y 

 X= 544627,78 :4النقطة  X= 544729,18 :3النقطة 
493162,18 =Y 492844,84 =Y 

 X= 544615,52 :6النقطة  X= 544583,77 :5النقطة 
492630,17 =Y 492624,88 =Y 

 X= 544708,12 :8النقطة  X= 544667,11 :7النقطة 
492648,69 =Y 492644,72 =Y 

 X= 544815,28 :10النقطة  X= 544772,95 :9النقطة 
492687,05 =Y 492704,25 =Y 

 X= 544841,74 :12النقطة  X= 544835,12 :11النقطة 
492697,64 =Y 492673,83 =Y 

 X= 544888,04 :14النقطة  X= 544852,32 :13النقطة 
492627,52 =Y 492601,07 =Y 

 X= 544940,96 :16النقطة  X= 544923,76 :15النقطة 
492581,22 =Y 492540,21 =Y 

 X= 544980,64 :18النقطة  X= 544946,25 :17النقطة 
492500,52 =Y 492485,97 =Y 

 X= 545009,75 :20النقطة  X= 544991,23 :19النقطة 
492454,22 =Y 492426,44 =Y 

 X= 545058,70 :22النقطة  X= 545033,56 :21النقطة 
492455,54 =Y 492455,54 =Y 

 X= 545180,41 :24 النقطة X= 545115,58 :23النقطة 
492392,04 =Y 492327,22 =Y 

 X= 545243,91 :26النقطة  X= 545210,83 :25النقطة 
492284,89 =Y 492272,98 =Y 

 X= 545324,60 :28النقطة  X= 545280,95 :27النقطة 
492217,42 =Y 492181,70 =Y 

 X= 545400,01 :30النقطة  X= 545372,23 :29النقطة 
492145,98 =Y 492138,04 =Y 

 X= 545478,06 :32النقطة  X= 545448,96 :31النقطة 
492145,98 =Y 492152,60 =Y 

 X= 545515,10 :34النقطة  X= 545493,94 :33النقطة 
492176,41 =Y 492140,69 =Y 

 X= 545520,84 :36النقطة  X= 545524,02 :35النقطة 
492115,55 =Y 492089,10 =Y 

 X= 545526,13 :38النقطة  X= 545526,13 :37النقطة 
492058,40 =Y 492037,24 =Y 

 X= 545517,67 :40النقطة  X= 545518,73 :39النقطة 
492015,01 =Y 492003,37 =Y 

 X= 545563,18 :42النقطة  X= 545551,53 :41النقطة 
491999,14 =Y 491975,85 =Y 

 X= 545579,05 :44النقطة  X= 545565,29 :43النقطة 
491957,86 =Y 491940,93 =Y 

 X= 545591,75 :46النقطة  X= 545579,05 :45النقطة 
491912,35 =Y 491889,07 =Y 

 X= 545602,33 :48النقطة  X= 545604,45 :47النقطة 
491850,97 =Y 491816,04 =Y 
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 X= 545603,39 :50النقطة  X= 545602,33 :49النقطة 
491779,00 =Y 491757,84 =Y 

 X= 545669,01 :52النقطة  X= 545628,79 :51النقطة 
491753,60 =Y 491723,97 =Y 

 X= 545763,20 :54النقطة  X= 545714,52 :53النقطة 
491714,44 =Y 491713,39 =Y 

 X= 545908,19 :56النقطة  X= 545826,70 :55النقطة 
491697,51 =Y 491686,93 =Y 

 X= 546064,83 :58النقطة  X= 545991,80 :57النقطة 
491674,23 =Y 491642,48 =Y 

 X= 546184,42 :60النقطة  X= 546124,09 :59النقطة 
491607,55 =Y 491595,91 =Y 

 X= 546207,79 :62النقطة  X= 546202,50 :61النقطة 
491565,13 =Y 491520,68 =Y 

 X= 546189,80 :64النقطة  X= 546200,38 :63 النقطة
491476,23 =Y 491425,43 =Y 

 X= 546192,97 :66النقطة  X= 546190,86 :65النقطة 
491391,56 =Y 491357,70 =Y 

 X= 546124,18 :68النقطة  X= 546154,87 :67النقطة 
491320,66 =Y 491282,56 =Y 

 X= 546117,83 :70طة النق X= 546112,54 :69النقطة 
491261,39 =Y 491244,46 =Y 

 X= 546162,28 :72النقطة  X= 546136,88 :71النقطة 
491235,99 =Y 491183,07 =Y 

 X= 546222,61 :74النقطة  X= 546191,92 :73النقطة 
491128,04 =Y 491091,00 =Y 

 X= 546210,97 :76النقطة  X= 546226,84 :75النقطة 
491061,36 =Y 491023,26 =Y 

 X= 546173,92 :78النقطة  X= 546183,45 :77النقطة 
490965,05 =Y 490920,60 =Y 

 X= 546162,81 :80النقطة  X= 546172,34 :79النقطة 
490893,62 =Y 490856,58 =Y 

 X= 546163,87 :82النقطة  X= 546161,75 :81النقطة 
490835,94 =Y 490807,36 =Y 

 X= 546137,94 :84النقطة  X= 546159,11 :83النقطة 
490786,73 =Y 490767,68 =Y 

 X= 546112,33 :86النقطة  X= 546124,71 :85النقطة 
490728,52 =Y 490654,54 =Y 

 X= 546113,92 :88النقطة  X= 546117,09 :87النقطة 
490622,79 =Y 490591,04 =Y 

 X= 546105,98 :90النقطة  X= 546109,15 :89النقطة 
490557,70 =Y 490521,19 =Y 

 X= 546093,28 :92النقطة  X= 546091,69 :91النقطة 
490489,44 =Y 490459,28 =Y 

 X= 546142,49 :94النقطة  X= 546104,39 :93النقطة 
490414,83 =Y 490376,73 =Y 

 X= 546191,70 :96النقطة  X= 546172,65 :95النقطة 
490349,74 =Y 490322,75 =Y 

 X= 546261,55 :98النقطة  X= 546223,45 :97النقطة 
490308,46 =Y 490256,08 =Y 

 X= 546302,83 :100النقطة  X= 546275,84 :99النقطة 
490206,86 =Y 490210,04 =Y 
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 X= 546353,63 :102النقطة  X= 546318,70 :101النقطة 
490206,86 =Y 490173,53 =Y 

 X= 546379,03 :104النقطة  X= 546379,03 :103النقطة 
490133,84 =Y 490086,21 =Y 

 X= 546431,42 :106النقطة  X= 546406,02 :105النقطة 
490049,70 =Y 490030,65 =Y 

 X= 546395,70 :108النقطة  X= 546424,27 :107النقطة 
489997,91 =Y 489978,86 =Y 

 X= 546338,55 :110النقطة  X= 546364,64 :109النقطة 
489946,80 =Y 489945,52 =Y 

 X= 546343,31 :112النقطة  X= 546325,85 :111النقطة 
489921,71 =Y 489907,42 =Y 

 X= 546332,20 :114النقطة  X= 546346,49 :113النقطة 
489864,56 =Y 489813,76 =Y 

 X= 546322,67 :116النقطة  X= 546333,79 :115النقطة 
489751,85 =Y 489699,46 =Y 

 X= 546303,62 :118النقطة  X= 546300,45 :117النقطة 
489629,61 =Y 489554,99 =Y 

 X= 546306,80 :120النقطة  X= 546292,51 :119النقطة 
489501,02 =Y 489461,33 =Y 

 X= 546330,61 :122نقطة ال X= 546336,96 :121النقطة 
489404,18 =Y 489358,14 =Y 

 X= 546394,11 :124النقطة  X= 546338,55 :123النقطة 
489316,87 =Y 489258,13 =Y 

 X= 547846,41 :126النقطة  X= 546440,15 :125النقطة 
489243,84 =Y 488624,31 =Y 

 X= 548754,43 :128النقطة  X= 548699,89 :127النقطة 
488818,95 =Y 488818,02 =Y 

 X= 548924,33 :130النقطة  X= 548828,14 :129النقطة 
488947,52 =Y 489043,94 =Y 

 X= 549053,65 :132النقطة  X= 549011,71 :131النقطة 
489011,59 =Y 488932,22 =Y 

 X= 549128,26 :134النقطة  X= 549088,57 :133النقطة 
488862,37 =Y 488805,22 =Y 

 X= 549237,80 :136النقطة  X= 549202,87 :135النقطة 
488746,48 =Y 488700,44 =Y 

 X= 549234,62 :138النقطة  X= 549244,15 :137النقطة 
488670,28 =Y 488624,24 =Y 

 X= 549244,15 :140النقطة  X= 549234,62 :139النقطة 
488594,08 =Y 488530,58 =Y 

 X= 549301,30 :142النقطة  X= 549261,61 :141النقطة 
488476,61 =Y 488413,11 =Y 

 X= 549340,98 :144النقطة  X= 549321,93 :143النقطة 
488336,91 =Y 488260,71 =Y 

 X= 549425,12 :146النقطة  X= 549406,07 :145النقطة 
488190,86 =Y 488165,46 =Y 

 X= 549499,74 :148النقطة  X= 549452,11 :147النقطة 
488155,93 =Y 488138,47 =Y 

 X= 549585,98 :150النقطة  X= 549534,66 :149النقطة 
488086,08 =Y 488033,65 =Y 

 X= 549759,01 :152النقطة  X= 549700,28 :151النقطة 
487889,19 =Y 487819,34 =Y 
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 X= 549789,18 :154نقطة ال X= 549766,95 :153النقطة 
487771,72 =Y 487727,26 =Y 

 X= 549793,94 :156النقطة  X= 549798,70 :155النقطة 
487687,58 =Y 487646,30 =Y 

 X= 549806,64 :158النقطة  X= 549793,94 :157النقطة 
487614,55 =Y 487571,69 =Y 

 X= 549849,50 :160النقطة  X= 549833,63 :159النقطة 
487516,13 =Y 487470,09 =Y 

 X= 550041,59 :162النقطة  X= 549879,66 :161النقطة 
487444,69 =Y 487360,55 =Y 

 X= 550209,87 :164النقطة  X= 550159,06 :163النقطة 
487352,61 =Y 487360,55 =Y 

 X= 550241,62 :166النقطة  X= 550236,85 :165النقطة 
487382,78 =Y 487409,76 =Y 

 X= 550227,33 :168النقطة  X= 550225,74 :167النقطة 
487474,85 =Y 487511,36 =Y 

 X= 550262,25 :170النقطة  X= 550246,38 :169النقطة 
487533,59 =Y 487573,28 =Y 

 X= 550297,18 :172النقطة  X= 550271,78 :171النقطة 
487727,26 =Y 487832,04 =Y 

 X= 550366,50 :174النقطة  X= 550340,70 :173النقطة 
487942,90 =Y 487972,00 =Y 

 X= 550457,78 :176النقطة  X= 550395,60 :175النقطة 
487984,57 =Y 488010,37 =Y 

 X= 550533,71 :178النقطة  X= 550480,93 :177النقطة 
488042,78 =Y 488169,93 =Y 

 X= 550618,91 :180النقطة  X= 550570,75 :179النقطة 
488216,24 =Y 488254,93 =Y 

 X= 550763,90 :182النقطة  X= 550688,49 :181النقطة 
488328,68 =Y 488371,02 =Y 

 X= 550851,21 :184النقطة  X= 550812,85 :183النقطة 
488373,66 =Y 488376,31 =Y 

 X= 550966,30 :186نقطة ال X= 550914,71 :185النقطة 
488374,99 =Y 488332,65 =Y 

 X= 551200,46 :188النقطة  X= 551036,42 :187النقطة 
488314,13 =Y 488300,90 =Y 

 X= 551367,15 :190النقطة  X= 551301,00 :189النقطة 
488286,35 =Y 488261,21 =Y 

 X= 551453,14 :192النقطة  X= 551412,13 :191النقطة 
488220,20 =Y 488197,71 =Y 

 X= 551666,02 :194النقطة  X= 551595,90 :193النقطة 
488212,40 =Y 488258,71 =Y 

 X= 551777,14 :196النقطة  X= 551742,75 :195النقطة 
488312,95 =Y 488379,09 =Y 

 X= 551848,58 :198النقطة  X= 551812,86 :197النقطة 
488438,62 =Y 488457,14 =Y 

 X= 551955,74 :200النقطة  X= 551892,24 :199النقطة 
488451,85 =Y 488465,08 =Y 

 X= 552082,74 :202النقطة  X= 552029,82 :201النقطة 
488467,73 =Y 488442,59 =Y 

 X= 552150,21 :204النقطة  X= 552129,04 :203النقطة 
488402,90 =Y 488369,83 =Y 
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 X= 552171,37 :206النقطة  X= 552160,79 :205النقطة 
488281,20 =Y 488238,86 =Y 

 X= 552258,46 :208النقطة  X= 552226,94 :207النقطة 
488188,59 =Y 488164,18 =Y 

 X= 552316,40 :210النقطة  X= 552288,62 :209النقطة 
488144,34 =Y 488138,78 =Y 

 X= 552394,19 :212النقطة  X= 552357,67 :211النقطة 
488145,93 =Y 488153,07 =Y 

 X= 552448,16 :214النقطة  X= 552426,73 :213النقطة 
488149,90 =Y 488134,02 =Y 

 X= 552482,29 :216النقطة  X= 552460,86 :215النقطة 
488103,06 =Y 488078,46 =Y 

 X= 552546,59 :218نقطة ال X= 552516,42 :217النقطة 
488063,38 =Y 488063,38 =Y 

 X= 552586,27 :220النقطة  X= 552567,22 :219النقطة 
488074,49 =Y 488097,51 =Y 

 X= 552646,60 :222النقطة  X= 552621,20 :221النقطة 
488147,52 =Y 488168,95 =Y 

 X= 552711,69 :224النقطة  X= 552679,14 :223النقطة 
488172,92 =Y 488183,23 =Y 

 X= 552776,77 :226النقطة  X= 552745,02 :225النقطة 
488199,11 =Y 488219,75 =Y 

 X= 552841,86 :228النقطة  X= 552810,91 :227النقطة 
488226,10 =Y 488212,60 =Y 

 X= 552876,79 :230النقطة  X= 552866,47 :229النقطة 
488179,27 =Y 488147,52 =Y 

 X= 552883,14 :232النقطة  X= 552879,17 :231النقطة 
488119,73 =Y 488095,92 =Y 

 X= 552911,71 :234النقطة  X= 552895,84 :233النقطة 
488038,77 =Y 488012,58 =Y 

 X= 552961,88 :236النقطة  X= 552950,77 :235النقطة 
487965,75 =Y 487924,47 =Y 

 X= 553023,00 :238النقطة  X= 552985,69 :237النقطة 
487906,21 =Y 487899,07 =Y 

 X= 553099,20 :240النقطة  X= 553059,51 :239النقطة 
487872,88 =Y 487822,87 =Y 

 X= 553144,44 :242النقطة  X= 553119,04 :241النقطة 
487794,30 =Y 487730,00 =Y 

 X= 553205,56 :244النقطة  X= 553178,57 :243النقطة 
487695,87 =Y 487663,33 =Y 

 X= 553216,67 :246النقطة  X= 553211,91 :245النقطة 
487620,46 =Y 487592,68 =Y 

 X= 553385,58 :248النقطة  X= 553342,55 :247النقطة 
487516,17 =Y 487493,41 =Y 

 X= 553480,83 :250نقطة ال X= 553450,67 :249النقطة 
487462,45 =Y 487458,49 =Y 

 X= 553557,83 :252النقطة  X= 553527,66 :251النقطة 
487459,28 =Y 487452,14 =Y 

 X= 553628,47 :254النقطة  X= 553582,43 :253النقطة 
487430,70 =Y 487395,78 =Y 

 X= 553772,14 :256النقطة  X= 553673,71 :255النقطة 
487378,32 =Y 487358,47 =Y 
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 X= 553851,60 :258النقطة  X= 553803,10 :257النقطة 
487355,30 =Y 487352,48 =Y 

 X= 553917,22 :260النقطة  X= 553889,70 :259النقطة 
487349,30 =Y 487336,60 =Y 

 X= 553933,09 :262النقطة  X= 553936,27 :261النقطة 
487298,50 =Y 487255,11 =Y 

 X= 553971,19 :264النقطة  X= 553951,09 :263النقطة 
487227,59 =Y 487221,24 =Y 

 X= 554030,46 :266النقطة  X= 554002,94 :265النقطة 
487226,53 =Y 487250,88 =Y 

 X= 554062,21 :268النقطة  X= 554048,45 :267النقطة 
487267,81 =Y 487269,93 =Y 

 X= 554103,49 :270النقطة  X= 554084,65 :269النقطة 
487269,83 =Y 487239,23 =Y 

 X= 554131,00 :272النقطة  X= 554118,30 :271النقطة 
487187,38 =Y 487155,63 =Y 

 X= 554169,10 :274النقطة  X= 554146,88 :273النقطة 
487122,82 =Y 487102,71 =Y 

 X= 554242,13 :276النقطة  X= 554201,91 :275النقطة 
487095,30 =Y 487092,13 =Y 

 X= 554305,63 :278النقطة  X= 554278,11 :277النقطة 
487073,08 =Y 487055,08 =Y 

 X= 554353,25 :280النقطة  X= 554331,03 :279النقطة 
487058,26 =Y 487078,37 =Y 

 X= 554370,19 :282نقطة ال X= 554367,01 :281النقطة 
487104,83 =Y 487138,69 =Y 

 X= 554416,75 :284النقطة  X= 554386,06 :283النقطة 
487178,91 =Y 487196,90 =Y 

 X= 554485,42 :286النقطة  X= 554452,74 :285النقطة 
487193,73 =Y 487195,40 =Y 

 X= 554323,52 :288النقطة  X= 554432,00 :287النقطة 
486976,74 =Y 486718,77 =Y 

 X= 554144,13 :290النقطة  X= 554234,88 :289النقطة 
486706,87 =Y 486826,99 =Y 

 X= 554015,01 :292النقطة  X= 554091,21 :291النقطة 
486867,20 =Y 486884,14 =Y 

 X= 553862,61 :294النقطة  X= 553938,81 :293النقطة 
486867,20 =Y 486822,75 =Y 

 X= 553700,42 :296النقطة  X= 553756,78 :295النقطة 
486767,72 =Y 486777,99 =Y 

 X= 553398,80 :298النقطة  X= 553554,90 :297النقطة 
486886,47 =Y 486994,94 =Y 

 X= 553160,67 :300النقطة  X= 553245,34 :299النقطة 
487053,15 =Y 487087,55 =Y 

 X= 552941,07 :302النقطة  X= 553081,30 :301النقطة 
487116,65 =Y 487217,20 =Y 

 X= 552409,25 :304النقطة  X= 552763,80 :303النقطة 
487336,26 =Y 487513,53 =Y 

 X= 552711,80 :306النقطة  X= 552570,65 :305النقطة 
487140,47 =Y 486757,85 =Y 

 X= 553101,69 :308النقطة  X= 552949,92 :307النقطة 
486265,72 =Y 485822,86 =Y 
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 X= 553193,90 :310النقطة  X= 553192,02 :309النقطة 
485559,28 =Y 485526,79 =Y 

 X= 553235,20 :312النقطة  X= 553208,74 :311النقطة 
485270,24 =Y 485012,27 =Y 

 X= 553275,27 :314نقطة ال X= 553622,15 :313النقطة 
484704,70 =Y 484394,06 =Y 

 X= 552961,08 :316النقطة  X= 553086,75 :315النقطة 
484146,01 =Y 484000,49 =Y 

 X= 552785,79 :318النقطة  X= 552891,62 :317النقطة 
483954,19 =Y 483911,19 =Y 

 X= 552356,64 :320النقطة  X= 552266,54 :319النقطة 
483821,90 =Y 483674,47 =Y 

 X= 552491,58 :322النقطة  X= 552406,91 :321النقطة 
483613,62 =Y 483563,35 =Y 

 X= 552705,89 :324النقطة  X= 552623,87 :323النقطة 
483476,03 =Y 483412,53 =Y 

 X= 552758,81 :326النقطة  X= 552750,87 :325النقطة 
483351,68 =Y 483243,20 =Y 

 X= 552621,22 :328النقطة  X= 552676,79 :327النقطة 
483224,68 =Y 483200,87 =Y 

 X= 552528,62 :330النقطة  X= 552570,95 :329النقطة 
483145,30 =Y 483068,58 =Y 

 X= 552433,70 :332النقطة  X= 552513,08 :331النقطة 
482986,88 =Y 482912,80 =Y 

 X= 552441,64 :334النقطة  X= 552425,76 :333النقطة 
482857,24 =Y 482816,23 =Y 

 X= 552431,06 :336النقطة  X= 552449,58 :335النقطة 
482760,67 =Y 482702,46 =Y 

 X= 552355,21 :338النقطة  X= 552379,46 :337النقطة 
482611,18 =Y 482527,13 =Y 

 X= 552365,79 :340النقطة  X= 552363,15 :339النقطة 
482453,04 =Y 482378,96 =Y 

 X= 552320,81 :342النقطة  X= 552357,85 :341النقطة 
482312,81 =Y 482233,44 =Y 

 X= 552262,60 :344النقطة  X= 552278,48 :343النقطة 
482169,94 =Y 482111,73 =Y 

 X= 552315,52 :346نقطة ال X= 552270,54 :345النقطة 
482050,88 =Y 482003,25 =Y 

 X= 552278,48 :348النقطة  X= 552310,23 :347النقطة 
481931,81 =Y 481860,38 =Y 

 X= 552185,87 :350النقطة  X= 552244,08 :349النقطة 
481775,71 =Y 481688,40 =Y 

 X= 552130,31 :352النقطة  X= 552159,42 :351النقطة 
481616,96 =Y 481548,17 =Y 

 X= 552045,64 :354النقطة  X= 552101,21 :353النقطة 
481508,48 =Y 481482,02 =Y 

 X= 551916,00 :356النقطة  X= 551982,14 :355النقطة 
481505,83 =Y 481603,73 =Y 

 X= 551866,90 :358النقطة  X= 551884,89 :357النقطة 
481602,14 =Y 481557,69 =Y 

 X= 551857,37 :360النقطة  X= 551859,49 :359النقطة 
481449,74 =Y 481318,51 =Y 
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 X= 551819,27 :362النقطة  X= 551844,67 :361النقطة 
481233,84 =Y 481191,51 =Y 

 X= 551748,63 :364النقطة  X= 551780,38 :363النقطة 
481157,38 =Y 481154,73 =Y 

 X= 551678,51 :366النقطة  X= 551707,62 :365النقطة 
481181,19 =Y 481191,77 =Y 

 X= 551612,37 :368النقطة  X= 551642,79 :367النقطة 
481160,02 =Y 481119,01 =Y 

 X= 551559,45 :370النقطة  X= 551579,29 :369النقطة 
481067,42 =Y 480999,95 =Y 

 X= 551501,24 :372النقطة  X= 551535,64 :371النقطة 
480944,39 =Y 480913,96 =Y 

 X= 551400,70 :374النقطة  X= 551454,94 :373النقطة 
480920,57 =Y 480977,46 =Y 

 X= 551241,42 :376النقطة  X= 551254,65 :375النقطة 
481021,82 =Y 480923,92 =Y 

 X= 551212,32 :378نقطة ال X= 551222,90 :377النقطة 
480876,30 =Y 480816,77 =Y 

 X= 551208,35 :380النقطة  X= 551208,35 :379النقطة 
480758,56 =Y 480693,74 =Y 

 X= 551215,84 :382النقطة  X= 551223,78 :381النقطة 
480569,27 =Y 480479,31 =Y 

 X= 551168,22 :384النقطة  X= 551197,32 :383النقطة 
480378,77 =Y 480291,46 =Y 

 X= 551062,38 :386النقطة  X= 551104,72 :385النقطة 
480182,98 =Y 480063,92 =Y 

 X= 550840,13 :388النقطة  X= 550988,30 :387النقطة 
479950,15 =Y 479722,60 =Y 

 X= 550614,58 :390النقطة  X= 550715,78 :389النقطة 
479627,35 =Y 479559,88 =Y 

 X= 550538,51 :392النقطة  X= 550548,43 :391النقطة 
479463,97 =Y 479358,14 =Y 

 X= 550283,71 :394النقطة  X= 550535,20 :393النقطة 
479186,16 =Y 479212,07 =Y 

 X= 549720,15 :396النقطة  X= 549974,15 :395النقطة 
479251,75 =Y 479295,41 =Y 

 X= 549311,36 :398النقطة  X= 549478,05 :397النقطة 
479343,04 =Y 479406,54 =Y 

 X= 549208,18 :400النقطة  X= 549247,86 :399النقطة 
479482,74 =Y 479638,84 =Y 

 X= 549372,22 :402النقطة  X= 549258,45 :401النقطة 
479884,90 =Y 480202,40 =Y 

 X= 549441,01 :404النقطة  X= 549414,55 :403النقطة 
480466,99 =Y 480601,93 =Y 

 X= 549549,49 :406النقطة  X= 549512,45 :405النقطة 
480744,80 =Y 480898,26 =Y 

 X= 549475,41 :408النقطة  X= 549541,55 :407النقطة 
480993,51 =Y 481054,36 =Y 

 X= 549258,45 :410نقطة ال X= 549343,11 :409النقطة 
481059,66 =Y 481112,57 =Y 

 X= 549017,22 :412النقطة  X= 549123,51 :411النقطة 
481234,28 =Y 481306,81 =Y 
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 X= 549016,42 :414النقطة  X= 549016,97 :413النقطة 
481307,08 =Y 481307,35 =Y 

 X= 548860,98 :416النقطة  X= 548898,61 :415النقطة 
481387,74 =Y 481489,47 =Y 

 X= 548736,09 :418النقطة  X= 548827,11 :417النقطة 
481569,91 =Y 481608,01 =Y 

 X= 548606,97 :420النقطة  X= 548659,89 :419النقطة 
481601,66 =Y 481559,32 =Y 

 X= 548498,43 :422النقطة  X= 548549,82 :421النقطة 
481531,81 =Y 481515,41 =Y 

 X= 548299,99 :424النقطة  X= 548407,94 :423النقطة 
481517,00 =Y 481483,66 =Y 

 X= 548201,57 :426النقطة  X= 548261,89 :425النقطة 
481455,09 =Y 481437,63 =Y 

 X= 548053,93 :428النقطة  X= 548114,26 :427النقطة 
481431,28 =Y 481424,93 =Y 

 X= 547876,13 :430النقطة  X= 547928,52 :429النقطة 
481459,85 =Y 481478,90 =Y 

 X= 547771,36 :432النقطة  X= 547826,92 :431النقطة 
481442,39 =Y 481391,59 =Y 

 X= 547653,88 :434النقطة  X= 547703,09 :433النقطة 
481343,96 =Y 481336,03 =Y 

 X= 547491,95 :436النقطة  X= 547590,38 :435النقطة 
481391,59 =Y 481513,83 =Y 

 X= 547410,99 :438النقطة  X= 547437,98 :437النقطة 
481620,19 =Y 481678,93 =Y 

 X= 547279,23 :440النقطة  X= 547355,43 :439النقطة 
481686,86 =Y 481651,94 =Y 

 X= 547120,64 :442نقطة ال X= 547144,29 :441النقطة 
481586,85 =Y 481579,46 =Y 

 X= 546882,35 :444النقطة  X= 546991,89 :443النقطة 
481539,23 =Y 481490,01 =Y 

 X= 546789,48 :446النقطة  X= 546842,40 :445النقطة 
481422,02 =Y 481353,22 =Y 

 X= 546686,30 :448النقطة  X= 546728,63 :447النقطة 
481297,66 =Y 481231,52 =Y 

 X= 546535,48 :450النقطة  X= 546636,03 :449النقطة 
481178,60 =Y 481146,85 =Y 

 X= 546360,86 :452النقطة  X= 546442,88 :451النقطة 
481123,04 =Y 481059,54 =Y 

 X= 546302,65 :454النقطة  X= 546342,34 :453النقطة 
480969,58 =Y 480863,74 =Y 

 X= 546231,21 :456النقطة  X= 546273,55 :455النقطة 
480813,47 =Y 480712,93 =Y 

 X= 546215,34 :458النقطة  X= 546207,40 :457النقطة 
480649,43 =Y 480607,10 =Y 

 X= 546294,71 :460النقطة  X= 546257,67 :459النقطة 
480495,97 =Y 480398,08 =Y 

 X= 546257,67 :462النقطة  X= 546302,65 :461النقطة 
480310,76 =Y 480247,26 =Y 

 X= 546141,25 :464النقطة  X= 546178,30 :463النقطة 
480204,93 =Y 480162,60 =Y 
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 X= 546099,13 :466النقطة  X= 546114,80 :465النقطة 
480099,10 =Y 479989,14 =Y 

 X= 545961,55 :468النقطة  X= 546027,69 :467النقطة 
479909,76 =Y 479833,03 =Y 

 X= 545887,47 :470النقطة  X= 545913,92 :469النقطة 
479721,91 =Y 479616,07 =Y 

 X= 545842,49 :472النقطة  X= 545874,24 :471النقطة 
479491,72 =Y 479375,30 =Y 

 X= 545755,17 :474نقطة ال X= 545792,22 :473النقطة 
479250,95 =Y 479160,99 =Y 

 X= 545567,32 :476النقطة  X= 545689,03 :475النقطة 
479086,90 =Y 479071,03 =Y 

 X= 545374,17 :478النقطة  X= 545458,84 :477النقطة 
479094,84 =Y 479147,76 =Y 

 X= 545215,42 :480النقطة  X= 545286,86 :479النقطة 
479160,99 =Y 479123,95 =Y 

 X= 545154,57 :482النقطة  X= 545183,67 :481النقطة 
479065,74 =Y 478959,90 =Y 

 X= 545067,26 :484النقطة  X= 545136,05 :483النقطة 
478859,36 =Y 478814,38 =Y 

 X= 545046,01 :486النقطة  X= 545027,57 :485النقطة 
478772,05 =Y 478693,14 =Y 

 X= 545052,62 :488النقطة  X= 545059,24 :487النقطة 
478597,23 =Y 478534,39 =Y 

 X= 544963,32 :490النقطة  X= 545012,93 :489النقطة 
478461,63 =Y 478375,64 =Y 

 X= 544903,79 :492النقطة  X= 544928,95 :491النقطة 
478335,54 =Y 478306,19 =Y 

 X= 544738,43 :494النقطة  X= 544784,73 :493النقطة 
478286,35 =Y 478263,19 =Y 

 X= 544705,35 :496النقطة  X= 544711,97 :495النقطة 
478154,05 =Y 478081,29 =Y 

 X= 544609,44 :498النقطة  X= 544649,13 :497النقطة 
477988,69 =Y 477876,24 =Y 

 X= 544460,61 :500النقطة  X= 544556,53 :499النقطة 
477810,09 =Y 477770,41 =Y 

 X= 544245,64 :502النقطة  X= 544344,86 :501النقطة 
477843,17 =Y 477965,54 =Y 

 X= 544137,50 :504النقطة  X= 544172,88 :503النقطة 
478025,07 =Y 478022,85 =Y 

 X= 544214,23 :506نقطة ال X= 544169,25 :505النقطة 
478073,13 =Y 478075,77 =Y 

 X= 544275,91 :508النقطة  X= 544266,65 :507النقطة 
478078,75 =Y 478125,05 =Y 

 X= 544301,84 :510النقطة  X= 544291,78 :509النقطة 
478187,23 =Y 478219,42 =Y 

 X= 544322,21 :512النقطة  X= 544305,01 :511النقطة 
478229,56 =Y 478283,80 =Y 

 X= 544286,49 :514النقطة  X= 544314,27 :513النقطة 
478306,29 =Y 478294,38 =Y 

 X= 544248,13 :516النقطة  X= 544254,74 :515النقطة 
478282,48 =Y 478332,75 =Y 
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 X= 544266,65 :518النقطة  X= 544269,29 :517النقطة 
478410,80 =Y 478462,39 =Y 

 X= 544155,52 :520النقطة  X= 544220,34 :519النقطة 
478471,65 =Y 478450,49 =Y 

 X= 544041,75 :522النقطة  X= 544089,38 :521النقطة 
478463,72 =Y 478483,56 =Y 

 X= 543957,98 :524النقطة  X= 544002,06 :523النقطة 
478466,36 =Y 478455,68 =Y 

 X= 543905,06 :526النقطة  X= 543916,97 :525النقطة 
478480,82 =Y 478546,96 =Y 

 X= 543808,49 :528النقطة  X= 543858,76 :527النقطة 
478548,28 =Y 478494,05 =Y 

 X= 543668,26 :530النقطة  X= 543729,11 :529النقطة 
478503,31 =Y 478494,05 =Y 

 X= 543512,15 :532النقطة  X= 543579,62 :531النقطة 
478475,52 =Y 478474,20 =Y 

 X= 543399,70 :534النقطة  X= 543440,72 :533النقطة 
478479,49 =Y 478532,41 =Y 

 X= 543308,42 :536النقطة  X= 543350,76 :535النقطة 
478508,60 =Y 478512,57 =Y 

 X= 543242,54 :538نقطة ال X= 543275,35 :537النقطة 
478541,67 =Y 478527,85 =Y 

 X= 543163,17 :540النقطة  X= 543224,02 :539النقطة 
478472,28 =Y 478437,89 =Y 

 X= 543057,69 :542النقطة  X= 543097,02 :541النقطة 
478395,55 =Y 478376,92 =Y 

 X= 542946,21 :544النقطة  X= 543046,75 :543النقطة 
478371,74 =Y 478403,49 =Y 

 X= 542858,90 :546النقطة  X= 542866,83 :545النقطة 
478371,74 =Y 478308,24 =Y 

 X= 542771,58 :548النقطة  X= 542805,98 :547النقطة 
478276,49 =Y 478284,43 =Y 

 X= 542710,73 :550النقطة  X= 542750,42 :549النقطة 
478339,99 =Y 478339,99 =Y 

 X= 542620,77 :552النقطة  X= 542652,52 :551النقطة 
478316,18 =Y 478347,93 =Y 

 X= 542554,62 :554النقطة  X= 542591,67 :553النقطة 
478379,68 =Y 478451,12 =Y 

 X= 542451,44 :556النقطة  X= 542507,00 :555النقطة 
478445,82 =Y 478387,62 =Y 

 X= 542382,64 :558النقطة  X= 542406,46 :557النقطة 
478411,43 =Y 478493,45 =Y 

 X= 542321,79 :560النقطة  X= 542348,25 :559النقطة 
478554,30 =Y 478493,45 =Y 

 X= 542237,12 :562النقطة  X= 542287,39 :561النقطة 
478456,41 =Y 478466,99 =Y 

 X= 542112,77 :564النقطة  X= 542194,79 :563النقطة 
478522,55 =Y 478541,07 =Y 

 X= 541924,91 :566النقطة  X= 542017,52 :565النقطة 
478554,30 =Y 478522,55 =Y 

 X= 541636,52 :568النقطة  X= 541803,21 :567النقطة 
478511,97 =Y 478533,14 =Y 
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 X= 541512,16 :570نقطة ال X= 541567,73 :569النقطة 
478599,28 =Y 478629,27 =Y 

 X= 541289,91 :572النقطة  X= 541390,46 :571النقطة 
478560,48 =Y 478528,73 =Y 

 X= 541046,50 :574النقطة  X= 541189,37 :573النقطة 
478608,10 =Y 478803,89 =Y 

 X= 540977,70 :576النقطة  X= 540988,29 :575النقطة 
478925,60 =Y 479084,35 =Y 

 X= 540807,27 :578النقطة  X= 540877,16 :577النقطة 
479232,52 =Y 479372,20 =Y 

 X= 540807,27 :580النقطة  X= 540767,59 :579النقطة 
479530,95 =Y 479650,02 =Y 

 X= 540714,67 :582النقطة  X= 540833,73 :581النقطة 
479835,22 =Y 480040,28 =Y 

 X= 540701,44 :584النقطة  X= 540714,67 :583النقطة 
480371,01 =Y 480668,66 =Y 

 X= 540846,96 :586النقطة  X= 540727,90 :585النقطة 
480834,03 =Y 480986,16 =Y 

 X= 540983,99 :588النقطة  X= 540948,56 :587النقطة 
481093,06 =Y 481171,36 =Y 

 X= 541285,91 :590النقطة  X= 541023,97 :589النقطة 
481259,74 =Y 481402,62 =Y 

 X= 541730,41 :592النقطة  X= 541531,97 :591النقطة 
481478,02 =Y 481458,18 =Y 

 X= 541718,50 :594النقطة  X= 541539,91 :593النقطة 
481656,62 =Y 481966,18 =Y 

 X= 541936,78 :596النقطة  X= 541801,84 :595النقطة 
482204,31 =Y 482327,34 =Y 

 X= 541641,50 :598النقطة  X= 541708,97 :597النقطة 
482337,53 =Y 482373,25 =Y 

 X= 541387,50 :600النقطة  X= 541550,22 :599النقطة 
482488,35 =Y 482524,06 =Y 

 X= 541216,85 :602نقطة ال X= 541246,20 :601النقطة 
482533,92 =Y 482535,97 =Y 

 X= 540946,97 :604النقطة  X= 541081,91 :603النقطة 
482532,00 =Y 482579,63 =Y 

 X= 540550,10 :606النقطة  X= 540716,78 :605النقطة 
482607,41 =Y 482639,16 =Y 

 X= 540195,22 :608النقطة  X= 540318,25 :607النقطة 
482637,67 =Y 482482,89 =Y 

 X= 539976,94 :610النقطة  X= 540016,63 :609النقطة 
482359,86 =Y 482554,33 =Y 

 X= 539675,32 :612النقطة  X= 539865,82 :611النقطة 
482701,17 =Y 482732,92 =Y 

 X= 539016,50 :614النقطة  X= 539385,60 :613النقطة 
482780,55 =Y 482931,36 =Y 

 X= 538810,13 :616النقطة  X= 539012,53 :615النقطة 
483375,86 =Y 484114,05 =Y 

 X= 538782,35 :618النقطة  X= 539103,81 :617النقطة 
484562,52 =Y 484665,71 =Y 

 X= 536674,94 :620النقطة  X= 537861,59 :619النقطة 
485685,68 =Y 485044,85 =Y 
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 X= 536070,02 :622النقطة  X= 536500,63 :621النقطة 
485002,76 =Y 484611,44 =Y 

 X= 535990,64 :624النقطة  X= 536010,49 :623النقطة 
484928,94 =Y 485071,81 =Y 

 X= 536054,14 :626النقطة  X= 536018,42 :625النقطة 
485254,38 =Y 485440,91 =Y 

 X= 536141,46 :628النقطة  X= 536058,11 :627النقطة 
485591,72 =Y 485698,88 =Y 

 X= 536381,17 :630النقطة  X= 536240,68 :629النقطة 
485877,47 =Y 485987,80 =Y 

 X= 536357,36 :632النقطة  X= 536373,23 :631النقطة 
486122,74 =Y 486448,18 =Y 

 X= 536404,98 :634نقطة ال X= 536357,36 :633النقطة 
486634,71 =Y 486737,90 =Y 

 X= 536444,67 :636النقطة  X= 536440,70 :635النقطة 
486821,24 =Y 486972,05 =Y 

 X= 536404,98 :638النقطة  X= 536432,76 :637النقطة 
487134,77 =Y 487317,34 =Y 

 X= 536194,64 :640النقطة  X= 536353,39 :639النقطة 
487480,05 =Y 487662,62 =Y 

 X= 536383,12 :642النقطة  X= 536180,71 :641النقطة 
488612,74 =Y 488930,24 =Y 

 X= 536227,67 :644النقطة  X= 536283,90 :643النقطة 
488979,85 =Y 489042,69 =Y 

 X= 536138,38 :646النقطة  X= 536194,60 :645النقطة 
489122,07 =Y 489128,68 =Y 

 X= 535910,17 :648النقطة  X= 536055,70 :647النقطة 
489115,45 =Y 489158,45 =Y 

 X= 535738,19 :650النقطة  X= 535857,26 :649النقطة 
489251,05 =Y 489466,02 =Y 

 X= 535539,76 :652النقطة  X= 535662,13 :651النقطة 
489624,77 =Y 489714,07 =Y 

 X= 535119,73 :654النقطة  X= 535400,85 :653النقطة 
489866,21 =Y 490160,56 =Y 

 X= 535089,96 :656النقطة  X= 535070,12 :655النقطة 
490253,16 =Y 490395,38 =Y 

 X= 535053,58 :658النقطة  X= 535109,81 :657النقطة 
490521,05 =Y 490607,04 =Y 

 X= 534774,01 :660النقطة  X= 534886,46 :659النقطة 
490660,18 =Y 491136,43 =Y 

 X= 535891,21 :662النقطة  X= 535910,26 :661النقطة 
492000,96 =Y 492216,86 =Y 

 X= 535618,16 :664النقطة  X= 535795,96 :663النقطة 
492362,91 =Y 492604,21 =Y 

 X= 535434,01 :666نقطة ال X= 535497,51 :665النقطة 
492718,51 =Y 493080,46 =Y 

 X= 535035,71 :668النقطة  X= 535313,36 :667النقطة 
493321,76 =Y 493602,22 =Y 

 X= 534534,06 :670النقطة  X= 534730,91 :669النقطة 
493926,07 =Y 494237,22 =Y 

 X= 534203,86 :672النقطة  X= 534222,91 :671النقطة 
494561,07 =Y 494770,62 =Y 
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 X= 534089,56 :674النقطة  X= 534146,71 :673النقطة 
494916,67 =Y 495069,07 =Y 

 X= 534457,86 :676النقطة  X= 534108,61 :675النقطة 
495488,17 =Y 495621,52 =Y 

 X= 536002,76 :678النقطة  X= 534921,41 :677النقطة 
495678,67 =Y 495724,13 =Y 

 X= 536794,35 :680النقطة  X= 536362,60 :679النقطة 
495872,30 =Y 495861,66 =Y 

 X= 538011,44 :682النقطة  X= 537512,04 :681النقطة 
495702,91 =Y 495554,08 =Y 

 X= 538814,98 :684النقطة  X= 538612,58 :683النقطة 
495488,47 =Y 494924,90 =Y 

 X= 539275,36 :686النقطة  X= 539100,73 :685النقطة 
494992,37 =Y 494992,37 =Y 

 X= 539787,33 :688النقطة  X= 539453,95 :687النقطة 
494956,65 =Y 494805,84 =Y 

 X= 540533,45 :690النقطة  X= 540204,05 :689النقطة 
494976,50 =Y 495123,34 =Y 

 X= 541494,45 :692النقطة  X= 541085,11 :691النقطة 
495305,90 =Y 495441,66 =Y 

 X= 541709,09 :694النقطة  X= 541523,88 :693النقطة 
495451,42 =Y 495700,13 =Y 

 X= 542132,42 :696النقطة  X= 542022,98 :695النقطة 
495621,66 =Y 495594,30 =Y 

 X= 543039,68 :698نقطة ال X= 542544,38 :697النقطة 
495450,72 =Y 495533,27 =Y 

 X= 543788,98 :700النقطة  X= 543433,38 :699النقطة 
495584,07 =Y 495476,12 =Y 

 X= 544519,23 :702النقطة  X= 544150,93 :701النقطة 
495380,87 =Y 495393,57 =Y 

    X   495476,12 =Y= 544938,33 :703النقطة 
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 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1309.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةداجنيندالتيبعةدإلقليمدشفشيجن

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

شفشاون، إلقليم  التابعة  اونان  لجـــماعــــة  التــــرابيـــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  مبين  هــــو  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 اونانجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شفشاونلقلي  التابعة إل

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 X= 561029,19 :2النقطة  X= 561432,41 :1النقطة 
498227,01 =Y 497843,63 =Y 

 X= 560896,91 :4النقطة  X= 560910,13 :3النقطة 
497698,11 =Y 497622,61 =Y 

 X= 560859,70 :6النقطة  X= 560886,97 :5النقطة 
497565,81 =Y 497509,67 =Y 

 X= 560744,76 :8النقطة  X= 560830,75 :7النقطة 
497450,06 =Y 497347,53 =Y 

 X= 560586,01 :10النقطة  X= 560655,46 :9النقطة 
497288,00 =Y 497198,70 =Y 

 X= 560658,77 :12النقطة  X= 560595,93 :11النقطة 
497109,41 =Y 497023,42 =Y 

 X= 560775,15 :14النقطة  X= 560724,92 :13النقطة 
496953,96 =Y 496879,94 =Y 

 X= 559175,28 :16النقطة  X= 560773,04 :15النقطة 
496878,82 =Y 496030,24 =Y 

 X= 558866,84 :18النقطة  X= 558882,07 :17النقطة 
492710,20 =Y 492537,78 =Y 

 X= 558842,26 :20النقطة  X= 558843,47 :19النقطة 
492273,15 =Y 492259,49 =Y 

 X= 558173,88 :22النقطة  X= 558341,89 :21النقطة 
491064,42 =Y 490663,17 =Y 

 X= 558183,79 :24النقطة  X= 558064,73 :23النقطة 
490433,58 =Y 490380,67 =Y 

 X= 558337,25 :26النقطة  X= 558279,04 :25النقطة 
490277,48 =Y 490182,23 =Y 

 X= 558693,63 :28النقطة  X= 558527,75 :27النقطة 
490251,02 =Y 490237,88 =Y 

 X= 558766,22 :30النقطة  X= 558794,98 :29النقطة 
490229,85 =Y 490163,25 =Y 

 X= 558780,53 :32النقطة  X= 558744,71 :31النقطة 
490113,44 =Y 490088,71 =Y 

 X= 558956,38 :34النقطة  X= 558855,84 :33النقطة 
490036,71 =Y 489962,62 =Y 

 X= 559088,56 :36النقطة  X= 559025,17 :35النقطة 
489875,31 =Y 489837,00 =Y 

 X= 559199,69 :38النقطة  X= 559146,77 :37النقطة 
489725,87 =Y 489620,04 =Y 

 X= 559363,41 :40النقطة  X= 559355,79 :39النقطة 
489559,19 =Y 489474,44 =Y 

 X= 559489,52 :42النقطة  X= 559399,39 :41النقطة 
489417,29 =Y 489353,88 =Y 

 X= 559594,03 :44النقطة  X= 559570,22 :43النقطة 
489291,70 =Y 489258,63 =Y 

 X= 559600,65 :46النقطة  X= 559623,14 :45النقطة 
489163,38 =Y 489094,59 =Y 

 X= 559635,04 :48النقطة  X= 559631,08 :47النقطة 
489033,73 =Y 488954,36 =Y 
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 X= 559676,06 :50النقطة  X= 559649,60 :49النقطة 
488881,60 =Y 488824,71 =Y 

 X= 559661,50 :52النقطة  X= 559654,89 :51النقطة 
488783,70 =Y 488726,82 =Y 

 X= 559492,34 :54النقطة  X= 559459,27 :53النقطة 
488660,77 =Y 488584,71 =Y 

 X= 560142,16 :56النقطة  X= 559575,02 :55النقطة 
488492,10 =Y 488004,60 =Y 

 X= 560034,47 :58النقطة  X= 560244,82 :57النقطة 
487916,37 =Y 486713,83 =Y 

 X= 559235,36 :60النقطة  X= 559267,47 :59النقطة 
486444,47 =Y 486433,19 =Y 

 X= 558666,51 :62النقطة  X= 558835,18 :61النقطة 
486330,66 =Y 486376,96 =Y 

 X= 558375,46 :64النقطة  X= 558511,06 :63النقطة 
486456,34 =Y 486552,25 =Y 

 X= 558057,96 :66النقطة  X= 558236,56 :65النقطة 
486621,71 =Y 486598,55 =Y 

 X= 557631,32 :68النقطة  X= 557700,78 :67النقطة 
486545,64 =Y 486651,47 =Y 

 X= 557092,23 :70 النقطة X= 557270,83 :69النقطة 
486658,09 =Y 486591,94 =Y 

 X= 556632,52 :72النقطة  X= 556824,34 :71النقطة 
486568,79 =Y 486588,63 =Y 

 X= 556414,24 :74النقطة  X= 556496,92 :73النقطة 
486638,24 =Y 486760,61 =Y 

 X= 556202,57 :76النقطة  X= 556331,55 :75النقطة 
486836,68 =Y 486830,06 =Y 

 X= 555939,35 :78النقطة  X= 555980,98 :77النقطة 
486790,38 =Y 486824,42 =Y 

 X= 555791,19 :80النقطة  X= 555873,74 :79النقطة 
486792,67 =Y 486820,19 =Y 

 X= 555628,20 :82النقطة  X= 555700,17 :81النقطة 
486835,00 =Y 486845,59 =Y 

 X= 555532,95 :84النقطة  X= 555571,05 :83النقطة 
486835,00 =Y 486820,19 =Y 

 X= 555454,63 :86النقطة  X= 555492,73 :85النقطة 
486826,54 =Y 486866,75 =Y 

 X= 555395,37 :88النقطة  X= 555420,77 :87النقطة 
486909,09 =Y 486928,14 =Y 

 X= 555319,17 :90النقطة  X= 555359,38 :89النقطة 
486928,14 =Y 486915,44 =Y 

 X= 555238,73 :92النقطة  X= 555270,48 :91النقطة 
486898,50 =Y 486896,39 =Y 

 X= 555198,52 :94النقطة  X= 555206,98 :93النقطة 
486911,20 =Y 486951,42 =Y 

 X= 555151,95 :96النقطة  X= 555183,70 :95النقطة 
486983,17 =Y 487006,45 =Y 

 X= 555029,18 :98النقطة  X= 555086,33 :97النقطة 
487019,15 =Y 487038,20 =Y 

 X= 554889,73 :100النقطة  X= 554972,03 :99النقطة 
487061,49 =Y 487123,59 =Y 
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 X= 554734,95 :102النقطة  X= 554819,61 :101النقطة 
487169,89 =Y 487213,54 =Y 

 X= 554654,25 :104النقطة  X= 554687,32 :103النقطة 
487261,17 =Y 487295,56 =Y 

 X= 554580,17 :106النقطة  X= 554621,18 :105النقطة 
487310,12 =Y 487314,09 =Y 

 X= 554523,28 :108النقطة  X= 554540,48 :107النقطة 
487291,60 =Y 487259,85 =Y 

 X= 554485,42 :110النقطة  X= 554488,88 :109النقطة 
487209,58 =Y 487195,40 =Y 

 X= 554416,75 :112النقطة  X= 554452,74 :111النقطة 
487193,73 =Y 487196,90 =Y 

 X= 554370,19 :114النقطة  X= 554386,06 :113النقطة 
487178,91 =Y 487138,69 =Y 

 X= 554353,25 :116النقطة  X= 554367,01 :115النقطة 
487104,83 =Y 487078,37 =Y 

 X= 554305,63 :118النقطة  X= 554331,03 :117النقطة 
487058,26 =Y 487055,08 =Y 

 X= 554242,13 :120النقطة  X= 554278,11 :119النقطة 
487073,08 =Y 487092,13 =Y 

 X= 554169,10 :122طة النق X= 554201,91 :121النقطة 
487095,30 =Y 487102,71 =Y 

 X= 554131,00 :124النقطة  X= 554146,88 :123النقطة 
487122,82 =Y 487155,63 =Y 

 X= 554103,49 :126النقطة  X= 554118,30 :125النقطة 
487187,38 =Y 487239,23 =Y 

 X= 554062,21 :128النقطة  X= 554084,65 :127النقطة 
487269,83 =Y 487269,93 =Y 

 X= 554030,46 :130النقطة  X= 554048,45 :129النقطة 
487267,81 =Y 487250,88 =Y 

 X= 553971,19 :132النقطة  X= 554002,94 :131النقطة 
487226,53 =Y 487221,24 =Y 

 X= 553933,09 :134النقطة  X= 553951,09 :133النقطة 
487227,59 =Y 487255,11 =Y 

 X= 553917,22 :136النقطة  X= 553936,27 :135النقطة 
487298,50 =Y 487336,60 =Y 

 X= 553851,60 :138النقطة  X= 553889,70 :137النقطة 
487349,30 =Y 487352,48 =Y 

 X= 553772,14 :140النقطة  X= 553803,10 :139النقطة 
487355,30 =Y 487358,47 =Y 

 X= 553628,47 :142النقطة  X= 553673,71 :141النقطة 
487378,32 =Y 487395,78 =Y 

 X= 553557,83 :144النقطة  X= 553582,43 :143النقطة 
487430,70 =Y 487452,14 =Y 

 X= 553480,83 :146النقطة  X= 553527,66 :145النقطة 
487459,28 =Y 487458,49 =Y 

 X= 553385,58 :148النقطة  X= 553450,67 :147النقطة 
487462,45 =Y 487493,41 =Y 

 X= 553216,67 :150النقطة  X= 553342,55 :149النقطة 
487516,17 =Y 487592,68 =Y 

 X= 553205,56 :152النقطة  X= 553211,91 :151النقطة 
487620,46 =Y 487663,33 =Y 
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 X= 553144,44 :154طة النق X= 553178,57 :153النقطة 
487695,87 =Y 487730,00 =Y 

 X= 553099,20 :156النقطة  X= 553119,04 :155النقطة 
487794,30 =Y 487822,87 =Y 

 X= 553023,00 :158النقطة  X= 553059,51 :157النقطة 
487872,88 =Y 487899,07 =Y 

 X= 552961,88 :160النقطة  X= 552985,69 :159النقطة 
487906,21 =Y 487924,47 =Y 

 X= 552911,71 :162النقطة  X= 552950,77 :161النقطة 
487965,75 =Y 488012,58 =Y 

 X= 552883,14 :164النقطة  X= 552895,84 :163النقطة 
488038,77 =Y 488095,92 =Y 

 X= 552876,79 :166النقطة  X= 552879,17 :165النقطة 
488119,73 =Y 488147,52 =Y 

 X= 552841,86 :168النقطة  X= 552866,47 :167النقطة 
488179,27 =Y 488212,60 =Y 

 X= 552776,78 :170النقطة  X= 552810,91 :169النقطة 
488226,10 =Y 488219,75 =Y 

 X= 552711,69 :172النقطة  X= 552745,02 :171النقطة 
488199,11 =Y 488183,23 =Y 

 X= 552646,60 :174النقطة  X= 552679,14 :173النقطة 
488172,92 =Y 488168,95 =Y 

 X= 552586,27 :176النقطة  X= 552621,20 :175النقطة 
488147,52 =Y 488097,51 =Y 

 X= 552546,59 :178النقطة  X= 552567,22 :177النقطة 
488074,49 =Y 488063,38 =Y 

 X= 552482,29 :180النقطة  X= 552516,42 :179النقطة 
488063,38 =Y 488078,46 =Y 

 X= 552448,16 :182النقطة  X= 552460,86 :181النقطة 
488103,07 =Y 488134,02 =Y 

 X= 552394,19 :184النقطة  X= 552426,73 :183النقطة 
488149,90 =Y 488153,07 =Y 

 X= 552316,40 :186طة النق X= 552357,67 :185النقطة 
488145,93 =Y 488138,78 =Y 

 X= 552258,46 :188النقطة  X= 552288,62 :187النقطة 
488144,34 =Y 488164,18 =Y 

 X= 552171,37 :190النقطة  X= 552226,94 :189النقطة 
488188,59 =Y 488238,86 =Y 

 X= 552150,21 :192النقطة  X= 552160,79 :191النقطة 
488281,20 =Y 488369,83 =Y 

 X= 552082,74 :194النقطة  X= 552129,04 :193النقطة 
488402,90 =Y 488442,59 =Y 

 X= 551955,74 :196النقطة  X= 552029,82 :195النقطة 
488467,73 =Y 488465,08 =Y 

 X= 551848,58 :198النقطة  X= 551892,24 :197النقطة 
488451,85 =Y 488457,14 =Y 

 X= 551777,14 :200النقطة  X= 551812,86 :199النقطة 
488438,62 =Y 488379,09 =Y 

 X= 551666,02 :202النقطة  X= 551742,75 :201النقطة 
488312,95 =Y 488258,71 =Y 

 X= 551453,14 :204النقطة  X= 551595,90 :203النقطة 
488212,40 =Y 488197,71 =Y 
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 X= 551367,15 :206النقطة  X= 551412,13 :205النقطة 
488220,20 =Y 488261,21 =Y 

 X= 551200,46 :208النقطة  X= 551301,00 :207النقطة 
488286,35 =Y 488300,90 =Y 

 X= 550966,30 :210النقطة  X= 551036,42 :209النقطة 
488314,13 =Y 488332,65 =Y 

 X= 550851,21 :212النقطة  X= 550914,71 :211النقطة 
488374,99 =Y 488376,31 =Y 

 X= 550763,90 :214النقطة  X= 550812,85 :213النقطة 
488373,66 =Y 488371,02 =Y 

 X= 550618,91 :216النقطة  X= 550688,49 :215النقطة 
488328,68 =Y 488254,93 =Y 

 X= 550533,71 :218طة النق X= 550570,75 :217النقطة 
488216,24 =Y 488169,93 =Y 

 X= 550457,78 :220النقطة  X= 550480,93 :219النقطة 
488042,78 =Y 488010,37 =Y 

 X= 550366,50 :222النقطة  X= 550395,60 :221النقطة 
487984,57 =Y 487972,01 =Y 

 X= 550297,18 :224النقطة  X= 550340,70 :223النقطة 
487942,90 =Y 487832,04 =Y 

 X= 550262,25 :226النقطة  X= 550271,78 :225النقطة 
487727,26 =Y 487573,28 =Y 

 X= 550227,33 :228النقطة  X= 550246,38 :227النقطة 
487533,59 =Y 487511,36 =Y 

 X= 550241,62 :230النقطة  X= 550225,74 :229النقطة 
487474,85 =Y 487409,76 =Y 

 X= 550209,87 :232النقطة  X= 550236,85 :231النقطة 
487382,78 =Y 487360,55 =Y 

 X= 550041,59 :234النقطة  X= 550159,06 :233النقطة 
487352,61 =Y 487360,55 =Y 

 X= 549849,50 :236النقطة  X= 549879,66 :235النقطة 
487444,69 =Y 487470,09 =Y 

 X= 549806,64 :238النقطة  X= 549833,63 :237النقطة 
487516,13 =Y 487571,69 =Y 

 X= 549793,94 :240النقطة  X= 549793,94 :239النقطة 
487614,55 =Y 487646,30 =Y 

 X= 549789,18 :242النقطة  X= 549798,70 :241النقطة 
487687,58 =Y 487727,26 =Y 

 X= 549759,01 :244النقطة  X= 549766,95 :243النقطة 
487771,72 =Y 487819,34 =Y 

 X= 549585,98 :246النقطة  X= 549700,28 :245النقطة 
487889,19 =Y 488033,65 =Y 

 X= 549499,74 :248النقطة  X= 549534,66 :247النقطة 
488086,08 =Y 488138,47 =Y 

 X= 549425,12 :250طة النق X= 549452,11 :249النقطة 
488155,93 =Y 488165,46 =Y 

 X= 549340,98 :252النقطة  X= 549406,07 :251النقطة 
488190,86 =Y 488260,71 =Y 

 X= 549301,30 :254النقطة  X= 549321,93 :253النقطة 
488336,91 =Y 488413,11 =Y 

 X= 549244,15 :256النقطة  X= 549261,61 :255النقطة 
488476,61 =Y 488530,58 =Y 
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 X= 549234,62 :258النقطة  X= 549234,62 :257النقطة 
488594,08 =Y 488624,24 =Y 

 X= 549237,80 :260النقطة  X= 549244,15 :259النقطة 
488670,28 =Y 488700,44 =Y 

 X= 549128,26 :262النقطة  X= 549202,87 :261النقطة 
488746,48 =Y 488805,22 =Y 

 X= 549053,65 :264النقطة  X= 549088,57 :263النقطة 
488862,37 =Y 488932,22 =Y 

 X= 548924,33 :266النقطة  X= 549011,71 :265النقطة 
489011,59 =Y 489043,94 =Y 

 X= 548754,43 :268النقطة  X= 548828,14 :267النقطة 
488947,52 =Y 488818,02 =Y 

 X= 547846,41 :270النقطة  X= 548699,89 :269النقطة 
488818,95 =Y 488624,31 =Y 

 X= 546394,11 :272النقطة  X= 546440,15 :271النقطة 
489243,84 =Y 489258,13 =Y 

 X= 546330,61 :274النقطة  X= 546338,55 :273النقطة 
489316,87 =Y 489358,14 =Y 

 X= 546306,80 :276النقطة  X= 546336,96 :275النقطة 
489404,18 =Y 489461,33 =Y 

 X= 546303,62 :278النقطة  X= 546292,51 :277النقطة 
489501,02 =Y 489554,99 =Y 

 X= 546322,67 :280النقطة  X= 546300,45 :279النقطة 
489629,61 =Y 489699,46 =Y 

 X= 546332,20 :282طة النق X= 546333,79 :281النقطة 
489751,85 =Y 489813,76 =Y 

 X= 546343,31 :284النقطة  X= 546346,49 :283النقطة 
489864,56 =Y 489907,42 =Y 

 X= 546338,55 :286النقطة  X= 546325,85 :285النقطة 
489921,71 =Y 489945,52 =Y 

 X= 546395,70 :288النقطة  X= 546364,64 :287النقطة 
489946,80 =Y 489978,86 =Y 

 X= 546431,42 :290النقطة  X= 546424,27 :289النقطة 
489997,91 =Y 490030,65 =Y 

 X= 546379,03 :292النقطة  X= 546406,02 :291النقطة 
490049,70 =Y 490086,21 =Y 

 X= 546353,63 :294النقطة  X= 546379,03 :293النقطة 
490133,84 =Y 490173,53 =Y 

 X= 546302,83 :296النقطة  X= 546318,70 :295النقطة 
490206,86 =Y 490210,04 =Y 

 X= 546261,55 :298النقطة  X= 546275,84 :297النقطة 
490206,86 =Y 490256,08 =Y 

 X= 546191,70 :300النقطة  X= 546223,45 :299النقطة 
490308,46 =Y 490322,75 =Y 

 X= 546142,49 :302النقطة  X= 546172,65 :301النقطة 
490349,74 =Y 490376,73 =Y 

 X= 546093,28 :304النقطة  X= 546104,39 :303النقطة 
490414,83 =Y 490459,28 =Y 

 X= 546105,98 :306النقطة  X= 546091,69 :305النقطة 
490489,44 =Y 490521,19 =Y 

 X= 546113,92 :308النقطة  X= 546109,15 :307النقطة 
490557,70 =Y 490591,04 =Y 
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 X= 546112,33 :310النقطة  X= 546117,09 :309النقطة 
490622,79 =Y 490654,54 =Y 

 X= 546137,94 :312النقطة  X= 546124,71 :311النقطة 
490728,52 =Y 490767,68 =Y 

 X= 546163,87 :314طة النق X= 546159,11 :313النقطة 
490786,73 =Y 490807,36 =Y 

 X= 546162,81 :316النقطة  X= 546161,75 :315النقطة 
490835,94 =Y 490856,58 =Y 

 X= 546173,92 :318النقطة  X= 546172,34 :317النقطة 
490893,62 =Y 490920,60 =Y 

 X= 546210,97 :320النقطة  X= 546183,45 :319النقطة 
490965,05 =Y 491023,26 =Y 

 X= 546222,61 :322النقطة  X= 546226,84 :321النقطة 
491061,36 =Y 491091,00 =Y 

 X= 546162,28 :324النقطة  X= 546191,92 :323النقطة 
491128,04 =Y 491183,07 =Y 

 X= 546117,83 :326النقطة  X= 546136,88 :325النقطة 
491235,99 =Y 491244,46 =Y 

 X= 546124,18 :328النقطة  X= 546112,54 :327النقطة 
491261,39 =Y 491282,56 =Y 

 X= 546192,97 :330النقطة  X= 546154,87 :329النقطة 
491320,66 =Y 491357,70 =Y 

 X= 546189,80 :332النقطة  X= 546190,86 :331النقطة 
491391,56 =Y 491425,43 =Y 

 X= 546207,79 :334النقطة  X= 546200,38 :333النقطة 
491476,23 =Y 491520,68 =Y 

 X= 546184,42 :336النقطة  X= 546202,50 :335النقطة 
491565,13 =Y 491595,91 =Y 

 X= 546064,83 :338النقطة  X= 546124,09 :337النقطة 
491607,55 =Y 491642,48 =Y 

 X= 545908,19 :340النقطة  X= 545991,80 :339النقطة 
491674,23 =Y 491686,93 =Y 

 X= 545763,20 :342النقطة  X= 545826,70 :341النقطة 
491697,51 =Y 491713,39 =Y 

 X= 545669,01 :344النقطة  X= 545714,52 :343النقطة 
491714,44 =Y 491723,97 =Y 

 X= 545603,39 :346طة النق X= 545628,79 :345النقطة 
491753,60 =Y 491757,84 =Y 

 X= 545602,33 :348النقطة  X= 545602,33 :347النقطة 
491779,00 =Y 491816,04 =Y 

 X= 545591,75 :350النقطة  X= 545604,45 :349النقطة 
491850,97 =Y 491889,07 =Y 

 X= 545579,05 :352النقطة  X= 545579,05 :351النقطة 
491912,35 =Y 491940,93 =Y 

 X= 545563,18 :354النقطة  X= 545565,29 :353النقطة 
491957,86 =Y 491975,85 =Y 

 X= 545517,67 :356النقطة  X= 545551,53 :355النقطة 
491999,14 =Y 492003,37 =Y 

 X= 545526,13 :358النقطة  X= 545518,73 :357النقطة 
492015,01 =Y 492037,24 =Y 

 X= 545520,84 :360النقطة  X= 545526,13 :359النقطة 
492058,40 =Y 492089,10 =Y 
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 X= 545515,10 :362النقطة  X= 545524,02 :361النقطة 
492115,55 =Y 492140,69 =Y 

 X= 545478,06 :364النقطة  X= 545493,94 :363النقطة 
492176,41 =Y 492152,60 =Y 

 X= 545400,01 :366النقطة  X= 545448,96 :365النقطة 
492145,98 =Y 492138,04 =Y 

 X= 545324,60 :368النقطة  X= 545372,23 :367النقطة 
492145,98 =Y 492181,70 =Y 

 X= 545243,91 :370النقطة  X= 545280,95 :369النقطة 
492217,42 =Y 492272,98 =Y 

 X= 545180,41 :372النقطة  X= 545210,83 :371النقطة 
492284,89 =Y 492327,22 =Y 

 X= 545058,70 :374النقطة  X= 545115,58 :373النقطة 
492392,04 =Y 492455,54 =Y 

 X= 545009,75 :376النقطة  X= 545033,56 :375النقطة 
492455,54 =Y 492426,44 =Y 

 X= 544980,65 :378طة النق X= 544991,23 :377النقطة 
492454,22 =Y 492485,97 =Y 

 X= 544940,96 :380النقطة  X= 544946,25 :379النقطة 
492500,52 =Y 492540,21 =Y 

 X= 544888,04 :382النقطة  X= 544923,76 :381النقطة 
492581,22 =Y 492601,07 =Y 

 X= 544841,74 :384النقطة  X= 544852,32 :383النقطة 
492627,52 =Y 492673,83 =Y 

 X= 544815,28 :386النقطة  X= 544835,12 :385النقطة 
492697,64 =Y 492704,25 =Y 

 X= 544708,12 :388النقطة  X= 544772,95 :387النقطة 
492687,05 =Y 492644,72 =Y 

 X= 544615,52 :390النقطة  X= 544667,11 :389النقطة 
492648,69 =Y 492624,88 =Y 

 X= 544627,78 :392النقطة  X= 544583,77 :391النقطة 
492630,17 =Y 492844,84 =Y 

 X= 545118,24 :394النقطة  X= 544729,18 :393النقطة 
493162,18 =Y 493826,98 =Y 

 X= 545714,62 :396النقطة  X= 545202,65 :395النقطة 
495447,34 =Y 495157,63 =Y 

 X= 546055,94 :398النقطة  X= 546083,72 :397النقطة 
495443,38 =Y 495673,56 =Y 

 X= 546083,72 :400النقطة  X= 546044,03 :399النقطة 
495816,44 =Y 495975,19 =Y 

 X= 546190,87 :402النقطة  X= 546111,50 :401النقطة 
496169,66 =Y 496407,78 =Y 

 X= 546202,78 :404النقطة  X= 546341,69 :403النقطة 
496742,15 =Y 497188,64 =Y 

 X= 546735,26 :406النقطة  X= 546596,35 :405النقطة 
497225,02 =Y 497291,16 =Y 

 X= 547115,60 :408النقطة  X= 546907,24 :407النقطة 
497350,69 =Y 497354,00 =Y 

 X= 547419,70 :410طة النق X= 547290,88 :409النقطة 
497420,15 =Y 497426,76 =Y 

 X= 548328,15 :412النقطة  X= 547804,67 :411النقطة 
497541,86 =Y 497904,34 =Y 
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 X= 549088,83 :414النقطة  X= 548754,79 :413النقطة 
498175,54 =Y 498099,47 =Y 

 X= 549174,82 :416النقطة  X= 549118,59 :415النقطة 
497967,18 =Y 497920,87 =Y 

 X= 549231,04 :418النقطة  X= 549194,66 :417النقطة 
497815,04 =Y 497712,51 =Y 

 X= 549293,88 :420النقطة  X= 549237,66 :419النقطة 
497643,06 =Y 497606,68 =Y 

 X= 550179,21 :422النقطة  X= 549326,95 :421النقطة 
497550,46 =Y 497615,44 =Y 

 X= 550883,36 :424النقطة  X= 550390,88 :423النقطة 
497647,19 =Y 498626,15 =Y 

 X= 551240,55 :426النقطة  X= 551079,15 :425النقطة 
498739,93 =Y 498880,16 =Y 

 X= 551443,11 :428النقطة  X= 551358,44 :427النقطة 
498573,56 =Y 498692,62 =Y 

 X= 551747,38 :430النقطة  X= 551585,99 :429النقطة 
498547,10 =Y 498687,33 =Y 

 X= 551993,45 :432النقطة  X= 551884,97 :431النقطة 
498753,47 =Y 498793,16 =Y 

 X= 552853,07 :434النقطة  X= 552087,92 :433النقطة 
498829,43 =Y 499432,85 =Y 

 X= 552841,16 :436النقطة  X= 552861,00 :435النقطة 
499246,31 =Y 499083,60 =Y 

 X= 552884,82 :438النقطة  X= 552857,04 :437النقطة 
498908,97 =Y 498758,16 =Y 

 X= 552972,13 :440النقطة  X= 552928,47 :439النقطة 
498611,31 =Y 498516,06 =Y 

 X= 553174,54 :442طة النق X= 553083,26 :441النقطة 
498484,31 =Y 498484,31 =Y 

 X= 553456,32 :444النقطة  X= 553301,54 :443النقطة 
498508,13 =Y 498484,31 =Y 

 X= 553595,23 :446النقطة  X= 553531,73 :445النقطة 
498651,00 =Y 498746,25 =Y 

 X= 553738,10 :448النقطة  X= 553658,73 :447النقطة 
498837,53 =Y 498889,13 =Y 

 X= 553948,44 :450النقطة  X= 553821,44 :449النقطة 
498932,78 =Y 498944,69 =Y 

 X= 554016,44 :452النقطة  X= 554109,05 :451النقطة 
498935,96 =Y 499121,17 =Y 

 X= 554281,03 :454النقطة  X= 554151,38 :453النقطة 
499203,19 =Y 499219,06 =Y 

 X= 554667,32 :456النقطة  X= 554439,78 :455النقطة 
499205,83 =Y 499163,50 =Y 

 X= 554910,74 :458النقطة  X= 554823,42 :457النقطة 
499158,21 =Y 499200,54 =Y 

 X= 555054,67 :460النقطة  X= 554987,47 :459النقطة 
499203,19 =Y 499217,34 =Y 

 X= 555421,78 :462النقطة  X= 555190,27 :461النقطة 
499610,91 =Y 499710,13 =Y 

 X= 556122,93 :464النقطة  X= 556027,02 :463النقطة 
499968,10 =Y 499829,19 =Y 
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 X= 557381,02 :466النقطة  X= 556380,90 :465النقطة 
499832,50 =Y 498981,86 =Y 

 X= 556676,57 :468النقطة  X= 556630,27 :467النقطة 
498456,00 =Y 498211,26 =Y 

 X= 556914,65 :470النقطة  X= 556746,02 :469النقطة 
498032,67 =Y 497698,32 =Y 

 X= 556935,82 :472النقطة  X= 556917,64 :471النقطة 
497623,29 =Y 497166,51 =Y 

 X= 557234,53 :474طة النق X= 556956,72 :473النقطة 
496890,95 =Y 496897,30 =Y 

 X= 557596,48 :476النقطة  X= 557442,50 :475النقطة 
496819,51 =Y 496789,34 =Y 

 X= 557526,63 :478النقطة  X= 557575,85 :477النقطة 
496724,26 =Y 496695,68 =Y 

 X= 557453,61 :480النقطة  X= 557490,12 :479النقطة 
496646,47 =Y 496587,73 =Y 

 X= 557325,02 :482النقطة  X= 557398,04 :481النقطة 
496552,81 =Y 496521,06 =Y 

 X= 557186,91 :484النقطة  X= 557271,04 :483النقطة 
496519,47 =Y 496495,66 =Y 

 X= 557264,69 :486النقطة  X= 557217,07 :485النقطة 
496478,19 =Y 496473,43 =Y 

 X= 557382,17 :488النقطة  X= 557355,18 :487النقطة 
496441,68 =Y 496416,28 =Y 

 X= 557402,81 :490النقطة  X= 557377,41 :489النقطة 
496373,42 =Y 496344,84 =Y 

 X= 557520,28 :492النقطة  X= 557448,85 :491النقطة 
496335,32 =Y 496317,86 =Y 

 X= 557509,17 :494النقطة  X= 557520,28 :493النقطة 
496273,41 =Y 496217,84 =Y 

 X= 557639,18 :496النقطة  X= 557563,15 :495النقطة 
496195,62 =Y 496190,62 =Y 

 X= 557909,06 :498النقطة  X= 557888,42 :497النقطة 
496589,09 =Y 496371,60 =Y 

 X= 558026,53 :500النقطة  X= 557948,74 :499النقطة 
496336,68 =Y 496306,51 =Y 

 X= 558237,67 :502النقطة  X= 558123,37 :501النقطة 
496304,93 =Y 496322,39 =Y 

 X= 558410,71 :504النقطة  X= 558340,86 :503النقطة 
496352,55 =Y 496395,41 =Y 

 X= 558540,88 :506طة النق X= 558475,79 :505النقطة 
496454,15 =Y 496533,53 =Y 

 X= 558722,23 :508النقطة  X= 558604,38 :507النقطة 
496601,79 =Y 496624,22 =Y 

 X= 558792,08 :510النقطة  X= 558538,08 :509النقطة 
497191,49 =Y 497180,91 =Y 

 X= 559090,53 :512النقطة  X= 558948,71 :511النقطة 
497246,53 =Y 497244,41 =Y 

 X= 559432,16 :514النقطة  X= 559317,01 :513النقطة 
497219,01 =Y 497282,45 =Y 

 X= 559622,66 :516النقطة  X= 559519,47 :515النقطة 
497338,01 =Y 497369,76 =Y 
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 X= 559908,41 :518النقطة  X= 559729,82 :517النقطة 
497357,85 =Y 497310,23 =Y 

 X= 560618,82 :520النقطة  X= 560338,79 :519النقطة 
497822,35 =Y 498155,57 =Y 

    X   498226,07 =Y= 561421,73 :521النقطة 
 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1310.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدبنيدسليحدالتيبعةدإلقليمدشفشيجن

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

شفشاون، إلقليم  التابعة  سميح  بني  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 بني سميحجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شفشاونلقلي  التابعة إل

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 :1النقطة 
566620.30 =X 

 :2النقطة 
566526.92 =X 

504136.73 =Y 503693.37 =Y 

 :3النقطة 
566361.82 =X 

 :4النقطة 
566158.62 =X 

503090.12 =Y 502823.42 =Y 

 :5النقطة 
565803.02 =X 

 :6النقطة 
565137.53 =X 

503115.52 =Y 502560.53 =Y 

 :7النقطة 
564629.53 =X 

 :8النقطة 
564574.24 =X 

501881.07 =Y 501623.77 =Y 

 :9النقطة 
564435.33 =X 

 :10النقطة 
564392.33 =X 

501508.01 =Y 501326.11 =Y 

 :11النقطة 
564623.84 =X 

 :12النقطة 
564306.34 =X 

500869.70 =Y 500820.09 =Y 

 :13النقطة 
564336.11 =X 

 :14النقطة 
564376.74 =X 

500486.06 =Y 500170.04 =Y 

 :15النقطة 
564368.27 =X 

 :16النقطة 
564315.35 =X 

499886.41 =Y 499789.04 =Y 

 :17النقطة 
563832.75 =X 

 :18النقطة 
563782.38 =X 

499888.53 =Y 499225.00 =Y 

 :19النقطة 
563531.02 =X 

 :20النقطة 
563295.54 =X 

499238.23 =Y 499116.52 =Y 

 :21النقطة 
563023.02 =X 

 :22النقطة 
562690.97 =X 

499053.02 =Y 499062.55 =Y 

 :23النقطة 
562821.94 =X 

 :24ة النقط
562881.47 =X 

498995.08 =Y 498935.55 =Y 

 :25النقطة 
562845.75 =X 

 :26النقطة 
562817.97 =X 

498848.24 =Y 498760.92 =Y 

 :27النقطة 
562798.12 =X 

 :28النقطة 
562774.31 =X 

498689.49 =Y 498618.05 =Y 

 :29النقطة 
562841.78 =X 

 :30النقطة 
562865.59 =X 

498558.52 =Y 498498.99 =Y 

 :31النقطة 
562909.25 =X 

 :32النقطة 
562917.19 =X 

498447.39 =Y 498391.83 =Y 

 :33النقطة 
562810.03 =X 

 :34النقطة 
562710.81 =X 

498364.05 =Y 498471.20 =Y 

 :35النقطة 
562639.37 =X 

 :36النقطة 
562476.65 =X 

498542.64 =Y 498582.33 =Y 

 :37النقطة 
562369.50 =X 

 :38النقطة 
562286.15 =X 

498653.77 =Y 498808.55 =Y 

 :39النقطة 
562262.34 =X 

 :40النقطة 
562036.92 =X 

499086.36 =Y 498947.01 =Y 

 :41النقطة 
561785.56 =X 

 :42النقطة 
561679.73 =X 

498740.64 =Y 498558.08 =Y 

 :43النقطة 
561547.44 =X 

 :44النقطة 
561462.66 =X 

498417.85 =Y 498277.20 =Y 

 :45النقطة 
561432.41 =X 

 :46النقطة 
561421.73 =X 

498227.01 =Y 498226.07 =Y 
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 :47النقطة 
560618.82 =X 

 :48النقطة 
560338.79 =X 

498155.57 =Y 497822.35 =Y 

 :49النقطة 
559908.41 =X 

 :50النقطة 
559729.82 =X 

497310.23 =Y 497357.85 =Y 

 :51النقطة 
559622.66 =X 

 :52النقطة 
559519.47 =X 

497369.76 =Y 497338.01 =Y 

 :53النقطة 
559432.16 =X 

 :54النقطة 
559317.01 =X 

497282.45 =Y 497219.01 =Y 

 :55النقطة 
559090.53 =X 

 :56النقطة 
558948.71 =X 

497244.41 =Y 497246.53 =Y 

 :57النقطة 
558792.08 =X 

 :58النقطة 
558538.08 =X 

497180.91 =Y 497191.49 =Y 

 :59النقطة 
558722.23 =X 

 :60النقطة 
558604.38 =X 

496624.22 =Y 496601.79 =Y 

 :61النقطة 
558540.88 =X 

 :62النقطة 
558475.79 =X 

496533.53 =Y 496454.15 =Y 

 :63ة النقط
558410.71 =X 

 :64النقطة 
558340.86 =X 

496395.41 =Y 496352.55 =Y 

 :65النقطة 
558237.67 =X 

 :66النقطة 
558123.37 =X 

496322.39 =Y 496304.93 =Y 

 :67النقطة 
558026.53 =X 

 :68النقطة 
557948.74 =X 

496306.51 =Y 496336.68 =Y 

 :69النقطة 
557909.06 =X 

 :70قطة الن
557888.42 =X 

496371.60 =Y 496589.09 =Y 

 :71النقطة 
557639.18 =X 

 :72النقطة 
557563.15 =X 

496190.62 =Y 496195.62 =Y 

 :73النقطة 
557509.17 =X 

 :74النقطة 
557520.28 =X 

496217.84 =Y 496273.41 =Y 

 :75النقطة 
557520.28 =X 

 :76النقطة 
557448.85 =X 

496317.86 =Y 496335.32 =Y 

 :77النقطة 
557402.81 =X 

 :78النقطة 
557377.41 =X 

496344.84 =Y 496373.42 =Y 

 :79النقطة 
557382.17 =X 

 :80النقطة 
557355.18 =X 

496416.28 =Y 496441.68 =Y 

 :81النقطة 
557264.69 =X 

 :82النقطة 
557217.07 =X 

496473.43 =Y 496478.19 =Y 

 :83النقطة 
557186.91 =X 

 :84النقطة 
557271.04 =X 

496495.66 =Y 496519.47 =Y 

 :85النقطة 
557325.02 =X 

 :86النقطة 
557398.04 =X 

496521.06 =Y 496552.81 =Y 

 :87النقطة 
557453.61 =X 

 :88النقطة 
557490.12 =X 

496587.73 =Y 496646.47 =Y 

 :89النقطة 
557526.63 =X 

 :90النقطة 
557575.85 =X 

496695.68 =Y 496724.26 =Y 

 :91النقطة 
557596.48 =X 

 :92النقطة 
557442.50 =X 

496789.34 =Y 496819.51 =Y 

 :93النقطة 
557234.53 =X 

 :94النقطة 
556956.72 =X 

496897.30 =Y 496890.95 =Y 

 :95النقطة 
556935.82 =X 

 :96النقطة 
556917.64 =X 

497166.51 =Y 497623.29 =Y 
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 :97النقطة 
556914.65 =X 

 :98النقطة 
556746.02 =X 

497698.32 =Y 498032.67 =Y 

 :99النقطة 
556676.57 =X 

 :100النقطة 
556630.27 =X 

498211.26 =Y 498456.00 =Y 

 :101النقطة 
557381.02 =X 

 :102النقطة 
556380.90 =X 

498981.86 =Y 499832.50 =Y 

 :103النقطة 
556122.93 =X 

 :104النقطة 
556027.02 =X 

499829.19 =Y 499968.10 =Y 

 :105النقطة 
555421.78 =X 

 :106النقطة 
555190.27 =X 

499710.13 =Y 499610.91 =Y 

 :107النقطة 
555054.67 =X 

 :108النقطة 
554987.47 =X 

499217.34 =Y 499203.19 =Y 

 :109النقطة 
554910.74 =X 

 :110النقطة 
554823.42 =X 

499200.54 =Y 499158.21 =Y 

 :111النقطة 
554667.32 =X 

 :112النقطة 
554439.78 =X 

499163.50 =Y 499205.83 =Y 

 :113النقطة 
554281.03 =X 

 :114النقطة 
554151.38 =X 

499219.06 =Y 499203.19 =Y 

 :115النقطة 
554016.44 =X 

 :116النقطة 
554109.05 =X 

499121.17 =Y 498935.96 =Y 

 :117النقطة 
553948.44 =X 

 :118النقطة 
553821.44 =X 

498944.69 =Y 498932.78 =Y 

 :119النقطة 
553738.10 =X 

 :120النقطة 
553658.73 =X 

498889.13 =Y 498837.53 =Y 

 :121النقطة 
553595.23 =X 

 :122لنقطة ا
553531.73 =X 

498746.25 =Y 498651.00 =Y 

 :123النقطة 
553456.32 =X 

 :124النقطة 
553301.54 =X 

498484.31 =Y 498508.13 =Y 

 :125النقطة 
553174.54 =X 

 :126النقطة 
553083.26 =X 

498484.31 =Y 498484.31 =Y 

 :127النقطة 
552972.13 =X 

 :128النقطة 
552928.47 =X 

498516.06 =Y 498611.31 =Y 

 :129النقطة 
552884.82 =X 

 :130النقطة 
552857.04 =X 

498758.16 =Y 498908.97 =Y 

 :131النقطة 
552841.16 =X 

 :132النقطة 
552861.00 =X 

499083.60 =Y 499246.31 =Y 

 :133النقطة 
552853.07 =X 

 :134النقطة 
552087.92 =X 

499432.85 =Y 498829.43 =Y 

 :135النقطة 
551993.45 =X 

 :136النقطة 
551884.97 =X 

498793.16 =Y 498753.47 =Y 

 :137النقطة 
551747.38 =X 

 :138النقطة 
551585.99 =X 

498687.33 =Y 498547.10 =Y 

 :139النقطة 
551443.11 =X 

 :140النقطة 
551358.44 =X 

498692.62 =Y 498573.56 =Y 

 :141النقطة 
551240.55 =X 

 :142النقطة 
551079.15 =X 

498880.16 =Y 498739.93 =Y 

 :143النقطة 
550883.36 =X 

 :144النقطة 
550390.88 =X 

498626.15 =Y 497647.19 =Y 

 :145النقطة 
550179.21 =X 

 :146النقطة 
549326.95 =X 

497615.44 =Y 497550.46 =Y 
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 :147النقطة 
549293.88 =X 

 :148النقطة 
549237.66 =X 

497606.68 =Y 497643.06 =Y 

 :149النقطة 
549231.04 =X 

 :150النقطة 
549194.66 =X 

497712.51 =Y 497815.04 =Y 

 :151النقطة 
549174.82 =X 

 :152النقطة 
549118.59 =X 

497920.87 =Y 497967.18 =Y 

 :153النقطة 
549088.83 =X 

 :154النقطة 
548754.79 =X 

498099.47 =Y 498175.54 =Y 

 :155النقطة 
548328.15 =X 

 :156النقطة 
548434.19 =X 

497904.34 =Y 498131.67 =Y 

 :157النقطة 
548468.58 =X 

 :158النقطة 
548420.96 =X 

498316.87 =Y 498483.56 =Y 

 :159النقطة 
548315.12 =X 

 :160النقطة 
548147.84 =X 

498655.54 =Y 498906.96 =Y 

 :161النقطة 
548040.68 =X 

 :162النقطة 
548382.00 =X 

499188.74 =Y 499172.87 =Y 

 :163النقطة 
548576.47 =X 

 :164النقطة 
548691.56 =X 

499248.28 =Y 499577.68 =Y 

 :165النقطة 
548770.94 =X 

 :166النقطة 
548850.31 =X 

499684.84 =Y 499748.34 =Y 

 :167النقطة 
548921.75 =X 

 :168النقطة 
549020.97 =X 

499788.03 =Y 499815.81 =Y 

 :169النقطة 
549235.28 =X 

 :170النقطة 
549302.75 =X 

499978.53 =Y 500038.06 =Y 

 :171النقطة 
549374.19 =X 

 :172النقطة 
549465.47 =X 

500057.90 =Y 500049.96 =Y 

 :173النقطة 
549626.44 =X 

 :174النقطة 
549520.61 =X 

500267.93 =Y 500318.20 =Y 

 :175النقطة 
549298.36 =X 

 :176النقطة 
549086.69 =X 

500328.78 =Y 500347.30 =Y 

 :177النقطة 
549189.88 =X 

 :178النقطة 
549004.67 =X 

500680.68 =Y 500659.51 =Y 

 :179النقطة 
548848.56 =X 

 :180النقطة 
548589.27 =X 

500619.83 =Y 500566.91 =Y 

 :181النقطة 
548406.71 =X 

 :182النقطة 
548224.15 =X 

500603.95 =Y 500601.30 =Y 

 :183النقطة 
548036.29 =X 

 :184النقطة 
547988.67 =X 

500545.74 =Y 501019.35 =Y 

 :185النقطة 
548197.69 =X 

 :186النقطة 
548494.02 =X 

501106.66 =Y 501175.45 =Y 

 :187النقطة 
548779.77 =X 

 :188النقطة 
549052.29 =X 

501278.64 =Y 501318.33 =Y 

 :189النقطة 
549430.65 =X 

 :190النقطة 
549801.07 =X 

501320.97 =Y 501318.33 =Y 

 :191النقطة 
550017.50 =X 

 :192النقطة 
550261.97 =X 

501309.54 =Y 501377.80 =Y 

 :193النقطة 
550450.88 =X 

 :194النقطة 
550625.51 =X 

501454.01 =Y 501471.47 =Y 

 :195النقطة 
550703.30 =X 

 :196النقطة 
550636.62 =X 

501495.28 =Y 501569.89 =Y 
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 :197النقطة 
550646.15 =X 

 :198النقطة 
550731.87 =X 

501666.73 =Y 501731.82 =Y 

 :199النقطة 
550822.36 =X 

 :200النقطة 
550876.33 =X 

501779.44 =Y 501827.07 =Y 

 :201النقطة 
550874.75 =X 

 :202النقطة 
550833.47 =X 

501928.67 =Y 502069.96 =Y 

 :203النقطة 
550854.11 =X 

 :204النقطة 
550871.57 =X 

502155.68 =Y 502249.34 =Y 

 :205النقطة 
550869.98 =X 

 :206النقطة 
550909.67 =X 

502300.14 =Y 502374.76 =Y 

 :207النقطة 
550952.54 =X 

 :208النقطة 
551038.26 =X 

502396.98 =Y 502412.86 =Y 

 :209النقطة 
551074.77 =X 

 :210النقطة 
551150.97 =X 

502423.97 =Y 502441.43 =Y 

 :211النقطة 
551184.31 =X 

 :212النقطة 
551201.77 =X 

502468.42 =Y 502531.92 =Y 

 :213النقطة 
551195.42 =X 

 :214النقطة 
551216.06 =X 

502604.94 =Y 502641.46 =Y 

 :215النقطة 
551252.57 =X 

 :216النقطة 
551268.45 =X 

502679.56 =Y 502755.76 =Y 

 :217النقطة 
551309.96 =X 

 :218النقطة 
551785.50 =X 

502756.96 =Y 502775.99 =Y 

 :219النقطة 
551836.51 =X 

 :220النقطة 
552418.36 =X 

502498.57 =Y 501969.83 =Y 

 :221النقطة 
552746.79 =X 

 :222النقطة 
552796.98 =X 

501919.97 =Y 502096.65 =Y 

 :223النقطة 
553553.00 =X 

 :224النقطة 
553577.62 =X 

503031.45 =Y 503384.68 =Y 

 :225النقطة 
553905.14 =X 

 :226النقطة 
554157.38 =X 

503839.38 =Y 504016.43 =Y 

 :227النقطة 
554206.99 =X 

 :228النقطة 
554340.75 =X 

504521.07 =Y 504850.27 =Y 

 :229النقطة 
554534.32 =X 

 :230النقطة 
555334.93 =X 

505076.68 =Y 505084.19 =Y 

 :231النقطة 
555636.75 =X 

 :232النقطة 
555661.35 =X 

505285.96 =Y 505613.00 =Y 

 :233النقطة 
556139.67 =X 

 :234النقطة 
556315.58 =X 

505689.32 =Y 505890.87 =Y 

 :235النقطة 
556643.08 =X 

 :236النقطة 
557524.49 =X 

505816.00 =Y 505792.43 =Y 

 :237النقطة 
557721.81 =X 

 :238النقطة 
558053.13 =X 

505830.34 =Y 505893.99 =Y 

 :239النقطة 
558505.86 =X 

 :240النقطة 
558606.18 =X 

506196.65 =Y 506423.21 =Y 

 :241النقطة 
559235.36 =X 

 :242النقطة 
559258.73 =X 

506625.57 =Y 507631.75 =Y 

 :243النقطة 
559376.53 =X 

 :244النقطة 
559437.28 =X 

507627.42 =Y 507819.99 =Y 

 :245النقطة 
559436.41 =X 

 :246النقطة 
559462.37 =X 

508298.73 =Y 508420.82 =Y 
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 :247النقطة 
559671.55 =X 

 :248النقطة 
559916.06 =X 

508569.38 =Y 508482.65 =Y 

 :249النقطة 
560666.36 =X 

 :250النقطة 
561239.24 =X 

509278.30 =Y 509433.47 =Y 

 :251النقطة 
561845.77 =X 

 :252النقطة 
562021.51 =X 

509269.41 =Y 509611.03 =Y 

 :253النقطة 
562587.66 =X 

 :254النقطة 
564480.05 =X 

510423.37 =Y 510955.20 =Y 

 :255النقطة 
564632.58 =X 

 :256النقطة 
564983.86 =X 

511289.22 =Y 511838.76 =Y 

 :257النقطة 
565044.29 =X 

 :258النقطة 
565282.41 =X 

511809.59 =Y 511740.80 =Y 

 :259النقطة 
565467.62 =X 

 :260النقطة 
565551.51 =X 

511719.63 =Y 511714.62 =Y 

 :261النقطة 
565608.44 =X 

 :262النقطة 
565787.03 =X 

511712.65 =Y 511462.61 =Y 

 :263النقطة 
565830.69 =X 

 :264النقطة 
565961.66 =X 

511280.05 =Y 510883.18 =Y 

 :265النقطة 
565933.88 =X 

 :266النقطة 
565096.10 =X 

510446.61 =Y 509943.06 =Y 

 :267النقطة 
565432.65 =X 

 :268النقطة 
564924.89 =X 

508882.60 =Y 508231.75 =Y 

 :269النقطة 
564734.15 =X 

 :270النقطة 
564489.87 =X 

507987.25 =Y 506995.86 =Y 

 :271النقطة 
564918.50 =X 

 :272النقطة 
565378.87 =X 

506460.07 =Y 506055.26 =Y 

 :273النقطة 
565696.38 =X 

 :274النقطة 
565656.69 =X 

506257.67 =Y 505995.73 =Y 

 :275النقطة 
565696.38 =X 

 :276النقطة 
565763.84 =X 

505809.20 =Y 505459.95 =Y 

 :277النقطة 
566565.53 =X 

 :278النقطة 
566426.63 =X 

505356.76 =Y 505101.93 =Y 

 :279النقطة 
566244.06 =X 

 :280النقطة 
566045.63 =X 

504837.35 =Y 504353.16 =Y 

 :281النقطة 
566016.52 =X 

 :282النقطة 
566431.92 =X 

503924.53 =Y 504128.26 =Y 
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 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1311.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدبيبدتيزةدالتيبعةدإلقليمدشفشيجن

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة باب تازة التابعة إلقليم شفشاون، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 باب تازةجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شفشاونلقلي  التابعة إل

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 X= 515427,48 :2النقطة  X= 515788,53 :1النقطة 
487458,43 =Y 487915,54 =Y 

 X= 514278,38 :4النقطة  X= 514259,65 :3النقطة 
488151,54 =Y 488125,31 =Y 

 X= 512931,50 :6النقطة  X= 513650,82 :5النقطة 
488274,57 =Y 488419,93 =Y 

 X= 512734,97 :8النقطة  X= 512909,73 :7النقطة 
488454,82 =Y 488734,99 =Y 

 X= 511410,31 :10النقطة  X= 512434,42 :9النقطة 
488952,85 =Y 489695,21 =Y 

 X= 510982,11 :12النقطة  X= 511363,64 :11النقطة 
490361,91 =Y 490788,68 =Y 

 X= 511347,24 :14النقطة  X= 511144,00 :13النقطة 
490783,63 =Y 490886,57 =Y 

 X= 511675,32 :16النقطة  X= 511442,49 :15النقطة 
490952,72 =Y 490942,13 =Y 

 X= 512007,48 :18النقطة  X= 511897,57 :17النقطة 
491045,32 =Y 491092,17 =Y 

 X= 512341,52 :20النقطة  X= 512166,23 :19النقطة 
491158,32 =Y 491211,24 =Y 

 X= 512668,94 :22النقطة  X= 512546,57 :21النقطة 
491191,39 =Y 491250,93 =Y 

 X= 512900,45 :24ة النقط X= 512781,39 :23النقطة 
491260,85 =Y 491412,98 =Y 

 X= 513518,92 :26النقطة  X= 513082,35 :25النقطة 
491532,05 =Y 491561,81 =Y 

 X= 512950,89 :28النقطة  X= 513202,41 :27النقطة 
492795,76 =Y 493319,14 =Y 

 X= 512620,16 :30النقطة  X= 512768,99 :29النقطة 
493550,65 =Y 493686,25 =Y 

 X= 512537,48 :32النقطة  X= 512540,78 :31النقطة 
493917,77 =Y 494126,12 =Y 

 X= 512375,42 :34النقطة  X= 512441,57 :33النقطة 
494380,79 =Y 494506,46 =Y 

 X= 512298,74 :36النقطة  X= 512355,58 :35النقطة 
494800,81 =Y 495002,59 =Y 

 X= 512087,08 :38النقطة  X= 512173,86 :37النقطة 
495144,40 =Y 495279,87 =Y 

 X= 511972,78 :40النقطة  X= 512038,39 :39النقطة 
495614,30 =Y 495823,85 =Y 

 X= 511593,89 :42النقطة  X= 511833,08 :41النقطة 
496109,60 =Y 496357,25 =Y 

 X= 511284,43 :44النقطة  X= 511482,87 :43النقطة 
496561,25 =Y 496786,15 =Y 

 X= 510894,17 :46النقطة  X= 511052,92 :45النقطة 
497255,78 =Y 497659,27 =Y 

 X= 510828,02 :48النقطة  X= 510874,32 :47النقطة 
498009,85 =Y 498281,04 =Y 



99الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 X= 510556,82 :50النقطة  X= 510724,27 :49النقطة 
498435,41 =Y 498684,53 =Y 

 X= 510338,54 :52النقطة  X= 510384,84 :51النقطة 
499107,87 =Y 499260,00 =Y 

 X= 510485,25 :54النقطة  X= 510409,05 :53النقطة 
499444,95 =Y 499635,45 =Y 

 X= 510572,27 :56النقطة  X= 510542,40 :55النقطة 
499978,35 =Y 500076,09 =Y 

 X= 510701,15 :58النقطة  X= 510612,25 :57النقطة 
500206,95 =Y 500372,05 =Y 

 X= 510783,70 :60النقطة  X= 510790,05 :59النقطة 
500448,25 =Y 500549,85 =Y 

 X= 510624,95 :62النقطة  X= 510663,05 :61النقطة 
500638,75 =Y 500734,00 =Y 

 X= 510421,75 :64النقطة  X= 510523,35 :63ة النقط
500841,95 =Y 501019,75 =Y 

 X= 510472,55 :66النقطة  X= 510383,65 :65النقطة 
501076,90 =Y 501273,75 =Y 

 X= 510370,95 :68النقطة  X= 510434,45 :67النقطة 
501407,10 =Y 501464,25 =Y 

 X= 510345,55 :70قطة الن X= 510320,15 :69النقطة 
501635,70 =Y 501813,50 =Y 

 X= 509964,55 :72النقطة  X= 510149,59 :71النقطة 
501931,74 =Y 502029,40 =Y 

 X= 509748,65 :74النقطة  X= 509837,55 :73النقطة 
502086,55 =Y 502162,75 =Y 

 X= 509775,11 :76النقطة  X= 509740,18 :75النقطة 
502239,17 =Y 502348,70 =Y 

 X= 509767,17 :78النقطة  X= 509803,68 :77النقطة 
502418,55 =Y 502555,08 =Y 

 X= 509632,23 :80النقطة  X= 509711,61 :79النقطة 
502645,57 =Y 502820,19 =Y 

 X= 509387,03 :82النقطة  X= 509463,10 :81النقطة 
502983,14 =Y 503088,98 =Y 

 X= 509406,87 :84النقطة  X= 509433,33 :83النقطة 
503267,57 =Y 503346,95 =Y 

 X= 509205,13 :86النقطة  X= 509294,42 :85النقطة 
503353,56 =Y 503485,85 =Y 

 X= 509099,29 :88النقطة  X= 509138,98 :87النقطة 
503740,52 =Y 504044,79 =Y 

 X= 509230,59 :90النقطة  X= 509204,13 :89النقطة 
504298,13 =Y 504430,42 =Y 

 X= 509087,72 :92النقطة  X= 509161,80 :91النقطة 
504552,13 =Y 504668,54 =Y 

 X= 509262,34 :94النقطة  X= 509130,05 :93النقطة 
504811,42 =Y 504922,54 =Y 

 X= 509463,43 :96النقطة  X= 509373,47 :95النقطة 
504991,34 =Y 505086,59 =Y 

 X= 509389,34 :98النقطة  X= 509458,13 :97النقطة 
505171,25 =Y 505271,79 =Y 

 X= 509325,84 :100النقطة  X= 509341,72 :99النقطة 
505361,75 =Y 505488,75 =Y 
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 X= 509151,22 :102النقطة  X= 509262,34 :101النقطة 
505584,00 =Y 505647,50 =Y 

 X= 508860,18 :104النقطة  X= 509013,63 :103النقطة 
505689,84 =Y 505912,09 =Y 

 X= 509476,19 :106النقطة  X= 509100,19 :105النقطة 
505924,33 =Y 505929,20 =Y 

 X= 510176,00 :108النقطة  X= 509881,00 :107النقطة 
506222,00 =Y 506116,00 =Y 

 X= 510615,00 :110النقطة  X= 510463,00 :109النقطة 
505920,00 =Y 505978,00 =Y 

 X= 511148,00 :112النقطة  X= 510861,00 :111النقطة 
505832,00 =Y 506151,00 =Y 

 X= 511228,00 :114النقطة  X= 511261,00 :113النقطة 
505857,00 =Y 505754,00 =Y 

 X= 511478,00 :116النقطة  X= 511323,00 :115النقطة 
505724,00 =Y 505750,00 =Y 

 X= 511892,00 :118النقطة  X= 511749,00 :117النقطة 
505605,00 =Y 505384,00 =Y 

 X= 512848,00 :120النقطة  X= 512551,00 :119النقطة 
505284,00 =Y 505563,00 =Y 

 X= 512993,00 :122لنقطة ا X= 512982,00 :121النقطة 
505960,00 =Y 506656,00 =Y 

 X= 513187,00 :124النقطة  X= 513018,93 :123النقطة 
506676,45 =Y 506809,00 =Y 

 X= 513137,30 :126النقطة  X= 513137,87 :125النقطة 
507109,76 =Y 507113,22 =Y 

 X= 513089,39 :128النقطة  X= 513097,20 :127النقطة 
507358,70 =Y 507406,55 =Y 

 X= 513081,18 :130النقطة  X= 513080,00 :129النقطة 
507464,00 =Y 507496,06 =Y 

 X= 512995,00 :132النقطة  X= 513085,00 :131النقطة 
507600,00 =Y 507931,00 =Y 

 X= 513139,10 :134النقطة  X= 513000,54 :133النقطة 
507937,98 =Y 508112,73 =Y 

 X= 514509,74 :136النقطة  X= 513496,68 :135النقطة 
508563,67 =Y 508769,94 =Y 

 X= 515663,62 :138النقطة  X= 515347,58 :137النقطة 
508878,54 =Y 508905,86 =Y 

 X= 516234,76 :140النقطة  X= 515934,58 :139النقطة 
509109,63 =Y 509236,02 =Y 

 X= 516687,91 :142النقطة  X= 516620,35 :141النقطة 
509201,70 =Y 509121,59 =Y 

 X= 516726,01 :144النقطة  X= 516751,41 :143النقطة 
508943,79 =Y 508746,94 =Y 

 X= 516452,96 :146النقطة  X= 516624,41 :145النقطة 
508492,94 =Y 507972,24 =Y 

 X= 516465,66 :148النقطة  X= 516440,26 :147النقطة 
507559,49 =Y 507216,59 =Y 

 X= 516803,53 :150النقطة  X= 516589,22 :149النقطة 
506854,11 =Y 506588,20 =Y 

 X= 517109,13 :152النقطة  X= 517062,32 :151النقطة 
506457,13 =Y 506433,42 =Y 
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 X= 517955,46 :154لنقطة ا X= 517593,32 :153النقطة 
506631,86 =Y 506768,44 =Y 

 X= 519726,92 :156النقطة  X= 518287,85 :155النقطة 
506893,80 =Y 505987,33 =Y 

 X= 521172,45 :158النقطة  X= 520234,92 :157النقطة 
506127,03 =Y 506196,88 =Y 

 X= 522540,61 :160النقطة  X= 521689,71 :159النقطة 
505896,32 =Y 505572,46 =Y 

 X= 523636,25 :162النقطة  X= 523239,11 :161النقطة 
504664,41 =Y 503460,07 =Y 

 X= 524149,40 :164النقطة  X= 524149,75 :163النقطة 
501902,88 =Y 501901,98 =Y 

 X= 524141,70 :166النقطة  X= 524148,96 :165النقطة 
501902,88 =Y 501884,34 =Y 

 X= 523702,43 :168النقطة  X= 523950,08 :167النقطة 
501395,07 =Y 500969,62 =Y 

 X= 523569,08 :170النقطة  X= 523675,47 :169النقطة 
500908,00 =Y 500664,82 =Y 

 X= 523359,53 :172النقطة  X= 523562,73 :171النقطة 
500277,47 =Y 499959,97 =Y 

 X= 522687,22 :174النقطة  X= 522959,89 :173النقطة 
499573,02 =Y 499432,92 =Y 

 X= 522603,43 :176النقطة  X= 522606,86 :175النقطة 
499362,98 =Y 499343,54 =Y 

 X= 521367,24 :178النقطة  X= 522137,43 :177النقطة 
496707,59 =Y 495622,80 =Y 

 X= 523287,94 :180النقطة  X= 521698,35 :179النقطة 
492652,45 =Y 490603,64 =Y 

 X= 525222,04 :182النقطة  X= 525221,72 :181النقطة 
489185,40 =Y 489185,16 =Y 

 X= 525764,81 :184النقطة  X= 525247,77 :183النقطة 
488196,03 =Y 487568,37 =Y 

 X= 527907,34 :186لنقطة ا X= 526331,53 :185النقطة 
487305,39 =Y 487134,73 =Y 

 X= 529134,52 :188النقطة  X= 529155,62 :187النقطة 
486999,55 =Y 486976,59 =Y 

 X= 528999,21 :190النقطة  X= 529033,41 :189النقطة 
486866,59 =Y 486835,52 =Y 

 X= 528840,46 :192النقطة  X= 528892,06 :191النقطة 
486696,61 =Y 486494,20 =Y 

 X= 528749,18 :194النقطة  X= 528800,78 :193النقطة 
486291,80 =Y 486184,64 =Y 

 X= 528463,43 :196النقطة  X= 528586,46 :195النقطة 
486085,42 =Y 485970,33 =Y 

 X= 528268,96 :198النقطة  X= 528340,40 :197النقطة 
485859,20 =Y 485736,17 =Y 

 X= 527844,31 :200النقطة  X= 528157,84 :199النقطة 
485664,73 =Y 485613,14 =Y 

 X= 527375,99 :202النقطة  X= 527641,90 :201النقطة 
485565,52 =Y 485565,52 =Y 

 X= 527062,46 :204النقطة  X= 527197,40 :203النقطة 
485517,89 =Y 485454,39 =Y 
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 X= 526546,52 :206النقطة  X= 526713,21 :205النقطة 
485446,45 =Y 485339,30 =Y 

 X= 526240,93 :208النقطة  X= 526427,46 :207النقطة 
485200,39 =Y 485069,42 =Y 

 X= 525816,27 :210النقطة  X= 526098,05 :209النقطة 
485049,58 =Y 485113,08 =Y 

 X= 525459,15 :212النقطة  X= 525594,75 :211النقطة 
485073,92 =Y 484997,85 =Y 

 X= 525336,78 :214النقطة  X= 525399,62 :213النقطة 
484892,02 =Y 484746,50 =Y 

 X= 525158,18 :216النقطة  X= 525270,63 :215النقطة 
484667,12 =Y 484610,90 =Y 

 X= 524926,67 :218لنقطة ا X= 525032,51 :217النقطة 
484584,44 =Y 484564,59 =Y 

 X= 524804,30 :220النقطة  X= 524834,07 :219النقطة 
484505,06 =Y 484435,61 =Y 

 X= 524774,54 :222النقطة  X= 524781,15 :221النقطة 
484276,86 =Y 484180,95 =Y 

 X= 524437,19 :224النقطة  X= 524655,48 :223النقطة 
484094,96 =Y 483959,36 =Y 

 X= 524106,19 :226النقطة  X= 524161,75 :225النقطة 
483447,58 =Y 483308,68 =Y 

 X= 523733,12 :228النقطة  X= 523943,47 :227النقطة 
483157,86 =Y 483197,55 =Y 

 X= 523138,61 :230النقطة  X= 523342,07 :229النقطة 
483267,66 =Y 483311,75 =Y 

 X= 522491,17 :232النقطة  X= 522961,07 :231النقطة 
483350,21 =Y 483655,02 =Y 

 X= 522059,37 :234النقطة  X= 522265,59 :233النقطة 
483837,46 =Y 484004,27 =Y 

 X= 521291,02 :236النقطة  X= 521633,92 :235النقطة 
484467,82 =Y 485045,67 =Y 

 X= 520592,51 :238النقطة  X= 521005,27 :237النقطة 
485452,07 =Y 485845,77 =Y 

 X= 519944,81 :240النقطة  X= 520128,96 :239النقطة 
486163,27 =Y 486239,47 =Y 

 X= 519779,71 :242النقطة  X= 519905,18 :241النقطة 
486263,86 =Y 486341,07 =Y 

 X= 519663,48 :244النقطة  X= 519728,91 :243النقطة 
486614,12 =Y 486954,16 =Y 

 X= 519242,08 :246النقطة  X= 519501,37 :245النقطة 
487123,71 =Y 487129,00 =Y 

 X= 518945,74 :248النقطة  X= 518971,32 :247النقطة 
487177,35 =Y 487181,92 =Y 

 X= 518279,09 :250لنقطة ا X= 518746,86 :249النقطة 
486979,22 =Y 486703,80 =Y 

 X= 517633,15 :252النقطة  X= 517766,60 :251النقطة 
486255,19 =Y 486194,47 =Y 

 X= 515801,05 :254النقطة  X= 517010,59 :253النقطة 
485911,22 =Y 487442,57 =Y 

 



43يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1312.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدبنيدصيلحدالتيبعةدإلقليمدشفشيجن

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة بني صالح التابعة إلقليم شفشاون، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية )4ي  

 لجماعة بني صالحجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية 
 كما يبينها الخط المضلع شفشاونلقلي  التابعة إل

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 X= 536016,28 :2النقطة  X= 536070,02 :1النقطة 
484611,44 =Y 484291,59 =Y 

 X= 535344,24 :4النقطة  X= 535682,90 :3النقطة 
484058,76 =Y 483889,43 =Y 

 X= 534518,73 :6النقطة  X= 534830,94 :5النقطة 
483735,97 =Y 483677,76 =Y 

 X= 534185,36 :8النقطة  X= 534301,78 :7النقطة 
483587,80 =Y 483402,59 =Y 

 X= 533694,64 :10النقطة  X= 534079,52 :9النقطة 
483254,43 =Y 483125,24 =Y 

 X= 533217,86 :12النقطة  X= 533518,96 :11النقطة 
482883,94 =Y 482714,87 =Y 

 X= 532380,46 :14النقطة  X= 532499,52 :13النقطة 
482202,90 =Y 482286,24 =Y 

 X= 532285,21 :16النقطة  X= 532305,05 :15النقطة 
482480,71 =Y 482865,68 =Y 

 X= 531985,50 :18النقطة  X= 532135,78 :17النقطة 
482851,55 =Y 482832,50 =Y 

 X= 531782,30 :20النقطة  X= 531877,55 :19النقطة 
482785,94 =Y 482783,82 =Y 

 X= 531610,85 :22النقطة  X= 531691,28 :21النقطة 
482764,77 =Y 482762,65 =Y 

 X= 531411,88 :24ة النقط X= 531509,25 :23النقطة 
482760,54 =Y 482792,29 =Y 

 X= 531316,63 :26النقطة  X= 531363,20 :25النقطة 
482817,69 =Y 482773,24 =Y 

 X= 531170,58 :28النقطة  X= 531276,41 :27النقطة 
482749,95 =Y 482769,00 =Y 

 X= 531030,88 :30النقطة  X= 531092,26 :29النقطة 
482686,45 =Y 482652,59 =Y 

 X= 530635,06 :32النقطة  X= 530829,80 :31النقطة 
482620,84 =Y 482523,47 =Y 

 X= 528940,32 :34النقطة  X= 530270,99 :33النقطة 
482252,53 =Y 483177,56 =Y 

 X= 529588,55 :36النقطة  X= 529264,43 :35النقطة 
483389,23 =Y 483614,13 =Y 

 X= 530316,15 :38النقطة  X= 530044,95 :37النقطة 
483931,63 =Y 484189,60 =Y 

 X= 530587,35 :40النقطة  X= 530514,59 :39النقطة 
484500,48 =Y 484705,53 =Y 

 X= 530838,71 :42النقطة  X= 530799,02 :41النقطة 
484844,44 =Y 485016,42 =Y 

 X= 530964,38 :44النقطة  X= 530931,31 :43النقطة 
485175,17 =Y 485314,08 =Y 

 X= 530719,64 :46النقطة  X= 530865,16 :45النقطة 
485380,22 =Y 485340,54 =Y 

 X= 530448,45 :48النقطة  X= 530574,12 :47النقطة 
485294,23 =Y 485426,53 =Y 



45يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 X= 530541,05 :50النقطة  X= 530402,14 :49النقطة 
485565,43 =Y 485691,11 =Y 

 X= 530699,80 :52النقطة  X= 530699,80 :51النقطة 
485770,48 =Y 485882,93 =Y 

 X= 530488,13 :54النقطة  X= 530627,04 :53النقطة 
485975,54 =Y 486147,52 =Y 

 X= 530269,85 :56النقطة  X= 530388,91 :55النقطة 
486193,82 =Y 486173,98 =Y 

 X= 530005,27 :58النقطة  X= 530130,94 :57النقطة 
486068,14 =Y 486087,99 =Y 

 X= 529958,97 :60النقطة  X= 529932,51 :59النقطة 
486140,90 =Y 486306,27 =Y 

 X= 529945,74 :62النقطة  X= 530005,27 :61النقطة 
486425,33 =Y 486531,16 =Y 

 X= 529370,27 :64النقطة  X= 529568,70 :63ة النقط
486623,77 =Y 486716,37 =Y 

 X= 529134,52 :66النقطة  X= 529151,98 :65النقطة 
486974,34 =Y 486976,59 =Y 

 X= 527907,34 :68النقطة  X= 529155,62 :67النقطة 
486999,55 =Y 487134,73 =Y 

 X= 525764,81 :70النقطة  X= 526331,53 :69النقطة 
487305,39 =Y 487568,37 =Y 

 X= 525222,04 :72النقطة  X= 525247,77 :71النقطة 
488196,03 =Y 489185,16 =Y 

 X= 529986,59 :74النقطة  X= 526859,05 :73النقطة 
490011,40 =Y 493470,63 =Y 

 X= 532742,27 :76النقطة  X= 531065,11 :75النقطة 
493592,29 =Y 494074,20 =Y 

 X= 534089,56 :78النقطة  X= 533340,77 :77النقطة 
494514,26 =Y 495069,07 =Y 

 X= 534203,86 :80النقطة  X= 534146,71 :79النقطة 
494916,67 =Y 494770,62 =Y 

 X= 534534,06 :82النقطة  X= 534222,91 :81النقطة 
494561,07 =Y 494237,22 =Y 

 X= 535035,71 :84النقطة  X= 534730,91 :83النقطة 
493926,07 =Y 493602,22 =Y 

 X= 535434,01 :86النقطة  X= 535313,36 :85النقطة 
493321,76 =Y 493080,46 =Y 

 X= 535618,16 :88النقطة  X= 535497,51 :87النقطة 
492718,51 =Y 492604,21 =Y 

 X= 535891,21 :90النقطة  X= 535795,96 :89النقطة 
492362,91 =Y 492216,86 =Y 

 X= 534774,01 :92النقطة  X= 535910,26 :91النقطة 
492000,96 =Y 491136,43 =Y 

 X= 535053,58 :94النقطة  X= 534886,46 :93النقطة 
490660,18 =Y 490607,04 =Y 

 X= 535089,96 :96النقطة  X= 535109,81 :95النقطة 
490521,05 =Y 490395,38 =Y 

 X= 535119,73 :98النقطة  X= 535070,12 :97النقطة 
490253,16 =Y 490160,56 =Y 

 X= 535539,76 :100النقطة  X= 535400,85 :99النقطة 
489866,21 =Y 489714,07 =Y 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 46ي  

 X= 535738,19 :102النقطة  X= 535662,13 :101النقطة 
489624,77 =Y 489466,02 =Y 

 X= 535910,17 :104النقطة  X= 535857,26 :103النقطة 
489251,05 =Y 489158,45 =Y 

 X= 536138,38 :106النقطة  X= 536055,70 :105النقطة 
489115,45 =Y 489128,68 =Y 

 X= 536227,68 :108النقطة  X= 536194,60 :107النقطة 
489122,07 =Y 489042,69 =Y 

 X= 536383,12 :110النقطة  X= 536283,90 :109النقطة 
488979,85 =Y 488930,24 =Y 

 X= 536194,64 :112النقطة  X= 536180,71 :111النقطة 
488612,74 =Y 487662,62 =Y 

 X= 536404,98 :114النقطة  X= 536353,39 :113النقطة 
487480,06 =Y 487317,34 =Y 

 X= 536444,67 :116النقطة  X= 536432,76 :115النقطة 
487134,77 =Y 486972,05 =Y 

 X= 536404,98 :118النقطة  X= 536440,70 :117النقطة 
486821,24 =Y 486737,90 =Y 

 X= 536357,36 :120النقطة  X= 536357,36 :119النقطة 
486634,71 =Y 486448,18 =Y 

 X= 536381,17 :122النقطة  X= 536373,23 :121النقطة 
486122,74 =Y 485987,80 =Y 

 X= 536141,46 :124النقطة  X= 536240,68 :123النقطة 
485877,47 =Y 485698,88 =Y 

 X= 536054,14 :126النقطة  X= 536058,11 :125النقطة 
485591,72 =Y 485440,91 =Y 

 X= 535990,64 :128النقطة  X= 536018,42 :127النقطة 
485254,38 =Y 485071,81 =Y 

    X   484928,94 =Y= 536010,49 :129النقطة 



47يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1313.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدبنيد ركولدالتيبعةدإلقليمدشفشيجن

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة بني دركول التابعة إلقليم شفشاون،  تعين،)كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 48ي  

 بني دركولجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلعشفشاون لقلي  التابعة إل

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 X= 533340,77 :2النقطة  X= 534089,56 :1النقطة 
495069,07 =Y 494514,26 =Y 

 X= 531065,11 :4النقطة  X= 532742,27 :3النقطة 
494074,20 =Y 493592,29 =Y 

 X= 526859,05 :6النقطة  X= 529986,59 :5النقطة 
493470,63 =Y 490011,40 =Y 

 X= 525221,72 :8النقطة  X= 525222,04 :7النقطة 
489185,16 =Y 489185,40 =Y 

 X= 521698,35 :10النقطة  X= 523287,94 :9النقطة 
490603,64 =Y 492652,45 =Y 

 X= 522137,43 :12النقطة  X= 521367,24 :11النقطة 
495622,80 =Y 496707,59 =Y 

 X= 522606,86 :14النقطة  X= 522603,43 :13النقطة 
499343,54 =Y 499362,98 =Y 

 X= 522960,27 :16النقطة  X= 522687,22 :15النقطة 
499432,92 =Y 499572,62 =Y 

 X= 523563,52 :18النقطة  X= 523360,32 :17 النقطة
499959,97 =Y 500277,47 =Y 

 X= 523676,26 :20النقطة  X= 523569,87 :19النقطة 
500664,82 =Y 500908,00 =Y 

 X= 523950,87 :22النقطة  X= 523703,22 :21النقطة 
500969,62 =Y 501395,07 =Y 

 X= 524149,75 :24طة النق X= 524149,40 :23النقطة 
501901,98 =Y 501902,88 =Y 

 X= 524436,50 :26النقطة  X= 524155,55 :25النقطة 
501891,23 =Y 501327,14 =Y 

 X= 524476,19 :28النقطة  X= 524473,56 :27النقطة 
501089,99 =Y 501073,14 =Y 

 X= 524682,56 :30النقطة  X= 524531,75 :29النقطة 
500866,76 =Y 500636,57 =Y 

 X= 524814,20 :32النقطة  X= 524813,48 :31النقطة 
500296,62 =Y 500297,01 =Y 

 X= 525125,82 :34النقطة  X= 524814,27 :33النقطة 
500296,62 =Y 500465,07 =Y 

 X= 525671,90 :36النقطة  X= 525633,58 :35النقطة 
500752,28 =Y 500821,48 =Y 

 X= 525769,54 :38النقطة  X= 525730,91 :37النقطة 
500928,05 =Y 501162,23 =Y 

 X= 525983,79 :40النقطة  X= 525964,72 :39النقطة 
501221,11 =Y 501474,77 =Y 

 X= 526139,01 :42النقطة  X= 526081,02 :41النقطة 
501709,06 =Y 502040,83 =Y 

 X= 526536,03 :44النقطة  X= 526392,33 :43النقطة 
502275,29 =Y 502250,22 =Y 

 X= 526723,77 :46النقطة  X= 526723,75 :45النقطة 
502217,47 =Y 502217,61 =Y 

 X= 526782,40 :48النقطة  X= 526724,55 :47النقطة 
502217,47 =Y 502627,28 =Y 



49يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 X= 526820,58 :50النقطة  X= 526762,41 :49النقطة 
502880,87 =Y 503115,09 =Y 

 X= 526974,77 :52النقطة  X= 526897,18 :51النقطة 
503954,14 =Y 504246,93 =Y 

 X= 527013,20 :54النقطة  X= 526915,76 :53النقطة 
504480,93 =Y 504520,08 =Y 

 X= 527246,96 :56النقطة  X= 527246,92 :55النقطة 
504501,04 =Y 504501,10 =Y 

 X= 527345,08 :58النقطة  X= 527247,71 :57النقطة 
504501,04 =Y 504657,29 =Y 

 X= 527460,42 :60النقطة  X= 527383,40 :59النقطة 
505067,07 =Y 505672,00 =Y 

 X= 527576,26 :62النقطة  X= 527537,83 :61النقطة 
506062,34 =Y 506413,58 =Y 

 X= 528042,84 :64النقطة  X= 527712,05 :63طة النق
506921,07 =Y 507585,00 =Y 

 X= 528665,91 :66النقطة  X= 528237,64 :65النقطة 
507858,48 =Y 508171,41 =Y 

 X= 528945,70 :68النقطة  X= 528786,95 :67النقطة 
508461,19 =Y 508746,94 =Y 

 X= 529366,39 :70نقطة ال X= 529167,95 :69النقطة 
509040,63 =Y 509215,26 =Y 

 X= 529755,38 :72النقطة  X= 529660,08 :71النقطة 
509405,76 =Y 509723,85 =Y 

 X= 529859,91 :74النقطة  X= 529783,84 :73النقطة 
509610,49 =Y 509544,34 =Y 

 X= 529889,68 :76النقطة  X= 529899,60 :75النقطة 
509464,97 =Y 509345,90 =Y 

 X= 529800,38 :78النقطة  X= 529807,00 :77النقطة 
509309,52 =Y 509256,61 =Y 

 X= 529929,37 :80النقطة  X= 529856,61 :79النقطة 
509200,38 =Y 509071,40 =Y 

 X= 529955,82 :82النقطة  X= 529982,28 :81النقطة 
508866,35 =Y 508704,29 =Y 

 X= 529693,59 :84النقطة  X= 529889,38 :83النقطة 
508567,53 =Y 508345,28 =Y 

 X= 529598,34 :86النقطة  X= 529651,26 :85النقطة 
508149,49 =Y 507927,24 =Y 

 X= 529450,17 :88النقطة  X= 529550,71 :87النقطة 
507747,32 =Y 507609,74 =Y 

 X= 529354,92 :90النقطة  X= 529429,00 :89النقطة 
507498,61 =Y 507435,11 =Y 

 X= 529376,09 :92النقطة  X= 529344,34 :91النقطة 
507376,90 =Y 507281,65 =Y 

 X= 530037,55 :94النقطة  X= 529794,13 :93النقطة 
507308,11 =Y 507234,03 =Y 

 X= 530561,42 :96النقطة  X= 530302,13 :95النقطة 
507069,99 =Y 506937,69 =Y 

 X= 530937,13 :98النقطة  X= 530762,51 :97النقطة 
506821,28 =Y 506625,49 =Y 

 X= 531302,26 :100النقطة  X= 531201,72 :99النقطة 
506350,32 =Y 506212,73 =Y 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 4يي  

 X= 531274,74 :102النقطة  X= 531302,26 :101النقطة 
506043,40 =Y 505662,75 =Y 

 X= 530830,24 :104النقطة  X= 531020,74 :103النقطة 
505297,63 =Y 504985,42 =Y 

 X= 530491,57 :106النقطة  X= 530592,12 :105النقطة 
504445,67 =Y 504091,13 =Y 

 X= 531338,24 :108النقطة  X= 530978,41 :107النقطة 
503969,42 =Y 503953,54 =Y 

 X= 531692,78 :110النقطة  X= 531496,99 :109النقطة 
503837,12 =Y 503588,42 =Y 

 X= 532089,66 :112النقطة  X= 531877,99 :111النقطة 
503509,04 =Y 503445,54 =Y 

 X= 532587,08 :114النقطة  X= 532317,20 :113النقطة 
503461,42 =Y 503530,21 =Y 

 X= 532055,13 :116النقطة  X= 532379,25 :115النقطة 
503214,03 =Y 502942,83 =Y 

 X= 531340,76 :118النقطة  X= 531750,86 :117النقطة 
502724,55 =Y 502579,03 =Y 

 X= 530804,97 :120النقطة  X= 531016,64 :119النقطة 
502631,95 =Y 502823,77 =Y 

 X= 530566,85 :122النقطة  X= 530679,30 :121النقطة 
502982,52 =Y 503035,44 =Y 

 X= 530103,83 :124النقطة  X= 530341,95 :123النقطة 
503061,89 =Y 502989,13 =Y 

 X= 530017,84 :126النقطة  X= 529898,77 :125النقطة 
502850,23 =Y 502684,86 =Y 

 X= 530090,60 :128النقطة  X= 530077,37 :127النقطة 
502453,35 =Y 502188,77 =Y 

 X= 529515,13 :130النقطة  X= 529806,17 :129النقطة 
502393,82 =Y 502407,05 =Y 

 X= 529032,26 :132النقطة  X= 529270,39 :131النقطة 
502314,44 =Y 502056,48 =Y 

 X= 528562,62 :134النقطة  X= 528853,67 :133النقطة 
502268,14 =Y 502360,75 =Y 

 X= 527914,39 :136النقطة  X= 528304,66 :135النقطة 
502440,12 =Y 502433,51 =Y 

 X= 527563,82 :138النقطة  X= 527702,73 :137النقطة 
502360,75 =Y 502261,53 =Y 

 X= 527543,98 :140النقطة  X= 527510,90 :139النقطة 
502102,78 =Y 501944,03 =Y 

 X= 527629,97 :142النقطة  X= 527596,89 :141النقطة 
501699,29 =Y 501467,78 =Y 

 X= 527729,19 :144النقطة  X= 527629,97 :143النقطة 
501295,80 =Y 501057,67 =Y 

 X= 527815,18 :146النقطة  X= 527755,64 :145النقطة 
500819,55 =Y 500660,80 =Y 

 X= 528152,52 :148النقطة  X= 528040,07 :147النقطة 
500541,73 =Y 500482,20 =Y 

 X= 528496,48 :150النقطة  X= 528311,27 :149النقطة 
500429,28 =Y 500422,67 =Y 

 X= 528807,37 :152النقطة  X= 528675,07 :151النقطة 
500336,68 =Y 500244,08 =Y 



يييالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 X= 528906,58 :154النقطة  X= 528886,74 :153النقطة 
500039,02 =Y 499900,12 =Y 

 X= 529071,95 :156النقطة  X= 528966,12 :155النقطة 
499840,59 =Y 499741,37 =Y 

 X= 529356,38 :158النقطة  X= 529257,16 :157النقطة 
499661,99 =Y 499569,39 =Y 

 X= 529594,50 :160النقطة  X= 529429,14 :159النقطة 
499456,94 =Y 499351,11 =Y 

 X= 529792,94 :162النقطة  X= 529740,02 :161النقطة 
499132,82 =Y 498993,92 =Y 

 X= 529885,54 :164النقطة  X= 529839,24 :163النقطة 
498927,77 =Y 498868,24 =Y 

 X= 530117,06 :166النقطة  X= 529991,38 :165النقطة 
498835,17 =Y 498788,86 =Y 

 X= 530500,76 :168النقطة  X= 530308,88 :167النقطة 
498775,64 =Y 498763,32 =Y 

 X= 530879,28 :170النقطة  X= 530766,83 :169النقطة 
498732,40 =Y 498679,48 =Y 

 X= 530938,81 :172النقطة  X= 530892,51 :171النقطة 
498507,50 =Y 498170,16 =Y 

 X= 531170,33 :174النقطة  X= 531031,42 :173النقطة 
497859,27 =Y 497581,46 =Y 

 X= 531759,02 :176النقطة  X= 531342,30 :175النقطة 
497469,01 =Y 497416,09 =Y 

 X= 532288,19 :178النقطة  X= 532056,68 :177النقطة 
497310,26 =Y 497151,51 =Y 

 X= 532302,69 :180النقطة  X= 532258,24 :179النقطة 
496998,79 =Y 496852,74 =Y 

 X= 532575,74 :182النقطة  X= 532347,14 :181النقطة 
496782,89 =Y 496408,24 =Y 

 X= 532804,34 :184النقطة  X= 532721,79 :183النقطة 
496268,54 =Y 496065,34 =Y 

 X= 533172,64 :186النقطة  X= 533001,19 :185النقطة 
495900,24 =Y 495747,84 =Y 

 X= 533299,64 :188النقطة  X= 533191,69 :187النقطة 
495576,39 =Y 495468,44 =Y 

 X= 533731,44 :190النقطة  X= 533515,54 :189النقطة 
495360,49 =Y 495119,19 =Y 

 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية )يي  

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1314.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدبنيدسلليندالتيبعةدإلقليمدشفشيجن

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة بني سلمان التابعة إلقليم شفشاون،  تعين،)كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



3ييالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 بني سلمانجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شفشاونلقلي  التابعة إل

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 X= 538622,17 :2النقطة  X= 538660,68 :1النقطة 
515718,24 =Y 515663,82 =Y 

 X= 538635,40 :4النقطة  X= 538635,40 :3النقطة 
515534,17 =Y 515462,74 =Y 

 X= 538783,57 :6النقطة  X= 538693,61 :5النقطة 
515388,65 =Y 515314,57 =Y 

 X= 538894,69 :8النقطة  X= 538852,36 :7النقطة 
515243,13 =Y 515155,82 =Y 

 X= 538929,09 :10النقطة  X= 538902,63 :9النقطة 
515065,86 =Y 514960,03 =Y 

 X= 538955,55 :12النقطة  X= 538974,07 :11النقطة 
514795,98 =Y 514724,55 =Y 

 X= 538889,40 :14النقطة  X= 538937,02 :13النقطة 
514616,07 =Y 514549,92 =Y 

 X= 538750,86 :16النقطة  X= 538833,41 :15النقطة 
514520,37 =Y 514530,96 =Y 

 X= 538657,73 :18النقطة  X= 538685,25 :17 النقطة
514541,54 =Y 514514,02 =Y 

 X= 538668,31 :20النقطة  X= 538666,20 :19النقطة 
514442,06 =Y 514389,14 =Y 

 X= 538587,88 :22النقطة  X= 538666,20 :21النقطة 
514310,82 =Y 514260,02 =Y 

 X= 538469,35 :24طة النق X= 538511,68 :23النقطة 
514228,27 =Y 514175,36 =Y 

 X= 538443,95 :26النقطة  X= 538450,30 :25النقطة 
514105,50 =Y 514033,54 =Y 

 X= 538388,91 :28النقطة  X= 538403,73 :27النقطة 
514001,79 =Y 513950,99 =Y 

 X= 538424,90 :30النقطة  X= 538412,20 :29النقطة 
513906,54 =Y 513838,80 =Y 

 X= 538285,20 :32النقطة  X= 538380,45 :31النقطة 
513775,30 =Y 513635,60 =Y 

 X= 538336,00 :34النقطة  X= 538295,78 :33النقطة 
513523,42 =Y 513491,67 =Y 

 X= 538414,31 :36النقطة  X= 538380,45 :35النقطة 
513500,14 =Y 513500,14 =Y 

 X= 538393,15 :38النقطة  X= 538416,43 :37النقطة 
513436,64 =Y 513345,62 =Y 

 X= 538321,18 :40النقطة  X= 538352,93 :39النقطة 
513244,02 =Y 513167,82 =Y 

 X= 538344,46 :42النقطة  X= 538338,11 :41النقطة 
513117,02 =Y 513064,10 =Y 

 X= 538339,79 :44النقطة  X= 538323,91 :43النقطة 
512984,11 =Y 512917,96 =Y 

 X= 538218,08 :46النقطة  X= 538302,75 :45النقطة 
512912,67 =Y 512928,55 =Y 

 X= 538109,60 :48النقطة  X= 538173,10 :47النقطة 
512880,92 =Y 512798,90 =Y 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية )يي  

 X= 537982,60 :50النقطة  X= 538019,64 :49النقطة 
512751,28 =Y 512690,42 =Y 

 X= 538038,16 :52النقطة  X= 537974,66 :51النقطة 
512608,40 =Y 512521,09 =Y 

 X= 538054,04 :54النقطة  X= 538064,62 :53النقطة 
512454,94 =Y 512375,57 =Y 

 X= 538175,75 :56النقطة  X= 538120,18 :55النقطة 
512193,00 =Y 512018,38 =Y 

 X= 538265,70 :58النقطة  X= 538210,14 :57النقطة 
511835,82 =Y 511785,55 =Y 

 X= 538240,78 :60النقطة  X= 538274,65 :59النقطة 
511717,65 =Y 511654,15 =Y 

 X= 538340,26 :62النقطة  X= 538230,20 :61النقطة 
511563,14 =Y 511499,64 =Y 

 X= 538465,15 :64النقطة  X= 538427,05 :63طة النق
511385,34 =Y 511273,15 =Y 

 X= 538678,93 :66النقطة  X= 538594,26 :65النقطة 
511228,70 =Y 511230,82 =Y 

 X= 538809,53 :68النقطة  X= 538729,73 :67النقطة 
511196,95 =Y 511158,11 =Y 

 X= 538968,28 :70نقطة ال X= 538900,02 :69النقطة 
511104,14 =Y 511054,92 =Y 

 X= 539001,62 :72النقطة  X= 539009,56 :71النقطة 
511035,87 =Y 510986,66 =Y 

 X= 539157,19 :74النقطة  X= 539038,13 :73النقطة 
510861,25 =Y 510715,20 =Y 

 X= 539657,96 :76النقطة  X= 539343,11 :75النقطة 
510606,89 =Y 510374,06 =Y 

 X= 539901,38 :78النقطة  X= 539774,38 :77النقطة 
510255,00 =Y 510151,81 =Y 

 X= 540054,84 :80النقطة  X= 539943,71 :79النقطة 
510090,96 =Y 510067,14 =Y 

 X= 540120,98 :82النقطة  X= 540102,46 :81النقطة 
510024,81 =Y 509887,23 =Y 

 X= 540131,57 :84النقطة  X= 540113,05 :83النقطة 
509744,35 =Y 509667,62 =Y 

 X= 540134,21 :86النقطة  X= 540115,69 :85النقطة 
509577,66 =Y 509516,81 =Y 

 X= 540226,82 :88النقطة  X= 540200,36 :87النقطة 
509448,02 =Y 509381,87 =Y 

 X= 540189,78 :90النقطة  X= 540229,46 :89النقطة 
509241,64 =Y 509164,91 =Y 

 X= 540266,51 :92النقطة  X= 540203,01 :91النقطة 
509114,64 =Y 509040,56 =Y 

 X= 540472,88 :94النقطة  X= 540335,30 :93النقطة 
508811,64 =Y 508594,68 =Y 

 X= 540467,59 :96النقطة  X= 540501,98 :95النقطة 
508483,56 =Y 508300,99 =Y 

 X= 540409,38 :98النقطة  X= 540454,36 :97النقطة 
508136,95 =Y 508036,41 =Y 

 X= 540335,30 :100النقطة  X= 540340,59 :99النقطة 
507957,03 =Y 507875,01 =Y 



5ييالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 X= 540311,48 :102النقطة  X= 540343,23 :101النقطة 
507822,10 =Y 507766,53 =Y 

 X= 540218,88 :104النقطة  X= 540255,92 :103النقطة 
507705,68 =Y 507602,49 =Y 

 X= 540126,28 :106النقطة  X= 540179,19 :105النقطة 
507507,24 =Y 507459,62 =Y 

 X= 540182,17 :108النقطة  X= 540128,92 :107النقطة 
507361,72 =Y 507252,58 =Y 

 X= 540366,05 :110النقطة  X= 540298,59 :109النقطة 
507101,77 =Y 507085,89 =Y 

 X= 540516,87 :112النقطة  X= 540413,68 :111النقطة 
507017,10 =Y 506908,62 =Y 

 X= 540592,27 :114النقطة  X= 540572,43 :113النقطة 
506863,64 =Y 506785,59 =Y 

 X= 540620,06 :116النقطة  X= 540621,38 :115النقطة 
506723,41 =Y 506679,76 =Y 

 X= 540571,11 :118النقطة  X= 540592,27 :117النقطة 
506630,81 =Y 506548,57 =Y 

 X= 540538,03 :120النقطة  X= 540580,37 :119النقطة 
506413,63 =Y 506359,39 =Y 

 X= 540420,29 :122النقطة  X= 540495,70 :121النقطة 
506313,09 =Y 506285,31 =Y 

 X= 540334,30 :124النقطة  X= 540371,35 :123النقطة 
506261,49 =Y 506220,48 =Y 

 X= 540273,45 :126النقطة  X= 540291,97 :125النقطة 
506147,72 =Y 506094,81 =Y 

 X= 540250,83 :128النقطة  X= 540272,13 :127النقطة 
506032,63 =Y 505974,95 =Y 

 X= 540327,56 :130النقطة  X= 540256,12 :129النقطة 
505861,18 =Y 505694,49 =Y 

 X= 540417,52 :132النقطة  X= 540369,89 :131النقطة 
505548,97 =Y 505451,07 =Y 

 X= 540354,02 :134النقطة  X= 540372,54 :133النقطة 
505392,86 =Y 505292,32 =Y 

 X= 540279,93 :136النقطة  X= 540361,95 :135النقطة 
505170,61 =Y 505109,76 =Y 

 X= 540213,79 :138النقطة  X= 540216,43 :137النقطة 
505051,55 =Y 504977,47 =Y 

 X= 540141,03 :140النقطة  X= 540156,90 :139النقطة 
504880,89 =Y 504753,89 =Y 

 X= 540268,03 :142النقطة  X= 540176,75 :141النقطة 
504642,77 =Y 504535,61 =Y 

 X= 540438,68 :144النقطة  X= 540387,09 :143النقطة 
504511,80 =Y 504452,27 =Y 

 X= 540645,06 :146النقطة  X= 540541,87 :145النقطة 
504416,55 =Y 504404,64 =Y 

 X= 540819,68 :148النقطة  X= 540744,28 :147النقطة 
504309,39 =Y 504293,52 =Y 

 X= 540930,81 :150النقطة  X= 540895,09 :149النقطة 
504222,08 =Y 504110,96 =Y 

 X= 541141,15 :152النقطة  X= 541045,90 :151النقطة 
504059,36 =Y 504059,36 =Y 
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 X= 541307,84 :154النقطة  X= 541216,56 :153النقطة 
504075,24 =Y 504055,39 =Y 

 X= 541323,72 :156النقطة  X= 541331,65 :155النقطة 
503964,11 =Y 503817,27 =Y 

 X= 541208,30 :158النقطة  X= 541284,03 :157النقطة 
503674,39 =Y 503448,33 =Y 

 X= 541153,27 :160النقطة  X= 541161,74 :159النقطة 
503255,71 =Y 503099,08 =Y 

 X= 541063,05 :162النقطة  X= 541117,29 :161النقطة 
502898,00 =Y 502738,10 =Y 

 X= 541006,16 :164النقطة  X= 541070,99 :163النقطة 
502640,20 =Y 502458,96 =Y 

 X= 540918,85 :166النقطة  X= 541002,19 :165النقطة 
502293,60 =Y 502215,55 =Y 

 X= 540757,67 :168النقطة  X= 540801,11 :167النقطة 
502125,59 =Y 502025,40 =Y 

 X= 540645,23 :170النقطة  X= 540641,92 :169النقطة 
501886,49 =Y 501737,66 =Y 

 X= 540377,33 :172النقطة  X= 540565,85 :171النقطة 
501688,06 =Y 501691,36 =Y 

 X= 540092,91 :174النقطة  X= 540281,42 :173النقطة 
501638,45 =Y 501598,76 =Y 

 X= 539874,63 :176النقطة  X= 539911,01 :175النقطة 
501592,14 =Y 501340,79 =Y 

 X= 539643,38 :178النقطة  X= 539742,86 :177النقطة 
501118,01 =Y 500859,78 =Y 

 X= 539414,78 :180النقطة  X= 539486,75 :179النقطة 
500808,98 =Y 500675,63 =Y 

 X= 539484,84 :182النقطة  X= 539421,13 :181النقطة 
500457,61 =Y 500334,31 =Y 

 X= 539745,19 :184النقطة  X= 539633,01 :183النقطة 
500253,88 =Y 500171,33 =Y 

 X= 539984,37 :186النقطة  X= 539865,84 :185النقطة 
500112,06 =Y 499987,18 =Y 

 X= 540198,16 :188النقطة  X= 540071,16 :187النقطة 
499896,16 =Y 499783,98 =Y 

 X= 540421,57 :190النقطة  X= 540303,99 :189النقطة 
499743,76 =Y 499600,78 =Y 

 X= 540572,92 :192النقطة  X= 540526,35 :191النقطة 
499442,03 =Y 499387,00 =Y 

 X= 540710,50 :194النقطة  X= 540647,00 :193النقطة 
499388,05 =Y 499336,20 =Y 

 X= 540883,58 :196النقطة  X= 540772,46 :195النقطة 
499224,54 =Y 499135,64 =Y 

 X= 541026,46 :198النقطة  X= 540967,72 :197النقطة 
499040,39 =Y 498941,97 =Y 

 X= 541088,37 :200النقطة  X= 541067,73 :199النقطة 
498795,92 =Y 498660,98 =Y 

 X= 541169,33 :202النقطة  X= 541099,48 :201النقطة 
498481,59 =Y 498397,45 =Y 

 X= 541366,18 :204النقطة  X= 541269,34 :203النقطة 
498402,21 =Y 498340,30 =Y 



7ييالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 X= 541591,82 :206النقطة  X= 541493,39 :205النقطة 
498295,59 =Y 498286,06 =Y 

 X= 541782,32 :208النقطة  X= 541679,13 :207النقطة 
498257,49 =Y 498184,46 =Y 

 X= 541979,17 :210النقطة  X= 541895,03 :209النقطة 
498087,62 =Y 497998,72 =Y 

 X= 542053,78 :212النقطة  X= 542061,72 :211النقطة 
497878,07 =Y 497808,22 =Y 

 X= 542061,72 :214النقطة  X= 542042,67 :213النقطة 
497717,74 =Y 497644,71 =Y 

 X= 542196,66 :216النقطة  X= 542128,40 :215النقطة 
497543,11 =Y 497447,86 =Y 

 X= 541847,41 :218النقطة  X= 542196,66 :217النقطة 
497333,56 =Y 496635,06 =Y 

 X= 541709,09 :220النقطة  X= 541904,56 :219النقطة 
495909,57 =Y 495700,13 =Y 

 X= 541494,45 :222النقطة  X= 541523,88 :221النقطة 
495451,42 =Y 495441,66 =Y 

 X= 540533,45 :224النقطة  X= 541085,11 :223النقطة 
495305,90 =Y 495123,34 =Y 

 X= 539787,33 :226النقطة  X= 540204,05 :225النقطة 
494976,50 =Y 494805,84 =Y 

 X= 539275,36 :228النقطة  X= 539453,95 :227النقطة 
494956,65 =Y 494992,37 =Y 

 X= 538814,98 :230النقطة  X= 539100,73 :229النقطة 
494992,37 =Y 494924,90 =Y 

 X= 538011,44 :232النقطة  X= 538612,58 :231النقطة 
495488,47 =Y 495554,08 =Y 

 X= 536794,35 :234النقطة  X= 537512,04 :233النقطة 
495702,91 =Y 495861,66 =Y 

 X= 536002,76 :236النقطة  X= 536362,60 :235النقطة 
495872,30 =Y 495724,13 =Y 

 X= 534457,86 :238النقطة  X= 534921,41 :237النقطة 
495678,67 =Y 495621,52 =Y 

 X= 534089,56 :240النقطة  X= 534108,61 :239النقطة 
495488,17 =Y 495069,07 =Y 

 X= 533515,54 :242النقطة  X= 533731,44 :241النقطة 
495119,19 =Y 495360,49 =Y 

 X= 533191,69 :244النقطة  X= 533299,64 :243النقطة 
495468,44 =Y 495576,39 =Y 

 X= 533001,19 :246النقطة  X= 533172,64 :245النقطة 
495747,84 =Y 495900,24 =Y 

 X= 532721,79 :248النقطة  X= 532804,34 :247النقطة 
496065,34 =Y 496268,54 =Y 

 X= 532347,14 :250النقطة  X= 532575,74 :249النقطة 
496408,24 =Y 496782,89 =Y 

 X= 532258,24 :252النقطة  X= 532302,69 :251النقطة 
496852,74 =Y 496998,79 =Y 

 X= 532056,68 :254النقطة  X= 532288,19 :253النقطة 
497151,51 =Y 497310,26 =Y 

 X= 531342,30 :256النقطة  X= 531759,02 :255النقطة 
497416,09 =Y 497469,01 =Y 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 8يي  

 X= 531031,42 :258النقطة  X= 531170,33 :257النقطة 
497581,46 =Y 497859,27 =Y 

 X= 530892,51 :260النقطة  X= 530938,81 :259النقطة 
498170,16 =Y 498507,50 =Y 

 X= 530766,83 :262النقطة  X= 530879,28 :261النقطة 
498679,48 =Y 498732,40 =Y 

 X= 530308,88 :264النقطة  X= 530500,76 :263النقطة 
498763,32 =Y 498775,64 =Y 

 X= 529991,38 :266النقطة  X= 530117,06 :265النقطة 
498788,86 =Y 498835,17 =Y 

 X= 529839,24 :268النقطة  X= 529885,54 :267النقطة 
498868,24 =Y 498927,77 =Y 

 X= 529740,02 :270النقطة  X= 529792,94 :269النقطة 
498993,92 =Y 499132,82 =Y 

 X= 529429,14 :272النقطة  X= 529594,50 :271النقطة 
499351,11 =Y 499456,94 =Y 

 X= 529257,16 :274النقطة  X= 529356,38 :273النقطة 
499569,39 =Y 499661,99 =Y 

 X= 528966,12 :276النقطة  X= 529071,95 :275النقطة 
499741,37 =Y 499840,59 =Y 

 X= 528886,74 :278النقطة  X= 528906,58 :277النقطة 
499900,12 =Y 500039,02 =Y 

 X= 528675,07 :280النقطة  X= 528807,37 :279النقطة 
500244,08 =Y 500336,68 =Y 

 X= 528311,27 :282النقطة  X= 528496,48 :281النقطة 
500422,67 =Y 500429,28 =Y 

 X= 528040,07 :284النقطة  X= 528152,52 :283النقطة 
500482,20 =Y 500541,73 =Y 

 X= 527755,64 :286النقطة  X= 527815,18 :285النقطة 
500660,80 =Y 500819,55 =Y 

 X= 527629,97 :288النقطة  X= 527729,19 :287النقطة 
501057,67 =Y 501295,80 =Y 

 X= 527596,89 :290النقطة  X= 527629,97 :289النقطة 
501467,78 =Y 501699,29 =Y 

 X= 527510,90 :292النقطة  X= 527543,98 :291النقطة 
501944,03 =Y 502102,78 =Y 

 X= 527702,73 :294النقطة  X= 527563,82 :293النقطة 
502261,53 =Y 502360,75 =Y 

 X= 528304,66 :296النقطة  X= 527914,39 :295النقطة 
502433,51 =Y 502440,12 =Y 

 X= 528853,67 :298النقطة  X= 528562,62 :297النقطة 
502360,75 =Y 502268,14 =Y 

 X= 529270,39 :300النقطة  X= 529032,26 :299النقطة 
502056,48 =Y 502314,44 =Y 

 X= 529806,17 :302النقطة  X= 529515,13 :301النقطة 
502407,05 =Y 502393,82 =Y 

 X= 530077,37 :304النقطة  X= 530090,60 :303النقطة 
502188,77 =Y 502453,35 =Y 

 X= 529898,77 :306النقطة  X= 530017,84 :305النقطة 
502684,86 =Y 502850,23 =Y 

 X= 530341,95 :308النقطة  X= 530103,83 :307النقطة 
502989,13 =Y 503061,89 =Y 



9ييالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 X= 530679,30 :310النقطة  X= 530566,85 :309النقطة 
503035,44 =Y 502982,52 =Y 

 X= 531016,64 :312النقطة  X= 530804,97 :311النقطة 
502823,77 =Y 502631,95 =Y 

 X= 531750,86 :314النقطة  X= 531340,76 :313النقطة 
502579,03 =Y 502724,55 =Y 

 X= 532379,25 :316النقطة  X= 532055,13 :315النقطة 
502942,83 =Y 503214,03 =Y 

 X= 532317,20 :318النقطة  X= 532587,08 :317النقطة 
503530,21 =Y 503461,42 =Y 

 X= 531877,99 :320النقطة  X= 532089,66 :319النقطة 
503445,54 =Y 503509,04 =Y 

 X= 531496,99 :322النقطة  X= 531692,78 :321النقطة 
503588,42 =Y 503837,12 =Y 

 X= 530978,41 :324النقطة  X= 531338,24 :323النقطة 
503953,54 =Y 503969,42 =Y 

 X= 530592,12 :326النقطة  X= 530491,57 :325النقطة 
504091,13 =Y 504445,67 =Y 

 X= 531020,74 :328النقطة  X= 530830,24 :327النقطة 
504985,42 =Y 505297,63 =Y 

 X= 531302,26 :330النقطة  X= 531274,74 :329النقطة 
505662,75 =Y 506043,40 =Y 

 X= 531201,72 :332النقطة  X= 531302,26 :331النقطة 
506212,73 =Y 506350,32 =Y 

 X= 530762,51 :334النقطة  X= 530937,13 :333النقطة 
506625,49 =Y 506821,28 =Y 

 X= 530302,13 :336النقطة  X= 530561,42 :335النقطة 
506937,69 =Y 507069,99 =Y 

 X= 529794,13 :338النقطة  X= 530037,55 :337النقطة 
507234,03 =Y 507308,11 =Y 

 X= 529344,34 :340النقطة  X= 529376,09 :339النقطة 
507281,65 =Y 507376,90 =Y 

 X= 529429,00 :342النقطة  X= 529354,92 :341النقطة 
507435,11 =Y 507498,61 =Y 

 X= 529550,71 :344النقطة  X= 529450,17 :343النقطة 
507609,74 =Y 507747,32 =Y 

 X= 529651,26 :346النقطة  X= 529598,34 :345النقطة 
507927,24 =Y 508149,49 =Y 

 X= 529889,38 :348النقطة  X= 529693,59 :347النقطة 
508345,28 =Y 508567,53 =Y 

 X= 529982,28 :350النقطة  X= 529955,82 :349النقطة 
508704,29 =Y 508866,35 =Y 

 X= 529856,61 :352النقطة  X= 529929,37 :351النقطة 
509071,40 =Y 509200,38 =Y 

 X= 529807,00 :354النقطة  X= 529800,38 :353النقطة 
509256,61 =Y 509309,52 =Y 

 X= 529899,60 :356النقطة  X= 529889,68 :355النقطة 
509345,90 =Y 509464,97 =Y 

 X= 529783,84 :358النقطة  X= 529859,91 :357النقطة 
509544,34 =Y 509610,49 =Y 

 X= 530046,42 :360النقطة  X= 529755,38 :359النقطة 
509723,85 =Y 510044,00 =Y 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 4)ي  

 X= 529906,19 :362النقطة  X= 530017,32 :361النقطة 
510208,04 =Y 510350,92 =Y 

 X= 529743,74 :364النقطة  X= 529821,52 :363النقطة 
510469,98 =Y 510779,01 =Y 

 X= 529700,08 :366النقطة  X= 529771,52 :365النقطة 
511076,67 =Y 511223,51 =Y 

 X= 529406,39 :368النقطة  X= 529529,42 :367النقطة 
511485,45 =Y 511771,20 =Y 

 X= 529279,39 :370النقطة  X= 529311,14 :369النقطة 
511993,45 =Y 512124,42 =Y 

 X= 529517,52 :372النقطة  X= 529334,95 :371النقطة 
512295,08 =Y 512608,61 =Y 

 X= 529541,33 :374النقطة  X= 529592,92 :373النقطة 
512803,08 =Y 513029,30 =Y 

 X= 529347,28 :376النقطة  X= 529426,24 :375النقطة 
513215,83 =Y 513461,37 =Y 

 X= 530546,84 :378النقطة  X= 530142,02 :377النقطة 
514704,92 =Y 514720,79 =Y 

 X= 530911,96 :380النقطة  X= 530705,59 :379النقطة 
514768,42 =Y 514768,42 =Y 

 X= 531499,34 :382النقطة  X= 531158,02 :381النقطة 
514823,98 =Y 514823,98 =Y 

 X= 531927,96 :384النقطة  X= 531713,65 :383النقطة 
514855,73 =Y 514831,92 =Y 

 X= 532404,21 :386النقطة  X= 532062,90 :385النقطة 
514847,79 =Y 514831,92 =Y 

 X= 532888,40 :388النقطة  X= 532674,09 :387النقطة 
514752,54 =Y 514696,98 =Y 

 X= 533158,28 :390النقطة  X= 533047,15 :389النقطة 
514879,54 =Y 514950,98 =Y 

 X= 533563,09 :392النقطة  X= 533364,65 :391النقطة 
514950,98 =Y 515038,29 =Y 

 X= 533790,10 :394النقطة  X= 533682,15 :393النقطة 
515162,12 =Y 515295,47 =Y 

 X= 534113,95 :396النقطة  X= 533980,60 :395النقطة 
515454,22 =Y 515638,37 =Y 

 X= 534412,96 :398النقطة  X= 534283,47 :397النقطة 
515421,79 =Y 515178,58 =Y 

 X= 534717,76 :400النقطة  X= 534472,22 :399النقطة 
514996,55 =Y 515053,70 =Y 

 X= 535069,13 :402النقطة  X= 534961,18 :401النقطة 
515155,30 =Y 515178,58 =Y 

 X= 535204,26 :404النقطة  X= 535244,26 :403النقطة 
515701,87 =Y 515783,25 =Y 

 X= 535081,23 :406النقطة  X= 535120,92 :405النقطة 
515886,44 =Y 515965,82 =Y 

 X= 535172,51 :408النقطة  X= 535101,08 :407النقطة 
516037,25 =Y 516132,50 =Y 

 X= 535318,18 :410النقطة  X= 535224,11 :409النقطة 
516227,75 =Y 516326,69 =Y 

 X= 535519,93 :412النقطة  X= 535470,32 :411النقطة 
516475,52 =Y 516495,36 =Y 



ي)يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 X= 535519,93 :414النقطة  X= 535536,47 :413النقطة 
516548,28 =Y 516627,66 =Y 

 X= 535516,62 :416النقطة  X= 535516,62 :415النقطة 
516730,18 =Y 516799,64 =Y 

 X= 535599,30 :418النقطة  X= 535539,77 :417النقطة 
516832,71 =Y 516882,32 =Y 

 X= 535747,57 :420النقطة  X= 535685,66 :419النقطة 
516916,32 =Y 516927,43 =Y 

 X= 535847,58 :422النقطة  X= 535799,96 :421النقطة 
516921,08 =Y 516894,09 =Y 

 X= 535941,25 :424النقطة  X= 535893,62 :423النقطة 
516873,45 =Y 516900,44 =Y 

 X= 535984,11 :426النقطة  X= 535968,23 :425النقطة 
516938,54 =Y 516967,12 =Y 

 X= 535958,71 :428النقطة  X= 535973,00 :427النقطة 
517060,78 =Y 517143,33 =Y 

 X= 535985,70 :430النقطة  X= 535958,71 :429النقطة 
517216,35 =Y 517263,98 =Y 

 X= 536076,18 :432النقطة  X= 536030,15 :431النقطة 
517290,97 =Y 517316,37 =Y 

 X= 536187,31 :434النقطة  X= 536111,11 :433النقطة 
517335,42 =Y 517341,77 =Y 

 X= 536301,61 :436النقطة  X= 536277,80 :435النقطة 
517344,94 =Y 517390,98 =Y 

 X= 536396,77 :438النقطة  X= 536344,47 :437النقطة 
517494,17 =Y 517548,02 =Y 

 X= 536568,22 :440النقطة  X= 536424,70 :439النقطة 
517602,03 =Y 517878,22 =Y 

 X= 536803,17 :442النقطة  X= 536663,47 :441النقطة 
517929,02 =Y 517992,52 =Y 

 X= 537012,72 :444النقطة  X= 536961,92 :443النقطة 
518081,42 =Y 518189,37 =Y 

 X= 537114,32 :446النقطة  X= 537063,52 :445النقطة 
518284,63 =Y 518386,23 =Y 

 X= 537526,68 :448النقطة  X= 537268,71 :447النقطة 
518538,00 =Y 518614,07 =Y 

 X= 537692,04 :450النقطة  X= 537622,59 :449النقطة 
518633,91 =Y 518666,98 =Y 

 X= 537887,17 :452النقطة  X= 537797,88 :451النقطة 
518762,90 =Y 518769,51 =Y 

 X= 537827,64 :454النقطة  X= 537850,79 :453النقطة 
518673,60 =Y 518607,45 =Y 

 X= 537778,03 :456النقطة  X= 537758,19 :455النقطة 
518571,07 =Y 518534,69 =Y 

 X= 537864,02 :458النقطة  X= 537824,33 :457النقطة 
518511,54 =Y 518491,70 =Y 

 X= 538059,15 :460النقطة  X= 537963,24 :459النقطة 
518504,93 =Y 518445,40 =Y 

 X= 537999,62 :462النقطة  X= 538055,84 :461النقطة 
518379,25 =Y 518296,57 =Y 

 X= 537936,78 :464النقطة  X= 537940,09 :463النقطة 
518184,12 =Y 518157,66 =Y 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية ))ي  

 X= 537867,33 :466النقطة  X= 537920,25 :465النقطة 
518124,59 =Y 518084,90 =Y 

 X= 537900,40 :468النقطة  X= 537850,79 :467النقطة 
518038,60 =Y 517949,30 =Y 

 X= 538141,83 :470النقطة  X= 538002,93 :469النقطة 
517889,77 =Y 517714,48 =Y 

 X= 538171,60 :472النقطة  X= 538204,67 :471النقطة 
517631,80 =Y 517582,19 =Y 

 X= 537996,31 :474النقطة  X= 538131,91 :473النقطة 
517595,42 =Y 517598,73 =Y 

 X= 538045,92 :476النقطة  X= 537956,63 :475النقطة 
517522,66 =Y 517383,75 =Y 

 X= 538188,14 :478النقطة  X= 538108,76 :477النقطة 
517241,54 =Y 517119,17 =Y 

 X= 538174,77 :480النقطة  X= 538221,21 :479النقطة 
517023,26 =Y 516925,14 =Y 

 X= 538317,64 :482النقطة  X= 538195,94 :481النقطة 
516877,52 =Y 516819,31 =Y 

 X= 538492,27 :484النقطة  X= 538423,48 :483النقطة 
516766,39 =Y 516673,79 =Y 

 X= 538521,37 :486النقطة  X= 538479,04 :485النقطة 
516594,41 =Y 516560,01 =Y 

 X= 538701,29 :488النقطة  X= 538621,92 :487النقطة 
516552,08 =Y 516594,41 =Y 

 X= 538889,15 :490النقطة  X= 538788,60 :489النقطة 
516623,51 =Y 516604,99 =Y 

 X= 539016,15 :492النقطة  X= 538992,33 :491النقطة 
516538,85 =Y 516425,08 =Y 

 X= 538823,00 :494النقطة  X= 538926,19 :493النقطة 
516366,87 =Y 516369,51 =Y 

 X= 538743,62 :496النقطة  X= 538754,21 :495النقطة 
516369,51 =Y 516316,60 =Y 

 X= 538746,40 :498النقطة  X= 538771,80 :497النقطة 
516175,44 =Y 516115,12 =Y 

 X= 538551,14 :500النقطة  X= 538633,69 :499النقطة 
516080,19 =Y 516078,60 =Y 

 X= 538544,79 :502النقطة  X= 538501,93 :501النقطة 
516053,20 =Y 515988,12 =Y 

 X= 538692,43 :504النقطة  X= 538644,80 :503النقطة 
515929,38 =Y 515884,93 =Y 

 X= 538857,53 :506النقطة  X= 538789,27 :505النقطة 
515896,04 =Y 515897,63 =Y 

 X= 538867,05 :508النقطة  X= 538897,22 :507النقطة 
515867,47 =Y 515794,44 =Y 

 X= 538719,42 :510النقطة  X= 538792,44 :509النقطة 
515743,64 =Y 515737,29 =Y 

 



3)يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1315.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةداسطيحةدالتيبعةدإلقليمدشفشيجن

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة اسطيحة التابعة إلقليم شفشاون، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية ))ي  

 اسطيحةجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شفشاونلقلي  التابعة إل

 الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية:
 

 X= 528016,48 :2النقطة  X= 527983,14 :1النقطة 
522517,70 =Y 522516,65 =Y 

 X= 529056,07 :4النقطة  X= 528607,71 :3النقطة 
522589,01 =Y 522732,39 =Y 

 X= 530263,86 :6النقطة  X= 529290,33 :5النقطة 
522865,21 =Y 523156,72 =Y 

 X= 531518,72 :8النقطة  X= 530898,02 :7النقطة 
522911,30 =Y 522855,01 =Y 

 X= 533330,42 :10النقطة  X= 532830,94 :9النقطة 
523642,91 =Y 524180,04 =Y 

 X= 533569,79 :12النقطة  X= 533570,34 :11النقطة 
524659,17 =Y 524966,51 =Y 

 X= 533968,88 :14النقطة  X= 533846,23 :13النقطة 
525233,37 =Y 525469,22 =Y 

 X= 535076,35 :16النقطة  X= 534337,14 :15النقطة 
526002,60 =Y 526657,14 =Y 

 X= 534562,61 :18النقطة  X= 535258,65 :17النقطة 
527201,22 =Y 527067,60 =Y 

 X= 533658,64 :20النقطة  X= 534049,52 :19النقطة 
527109,98 =Y 527506,23 =Y 

 X= 534417,74 :22النقطة  X= 533809,95 :21النقطة 
527737,45 =Y 528052,22 =Y 

 X= 536053,66 :24النقطة  X= 534751,92 :23النقطة 
528107,18 =Y 528204,26 =Y 

 X= 537526,39 :26النقطة  X= 536444,84 :25النقطة 
528689,33 =Y 529659,99 =Y 

 X= 537824,66 :28النقطة  X= 537769,66 :27النقطة 
530081,44 =Y 530036,91 =Y 

 X= 537956,95 :30النقطة  X= 537919,91 :29النقطة 
529931,07 =Y 529936,37 =Y 

 X= 538290,33 :32النقطة  X= 538179,20 :31النقطة 
529714,12 =Y 529724,70 =Y 

 X= 538475,54 :34النقطة  X= 538396,16 :33النقطة 
529629,45 =Y 529602,99 =Y 

 X= 538676,62 :36النقطة  X= 538618,41 :35النقطة 
529539,49 =Y 529470,70 =Y 

 X= 538851,25 :38النقطة  X= 538782,46 :37النقطة 
529391,32 =Y 529274,91 =Y 

 X= 539824,92 :40النقطة  X= 539443,92 :39النقطة 
528518,20 =Y 528047,24 =Y 

 X= 540078,92 :42النقطة  X= 540052,46 :41النقطة 
527787,94 =Y 527777,36 =Y 

 X= 540408,32 :44النقطة  X= 540170,20 :43النقطة 
527683,17 =Y 527445,04 =Y 

 X= 541098,89 :46النقطة  X= 540836,95 :45النقطة 
527056,11 =Y 526754,48 =Y 

 X= 540591,50 :48النقطة  X= 541444,78 :47النقطة 
526216,74 =Y 525760,34 =Y 



5)يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 X= 538986,80 :50النقطة  X= 539777,90 :49النقطة 
525217,94 =Y 524520,43 =Y 

 X= 538466,89 :52النقطة  X= 538649,45 :51النقطة 
524083,87 =Y 523734,62 =Y 

 X= 538528,21 :54النقطة  X= 538454,98 :53النقطة 
523500,46 =Y 523155,18 =Y 

 X= 538345,65 :56النقطة  X= 538325,80 :55النقطة 
523103,58 =Y 522905,15 =Y 

 X= 538353,58 :58النقطة  X= 538377,40 :57النقطة 
522722,58 =Y 522599,55 =Y 

 X= 538325,80 :60النقطة  X= 538286,11 :59النقطة 
522528,11 =Y 522484,46 =Y 

 X= 538365,49 :62النقطة  X= 538321,83 :61النقطة 
522440,80 =Y 522436,83 =Y 

 X= 538353,58 :64النقطة  X= 538432,96 :63النقطة 
522357,46 =Y 522305,86 =Y 

 X= 538075,77 :66النقطة  X= 538163,08 :65النقطة 
522365,39 =Y 522345,55 =Y 

 X= 538028,14 :68النقطة  X= 538087,68 :67النقطة 
522242,36 =Y 522246,33 =Y 

 X= 537845,58 :70ة النقط X= 537897,18 :69النقطة 
522210,61 =Y 522155,05 =Y 

 X= 537877,33 :72النقطة  X= 537897,18 :71النقطة 
522107,43 =Y 522059,80 =Y 

 X= 537659,69 :74النقطة  X= 537727,15 :73النقطة 
522001,38 =Y 521814,85 =Y 

 X= 537620,00 :76النقطة  X= 537639,84 :75النقطة 
521648,16 =Y 521525,13 =Y 

 X= 537639,84 :78النقطة  X= 537655,72 :77النقطة 
521465,60 =Y 521410,04 =Y 

 X= 537675,56 :80النقطة  X= 537647,78 :79النقطة 
521330,66 =Y 521251,29 =Y 

 X= 537715,25 :82النقطة  X= 537679,53 :81النقطة 
521195,72 =Y 521108,41 =Y 

 X= 537707,31 :84النقطة  X= 537731,12 :83النقطة 
521017,13 =Y 520902,03 =Y 

 X= 537608,09 :86النقطة  X= 537647,78 :85النقطة 
520834,57 =Y 520751,22 =Y 

 X= 537635,87 :88النقطة  X= 537631,90 :87النقطة 
520671,85 =Y 520572,63 =Y 

 X= 537616,03 :90النقطة  X= 537651,75 :89النقطة 
520465,47 =Y 520354,35 =Y 

 X= 537798,59 :92النقطة  X= 537584,28 :91النقطة 
520298,78 =Y 520124,16 =Y 

 X= 537862,09 :94النقطة  X= 537870,03 :93النقطة 
520072,56 =Y 520005,10 =Y 

 X= 537714,09 :96النقطة  X= 537802,56 :95النقطة 
519973,35 =Y 519897,57 =Y 

 X= 537634,72 :98النقطة  X= 537700,86 :97النقطة 
519781,82 =Y 519745,44 =Y 

 X= 537595,03 :100النقطة  X= 537601,64 :99النقطة 
519603,23 =Y 519550,31 =Y 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 6)ي  

 X= 537466,04 :102النقطة  X= 537545,42 :101النقطة 
519504,01 =Y 519494,08 =Y 

 X= 537386,67 :104النقطة  X= 537417,23 :103النقطة 
519433,06 =Y 519394,87 =Y 

 X= 537270,91 :106النقطة  X= 537280,83 :105النقطة 
519219,58 =Y 519133,59 =Y 

 X= 537161,77 :108النقطة  X= 537171,69 :107النقطة 
519186,51 =Y 519060,83 =Y 

 X= 537218,00 :110النقطة  X= 537181,62 :109النقطة 
518997,99 =Y 518859,08 =Y 

 X= 537268,71 :112النقطة  X= 537267,60 :111النقطة 
518740,02 =Y 518538,00 =Y 

 X= 537063,52 :114النقطة  X= 537114,32 :113النقطة 
518386,23 =Y 518284,63 =Y 

 X= 536961,92 :116النقطة  X= 537012,72 :115النقطة 
518189,37 =Y 518081,42 =Y 

 X= 536663,47 :118النقطة  X= 536803,17 :117النقطة 
517992,52 =Y 517929,02 =Y 

 X= 536424,70 :120النقطة  X= 536568,22 :119النقطة 
517878,22 =Y 517602,03 =Y 

 X= 536344,47 :122النقطة  X= 536396,77 :121النقطة 
517548,02 =Y 517494,17 =Y 

 X= 536277,80 :124النقطة  X= 536301,61 :123النقطة 
517390,98 =Y 517344,94 =Y 

 X= 536111,11 :126النقطة  X= 536187,31 :125النقطة 
517341,77 =Y 517335,42 =Y 

 X= 536030,15 :128النقطة  X= 536076,18 :127النقطة 
517316,37 =Y 517290,97 =Y 

 X= 535958,71 :130النقطة  X= 535985,70 :129النقطة 
517263,98 =Y 517216,35 =Y 

 X= 535973,00 :132النقطة  X= 535958,71 :131النقطة 
517143,33 =Y 517060,78 =Y 

 X= 535968,23 :134النقطة  X= 535984,11 :133النقطة 
516967,12 =Y 516938,54 =Y 

 X= 535893,62 :136النقطة  X= 535941,25 :135النقطة 
516900,44 =Y 516873,45 =Y 

 X= 535799,96 :138النقطة  X= 535847,58 :137النقطة 
516894,09 =Y 516921,08 =Y 

 X= 535685,66 :140النقطة  X= 535747,57 :139النقطة 
516927,43 =Y 516916,32 =Y 

 X= 535539,77 :142النقطة  X= 535599,30 :141النقطة 
516882,32 =Y 516832,71 =Y 

 X= 535516,62 :144النقطة  X= 535516,62 :143النقطة 
516799,64 =Y 516730,18 =Y 

 X= 535536,47 :146النقطة  X= 535519,93 :145النقطة 
516627,66 =Y 516548,28 =Y 

 X= 535470,32 :148النقطة  X= 535519,93 :147النقطة 
516495,36 =Y 516475,52 =Y 

 X= 535224,11 :150النقطة  X= 535318,18 :149النقطة 
516326,69 =Y 516227,75 =Y 

 X= 535101,08 :152النقطة  X= 535172,51 :151النقطة 
516132,50 =Y 516037,25 =Y 



7)يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 X= 535120,92 :154النقطة  X= 535081,23 :153النقطة 
515965,82 =Y 515886,44 =Y 

 X= 535244,26 :156النقطة  X= 535204,26 :155النقطة 
515783,25 =Y 515701,87 =Y 

 X= 534961,18 :158النقطة  X= 535069,13 :157النقطة 
515178,58 =Y 515155,30 =Y 

 X= 534472,22 :160النقطة  X= 534717,76 :159النقطة 
515053,70 =Y 514996,55 =Y 

 X= 534283,47 :162النقطة  X= 534412,96 :161النقطة 
515178,58 =Y 515421,79 =Y 

 X= 533980,60 :164النقطة  X= 534113,95 :163النقطة 
515638,37 =Y 515454,22 =Y 

 X= 533682,15 :166النقطة  X= 533790,10 :165النقطة 
515295,47 =Y 515162,12 =Y 

 X= 533364,65 :168النقطة  X= 533563,09 :167النقطة 
515038,29 =Y 514950,98 =Y 

 X= 533047,15 :170النقطة  X= 533158,28 :169النقطة 
514950,98 =Y 514879,54 =Y 

 X= 532674,09 :172النقطة  X= 532888,40 :171النقطة 
514696,98 =Y 514752,54 =Y 

 X= 532062,90 :174النقطة  X= 532404,21 :173النقطة 
514831,92 =Y 514847,79 =Y 

 X= 531713,65 :176النقطة  X= 531927,96 :175النقطة 
514831,92 =Y 514855,73 =Y 

 X= 531158,02 :178النقطة  X= 531499,34 :177النقطة 
514823,98 =Y 514823,98 =Y 

 X= 530705,59 :180النقطة  X= 530911,96 :179النقطة 
514768,42 =Y 514768,42 =Y 

 X= 530142,02 :182النقطة  X= 530546,84 :181النقطة 
514720,79 =Y 514704,92 =Y 

 X= 529279,81 :184النقطة  X= 529347,28 :183النقطة 
513461,37 =Y 513913,81 =Y 

 X= 529307,59 :186النقطة  X= 529283,78 :185النقطة 
514024,94 =Y 514128,13 =Y 

 X= 529502,06 :188النقطة  X= 529402,84 :187النقطة 
514243,22 =Y 514354,34 =Y 

 X= 529541,75 :190النقطة  X= 529541,75 :189النقطة 
514493,25 =Y 514600,41 =Y 

 X= 529291,72 :192النقطة  X= 529438,56 :191النقطة 
514771,06 =Y 515001,25 =Y 

 X= 529033,75 :194النقطة  X= 529148,84 :193النقطة 
515072,69 =Y 515191,75 =Y 

 X= 529244,09 :196النقطة  X= 529180,59 :195النقطة 
515231,44 =Y 515366,38 =Y 

 X= 529077,40 :198النقطة  X= 529236,15 :197النقطة 
515568,78 =Y 515747,38 =Y 

 X= 528724,40 :200النقطة  X= 528872,22 :199النقطة 
515939,07 =Y 517148,36 =Y 

 X= 527412,60 :202النقطة  X= 528000,50 :201النقطة 
517135,66 =Y 517434,75 =Y 

 X= 526837,13 :204النقطة  X= 527091,13 :203النقطة 
517819,71 =Y 518319,78 =Y 
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 X= 527816,36 :206النقطة  X= 527858,70 :205النقطة 
519013,09 =Y 519089,29 =Y 

 X= 527814,25 :208النقطة  X= 527795,20 :207النقطة 
519165,49 =Y 519203,59 =Y 

 X= 528011,10 :210النقطة  X= 527941,25 :209النقطة 
519205,71 =Y 519209,94 =Y 

 X= 528222,76 :212النقطة  X= 528129,63 :211النقطة 
519243,81 =Y 519262,86 =Y 

 X= 528146,56 :214النقطة  X= 528155,03 :213النقطة 
519512,63 =Y 519660,80 =Y 

 X= 527983,58 :216النقطة  X= 528106,35 :215النقطة 
519800,50 =Y 519929,61 =Y 

 X= 527862,93 :218النقطة  X= 527871,40 :217النقطة 
520124,35 =Y 520228,06 =Y 

 X= 527881,98 :220النقطة  X= 527881,98 :219النقطة 
520297,91 =Y 520407,98 =Y 

 X= 527875,31 :222النقطة  X= 527883,25 :221النقطة 
520562,29 =Y 520637,69 =Y 

 X= 527621,31 :224النقطة  X= 527768,16 :223النقطة 
520804,38 =Y 520824,22 =Y 

 X= 527335,56 :226النقطة  X= 527494,31 :225النقطة 
520919,47 =Y 521098,07 =Y 

 X= 527212,53 :228النقطة  X= 527188,72 :227النقطة 
521336,19 =Y 521471,13 =Y 

 X= 527971,36 :230النقطة  X= 527733,23 :229النقطة 
522165,35 =Y 522493,43 =Y 

 
 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1316.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدازالفدالتيبعةدإلقليمدالدريوش

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27) وليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الدريوش، التابعة إلقليم  لجـــماعــــة ازالف  التــــرابيـــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  هــــو مبين  كما   تعين،)
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *



9)يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 ازالف لجماعة الترابية جدول يتعلق بتعيين الحدود
 يبينها الخط المضلع  كما إلقليم الدريوش التابعة

   بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية: الذي يمر

657600.00=X   656746.00 2النقطة=X   485038.00 1النقطة=Y 485156.00=Y 
658445.00=X   657821.00 4النقطة=X   484945.00 3النقطة=Y 484935.00=Y 
658838.00=X   658676.00 6النقطة=X   485332.00 5النقطة=Y 484846.00=Y 
659379.00=X   659078.00 8النقطة=X   485678.00 7النقطة=Y 485610.00=Y 
660395.00=X   659992.00 10النقطة=X   484781.00 9النقطة=Y 485508.00=Y 
661720.00=X   660957.00 12النقطة=X   483833.00 11النقطة=Y 484299.00=Y 
662114.00=X   661826.00 14النقطة=X   482748.00 13النقطة=Y 483640.00=Y 
662967.00=X   662693.00 16النقطة=X   482033.00 15النقطة=Y 482152.00=Y 
663907.00=X   663987.00 18النقطة=X   481711.00 17النقطة=Y 482140.00=Y 
663702.00=X   663901.00 20النقطة=X   480987.00 19النقطة=Y 481363.00=Y 
663699.00=X   663633.00 22النقطة=X   480050.00 21النقطة=Y 480502.00=Y 
664098.00=X   663937.00 24النقطة=X   479448.00 23النقطة=Y 479770.00=Y 
664055.00=X   664140.00 26النقطة=X   478863.00 25النقطة=Y 479126.00=Y 
663716.00=X   663682.00 28النقطة=X   477871.00 27النقطة=Y 478532.00=Y 
662690.00=X   663139.00 30النقطة=X   478276.00 29النقطة=Y 478244.00=Y 
662506.00=X   662488.00 32النقطة=X   477589.00 31النقطة=Y 477962.00=Y 
663265.00=X   662968.00 34النقطة=X   477696.00 33النقطة=Y 477571.00=Y 
663917.00=X   663614.00 36النقطة=X   477814.00 35النقطة=Y 477518.00=Y 
664866.00=X   664609.00 38النقطة=X   478512.00 37النقطة=Y 478120.00=Y 
666102.00=X   665143.00 40النقطة=X   477188.00 39النقطة=Y 478159.00=Y 
666321.00=X   666644.00 42النقطة=X   476349.00 41النقطة=Y 476794.00=Y 
665284.00=X   665670.00 44النقطة=X   474771.00 43النقطة=Y 474872.00=Y 
665328.00=X   665486.00 46النقطة=X   473569.00 45النقطة=Y 474313.00=Y 
662622.09=X   664788.45 48النقطة=X   474039.86 47النقطة=Y 473715.11=Y 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 34ي  

660352.80=X   661194.77 50النقطة=X   474560.30 49النقطة=Y 474132.25=Y 
659160.85=X   659971.53 52النقطة=X   474910.35 51النقطة=Y 474885.58=Y 
656987.59=X   658266.74 54النقطة=X   475560.40 53النقطة=Y 474956.03=Y 
655798.00=X   655272.72 56النقطة=X   476331.00 55النقطة=Y 475836.20=Y 
655820.00=X   655477.00 58النقطة=X   479162.00 57النقطة=Y 478142.00=Y 
655518.00=X   655582.00 60النقطة=X   481432.00 59النقطة=Y 479800.00=Y 

 

 .الضفة الشمالية لوادي كرتتتبع حدود الجماعة  38و 37و 36و 35 بين النقط

 تتبع حدود الجماعة مجرى وادي امقران. 56و 55بين النقطتين 

 

 

 

 

 

 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1317.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةداتسيفتدالتيبعةدإلقليمدالدريوش

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة اتسافت التابعة إلقليم الدريوش، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



ي3يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 اتسافت لجماعة الترابية جدول يتعلق بتعيين الحدود
 يبينها الخط المضلع  كما إلقليم الدريوش التابعة

 بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية: الذي يمر
   

647325.00=X   645992.00 2النقطة=X   496061.00 1النقطة=Y 496171.00=Y 
649023.00=X   647505.00 4النقطة=X   495743.00 3النقطة=Y 496168.00=Y 
648998.00=X   649228.00 6النقطة=X   495117.00 5النقطة=Y 495528.00=Y 
648607.00=X   648618.00 8النقطة=X   494061.00 7النقطة=Y 494356.00=Y 
648296.00=X   648269.00 10النقطة=X   493170.00 9النقطة=Y 493553.00=Y 
648136.00=X   648282.00 12النقطة=X   491669.00 11النقطة=Y 492717.00=Y 
646600.00=X   647433.00 14النقطة=X   489698.00 13النقطة=Y 491123.00=Y 
646391.00=X   645931.00 16النقطة=X   488409.00 15النقطة=Y 488491.00=Y 
647167.00=X   646596.00 18النقطة=X   488233.00 17النقطة=Y 488517.00=Y 
647533.00=X   647301.00 20النقطة=X   488442.00 19النقطة=Y 488383.00=Y 
647970.00=X   647723.00 22النقطة=X   488464.00 21النقطة=Y 488375.00=Y 
649833.00=X   649095.00 24النقطة=X   489480.00 23النقطة=Y 489375.00=Y 
650348.00=X   650116.00 26النقطة=X   488563.00 25النقطة=Y 489226.00=Y 
650924.00=X   650924.00 28النقطة=X   487476.00 27النقطة=Y 487476.00=Y 
651752.00=X   651472.00 30النقطة=X   486338.00 29النقطة=Y 486579.00=Y 
653580.00=X   652098.00 32النقطة=X   485977.00 31النقطة=Y 486205.00=Y 
655808.00=X   655112.00 34النقطة=X   485924.00 33النقطة=Y 485900.00=Y 
656746.00=X   655899.00 36النقطة=X   485156.00 35النقطة=Y 485706.00=Y 
655582.00=X   655518.00 38النقطة=X   479800.00 37النقطة=Y 481432.00=Y 
655477.00=X   655820.00 40النقطة=X   478142.00 39النقطة=Y 479162.00=Y 
655272.72=X   655798.00 42النقطة=X   475836.20 41النقطة=Y 476331.00=Y 
654351.42=X   654559.08 44النقطة=X   474617.27 43النقطة=Y 474568.31=Y 
654083.41=X   654131.43 46النقطة=X   474687.17 45النقطة=Y 474690.88=Y 
653734.36=X   654062.28 48النقطة=X   474610.23 47النقطة=Y 474597.94=Y 
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653238.90=X   653663.83 50النقطة=X   474569.04 49النقطة=Y 474575.88=Y 
652435.91=X   653185.29 52النقطة=X   474487.07 51النقطة=Y 474625.81=Y 
652295.41=X   652362.82 54النقطة=X   474699.71 53النقطة=Y 474501.29=Y 
651761.52=X   652093.02 56النقطة=X   475007.44 55النقطة=Y 474603.58=Y 
651698.60=X   651985.43 58النقطة=X   475960.15 57النقطة=Y 475461.99=Y 
651582.49=X   651639.90 60النقطة=X   476668.19 59النقطة=Y 476163.99=Y 
651990.73=X   652076.82 62النقطة=X   477550.26 61النقطة=Y 477426.45=Y 
650679.09=X   652190.11 64النقطة=X   477672.67 63النقطة=Y 477810.42=Y 
648732.71=X   649252.40 66النقطة=X   477646.30 65النقطة=Y 477260.26=Y 
648272.53=X   648469.43 68النقطة=X   478218.33 67النقطة=Y 478129.90=Y 
647869.04=X   647906.73 70النقطة=X   477557.94 69النقطة=Y 478116.19=Y 
647754.74=X   648013.88 72النقطة=X   477312.55 71النقطة=Y 477428.41=Y 
646404.74=X   647443.26 74النقطة=X   477161.62 73النقطة=Y 477275.73=Y 
645134.53=X   646062.22 76النقطة=X   478589.35 75النقطة=Y 477639.69=Y 
643700.53=X   643779.79 78النقطة=X   478783.76 77النقطة=Y 477902.89=Y 
642885.09=X   643459.10 80النقطة=X   480881.02 79النقطة=Y 479498.46=Y 
643724.69=X   644358.98 82النقطة=X   482629.67 81النقطة=Y 482151.68=Y 
644959.49=X   644895.07 84النقطة=X   486744.21 83النقطة=Y 485168.33=Y 
644428.97=X   645020.55 86النقطة=X   491307.52 85النقطة=Y 489001.14=Y 
644477.93=X   644297.56 88النقطة=X   495036.56 87النقطة=Y 492948.15=Y 
645132.00=X   644869.00 90النقطة=X   495577.00 89النقطة=Y 495111.00=Y 

 645540.00=X   495740.00 91النقطة=Y 
 

 .جبل سيدي المخفيتتبع حدود الجماعة  4و 3و 2و 1 بين النقط
 بوناصر. جبلتتبع حدود الجماعة  24و 23و 22و 21و 20و 19 بين النقط
 برهن. جبلتتبع حدود الجماعة  34و 33و 32 بين النقط
 مجرى واد امقران.تتبع حدود الجماعة  43و 42و 41 بين النقط
 .لتتافوغا جبلتتبع حدود الجماعة  56و 55و 54و 53 بين النقط
 جبل تايدة نتفونست.تتبع حدود الجماعة  79و 78و 77 بين النقط

 ترتبط فيما بينها عبر مجرى واد النكور. 88و 87و 86و 85و 84و 83و 82النقط 
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 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1318.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدتف4سيتدالتيبعةدإلقليمدالدريوش

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة تفرسيت التابعة إلقليم الدريوش، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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  تفرسيت ق بتعيين الحدود الترابية لجماعةجدول يتعل
المضلع  الدريوش كما يبينها الخط إلقليم التابعة  

:المبير التالية بإحداثيات الذي يمر بالنقط المعرفة  
 

670188=X 
 2النقطة  

670086=X 
 Y 497163=Y=496790 1النقطة  

670796=X 
 4النقطة  

670231=X 
 Y 496013=Y=494402 3النقطة  

671211=X 
 6النقطة  

671084=X 
 Y 493891=Y=493786 5النقطة  

672475=X 
 8النقطة  

671951=X 
 Y 493742=Y=493652 7النقطة  

674095=X 
 10النقطة  

673559=X 
 Y 493424=Y=493517 9النقطة  

674251=X 
 12النقطة  

674232=X 
 Y 493118=Y=492640 11النقطة  

673998=X 
 14النقطة  

674592=X 
 Y 491969=Y=491764 13النقطة  

673452=X 
 16النقطة  

673706=X 
 Y 490732=Y=490493 15النقطة  

672841=X 
 18النقطة  

673072=X 
 Y 490281=Y=489651 17النقطة  

670206=X 
 20النقطة  

671640=X 
 Y 488019=Y=488694 19النقطة  

669477=X 
 22النقطة  

669305=X 
 Y 488471=Y=489476 21النقطة  

667975=X 
 24النقطة  

668412=X 
 Y 489458=Y=489351 23النقطة  

666402=X 
 26النقطة  

667283=X 
 Y 489410=Y=489406 25النقطة  

665650=X 
 28النقطة  

666084=X 
 Y 489316=Y=489138 27النقطة  

664067=X 
 30النقطة  

665420=X 
 Y 488984=Y=488925 29النقطة  

663032=X 
 32النقطة  

663702=X 
 Y 488796=Y=488892 31النقطة  

662524=X 
 34النقطة  

662697=X 
 Y 488847=Y=488596 33النقطة  

661744=X 
 36النقطة  

661970=X 
 Y 488506=Y=488847 35النقطة  

661049=X 
 38النقطة  

661197=X 
 Y 489388=Y=489851 37النقطة  
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661197=X 
 40النقطة  

661379=X 
 Y 489915=Y=490717 39النقطة  

660559=X 
 42النقطة  

661166=X 
 Y 491270=Y=491301 41النقطة  

659937=X 
 44 النقطة 

660291=X 
 Y 491347=Y=491646 43النقطة  

660186=X 
 46النقطة  

659945=X 
 Y 492068=Y=492377 45النقطة  

661283=X 
 48النقطة  

660549=X 
 Y 492690=Y=493152 47النقطة  

662998=X 
 50النقطة  

662446=X 
 Y 493498=Y=493984 49النقطة  

663729=X 
 52النقطة  

663413=X 
 Y 494436=Y=494674 51النقطة  

664984=X 
 54النقطة  

664192=X 
 Y 494874=Y=494983 53النقطة  

667678=X 
 56النقطة  

666934=X 
 Y 495024=Y=495524 55النقطة  

669231=X 
 58النقطة  

668514=X 
 Y 496221=Y=496641 57النقطة  

669838=X 
 60النقطة  

669412=X 
 Y 496737=Y=497070 59النقطة  

 

 .إغزار انتورضا مجرىتتبع حدود الجماعة  13و 12و 11و 10بين النقط 

 .6203الطريق اإلقليمية رقم محور تتبع حدود الجماعة  14و 13تين بين النقط

 جبل توزالين.تتبع حدود الجماعة  35إلى  22من  بين النقط
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 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1319.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةداأ4مواسدالتيبعةدإلقليمدالدريوش

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة اأرمواس التابعة إلقليم الدريوش،  تعين،)كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 واس اجرم لجماعة الترابية جدول يتعلق بتعيين الحدود
 يبينها الخط المضلع  كما إلقليم الدريوش التابعة

   بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية: الذي يمر

645291.00=X   643411.50 2النقطة=X   503429.00 1النقطة=Y 502262.36=Y 
649044.00=X   645657.00 4النقطة=X   503546.00 3النقطة=Y 503429.00=Y 
649718.00=X   649625.00 6النقطة=X   504048.00 5النقطة=Y 503885.00=Y 
649827.00=X   649791.00 8النقطة=X   504025.00 7النقطة=Y 504064.00=Y 
649780.00=X   649773.00 10النقطة=X   503793.00 9النقطة=Y 503891.00=Y 
649974.00=X   649964.00 12النقطة=X   503676.00 11النقطة=Y 503751.00=Y 
650101.00=X   649943.00 14النقطة=X   503454.00 13النقطة=Y 503633.00=Y 
650274.00=X   650240.00 16النقطة=X   503372.00 15النقطة=Y 503488.00=Y 
650359.00=X   650344.00 18النقطة=X   503211.00 17النقطة=Y 503300.00=Y 
650502.00=X   650418.00 20النقطة=X   502928.00 19النقطة=Y 503138.00=Y 
650541.00=X   650545.00 22النقطة=X   502526.00 21النقطة=Y 502748.00=Y 
651935.00=X   651104.00 24النقطة=X   502249.00 23النقطة=Y 502761.00=Y 
652321.00=X   652149.00 26النقطة=X   501742.00 25النقطة=Y 501863.00=Y 
652754.00=X   652535.00 28النقطة=X   501728.00 27النقطة=Y 501677.00=Y 
653229.00=X   653061.00 30النقطة=X   501942.00 29النقطة=Y 501900.00=Y 
653373.00=X   653308.00 32النقطة=X   501772.00 31النقطة=Y 501919.00=Y 
653507.00=X   653593.00 34النقطة=X   500319.00 33النقطة=Y 501303.00=Y 
654037.00=X   654091.00 36النقطة=X   501005.00 35النقطة=Y 500243.00=Y 
654470.00=X   654124.00 38النقطة=X   501746.00 37النقطة=Y 501600.00=Y 
657277.00=X   656632.00 40النقطة=X   500413.00 39النقطة=Y 501539.00=Y 
658626.00=X   658233.00 42النقطة=X   499861.00 41النقطة=Y 500405.00=Y 
658617.00=X   658404.00 44النقطة=X   499295.00 43النقطة=Y 499275.00=Y 
659364.00=X   658864.00 46النقطة=X   498295.00 45النقطة=Y 499122.00=Y 
659612.00=X   658665.00 48النقطة=X   496657.00 47النقطة=Y 498427.00=Y 
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659283.00=X   659612.00 50النقطة=X   496140.00 49النقطة=Y 496453.00=Y 
658533.00=X   658723.00 52النقطة=X   496027.00 51النقطة=Y 495937.00=Y 
658430.00=X   658547.00 54النقطة=X   496144.00 53النقطة=Y 496144.00=Y 
658710.00=X   658401.00 56النقطة=X   495643.00 55النقطة=Y 495973.00=Y 
657523.00=X   658430.00 58النقطة=X   496138.00 57النقطة=Y 495607.00=Y 
657289.00=X   657268.00 60النقطة=X   495003.00 59النقطة=Y 495337.00=Y 
659117.00=X   658793.00 62النقطة=X   494057.00 61النقطة=Y 494939.00=Y 
658983.00=X   658975.00 64النقطة=X   493888.00 63النقطة=Y 493970.00=Y 
659631.00=X   659262.00 66النقطة=X   493417.00 65النقطة=Y 493911.00=Y 
659832.00=X   659734.00 68النقطة=X   493083.00 67النقطة=Y 493148.00=Y 
659126.00=X   659975.00 70النقطة=X   491973.00 69النقطة=Y 492427.00=Y 
657943.00=X   658808.00 72النقطة=X   490367.00 71النقطة=Y 491698.00=Y 
657499.00=X   657824.00 74النقطة=X   490035.00 73النقطة=Y 489976.00=Y 
655930.00=X   657244.00 76النقطة=X   489816.00 75النقطة=Y 489858.00=Y 
650924.00=X   653851.00 78النقطة=X   487476.00 77النقطة=Y 489379.00=Y 
650116.00=X   650348.00 80النقطة=X   489226.00 79النقطة=Y 488563.00=Y 
649095.00=X   649833.00 82النقطة=X   489375.00 81النقطة=Y 489480.00=Y 
647723.00=X   647970.00 84النقطة=X   488375.00 83النقطة=Y 488464.00=Y 
647301.00=X   647533.00 86النقطة=X   488383.00 85النقطة=Y 488442.00=Y 
646596.00=X   647167.00 88النقطة=X   488517.00 87النقطة=Y 488233.00=Y 
645931.00=X   646391.00 90النقطة=X   488491.00 89النقطة=Y 488409.00=Y 
647433.00=X   646600.00 92النقطة=X   491123.00 91النقطة=Y 489698.00=Y 
648282.00=X   648136.00 94النقطة=X   492717.00 93النقطة=Y 491669.00=Y 
648269.00=X   648296.00 96النقطة=X   493553.00 95النقطة=Y 493170.00=Y 
648618.00=X   648607.00 98النقطة=X   494356.00 97النقطة=Y 494061.00=Y 
649228.00=X   648998.00 100النقطة=X   495528.00 99النقطة=Y 495117.00=Y 



39يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1320.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية
لجليعةدات4جكوتدالتيبعةدإلقليمدالدريوش

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27) وليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة اتروكوت التابعة إلقليم الدريوش، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *

647505.00=X   649023.00 102النقطة=X   496168.00 101النقطة=Y 495743.00=Y 
645992.00=X   647325.00 104النقطة=X   496171.00 103النقطة=Y 496061.00=Y 
645132.00=X   645540.00 106النقطة=X   495577.00 105النقطة=Y 495740.00=Y 
644477.93=X   644869.00 108النقطة=X   495036.56 107النقطة=Y 495110.00=Y 
644680.21=X   644931.69 110النقطة=X   498494.38 109النقطة=Y 497294.23=Y 
644740.21=X   644690.68 112النقطة=X   500433.41 111النقطة=Y 498832.83=Y 
644420.76=X   644570.90 114النقطة=X   500644.62 113النقطة=Y 500579.92=Y 
643797.48=X   644079.90 116النقطة=X   502157.36 115النقطة=Y 500728.75=Y 

 

 .610تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم  32إلى  10بين النقط من 

 .جبل سيدي المخفيتتبع حدود الجماعة  78و 77و 76و 75 بين النقط

 .جبل بوناصرتتبع حدود الجماعة  87و 86و 85و 84و 83و 82 بين النقط

 .النكور يوادمجرى ترتبط فيما بينها عبر  111و 110و 109و 108 النقط

 .حقينة سد محمد بن عبد الكريم الخطابيترتبطان فيما بينهما عبر  112و 111تان النقط

 

 

 

 

 

 

 

647505.00=X   649023.00 102النقطة=X   496168.00 101النقطة=Y 495743.00=Y 
645992.00=X   647325.00 104النقطة=X   496171.00 103النقطة=Y 496061.00=Y 
645132.00=X   645540.00 106النقطة=X   495577.00 105النقطة=Y 495740.00=Y 
644477.93=X   644869.00 108النقطة=X   495036.56 107النقطة=Y 495110.00=Y 
644680.21=X   644931.69 110النقطة=X   498494.38 109النقطة=Y 497294.23=Y 
644740.21=X   644690.68 112النقطة=X   500433.41 111النقطة=Y 498832.83=Y 
644420.76=X   644570.90 114النقطة=X   500644.62 113النقطة=Y 500579.92=Y 
643797.48=X   644079.90 116النقطة=X   502157.36 115النقطة=Y 500728.75=Y 

 

 .610تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم  32إلى  10بين النقط من 

 .جبل سيدي المخفيتتبع حدود الجماعة  78و 77و 76و 75 بين النقط

 .جبل بوناصرتتبع حدود الجماعة  87و 86و 85و 84و 83و 82 بين النقط

 .النكور يوادمجرى ترتبط فيما بينها عبر  111و 110و 109و 108 النقط

 .حقينة سد محمد بن عبد الكريم الخطابيترتبطان فيما بينهما عبر  112و 111تان النقط

 

 

 

 

 

 

 

647505.00=X   649023.00 102النقطة=X   496168.00 101النقطة=Y 495743.00=Y 
645992.00=X   647325.00 104النقطة=X   496171.00 103النقطة=Y 496061.00=Y 
645132.00=X   645540.00 106النقطة=X   495577.00 105النقطة=Y 495740.00=Y 
644477.93=X   644869.00 108النقطة=X   495036.56 107النقطة=Y 495110.00=Y 
644680.21=X   644931.69 110النقطة=X   498494.38 109النقطة=Y 497294.23=Y 
644740.21=X   644690.68 112النقطة=X   500433.41 111النقطة=Y 498832.83=Y 
644420.76=X   644570.90 114النقطة=X   500644.62 113النقطة=Y 500579.92=Y 
643797.48=X   644079.90 116النقطة=X   502157.36 115النقطة=Y 500728.75=Y 

 

 .610تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم  32إلى  10بين النقط من 

 .جبل سيدي المخفيتتبع حدود الجماعة  78و 77و 76و 75 بين النقط

 .جبل بوناصرتتبع حدود الجماعة  87و 86و 85و 84و 83و 82 بين النقط

 .النكور يوادمجرى ترتبط فيما بينها عبر  111و 110و 109و 108 النقط

 .حقينة سد محمد بن عبد الكريم الخطابيترتبطان فيما بينهما عبر  112و 111تان النقط

 

 

 

 

 

 

 

647505.00=X   649023.00 102النقطة=X   496168.00 101النقطة=Y 495743.00=Y 
645992.00=X   647325.00 104النقطة=X   496171.00 103النقطة=Y 496061.00=Y 
645132.00=X   645540.00 106النقطة=X   495577.00 105النقطة=Y 495740.00=Y 
644477.93=X   644869.00 108النقطة=X   495036.56 107النقطة=Y 495110.00=Y 
644680.21=X   644931.69 110النقطة=X   498494.38 109النقطة=Y 497294.23=Y 
644740.21=X   644690.68 112النقطة=X   500433.41 111النقطة=Y 498832.83=Y 
644420.76=X   644570.90 114النقطة=X   500644.62 113النقطة=Y 500579.92=Y 
643797.48=X   644079.90 116النقطة=X   502157.36 115النقطة=Y 500728.75=Y 

 

 .610تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم  32إلى  10بين النقط من 

 .جبل سيدي المخفيتتبع حدود الجماعة  78و 77و 76و 75 بين النقط

 .جبل بوناصرتتبع حدود الجماعة  87و 86و 85و 84و 83و 82 بين النقط

 .النكور يوادمجرى ترتبط فيما بينها عبر  111و 110و 109و 108 النقط

 .حقينة سد محمد بن عبد الكريم الخطابيترتبطان فيما بينهما عبر  112و 111تان النقط

 

 

 

 

 

 

 

647505.00=X   649023.00 102النقطة=X   496168.00 101النقطة=Y 495743.00=Y 
645992.00=X   647325.00 104النقطة=X   496171.00 103النقطة=Y 496061.00=Y 
645132.00=X   645540.00 106النقطة=X   495577.00 105النقطة=Y 495740.00=Y 
644477.93=X   644869.00 108النقطة=X   495036.56 107النقطة=Y 495110.00=Y 
644680.21=X   644931.69 110النقطة=X   498494.38 109النقطة=Y 497294.23=Y 
644740.21=X   644690.68 112النقطة=X   500433.41 111النقطة=Y 498832.83=Y 
644420.76=X   644570.90 114النقطة=X   500644.62 113النقطة=Y 500579.92=Y 
643797.48=X   644079.90 116النقطة=X   502157.36 115النقطة=Y 500728.75=Y 

 

 .610تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم  32إلى  10بين النقط من 

 .جبل سيدي المخفيتتبع حدود الجماعة  78و 77و 76و 75 بين النقط

 .جبل بوناصرتتبع حدود الجماعة  87و 86و 85و 84و 83و 82 بين النقط

 .النكور يوادمجرى ترتبط فيما بينها عبر  111و 110و 109و 108 النقط

 .حقينة سد محمد بن عبد الكريم الخطابيترتبطان فيما بينهما عبر  112و 111تان النقط

 

 

 

 

 

 

 

647505.00=X   649023.00 102النقطة=X   496168.00 101النقطة=Y 495743.00=Y 
645992.00=X   647325.00 104النقطة=X   496171.00 103النقطة=Y 496061.00=Y 
645132.00=X   645540.00 106النقطة=X   495577.00 105النقطة=Y 495740.00=Y 
644477.93=X   644869.00 108النقطة=X   495036.56 107النقطة=Y 495110.00=Y 
644680.21=X   644931.69 110النقطة=X   498494.38 109النقطة=Y 497294.23=Y 
644740.21=X   644690.68 112النقطة=X   500433.41 111النقطة=Y 498832.83=Y 
644420.76=X   644570.90 114النقطة=X   500644.62 113النقطة=Y 500579.92=Y 
643797.48=X   644079.90 116النقطة=X   502157.36 115النقطة=Y 500728.75=Y 

 

 .610تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم  32إلى  10بين النقط من 

 .جبل سيدي المخفيتتبع حدود الجماعة  78و 77و 76و 75 بين النقط

 .جبل بوناصرتتبع حدود الجماعة  87و 86و 85و 84و 83و 82 بين النقط

 .النكور يوادمجرى ترتبط فيما بينها عبر  111و 110و 109و 108 النقط

 .حقينة سد محمد بن عبد الكريم الخطابيترتبطان فيما بينهما عبر  112و 111تان النقط

 

 

 

 

 

 

 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 4)ي  

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة اتروكوت 
 إلقليم الدريوش كما يبينها الخط المضلع  التابعة

 :التالية مبيرال بإحداثيات الذي يمر بالنقط المعرفة
 

649651.00=X   649383.00 2النقطة=X   519369.00 1النقطة=Y 519543.00=Y 
650174.00=X   649957.00 4النقطة=X   519115.00 3النقطة=Y 519251.00=Y 
650780.00=X   650336.00 6النقطة=X   5النقطة 
518664.00=Y 518949.00=Y 
650587.00=X   650785.00 8النقطة=X   518045.00 7النقطة=Y 518422.00=Y 
651252.00=X   650903.00 10النقطة=X   516603.00 9النقطة=Y 517591.00=Y 
651297.00=X   650844.00 12النقطة=X   514963.00 11النقطة=Y 516176.00=Y 
652706.00=X   651581.00 14النقطة=X   513244.00 13النقطة=Y 514480.00=Y 
652939.00=X   653017.00 16النقطة=X   511056.00 15النقطة=Y 512533.00=Y 
653479.00=X   653443.00 18النقطة=X   510032.00 17النقطة=Y 510172.00=Y 
653279.00=X   653204.00 20النقطة=X   508495.00 19النقطة=Y 509303.00=Y 
654042.00=X   653796.00 22النقطة=X   507553.00 21النقطة=Y 507941.00=Y 
654265.00=X   654023.00 24النقطة=X   506792.00 23النقطة=Y 507200.00=Y 
653417.00=X   653811.00 26النقطة=X   506148.00 25النقطة=Y 506625.00=Y 
653901.00=X   652880.00 28النقطة=X   505086.00 27النقطة=Y 505619.00=Y 
653952.00=X   654160.00 30النقطة=X   501892.00 29النقطة=Y 503243.00=Y 
653307.00=X   653373.00 32النقطة=X   501918.00 31النقطة=Y 501772.00=Y 
653061.00=X   653228.00 34النقطة=X   501900.00 33النقطة=Y 501942.00=Y 
652535.00=X   652753.00 36النقطة=X   501676.00 35النقطة=Y 501728.00=Y 
652148.00=X   652321.00 38النقطة=X   501862.00 37النقطة=Y 501742.00=Y 
651104.00=X   651934.00 40النقطة=X   502761.00 39النقطة=Y 502249.00=Y 
650544.00=X   650540.00 42النقطة=X   502748.00 41النقطة=Y 502526.00=Y 
650417.00=X   650502.00 44النقطة=X   503138.00 43النقطة=Y 502927.00=Y 
650343.00=X   650358.00 46النقطة=X   503299.00 45النقطة=Y 503210.00=Y 
650240.00=X   650273.00 48النقطة=X   503488.00 47النقطة=Y 503371.00=Y 



ي)يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

649943.00=X   650100.00 50النقطة=X   503632.00 49النقطة=Y 503454.00=Y 
649963.00=X   649974.00 52النقطة=X   503751.00 51النقطة=Y 503676.00=Y 
649772.00=X   649780.00 54النقطة=X   503890.00 53النقطة=Y 503792.00=Y 
649790.00=X   649826.00 56النقطة=X   504063.00 55النقطة=Y 504024.00=Y 
649624.00=X   649718.00 58النقطة=X   503885.00 57النقطة=Y 504048.00=Y 
645657.00=X   649043.00 60النقطة=X   503429.00 59النقطة=Y 503546.00=Y 
643411.50=X   645291.00 62النقطة=X   502262.36 61النقطة=Y 503429.00=Y 
642725.37=X   642953.28 64النقطة=X   503960.83 63النقطة=Y 502205.57=Y 
643477.53=X   643168.16 66النقطة=X   506318.43 65النقطة=Y 504826.92=Y 
644264.01=X   644156.21 68النقطة=X   507324.87 67النقطة=Y 506807.07=Y 
645196.58=X   644492.84 70النقطة=X   508499.22 69النقطة=Y 507571.22=Y 
644106.33=X   645183.92 72النقطة=X   510608.08 71النقطة=Y 509607.43=Y 
644279.00=X   643241.63 74النقطة=X   512196.00 73النقطة=Y 512126.70=Y 
645661.00=X   645450.00 76النقطة=X   512662.00 75النقطة=Y 512599.00=Y 
648130.00=X   646922.00 78النقطة=X   514598.00 77النقطة=Y 513457.00=Y 
648738.00=X   648675.00 80النقطة=X   516456.00 79النقطة=Y 515601.00=Y 
649094.00=X   649004.00 82النقطة=X   518091.00 81النقطة=Y 517279.00=Y 
649253.00=X   649286.00 84النقطة=X   519344.00 83النقطة=Y 518876.00=Y 

 

 .610تتبع حدود الجماعة محور الطريق الجهوية رقم  53إلى  31بين النقط من 

 .النكور يمجرى وادتتبع حدود الجماعة  73إلى  63من  بين النقط

 .ساحل البحر األبيض المتوسطتتبع حدود الجماعة  84إلى  73من  بين النقط

 .ساحل البحر األبيض المتوسطتتبع حدود الجماعة  1و 84تين بين النقط

 

 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية ))ي  

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1321.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدعيندالزه4ةدالتيبعةدإلقليمدالدريوش

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الدريوش، إلقليم  التابعة  الزهرة  عين  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



3)يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 الزهرة عين لجماعة الترابية جدول يتعلق بتعيين الحدود
 يبينها الخط المضلع  كما إلقليم الدريوش التابعة

   بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية: الذي يمر

671074.00=X   670718.00 2النقطة=X   460658.00 1النقطة=Y 460527.00=Y 
672268.00=X   671431.00 4النقطة=X   460775.00 3النقطة=Y 460818.00=Y 
677878.00=X   673031.00 6النقطة=X   464767.00 5النقطة=Y 462386.00=Y 
679350.00=X   678653.00 8النقطة=X   464410.00 7النقطة=Y 465473.00=Y 
682963.00=X   681921.00 10النقطة=X   462549.00 9النقطة=Y 463394.00=Y 
681736.00=X   682261.00 12النقطة=X   459512.00 11النقطة=Y 460938.00=Y 
683979.00=X   682479.00 14النقطة=X   458209.00 13النقطة=Y 459239.00=Y 
685509.53=X   686023.23 16النقطة=X   454898.44 15النقطة=Y 455215.47=Y 
684288.56=X   684886.45 18النقطة=X   454203.80 17النقطة=Y 454521.28=Y 
683161.98=X   683609.80 20النقطة=X   453610.52 19النقطة=Y 453874.60=Y 
682520.67=X   682891.78 22النقطة=X   452764.74 21النقطة=Y 453408.78=Y 
682144.87=X   682251.53 24النقطة=X   452166.24 23النقطة=Y 452336.07=Y 
681708.70=X   681919.52 26النقطة=X   451712.07 25النقطة=Y 451931.14=Y 
680800.06=X   681251.89 28النقطة=X   451719.49 27النقطة=Y 451635.60=Y 
679879.39=X   680394.31 30النقطة=X   451924.56 29النقطة=Y 451851.49=Y 
679447.84=X   679763.96 32النقطة=X   451958.68 31النقطة=Y 451997.48=Y 
678661.75=X   678987.70 34النقطة=X   451850.28 33النقطة=Y 451950.66=Y 
678318.17=X   678383.38 36النقطة=X   451321.98 35النقطة=Y 451554.05=Y 
678179.21=X   678313.93 38النقطة=X   450931.20 37النقطة=Y 451146.41=Y 
677719.44=X   677850.54 40النقطة=X   450280.13 39النقطة=Y 450622.27=Y 
677497.43=X   677679.66 42النقطة=X   449498.79 41النقطة=Y 449942.60=Y 
676618.59=X   677038.34 44النقطة=X   449309.46 43النقطة=Y 449310.36=Y 
675782.72=X   676170.62 46النقطة=X   448753.77 45النقطة=Y 449047.88=Y 
675178.25=X   675375.30 48النقطة=X   447937.80 47النقطة=Y 448336.67=Y 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية ))ي  

674921.51=X   674998.67 50النقطة=X   447030.14 49النقطة=Y 447384.76=Y 
675001.77=X   674922.95 52النقطة=X   446419.08 51النقطة=Y 446735.35=Y 
674943.67=X   675027.49 54النقطة=X   445826.48 53النقطة=Y 446148.43=Y 
674699.34=X   674813.49 56النقطة=X   444980.48 55النقطة=Y 445410.67=Y 
674202.74=X   674557.43 58النقطة=X   444490.60 57النقطة=Y 444650.52=Y 
673615.36=X   673996.68 60النقطة=X   443925.47 59النقطة=Y 444266.32=Y 
673142.20=X   673361.57 62النقطة=X   443020.83 61النقطة=Y 443516.68=Y 
672799.99=X   672963.23 64النقطة=X   443000.79 63النقطة=Y 442759.71=Y 
672366.85=X   672662.99 66النقطة=X   443138.91 65النقطة=Y 442994.81=Y 
671949.52=X   672158.22 68النقطة=X   443323.34 67النقطة=Y 443231.12=Y 
671151.39=X   671477.87 70النقطة=X   443209.94 69النقطة=Y 443355.86=Y 
670427.32=X   670824.15 72النقطة=X   443089.67 71النقطة=Y 443139.90=Y 
669671.86=X   669969.30 74النقطة=X   442932.56 73النقطة=Y 442930.36=Y 
669107.10=X   669411.95 76النقطة=X   443173.79 75النقطة=Y 443004.80=Y 
668419.11=X   668780.92 78النقطة=X   443270.38 77النقطة=Y 443192.47=Y 
668043.92=X   668214.95 80النقطة=X   443877.05 79النقطة=Y 443517.29=Y 
667733.62=X   667900.95 82النقطة=X   444453.61 81النقطة=Y 444177.29=Y 
667298.82=X   667579.69 84النقطة=X   445085.55 83النقطة=Y 444657.10=Y 
667419.93=X   667262.36 86النقطة=X   445848.12 85النقطة=Y 445390.39=Y 
667843.31=X   667667.13 88النقطة=X   446499.80 87النقطة=Y 446175.51=Y 
667452.00=X   667745.43 90النقطة=X   447206.00 89النقطة=Y 447214.86=Y 
666589.50=X   666934.97 92النقطة=X   447374.55 91النقطة=Y 447379.54=Y 
666472.63=X   666472.63 94النقطة=X   447430.30 93النقطة=Y 447430.30=Y 
666479.36=X   666435.19 96النقطة=X   447678.79 95النقطة=Y 447529.92=Y 
666692.30=X   666598.13 98النقطة=X   447976.83 97النقطة=Y 447866.31=Y 
666912.58=X   666788.67 100النقطة=X   448510.73 99النقطة=Y 448153.23=Y 



5)يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

666962.73=X   667740.00 102النقطة=X   449439.87 101النقطة=Y 449282.00=Y 
666643.59=X   666732.24 104النقطة=X   449585.48 103النقطة=Y 449591.91=Y 
663169.01=X   666139.80 106النقطة=X   449134.87 105النقطة=Y 449426.71=Y 
662362.42=X   662754.79 108النقطة=X   449327.54 107النقطة=Y 449248.49=Y 
660027.50=X   662212.26 110النقطة=X   447483.02 109النقطة=Y 449275.42=Y 
659441.11=X   659741.94 112النقطة=X   447125.60 111النقطة=Y 447275.45=Y 
659752.08=X   659579.38 114النقطة=X   447562.15 113النقطة=Y 447273.49=Y 
660225.77=X   659926.82 116النقطة=X   448395.82 115النقطة=Y 447975.01=Y 
661943.27=X   661500.65 118النقطة=X   450008.26 117النقطة=Y 449566.62=Y 
661537.82=X   661687.59 120النقطة=X   450552.82 119النقطة=Y 450384.59=Y 
662017.93=X   661050.43 122النقطة=X   451349.18 121النقطة=Y 451136.64=Y 
660690.08=X   660543.23 124النقطة=X   452642.37 123النقطة=Y 452489.68=Y 
660929.43=X   660852.20 126النقطة=X   452647.84 125النقطة=Y 452661.12=Y 
661074.50=X   661014.04 128النقطة=X   452860.55 127النقطة=Y 452780.68=Y 
661564.43=X   661340.38 130النقطة=X   453670.56 129النقطة=Y 453363.05=Y 
661741.24=X   661701.42 132النقطة=X   453999.14 131النقطة=Y 453836.53=Y 
661876.27=X   661750.46 134النقطة=X   454189.13 133النقطة=Y 454081.46=Y 
662146.48=X   661947.11 136النقطة=X   454665.20 135النقطة=Y 454385.85=Y 
662172.86=X   662195.49 138النقطة=X   455407.81 137النقطة=Y 455031.40=Y 
661983.70=X   662155.28 140النقطة=X   455686.19 139النقطة=Y 455503.76=Y 
662264.00=X   661974.20 142النقطة=X   455975.06 141النقطة=Y 455786.97=Y 
662625.64=X   662484.13 144النقطة=X   456690.47 143النقطة=Y 456163.74=Y 
662664.95=X   662672.81 146النقطة=X   456910.60 145النقطة=Y 456588.27=Y 
662460.54=X   662554.88 148النقطة=X   456926.32 147النقطة=Y 456871.29=Y 
661831.61=X   662264.00 150النقطة=X   456863.43 149النقطة=Y 456934.19=Y 
661564.32=X   661760.86 152النقطة=X   457028.53 151النقطة=Y 456989.22=Y 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 6)ي  

661575.42=X   661587.90 154النقطة=X   457137.55 153النقطة=Y 457122.87=Y 
665492.26=X   665513.73 156النقطة=X   457890.24 155النقطة=Y 457829.91=Y 
670302.00=X   666582.61 158النقطة=X   460000.00 157النقطة=Y 458216.87=Y 

 

 

 

 

 

 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1322.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدأجال دبوبك4دالتيبعةدإلقليمدالدريوش

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تعين،)كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة أوالد بوبكر التابعة إلقليم الدريوش،

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



7)يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

  بوبكر لجماعة أوالد الترابية جدول يتعلق بتعيين الحدود
 يبينها الخط المضلع  كما إلقليم الدريوش التابعة

   بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية: الذي يمر

694893.00=X   694810.00 2النقطة=X   476004.00 1النقطة=Y 476330.00=Y 
694754.00=X   695725.00 4النقطة=X   472183.00 3النقطة=Y 472949.00=Y 
692421.62=X   694901.00 6النقطة=X   466944.89 5النقطة=Y 467146.00=Y 
690665.31=X   691196.93 8النقطة=X   466802.68 7النقطة=Y 466910.85=Y 
690147.29=X   690260.68 10النقطة=X   466517.20 9النقطة=Y 466644.96=Y 
689160.74=X   690046.31 12النقطة=X   463747.71 11النقطة=Y 466341.78=Y 
688525.25=X   688864.82 14النقطة=X   462462.51 13النقطة=Y 463127.80=Y 
688290.37=X   688324.03 16النقطة=X   461843.21 15النقطة=Y 462096.46=Y 
688488.71=X   688322.60 18النقطة=X   461527.85 17النقطة=Y 461649.10=Y 
689090.77=X   688827.22 20النقطة=X   461388.05 19النقطة=Y 461471.26=Y 
689801.37=X   689413.01 22النقطة=X   461213.01 21النقطة=Y 461246.75=Y 
690422.11=X   690044.34 24النقطة=X   460842.81 23النقطة=Y 461080.41=Y 
690781.80=X   690665.76 26النقطة=X   460134.10 25النقطة=Y 460537.43=Y 
690579.22=X   690746.40 28النقطة=X   459211.39 27النقطة=Y 459598.53=Y 
690071.80=X   690378.69 30النقطة=X   458598.59 29النقطة=Y 458936.87=Y 
689221.48=X   689628.75 32النقطة=X   457707.73 31النقطة=Y 458128.84=Y 
688963.36=X   689199.77 34النقطة=X   457478.51 33النقطة=Y 457685.18=Y 
688337.78=X   688517.00 36النقطة=X   456907.02 35النقطة=Y 457299.00=Y 
687598.19=X   687933.71 38النقطة=X   456337.98 37النقطة=Y 456551.12=Y 
686859.06=X   686897.00 40النقطة=X   455822.89 39النقطة=Y 456425.00=Y 
686023.23=X   686692.54 42النقطة=X   455215.47 41النقطة=Y 455695.36=Y 
682479.00=X   683979.00 44النقطة=X   459239.00 43النقطة=Y 458209.00=Y 
682261.00=X   681736.00 46النقطة=X   460938.00 45النقطة=Y 459512.00=Y 
681921.00=X   682963.00 48النقطة=X   463394.00 47النقطة=Y 462549.00=Y 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 8)ي  

678653.00=X   679350.00 50النقطة=X   465473.00 49النقطة=Y 464410.00=Y 
673031.00=X   677878.00 52النقطة=X   462386.00 51النقطة=Y 464767.00=Y 
671431.00=X   672268.00 54النقطة=X   460818.00 53النقطة=Y 460775.00=Y 
670718.00=X   671074.00 56النقطة=X   460527.00 55النقطة=Y 460658.00=Y 
671191.00=X   670863.00 58النقطة=X   461597.00 57النقطة=Y 460767.00=Y 
671907.00=X   671613.00 60النقطة=X   463115.00 59النقطة=Y 462339.00=Y 
672130.00=X   672158.00 62النقطة=X   464931.00 61النقطة=Y 463995.00=Y 
672298.00=X   672172.00 64النقطة=X   465601.00 63النقطة=Y 465280.00=Y 
672539.00=X   672435.00 66النقطة=X   467144.00 65النقطة=Y 466468.00=Y 
672674.00=X   672695.00 68النقطة=X   467903.00 67النقطة=Y 467653.00=Y 
672893.00=X   672914.00 70النقطة=X   468672.00 69النقطة=Y 468433.00=Y 
673392.00=X   673049.00 72النقطة=X   468766.00 71النقطة=Y 468766.00=Y 
673517.00=X   673475.00 74النقطة=X   469244.00 73النقطة=Y 468891.00=Y 
673915.00=X   673847.00 76النقطة=X   469878.00 75النقطة=Y 469586.00=Y 
674121.00=X   674061.00 78النقطة=X   471035.00 77النقطة=Y 470332.00=Y 
673795.00=X   674035.00 80النقطة=X   471480.00 79النقطة=Y 471335.00=Y 
673498.00=X   673442.00 82النقطة=X   472706.00 81النقطة=Y 471352.00=Y 
674108.00=X   673773.00 84النقطة=X   472217.00 83النقطة=Y 472678.00=Y 
675262.00=X   674475.00 86النقطة=X   472280.00 85النقطة=Y 472185.00=Y 
677014.00=X   676070.00 88النقطة=X   473307.00 87النقطة=Y 472584.00=Y 
678231.00=X   677744.00 90النقطة=X   474036.00 89النقطة=Y 473951.00=Y 
679728.00=X   679136.00 92النقطة=X   474528.00 91النقطة=Y 474306.00=Y 
680728.00=X   680601.00 94النقطة=X   475485.00 93النقطة=Y 474882.00=Y 
681818.00=X   681162.00 96النقطة=X   476374.00 95النقطة=Y 476024.00=Y 
682939.00=X   682440.00 98النقطة=X   476798.00 97النقطة=Y 476695.00=Y 
684100.00=X   683438.00 100النقطة=X   476248.00 99النقطة=Y 476377.00=Y 



9)يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

685778.00=X   684849.00 102النقطة=X   476523.00 101النقطة=Y 476368.00=Y 
687173.00=X   686811.00 104النقطة=X   476549.00 103النقطة=Y 476618.00=Y 
688790.00=X   687861.00 106النقطة=X   475926.00 105النقطة=Y 475861.00=Y 
690361.00=X   689728.00 108النقطة=X   476798.00 107النقطة=Y 476068.00=Y 
691474.00=X   691232.00 110النقطة=X   477627.00 109النقطة=Y 477999.00=Y 
692191.00=X   691861.00 112النقطة=X   477354.00 111النقطة=Y 477550.00=Y 

 
 
 

693770.00=X   475989.00 113النقطة=Y 
 

 

 

 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1323.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدآ تدمي تدالتيبعةدإلقليمدالدريوش

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة آ ت ما ت التابعة إلقليم الدريوش، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 54ي  

  مايت آيت لجماعة الترابية جدول يتعلق بتعيين الحدود
 يبينها الخط المضلع  كما إلقليم الدريوش التابعة

   بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية: الذي يمر

676625=X   676396 2النقطة=X   505932 1النقطة=Y 505310=Y 
677380=X   676839 4النقطة=X   506089 3النقطة=Y 506017=Y 
678214=X   677751 6النقطة=X   506247 5النقطة=Y 506188=Y 
680014=X   679792 8النقطة=X   506086 7النقطة=Y 506310=Y 
681194=X   680644 10النقطة=X   505335 9النقطة=Y 505630=Y 
682518=X   681679 12النقطة=X   504551 11النقطة=Y 504823=Y 
684520=X   683274 14النقطة=X   504145 13النقطة=Y 504498=Y 
685837=X   684972 16النقطة=X   504013 15النقطة=Y 504173=Y 
686699=X   686016 18النقطة=X   503716 17النقطة=Y 503797=Y 
687914=X   687270 20النقطة=X   502748 19النقطة=Y 503182=Y 
689095=X   688671 22النقطة=X   501002 21النقطة=Y 501966=Y 
690491=X   690249 24النقطة=X   500014 23النقطة=Y 500140=Y 
690673=X   690718 26النقطة=X   500478 25النقطة=Y 500201=Y 
691494=X   690940 28النقطة=X   500513 27النقطة=Y 500760=Y 
692577=X   692000 30النقطة=X   500277 29النقطة=Y 500304=Y 
693513=X   693002 32النقطة=X   500363 31النقطة=Y 500297=Y 
694312=X   693945 34النقطة=X   500866 33النقطة=Y 500323=Y 
695592=X   694312 36النقطة=X   499201 35النقطة=Y 501159=Y 
696942=X   696491 38النقطة=X   497377 37النقطة=Y 499057=Y 
697148=X   697599 40النقطة=X   495630 39النقطة=Y 496219=Y 
696453=X   696735 42النقطة=X   495157 41النقطة=Y 495554=Y 
691859=X   695660 44النقطة=X   493328 43النقطة=Y 494155=Y 
687317=X  689170 46 النقطة=X   491752 45النقطة=Y 491576=Y 
684944=X   685226 48النقطة=X   493081 47النقطة=Y 492898=Y 



ي5يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1324.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية
لجليعةدشيشيجةدالتيبعةدإلقليمدشيشيجة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27) وليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :
املادة امو 0

شيشاوة، إلقــليم  التـــابعة  شيشـــاوة  لجماعة  التــرابية  الحـــــدود  القـــــرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين،)
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *

684048=X   684661 50النقطة=X   494089 49النقطة=Y 493452=Y 
683297=X   683315 52النقطة=X   494572 51النقطة=Y 494339=Y 
683038=X   683090 54النقطة=X   496261 53النقطة=Y 494830=Y 
683670=X   683156 56النقطة=X   497421 55النقطة=Y 496750=Y 
681059=X   682695 58النقطة=X   499095 57النقطة=Y 498403=Y 
680314=X   680601 60النقطة=X   501254 59النقطة=Y 499806=Y 
679595=X   679798 62النقطة=X   502049 61النقطة=Y 501566=Y 
678525=X   679131 64النقطة=X   503142 63النقطة=Y 502304=Y 
677891=X   677489 66النقطة=X   503618 65النقطة=Y 502917=Y 

  
   

677000=X   504808 67النقطة=Y 
 

 .وادي عمبر مجرىتتبع حدود الجماعة  35إلى  24من  بين النقط

 .610محور الطريق الجهوية رقم  تتبع حدود الجماعة 38و 37و 36و 35بين النقط 

 .6207محور الطريق اإلقليمية رقم تتبع حدود الجماعة  39و 38تين بين النقط

 مجرى وادي كرت.تتبع حدود الجماعة  45و 44و 43و 42و 41و 40و 39 بين النقط

 .وادي وردانة ىمجرتتبع حدود الجماعة  53إلى  45من  بين النقط

 ن.وجبل افر تتبع حدود الجماعة 64و 63و 62بين النقط 

 

 

 

 

 

684048=X   684661 50النقطة=X   494089 49النقطة=Y 493452=Y 
683297=X   683315 52النقطة=X   494572 51النقطة=Y 494339=Y 
683038=X   683090 54النقطة=X   496261 53النقطة=Y 494830=Y 
683670=X   683156 56النقطة=X   497421 55النقطة=Y 496750=Y 
681059=X   682695 58النقطة=X   499095 57النقطة=Y 498403=Y 
680314=X   680601 60النقطة=X   501254 59النقطة=Y 499806=Y 
679595=X   679798 62النقطة=X   502049 61النقطة=Y 501566=Y 
678525=X   679131 64النقطة=X   503142 63النقطة=Y 502304=Y 
677891=X   677489 66النقطة=X   503618 65النقطة=Y 502917=Y 

  
   

677000=X   504808 67النقطة=Y 
 

 .وادي عمبر مجرىتتبع حدود الجماعة  35إلى  24من  بين النقط

 .610محور الطريق الجهوية رقم  تتبع حدود الجماعة 38و 37و 36و 35بين النقط 

 .6207محور الطريق اإلقليمية رقم تتبع حدود الجماعة  39و 38تين بين النقط

 مجرى وادي كرت.تتبع حدود الجماعة  45و 44و 43و 42و 41و 40و 39 بين النقط

 .وادي وردانة ىمجرتتبع حدود الجماعة  53إلى  45من  بين النقط

 ن.وجبل افر تتبع حدود الجماعة 64و 63و 62بين النقط 

 

 

 

 

 

684048=X   684661 50النقطة=X   494089 49النقطة=Y 493452=Y 
683297=X   683315 52النقطة=X   494572 51النقطة=Y 494339=Y 
683038=X   683090 54النقطة=X   496261 53النقطة=Y 494830=Y 
683670=X   683156 56النقطة=X   497421 55النقطة=Y 496750=Y 
681059=X   682695 58النقطة=X   499095 57النقطة=Y 498403=Y 
680314=X   680601 60النقطة=X   501254 59النقطة=Y 499806=Y 
679595=X   679798 62النقطة=X   502049 61النقطة=Y 501566=Y 
678525=X   679131 64النقطة=X   503142 63النقطة=Y 502304=Y 
677891=X   677489 66النقطة=X   503618 65النقطة=Y 502917=Y 

  
   

677000=X   504808 67النقطة=Y 
 

 .وادي عمبر مجرىتتبع حدود الجماعة  35إلى  24من  بين النقط

 .610محور الطريق الجهوية رقم  تتبع حدود الجماعة 38و 37و 36و 35بين النقط 

 .6207محور الطريق اإلقليمية رقم تتبع حدود الجماعة  39و 38تين بين النقط

 مجرى وادي كرت.تتبع حدود الجماعة  45و 44و 43و 42و 41و 40و 39 بين النقط

 .وادي وردانة ىمجرتتبع حدود الجماعة  53إلى  45من  بين النقط

 ن.وجبل افر تتبع حدود الجماعة 64و 63و 62بين النقط 

 

 

 

 

 

684048=X   684661 50النقطة=X   494089 49النقطة=Y 493452=Y 
683297=X   683315 52النقطة=X   494572 51النقطة=Y 494339=Y 
683038=X   683090 54النقطة=X   496261 53النقطة=Y 494830=Y 
683670=X   683156 56النقطة=X   497421 55النقطة=Y 496750=Y 
681059=X   682695 58النقطة=X   499095 57النقطة=Y 498403=Y 
680314=X   680601 60النقطة=X   501254 59النقطة=Y 499806=Y 
679595=X   679798 62النقطة=X   502049 61النقطة=Y 501566=Y 
678525=X   679131 64النقطة=X   503142 63النقطة=Y 502304=Y 
677891=X   677489 66النقطة=X   503618 65النقطة=Y 502917=Y 

  
   

677000=X   504808 67النقطة=Y 
 

 .وادي عمبر مجرىتتبع حدود الجماعة  35إلى  24من  بين النقط

 .610محور الطريق الجهوية رقم  تتبع حدود الجماعة 38و 37و 36و 35بين النقط 

 .6207محور الطريق اإلقليمية رقم تتبع حدود الجماعة  39و 38تين بين النقط

 مجرى وادي كرت.تتبع حدود الجماعة  45و 44و 43و 42و 41و 40و 39 بين النقط

 .وادي وردانة ىمجرتتبع حدود الجماعة  53إلى  45من  بين النقط

 ن.وجبل افر تتبع حدود الجماعة 64و 63و 62بين النقط 

 

 

 

 

 

684048=X   684661 50النقطة=X   494089 49النقطة=Y 493452=Y 
683297=X   683315 52النقطة=X   494572 51النقطة=Y 494339=Y 
683038=X   683090 54النقطة=X   496261 53النقطة=Y 494830=Y 
683670=X   683156 56النقطة=X   497421 55النقطة=Y 496750=Y 
681059=X   682695 58النقطة=X   499095 57النقطة=Y 498403=Y 
680314=X   680601 60النقطة=X   501254 59النقطة=Y 499806=Y 
679595=X   679798 62النقطة=X   502049 61النقطة=Y 501566=Y 
678525=X   679131 64النقطة=X   503142 63النقطة=Y 502304=Y 
677891=X   677489 66النقطة=X   503618 65النقطة=Y 502917=Y 

  
   

677000=X   504808 67النقطة=Y 
 

 .وادي عمبر مجرىتتبع حدود الجماعة  35إلى  24من  بين النقط

 .610محور الطريق الجهوية رقم  تتبع حدود الجماعة 38و 37و 36و 35بين النقط 

 .6207محور الطريق اإلقليمية رقم تتبع حدود الجماعة  39و 38تين بين النقط

 مجرى وادي كرت.تتبع حدود الجماعة  45و 44و 43و 42و 41و 40و 39 بين النقط

 .وادي وردانة ىمجرتتبع حدود الجماعة  53إلى  45من  بين النقط

 ن.وجبل افر تتبع حدود الجماعة 64و 63و 62بين النقط 

 

 

 

 

 

684048=X   684661 50النقطة=X   494089 49النقطة=Y 493452=Y 
683297=X   683315 52النقطة=X   494572 51النقطة=Y 494339=Y 
683038=X   683090 54النقطة=X   496261 53النقطة=Y 494830=Y 
683670=X   683156 56النقطة=X   497421 55النقطة=Y 496750=Y 
681059=X   682695 58النقطة=X   499095 57النقطة=Y 498403=Y 
680314=X   680601 60النقطة=X   501254 59النقطة=Y 499806=Y 
679595=X   679798 62النقطة=X   502049 61النقطة=Y 501566=Y 
678525=X   679131 64النقطة=X   503142 63النقطة=Y 502304=Y 
677891=X   677489 66النقطة=X   503618 65النقطة=Y 502917=Y 

  
   

677000=X   504808 67النقطة=Y 
 

 .وادي عمبر مجرىتتبع حدود الجماعة  35إلى  24من  بين النقط

 .610محور الطريق الجهوية رقم  تتبع حدود الجماعة 38و 37و 36و 35بين النقط 

 .6207محور الطريق اإلقليمية رقم تتبع حدود الجماعة  39و 38تين بين النقط

 مجرى وادي كرت.تتبع حدود الجماعة  45و 44و 43و 42و 41و 40و 39 بين النقط

 .وادي وردانة ىمجرتتبع حدود الجماعة  53إلى  45من  بين النقط

 ن.وجبل افر تتبع حدود الجماعة 64و 63و 62بين النقط 

 

 

 

 

 

684048=X   684661 50النقطة=X   494089 49النقطة=Y 493452=Y 
683297=X   683315 52النقطة=X   494572 51النقطة=Y 494339=Y 
683038=X   683090 54النقطة=X   496261 53النقطة=Y 494830=Y 
683670=X   683156 56النقطة=X   497421 55النقطة=Y 496750=Y 
681059=X   682695 58النقطة=X   499095 57النقطة=Y 498403=Y 
680314=X   680601 60النقطة=X   501254 59النقطة=Y 499806=Y 
679595=X   679798 62النقطة=X   502049 61النقطة=Y 501566=Y 
678525=X   679131 64النقطة=X   503142 63النقطة=Y 502304=Y 
677891=X   677489 66النقطة=X   503618 65النقطة=Y 502917=Y 

  
   

677000=X   504808 67النقطة=Y 
 

 .وادي عمبر مجرىتتبع حدود الجماعة  35إلى  24من  بين النقط

 .610محور الطريق الجهوية رقم  تتبع حدود الجماعة 38و 37و 36و 35بين النقط 

 .6207محور الطريق اإلقليمية رقم تتبع حدود الجماعة  39و 38تين بين النقط

 مجرى وادي كرت.تتبع حدود الجماعة  45و 44و 43و 42و 41و 40و 39 بين النقط

 .وادي وردانة ىمجرتتبع حدود الجماعة  53إلى  45من  بين النقط

 ن.وجبل افر تتبع حدود الجماعة 64و 63و 62بين النقط 

 

 

 

 

 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية )5ي  

 شيشاوةجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شيشاوةقليم التابعة إل

 حداثيات المبير التالية:إالذي يمر بالنقط المعرفة ب
 

: 1النقطة   181753 =X : 2النقطة   182154 =X 
117324 =Y 117291 =Y 

: 3النقطة   183122 =X : 4النقطة   183195 =X 
117295 =Y 117164 =Y 

: 5النقطة   183105 =X : 6النقطة   183229 =X 
116538 =Y 116089 =Y 

: 7النقطة   183527 =X : 8النقطة   183880 =X 
115906 =Y 115798 =Y 

: 9النقطة   184083 =X : 10النقطة   184234 =X 
115543 =Y 114496 =Y 

: 11النقطة   183791 =X : 12النقطة   183698 =X 
114035 =Y 113694 =Y 

: 13النقطة   183669 =X : 14النقطة   184290 =X 
113433 =Y 112504 =Y 

: 15النقطة   184456 =X : 16النقطة   183454 =X 
112137 =Y 111625 =Y 

: 17النقطة   183586 =X : 18النقطة   183055 =X 
111439 =Y 111203 =Y 

: 19النقطة   183274 =X : 20النقطة   183347 =X 
110720 =Y 110176 =Y 

: 21النقطة   183405 =X : 22النقطة   183312 =X 
109408 =Y 108516 =Y 

: 23النقطة   181423 =X : 24النقطة   180780 =X 
107782 =Y 107814 =Y 

: 25النقطة   180346 =X : 26النقطة   179466 =X 
107403 =Y 107630 =Y 

: 27النقطة   179663 =X : 28النقطة   178432 =X 
108157 =Y 109923 =Y 

: 29النقطة   177132 =X : 30النقطة   177240 =X 
110931 =Y 111190 =Y 

: 31النقطة   178000 =X : 32النقطة   179081 =X 
112530 =Y 112531 =Y 

: 33النقطة   179373 =X : 34النقطة   179578 =X 
112847 =Y 112984 =Y 

: 35النقطة   180165 =X : 36النقطة   180795 =X 
113026 =Y 112980 =Y 

: 37النقطة   181280 =X : 38النقطة   181720 =X 
112964 =Y 113067 =Y 

: 39النقطة   181751 =X : 40النقطة   181704 =X 
113308 =Y 113564 =Y 

: 41النقطة   181129 =X : 42النقطة   180676 =X 
113950 =Y 114444 =Y 

: 43النقطة   180609 =X : 44النقطة   180971 =X 
114778 =Y 115763 =Y 

: 45النقطة   181154 =X : 46النقطة   181414 =X 
116764 =Y 117100 =Y 

 
 .11تتبع حدود الجماعة الطريق الوطنية رقم  27و 26بين النقطتين 

 
 
 
 
 
 
 
 



53يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

: 37النقطة   181280 =X : 38النقطة   181720 =X 
112964 =Y 113067 =Y 

: 39النقطة   181751 =X : 40النقطة   181704 =X 
113308 =Y 113564 =Y 

: 41النقطة   181129 =X : 42النقطة   180676 =X 
113950 =Y 114444 =Y 

: 43النقطة   180609 =X : 44النقطة   180971 =X 
114778 =Y 115763 =Y 

: 45النقطة   181154 =X : 46النقطة   181414 =X 
116764 =Y 117100 =Y 

 
 .11تتبع حدود الجماعة الطريق الوطنية رقم  27و 26بين النقطتين 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1325.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدامنتينوتدالتيبعةدإلقليمدشيشيجة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة امنتانوت التابعة إلقليم شيشاوة، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية )5ي  

 امنتانوتجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شيشاوةقليم التابعة إل

 حداثيات المبير التالية:إالذي يمر بالنقط المعرفة ب
 

: 1النقطة   168987 =X : 2النقطة   170338 =X 
72874 =Y 72800 =Y 

: 3النقطة   170799 =X : 4النقطة   171751 =X 
72742 =Y 72756 =Y 

: 5النقطة   173291 =X : 6النقطة   173804 =X 
73008 =Y 73092 =Y 

: 7النقطة   173715 =X : 8النقطة   173472 =X 
72698 =Y 72260 =Y 

: 9النقطة   173386 =X : 10النقطة   173703 =X 
71511 =Y 71611 =Y 

: 11النقطة   173687 =X : 12النقطة   173379 =X 
71484 =Y 71050 =Y 

: 13النقطة   173348 =X : 14النقطة   173556 =X 
70668 =Y 69653 =Y 

: 15النقطة   171403 =X : 16النقطة   171276 =X 
67494 =Y 67436 =Y 

: 17النقطة   170890 =X : 18النقطة   170941 =X 
66980 =Y 67275 =Y 

: 19النقطة   170634 =X : 20النقطة   170433 =X 
67508 =Y 67385 =Y 

: 21النقطة   170387 =X : 22النقطة   170252 =X 
67280 =Y 67384 =Y 

: 23النقطة   170090 =X : 24النقطة   169750 =X 
67275 =Y 67100 =Y 

: 25النقطة   169670 =X : 26النقطة   169467 =X 
67284 =Y 67497 =Y 

: 27النقطة   169307 =X : 28النقطة   169333 =X 
67958 =Y 68217 =Y 

: 29النقطة   169543 =X : 30النقطة   168287 =X 
70713 =Y 71464 =Y 

: 31النقطة   168464 =X 
  

  
72259 =Y 
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 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1326.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدآ تدهي يدالتيبعةدإلقليمدشيشيجة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة آ ت هادي التابعة إلقليم شيشاوة، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 56ي  

 آيت هاديجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شيشاوةقليم التابعة إل

 حداثيات المبير التالية:إالذي يمر بالنقط المعرفة ب
 

: 1النقطة   177917 =X : 2النقطة   179250 =X 
99068 =Y 99109 =Y 

: 3النقطة   179723 =X : 4النقطة   179983 =X 
98894 =Y 98419 =Y 

: 5النقطة   180091 =X : 6النقطة   180149 =X 
98411 =Y 98515 =Y 

: 7النقطة   180350 =X : 8النقطة   180470 =X 
98566 =Y 98512 =Y 

: 9النقطة   180569 =X : 10النقطة   180672 =X 
98416 =Y 98350 =Y 

: 11النقطة   181452 =X : 12النقطة   182130 =X 
97452 =Y 97085 =Y 

: 13النقطة   181849 =X : 14النقطة   181890 =X 
96465 =Y 96127 =Y 

: 15النقطة   181415 =X : 16النقطة   181308 =X 
95944 =Y 95685 =Y 

: 17النقطة   181492 =X : 18النقطة   181450 =X 
95059 =Y 93732 =Y 

: 19النقطة   181172 =X : 20النقطة   181430 =X 
93506 =Y 93102 =Y 

: 21النقطة   181055 =X : 22النقطة   181057 =X 
92388 =Y 91547 =Y 

: 23النقطة   181353 =X : 24النقطة   181495 =X 
90754 =Y 90702 =Y 

: 25النقطة   181239 =X : 26النقطة   180899 =X 
89629 =Y 89321 =Y 

: 27النقطة   180707 =X : 28النقطة   180262 =X 
88774 =Y 88181 =Y 

: 29النقطة   180358 =X : 30النقطة   180009 =X 
87786 =Y 87354 =Y 

: 31النقطة   179871 =X : 32النقطة   179863 =X 
87501 =Y 87665 =Y 

: 33النقطة   179561 =X : 34النقطة   179305 =X 
87931 =Y 88338 =Y 

: 35النقطة   179165 =X : 36النقطة   178923 =X 
88428 =Y 88524 =Y 

: 37النقطة   178816 =X : 38النقطة   178657 =X 
88550 =Y 88542 =Y 

: 39النقطة   178360 =X : 40النقطة   178233 =X 
88690 =Y 89214 =Y 

: 41النقطة   178069 =X : 42النقطة   177143 =X 
90073 =Y 91519 =Y 

: 43النقطة   177086 =X : 44النقطة   176919 =X 
92402 =Y 92529 =Y 

: 45النقطة   176941 =X : 46النقطة   176437 =X 
92582 =Y 92986 =Y 

: 47النقطة   175301 =X : 48النقطة   174951 =X 
94606 =Y 96111 =Y 

: 49النقطة   175648 =X : 50النقطة   176451 =X 
97514 =Y 97967 =Y 

: 51النقطة   177175 =X     
98796 =Y 

  
 .2026قليمية رقم تتبع حدود الجماعة الطريق اإل 24و 23بين النقطتين 
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: 43النقطة   177086 =X : 44النقطة   176919 =X 
92402 =Y 92529 =Y 

: 45النقطة   176941 =X : 46النقطة   176437 =X 
92582 =Y 92986 =Y 

: 47النقطة   175301 =X : 48النقطة   174951 =X 
94606 =Y 96111 =Y 

: 49النقطة   175648 =X : 50النقطة   176451 =X 
97514 =Y 97967 =Y 

: 51النقطة   177175 =X     
98796 =Y 

  
 .2026قليمية رقم تتبع حدود الجماعة الطريق اإل 24و 23بين النقطتين 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1327.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدسيديدبوزيددال4ك4اكيدالتيبعةدإلقليمدشيشيجة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

تعين،)كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)الحدود الترابية لجماعة سيدي بوزيد الركراكي التابعة إلقليم شيشاوة،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 58ي  

 سيدي بوزيد الركراكيجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شيشاوةقليم التابعة إل

 حداثيات المبير التالية:إالذي يمر بالنقط المعرفة ب
 

: 1النقطة   176873 =X : 2النقطة   177240 =X 
111287 =Y 111190 =Y 

: 3النقطة   177132 =X : 4النقطة   178432 =X 
110931 =Y 109923 =Y 

: 5النقطة   179663 =X : 6النقطة   179466 =X 
108157 =Y 107630 =Y 

: 7النقطة   180346 =X : 8النقطة   180780 =X 
107403 =Y 107814 =Y 

: 9النقطة   181423 =X : 10النقطة   183312 =X 
107782 =Y 108516 =Y 

: 11النقطة   183743 =X : 12 النقطة  183317 =X 
108422 =Y 107178 =Y 

: 13النقطة   182855 =X : 14النقطة   182378 =X 
106558 =Y 106194 =Y 

: 15النقطة   181880 =X : 16النقطة   181709 =X 
103950 =Y 101370 =Y 

: 17النقطة   181814 =X : 18النقطة   181945 =X 
100561 =Y 100187 =Y 

: 19النقطة   183453 =X : 20النقطة   183790 =X 
100122 =Y 99743 =Y 

: 21النقطة   183535 =X : 22النقطة   183122 =X 
98989 =Y 98444 =Y 

: 23النقطة   182796 =X : 24النقطة   182130 =X 
97564 =Y 97085 =Y 

: 25النقطة   181452 =X : 26النقطة   180672 =X 
97452 =Y 98350 =Y 

: 27النقطة   180569 =X : 28النقطة   180470 =X 
98416 =Y 98512 =Y 

: 29النقطة   180350 =X : 30النقطة   180149 =X 
98566 =Y 98515 =Y 

: 31النقطة   180091 =X : 32النقطة   179983 =X 
98411 =Y 98419 =Y 

: 33النقطة   179723 =X : 34النقطة   179250 =X 
98894 =Y 99109 =Y 

: 35النقطة   177917 =X : 36النقطة   177984 =X 
99068 =Y 99492 =Y 

: 37النقطة   176529 =X : 38النقطة   175718 =X 
101853 =Y 101986 =Y 

: 39النقطة   175296 =X : 40النقطة   175345 =X 
102564 =Y 103629 =Y 

: 41النقطة   174865 =X : 42النقطة   175714 =X 
104336 =Y 105521 =Y 

: 43النقطة   175147 =X : 44النقطة   175531 =X 
107142 =Y 108670 =Y 

: 45النقطة   175610 =X : 46النقطة   176005 =X 
109540 =Y 109762 =Y 

: 47النقطة   175951 =X : 48النقطة   176870 =X 
110024 =Y 110757 =Y 

 
    .8تتبع حدود الجماعة الطريق الوطنية رقم  2و 1بين النقطتين 

    .11تتبع حدود الجماعة الطريق الوطنية رقم  6و 5بين النقطتين 
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: 43النقطة   175147 =X : 44النقطة   175531 =X 
107142 =Y 108670 =Y 

: 45النقطة   175610 =X : 46النقطة   176005 =X 
109540 =Y 109762 =Y 

: 47النقطة   175951 =X : 48النقطة   176870 =X 
110024 =Y 110757 =Y 

 
    .8تتبع حدود الجماعة الطريق الوطنية رقم  2و 1بين النقطتين 

    .11تتبع حدود الجماعة الطريق الوطنية رقم  6و 5بين النقطتين 

 
 
 
 
 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1328.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدسيديدامحلدد ليلدالتيبعةدإلقليمدشيشيجة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تعين،)كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)الحدود الترابية لجماعة سيدي امحمد دليل التابعة إلقليم شيشاوة،

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 64ي  

 سيدي امحمد دليلجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شيشاوةقليم التابعة إل

 حداثيات المبير التالية:إالذي يمر بالنقط المعرفة ب
 

: 1النقطة   183317 =X : 2النقطة   184784 =X 
107178 =Y 106549 =Y 

: 3النقطة   185656 =X : 4النقطة   187463 =X 
106505 =Y 106375 =Y 

: 5النقطة   189206 =X : 6النقطة   190294 =X 
107075 =Y 106903 =Y 

: 7النقطة   190529 =X : 8النقطة   190874 =X 
105091 =Y 104286 =Y 

: 9النقطة   192348 =X : 10النقطة   192911 =X 
102011 =Y 101259 =Y 

: 11النقطة   194449 =X : 12النقطة   194915 =X 
99288 =Y 98798 =Y 

: 13النقطة   194224 =X : 14النقطة   193934 =X 
96046 =Y 95176 =Y 

: 15النقطة   193317 =X : 16النقطة   192497 =X 
94183 =Y 93090 =Y 

: 17النقطة   192024 =X : 18النقطة   192294 =X 
91910 =Y 90881 =Y 

: 19النقطة   191827 =X : 20النقطة   191918 =X 
89362 =Y 88644 =Y 

: 21النقطة   192085 =X : 22النقطة   191649 =X 
87688 =Y 86286 =Y 

: 23النقطة   191280 =X : 24النقطة   191329 =X 
85044 =Y 84701 =Y 

: 25النقطة   191164 =X : 26النقطة   191064 =X 
84191 =Y 83426 =Y 

: 27النقطة   190863 =X : 28النقطة   190834 =X 
82873 =Y 82329 =Y 

: 29النقطة   191238 =X : 30النقطة   190860 =X 
82095 =Y 81008 =Y 

: 31النقطة   190764 =X : 32النقطة   190077 =X 
80843 =Y 81209 =Y 

: 33النقطة   189423 =X : 34النقطة   188574 =X 
81519 =Y 81054 =Y 

: 35النقطة   188251 =X : 36النقطة   188144 =X 
82904 =Y 86054 =Y 

: 37النقطة   187564 =X : 38النقطة   187458 =X 
86956 =Y 87510 =Y 

: 39النقطة   187255 =X : 40النقطة   181495 =X 
87802 =Y 90702 =Y 

: 41النقطة   181353 =X : 42النقطة   181057 =X 
90754 =Y 91547 =Y 

: 43النقطة   181055 =X : 44النقطة   181430 =X 
92388 =Y 93102 =Y 

: 45النقطة   181172 =X : 46النقطة   181450 =X 
93506 =Y 93732 =Y 

: 47النقطة   181492 =X : 48النقطة   181308 =X 
95059 =Y 95685 =Y 

: 49النقطة   181415 =X : 50النقطة   181890 =X 
95944 =Y 96127 =Y 

: 51النقطة   181849 =X : 52النقطة   182130 =X 
96465 =Y 97085 =Y 

: 53النقطة   182796 =X : 54النقطة   183122 =X 
97564 =Y 98444 =Y 

: 55النقطة   183535 =X : 56النقطة   183790 =X 
98989 =Y 99743 =Y 

: 57النقطة   183453 =X : 58النقطة   181945 =X 
100122 =Y 100187 =Y 

: 59النقطة   181814 =X : 60 النقطة  181709 =X 
100561 =Y 101370 =Y 

: 61النقطة   181880 =X : 62النقطة   182378 =X 
103950 =Y 106194 =Y 

: 63النقطة   182855 =X   106558 =Y    
  .2026تتبع حدود الجماعة الطريق االقليمية رقم  41و 40و 39 بين النقط

     



ي6يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

: 49النقطة   181415 =X : 50النقطة   181890 =X 
95944 =Y 96127 =Y 

: 51النقطة   181849 =X : 52النقطة   182130 =X 
96465 =Y 97085 =Y 

: 53النقطة   182796 =X : 54النقطة   183122 =X 
97564 =Y 98444 =Y 

: 55النقطة   183535 =X : 56النقطة   183790 =X 
98989 =Y 99743 =Y 

: 57النقطة   183453 =X : 58النقطة   181945 =X 
100122 =Y 100187 =Y 

: 59النقطة   181814 =X : 60 النقطة  181709 =X 
100561 =Y 101370 =Y 

: 61النقطة   181880 =X : 62النقطة   182378 =X 
103950 =Y 106194 =Y 

: 63النقطة   182855 =X   106558 =Y    
  .2026تتبع حدود الجماعة الطريق االقليمية رقم  41و 40و 39 بين النقط

     

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1329.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدالسعيداتدالتيبعةدإلقليمدشيشيجة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة السعيدات التابعة إلقليم شيشاوة، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية )6ي  

 السعيداتجدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة 
 كما يبينها الخط المضلع شيشاوةقليم التابعة إل

 حداثيات المبير التالية:إالذي يمر بالنقط المعرفة ب
 

: 1النقطة   157442 =X : 2النقطة   157581 =X 
97527 =Y 98140 =Y 

: 3النقطة   159359 =X : 4النقطة   161637 =X 
98276 =Y 99100 =Y 

: 5النقطة   163406 =X : 6النقطة   166806 =X 
100697 =Y 100810 =Y 

: 7النقطة   168118 =X : 8النقطة   167587 =X 
101050 =Y 102444 =Y 

: 9النقطة   167902 =X : 10النقطة   169063 =X 
102674 =Y 104401 =Y 

: 11النقطة   169573 =X : 12النقطة   169715 =X 
104359 =Y 103656 =Y 

: 13النقطة   170024 =X : 14النقطة   171118 =X 
101699 =Y 101695 =Y 

: 15النقطة   172106 =X : 16النقطة   174865 =X 
102882 =Y 104336 =Y 

: 17النقطة   175345 =X : 18النقطة   175296 =X 
103629 =Y 102564 =Y 

: 19النقطة   175718 =X : 20النقطة   176529 =X 
101986 =Y 101853 =Y 

: 21النقطة   177984 =X : 22النقطة   177917 =X 
99492 =Y 99068 =Y 

: 23النقطة   177175 =X : 24النقطة   176451 =X 
98796 =Y 97967 =Y 

: 25النقطة   175648 =X : 26النقطة   174951 =X 
97514 =Y 96111 =Y 

: 27النقطة   175301 =X : 28 النقطة  176437 =X 
94606 =Y 92986 =Y 

: 29النقطة   176941 =X : 30النقطة   176919 =X 
92582 =Y 92529 =Y 

: 31النقطة   177086 =X : 32النقطة   177143 =X 
92402 =Y 91519 =Y 

: 33النقطة   178069 =X : 34النقطة   178233 =X 
90073 =Y 89214 =Y 

: 35النقطة   178360 =X : 36 النقطة  178657 =X 
88690 =Y 88542 =Y 

: 37النقطة   178816 =X : 38النقطة   178923 =X 
88550 =Y 88524 =Y 

: 39النقطة   179165 =X : 40النقطة   179305 =X 
88428 =Y 88338 =Y 

: 41النقطة   179561 =X : 42النقطة   179863 =X 
87931 =Y 87665 =Y 

: 43النقطة   179871 =X : 44 النقطة  180009 =X 
87501 =Y 87354 =Y 

: 45النقطة   180358 =X : 46النقطة   180262 =X 
87786 =Y 88181 =Y 

: 47النقطة   180707 =X : 48النقطة   180899 =X 
88774 =Y 89321 =Y 

: 49النقطة   181239 =X : 50النقطة   181495 =X 
89629 =Y 90702 =Y 

: 51النقطة   187255 =X : 52 النقطة  187458 =X 
87802 =Y 87510 =Y 

: 53النقطة   187564 =X : 54النقطة   188144 =X 
86956 =Y 86054 =Y 

: 55النقطة   188251 =X : 56النقطة   188574 =X 
82904 =Y 81054 =Y 

: 57النقطة   188350 =X : 58النقطة   188043 =X 
80515 =Y 80243 =Y 

: 59النقطة   187831 =X : 60 النقطة  187133 =X 
79572 =Y 79757 =Y 

: 61النقطة   186474 =X : 62النقطة   185446 =X 
80128 =Y 80401 =Y 

: 63النقطة   184393 =X : 64النقطة   183692 =X 
80184 =Y 81179 =Y 

: 65النقطة   183182 =X : 66النقطة   181924 =X 
81788 =Y 82455 =Y 

: 67النقطة   181475 =X : 68 النقطة  180944 =X 
82494 =Y 82116 =Y 

: 69النقطة   180405 =X : 70النقطة   178190 =X 
81523 =Y 80102 =Y 

: 71النقطة   177568 =X : 72النقطة   176890 =X 
80645 =Y 80929 =Y 

: 73النقطة   175632 =X : 74النقطة   175267 =X 
80566 =Y 80004 =Y 

: 75النقطة   175275 =X : 76 النقطة  175861 =X 
79381 =Y 78307 =Y 

: 77النقطة   175825 =X : 78النقطة   175486 =X 
78102 =Y 77858 =Y 

: 79النقطة   174965 =X : 80النقطة   174886 =X 
78022 =Y 77780 =Y 

: 81النقطة   174362 =X : 82النقطة   174485 =X 
78026 =Y 78547 =Y 

: 83النقطة   174580 =X : 84 النقطة  174448 =X 
78796 =Y 78911 =Y 

: 85النقطة   174434 =X : 86النقطة   174446 =X 
78983 =Y 79039 =Y 

: 87النقطة   174393 =X : 88النقطة   174419 =X 
79086 =Y 79126 =Y 
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: 43النقطة   179871 =X : 44 النقطة  180009 =X 
87501 =Y 87354 =Y 

: 45النقطة   180358 =X : 46النقطة   180262 =X 
87786 =Y 88181 =Y 

: 47النقطة   180707 =X : 48النقطة   180899 =X 
88774 =Y 89321 =Y 

: 49النقطة   181239 =X : 50النقطة   181495 =X 
89629 =Y 90702 =Y 

: 51النقطة   187255 =X : 52 النقطة  187458 =X 
87802 =Y 87510 =Y 

: 53النقطة   187564 =X : 54النقطة   188144 =X 
86956 =Y 86054 =Y 

: 55النقطة   188251 =X : 56النقطة   188574 =X 
82904 =Y 81054 =Y 

: 57النقطة   188350 =X : 58النقطة   188043 =X 
80515 =Y 80243 =Y 

: 59النقطة   187831 =X : 60 النقطة  187133 =X 
79572 =Y 79757 =Y 

: 61النقطة   186474 =X : 62النقطة   185446 =X 
80128 =Y 80401 =Y 

: 63النقطة   184393 =X : 64النقطة   183692 =X 
80184 =Y 81179 =Y 

: 65النقطة   183182 =X : 66النقطة   181924 =X 
81788 =Y 82455 =Y 

: 67النقطة   181475 =X : 68 النقطة  180944 =X 
82494 =Y 82116 =Y 

: 69النقطة   180405 =X : 70النقطة   178190 =X 
81523 =Y 80102 =Y 

: 71النقطة   177568 =X : 72النقطة   176890 =X 
80645 =Y 80929 =Y 

: 73النقطة   175632 =X : 74النقطة   175267 =X 
80566 =Y 80004 =Y 

: 75النقطة   175275 =X : 76 النقطة  175861 =X 
79381 =Y 78307 =Y 

: 77النقطة   175825 =X : 78النقطة   175486 =X 
78102 =Y 77858 =Y 

: 79النقطة   174965 =X : 80النقطة   174886 =X 
78022 =Y 77780 =Y 

: 81النقطة   174362 =X : 82النقطة   174485 =X 
78026 =Y 78547 =Y 

: 83النقطة   174580 =X : 84 النقطة  174448 =X 
78796 =Y 78911 =Y 

: 85النقطة   174434 =X : 86النقطة   174446 =X 
78983 =Y 79039 =Y 

: 87النقطة   174393 =X : 88النقطة   174419 =X 
79086 =Y 79126 =Y 
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: 89النقطة   174400 =X : 90النقطة   174372 =X 
79137 =Y 79103 =Y 

: 91النقطة   174314 =X : 92 النقطة  174286 =X 
79143 =Y 79200 =Y 

: 93النقطة   174304 =X : 94النقطة   174287 =X 
79242 =Y 79252 =Y 

: 95النقطة   174277 =X : 96النقطة   174199 =X 
79235 =Y 79336 =Y 

: 97النقطة   174212 =X : 98النقطة   174170 =X 
79375 =Y 79390 =Y 

: 99النقطة   174168 =X : 100 النقطة  174119 =X 
79417 =Y 79445 =Y 

: 101النقطة   174129 =X : 102النقطة   174111 =X 
79479 =Y 79485 =Y 

: 103النقطة   174103 =X : 104النقطة   174145 =X 
79515 =Y 79563 =Y 

: 105النقطة   174114 =X : 106النقطة   174069 =X 
79597 =Y 79602 =Y 

: 107النقطة   174025 =X : 108النقطة   174026 =X 
79568 =Y 79554 =Y 

: 109النقطة   174047 =X : 110النقطة   174075 =X 
79496 =Y 79494 =Y 

: 111النقطة   174068 =X : 112النقطة   174044 =X 
79465 =Y 79457 =Y 

: 113النقطة   174001 =X : 114النقطة   173995 =X 
79470 =Y 79497 =Y 

: 115النقطة   174009 =X : 116النقطة   174000 =X 
79531 =Y 79537 =Y 

: 117النقطة   173990 =X : 118النقطة   173955 =X 
79567 =Y 79548 =Y 

: 119النقطة   173973 =X : 120النقطة   173975 =X 
79544 =Y 79507 =Y 

: 121النقطة   173961 =X : 122النقطة   173947 =X 
79497 =Y 79456 =Y 

: 123النقطة   173907 =X : 124النقطة   173889 =X 
79444 =Y 79386 =Y 

: 125النقطة   173850 =X : 126النقطة   173781 =X 
79392 =Y 79393 =Y 

: 127النقطة   173561 =X : 128النقطة   173185 =X 
79966 =Y 80961 =Y 

: 129النقطة   172810 =X : 130النقطة   170836 =X 
81391 =Y 82534 =Y 

: 131النقطة   170963 =X : 132النقطة   170309 =X 
82959 =Y 83209 =Y 

: 133النقطة   167988 =X : 134النقطة   167008 =X 
83363 =Y 83218 =Y 
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: 135النقطة   166276 =X : 136النقطة   166013 =X 
83096 =Y 83895 =Y 

: 137النقطة   165371 =X : 138النقطة   165298 =X 
85108 =Y 86561 =Y 

: 139النقطة   168047 =X : 140النقطة   167986 =X 
88953 =Y 89825 =Y 

: 141النقطة   165365 =X : 142النقطة   162290 =X 
90962 =Y 91956 =Y 

: 143النقطة   158708 =X : 144النقطة   158746 =X 
91961 =Y 92279 =Y 

: 145النقطة   158908 =X : 146النقطة   158891 =X 
93279 =Y 93779 =Y 

: 147النقطة   159064 =X : 148النقطة   158721 =X 
94751 =Y 96851 =Y 

: 149النقطة   158095 =X     
97273 =Y   

  
   .2026تتبع حدود الجماعة الطريق اإلقليمية رقم  51و 50بين النقطتين 

  .11الوطنية  رقم تتبع حدود الجماعة الطريق  131و 130ن بين النقطتي
  

 
 
 
 

     



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 66ي  

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1330.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدتنور يدالتيبعةدإلقليمدميدلت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

ميدلت، إلقليم  التابعة  تنوردي  لجـــماعــــة  التــــرابيـــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  مبين  هــــو  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة تنوردي 

 التابعة إلقليم ميدلت كما يبينها الخط المضلع 

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
 

517494.34 X  517439.69 2النقطة X 256302.69 1 النقطة Y 256368.27 Y 
517636.45 X  517570.86 4النقطة X  256226.17 3النقطة Y 256253.50 Y 
517696.57 X  517641.19 6النقطة X  256253.50 5النقطة Y 256228.33 Y 
517794.95 X  517745.76 8النقطة X  256351.88 7النقطة Y 256302.69 Y 
517909.73 X  517849.60 10النقطة X  256521.31 9النقطة Y 256439.32 Y 
518003.84 X  517947.98 12النقطة X  256648.21 11النقطة Y 256592.36 Y 
518014.45 X  518004.81 14النقطة X  256660.01 13النقطة Y 256644.43 Y 
518079.16 X  518051.83 16النقطة X  256412.00 15النقطة Y 256515.84 Y 
518166.61 X  518111.95 18النقطة X  256187.91 17النقطة Y 256302.69 Y 
518275.92 X  518210.33 20النقطة X  255974.75 19النقطة Y 256073.13 Y 
518364.48 X  518346.97 22النقطة X  255929.68 21النقطة Y 255931.03 Y 
518467.21 X  518418.02 24النقطة X  255991.15 23النقطة Y 255925.56 Y 
518592.92 X  518532.80 26النقطة X  256122.32 25النقطة Y 256073.13 Y 
518645.63 X  518663.97 28النقطة X  256158.89 27النقطة Y 256138.72 Y 
518838.87 X  518702.23 30النقطة X  256182.44 29النقطة Y 256155.12 Y 
519024.69 X  518909.92 32النقطة X  256160.58 31النقطة Y 256160.58 Y 
519128.54 X  519079.35 34النقطة X  256204.31 33النقطة Y 256193.38 Y 
519341.70 X  519248.78 36النقطة X  256176.98 35النقطة Y 256204.31 Y 
519483.80 X  519418.21 38النقطة X  256160.58 37النقطة Y 256176.98 Y 
519571.25 X  519522.06 40النقطة X  256122.32 39النقطة Y 256138.72 Y 
519647.77 X  519604.04 42النقطة X  256095.00 41النقطة Y 256089.53 Y 
519642.30 X  519642.30 44النقطة X  256264.43 43النقطة Y 256171.51 Y 
519647.77 X  519664.16 46النقطة X  256395.60 45النقطة Y 256324.55 Y 
519691.49 X  519686.02 48النقطة X  256477.58 47النقطة Y 256455.72 Y 
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519614.97 X  519625.90 50النقطة X  256636.08 49النقطة Y 256570.50 Y 
519543.92 X  519598.58 52النقطة X  256750.86 51النقطة Y 256729.00 Y 
519749.19 X  519607.26 54النقطة X  256479.93 53النقطة Y 256733.51 Y 
522109.58 X  520148.17 56النقطة X  254595.16 55النقطة Y 254613.98 Y 
520823.07 X  521144.71 58النقطة X  254125.98 57النقطة Y 254405.14 Y 
521566.92 X  521501.42 60النقطة X  253024.04 59النقطة Y 253674.92 Y 
523370.92 X  523324.02 62النقطة X  251474.44 61النقطة Y 251819.50 Y 
524552.48 X  524069.87 64النقطة X  251047.34 63النقطة Y 251356.48 Y 
525425.36 X  524568.14 66النقطة X  250667.47 65النقطة Y 250564.76 Y 
526759.71 X  526007.72 68النقطة X  250223.72 67النقطة Y 250589.41 Y 
529012.45 X  528266.08 70النقطة X  250523.04 69النقطة Y 250800.59 Y 
531242.06 X  530593.16 72النقطة X  249042.96 71النقطة Y 249473.72 Y 
529870.33 X  530404.69 74النقطة X  247398.94 73النقطة Y 248374.74 Y 
531156.62 X  531455.56 76النقطة X  243486.89 75النقطة Y 244176.22 Y 
531119.94 X  531040.72 78النقطة X  242936.06 77النقطة Y 243014.31 Y 
529257.29 X  530264.87 80النقطة X  242250.40 79النقطة Y 242841.84 Y 
529194.93 X  529390.67 82النقطة X  241602.14 81النقطة Y 242006.78 Y 
528318.59 X  529195.36 84النقطة X  240399.19 83النقطة Y 241458.12 Y 
526967.73 X  527305.22 86النقطة X  240355.93 85النقطة Y 240428.89 Y 
526075.97 X  526534.98 88النقطة X  240089.43 87النقطة Y 240128.27 Y 
525273.49 X  525489.44 90النقطة X  239487.11 89النقطة Y 239927.81 Y 
524817.19 X  525001.43 92النقطة X  238685.61 91النقطة Y 238966.20 Y 
523359.44 X  524132.64 94النقطة X  239602.36 93النقطة Y 239092.06 Y 
522062.57 X  522626.53 96النقطة X  240607.62 95النقطة Y 240112.79 Y 
520733.47 X  521458.25 98النقطة X  241764.91 97النقطة Y 241198.40 Y 
519648.22 X  520154.10 100النقطة X  241935.45 99النقطة Y 242166.41 Y 
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519112.32 X  519198.04 102النقطة X  241850.50 101النقطة Y 241934.55 Y 
518512.59 X  518629.98 104النقطة X  242171.57 103النقطة Y 242093.97 Y 
518520.17 X  518464.52 106النقطة X  242772.46 105النقطة Y 242463.54 Y 
518429.84 X  518449.98 108النقطة X  242969.36 107النقطة Y 242944.40 Y 
518391.43 X  518401.17 110النقطة X  243092.30 109النقطة Y 242989.81 Y 
518386.98 X  518407.15 112النقطة X  243318.29 111النقطة Y 243277.33 Y 
518336.57 X  518349.74 114النقطة X  243409.69 113النقطة Y 243354.22 Y 
518381.81 X  518346.06 116النقطة X  243527.25 115النقطة Y 243436.71 Y 
520843.62 X  519630.86 118النقطة X  242843.27 117النقطة Y 242818.02 Y 
521337.21 X  520997.42 120النقطة X  244414.81 119النقطة Y 243799.53 Y 
520563.30 X  520969.18 122النقطة X  245852.49 121النقطة Y 245098.49 Y 
520063.28 X  520234.95 124النقطة X  246643.63 123النقطة Y 246169.95 Y 
519430.97 X  519819.78 126النقطة X  247664.08 125النقطة Y 247217.40 Y 
518761.82 X  519144.38 128النقطة X  247862.69 127النقطة Y 247757.49 Y 
517048.14 X  517849.47 130النقطة X  248095.40 129النقطة Y 248124.83 Y 
515960.09 X  516459.35 132النقطة X  248370.40 131النقطة Y 248270.29 Y 
516017.32 X  516077.72 134النقطة X  250186.47 133النقطة Y 248860.96 Y 
515234.74 X  515544.25 136النقطة X  249480.80 135النقطة Y 249423.66 Y 
516792.91 X  516280.26 138النقطة X  252265.93 137النقطة Y 251342.40 Y 
517577.25 X  517350.29 140النقطة X  253725.84 139النقطة Y 252682.51 Y 
517813.95 X  517743.81 142النقطة X  254600.11 141النقطة Y 254250.39 Y 
517485.50 X  517837.54 144النقطة X  256129.96 143النقطة Y 255671.21 Y 
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 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1331.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدبوميةدالتيبعةدإلقليمدميدلت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

ميدلت، إلقليم  التابعة  بومية  لجـــماعــــة  التــــرابيـــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  مبين  هــــو  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة بومية 
 التابعة إلقليم ميدلت كما يبينها الخط المضلع 

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
 

534316.90 X  534269.36 2النقطة X  235572.36 1النقطة Y 235368.04 Y 
534050.60 X  534349.47 4النقطة X  236388.02 3النقطة Y 236032.82 Y 
528318.59 X  533844.59 6النقطة X  240399.19 5النقطة Y 236647.47 Y 
526967.73 X  527305.22 8النقطة X  240355.93 7النقطة Y 240428.89 Y 
526075.97 X  526534.98 10النقطة X  240089.43 9النقطة Y 240128.27 Y 
525273.49 X  525489.44 12النقطة X  239487.11 11النقطة Y 239927.81 Y 
524817.19 X  525001.43 14النقطة X  238685.61 13النقطة Y 238966.20 Y 
523359.44 X  524132.64 16النقطة X  239602.36 15النقطة Y 239092.06 Y 
522062.57 X  522626.53 18النقطة X  240607.62 17النقطة Y 240112.79 Y 
520733.47 X  521458.25 20النقطة X  241764.91 19النقطة Y 241198.40 Y 
519648.22 X  520153.83 22النقطة X  241935.45 21النقطة Y 242163.74 Y 
519112.32 X  519198.04 24النقطة X  241850.50 23النقطة Y 241934.55 Y 
518512.59 X  518629.98 26النقطة X  242171.57 25النقطة Y 242093.97 Y 
518520.17 X  518464.52 28النقطة X  242772.46 27النقطة Y 242463.54 Y 
518429.84 X  518449.98 30النقطة X  242969.36 29النقطة Y 242944.40 Y 
518391.43 X  518401.17 32النقطة X  243092.30 31النقطة Y 242989.81 Y 
518386.98 X  518407.15 34النقطة X  243318.29 33النقطة Y 243277.33 Y 
518336.57 X  518349.74 36النقطة X  243409.69 35النقطة Y 243354.22 Y 
518381.81 X  518346.06 38النقطة X  243527.25 37النقطة Y 243436.71 Y 
517276.34 X  517298.17 40النقطة X  242787.98 39النقطة Y 242956.00 Y 
517240.71 X  517330.90 42النقطة X  242101.90 41النقطة Y 242263.44 Y 
517062.40 X  517208.53 44النقطة X  242004.70 43النقطة Y 241952.64 Y 
516947.77 X  516990.00 46النقطة X  242077.97 45النقطة Y 242062.05 Y 
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516910.39 X  516871.14 48النقطة X  242042.03 47النقطة Y 242077.97 Y 
516335.30 X  516932.62 50النقطة X  240712.61 49النقطة Y 241662.20 Y 
515922.36 X  516026.25 52النقطة X  239338.70 51النقطة Y 239531.46 Y 
516199.86 X  516047.28 54النقطة X  239122.37 53النقطة Y 239205.28 Y 
516584.28 X  516314.08 56النقطة X  238456.25 55النقطة Y 238909.51 Y 
517188.60 X  516988.22 58النقطة X  237805.02 57النقطة Y 238019.44 Y 
517390.04 X  517322.34 60النقطة X  237116.93 59النقطة Y 237769.62 Y 
516938.55 X  517193.63 62النقطة X  235952.60 61النقطة Y 236708.46 Y 
517111.20 X  517414.42 64النقطة X  235263.89 63النقطة Y 235519.62 Y 
517230.15 X  517164.57 66النقطة X  235099.97 65النقطة Y 235222.95 Y 
517305.78 X  517244.36 68النقطة X  234983.01 67النقطة Y 235026.93 Y 
517358.20 X  517356.10 70النقطة X  234909.04 69النقطة Y 234960.08 Y 
517454.82 X  517375.37 72النقطة X  234861.17 71النقطة Y 234868.04 Y 
517563.55 X  517539.26 74النقطة X  234832.19 73النقطة Y 234877.34 Y 
517535.73 X  517539.43 76النقطة X  234737.02 75النقطة Y 234784.26 Y 
517601.05 X  517567.74 78النقطة X  234634.25 77النقطة Y 234700.24 Y 
517668.95 X  517622.23 80النقطة X  234575.59 79النقطة Y 234596.25 Y 
517591.21 X  517652.21 82النقطة X  234515.13 81النقطة Y 234552.65 Y 
517595.45 X  517571.15 84النقطة X  234393.03 83النقطة Y 234486.07 Y 
517638.87 X  86النقطة 

517617.65 X  234298.03 85النقطة Y 234351.03 Y 
517675.23 X  88النقطة 

517701.50 X  234213.02 87النقطة Y 234248.56 Y 
517722.71 X  90النقطة 

517688.42 X  234093.00 89النقطة Y 234144.98 Y 
517795.20 X  92النقطة 

517758.94 X  234050.09 91النقطة Y 234078.05 Y 
517620.76 X  94النقطة 

517836.60 X  233473.89 93النقطة Y 233958.08 Y 
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517355.78 X  517414.72 96النقطة X  232524.45 95النقطة Y 233116.66 Y 
517457.83 X  517343.97 98النقطة X  231709.73 97النقطة Y 232378.77 Y 
518422.18 X  518597.89 100النقطة X  230484.95 99النقطة Y 231195.88 Y 
519951.15 X  518929.06 102النقطة X  228635.44 101النقطة Y 229540.68 Y 
521182.17 X  520055.12 104النقطة X  226268.32 103النقطة Y 228355.00 Y 
521444.25 X  521295.04 106النقطة X  226088.58 105النقطة Y 226200.45 Y 
522301.68 X  521589.86 108النقطة X  225257.05 107النقطة Y 225784.38 Y 
521090.23 X  520232.63 110النقطة X  218367.27 109النقطة Y 220731.69 Y 
525610.16 X  522400.76 112النقطة X  217985.83 111النقطة Y 216164.46 Y 
527623.79 X  527772.49 114النقطة X  220416.75 113النقطة Y 219599.17 Y 
527635.18 X  527793.95 116النقطة X  221692.95 115النقطة Y 221104.11 Y 
527324.49 X  527371.22 118النقطة X  223325.59 117النقطة Y 222457.82 Y 
527579.24 X  527424.21 120النقطة X  224380.36 119النقطة Y 223666.55 Y 
527794.97 X  527654.61 122النقطة X  224982.09 121النقطة Y 224781.32 Y 
527796.14 X  527862.45 124النقطة X  225981.87 123النقطة Y 225318.89 Y 
527876.52 X  527822.88 126النقطة X  226506.09 125النقطة Y 226258.64 Y 
527669.22 X  527785.45 128النقطة X  226850.07 127النقطة Y 226678.12 Y 
528022.12 X  527763.28 130النقطة X  227323.22 129النقطة Y 227040.65 Y 
528231.92 X  528105.99 132النقطة X  227854.66 131النقطة Y 227553.83 Y 
528763.28 X  528590.87 134النقطة X  228483.16 133النقطة Y 228254.31 Y 
529062.36 X  136النقطة 

529006.38 X  228746.43 135النقطة Y 228622.08 Y 
529148.10 X  138النقطة 

529069.90 X  229013.07 137النقطة Y 228916.69 Y 
529431.90 X  140النقطة 

529195.47 X  229660.82 139النقطة Y 229321.64 Y 
530548.46 X  142النقطة 

529938.25 X  230385.21 141النقطة Y 229902.68 Y 
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530931.95 X  530737.01 144النقطة X  230872.04 143النقطة Y 230572.04 Y 
531072.44 X  530983.29 146النقطة X  230997.97 145النقطة Y 230875.53 Y 
531428.18 X  531287.50 148النقطة X  231118.25 147النقطة Y 231067.74 Y 
531726.03 X  531613.96 150النقطة X  231401.56 149النقطة Y 231218.97 Y 
532162.40 X  531847.36 152النقطة X  231680.01 151النقطة Y 231524.09 Y 
532329.74 X  532253.63 154النقطة X  231876.79 153النقطة Y 231776.42 Y 
532473.44 X  532320.11 156النقطة X  232222.65 155النقطة Y 232049.95 Y 
532818.07 X   532693.92     158النقطة X  232636.25 157النقطة Y 232466.65 Y 
533278.79 X  533030.47 160النقطة X  233211.30 159النقطة Y 232884.13 Y 
533906.07 X  533642.14 162النقطة X  233715.92 161النقطة Y 233531.77 Y 
533982.08 X  533911.59 164النقطة X  234124.25 163النقطة Y 233863.08 Y 
534134.77 X  534004.36 166النقطة X  234748.29 165النقطة Y 234369.51 Y 
534346.72 X  534246.33 168النقطة X  235102.10 167النقطة Y 235052.93 Y 

 
 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1332.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية
لجليعةدأغبيلودالتيبعةدإلقليمدميدلت

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم)1.13.74)بتاريخ)18)من رمضان)1434 )27) وليو)2013()وال سيما الفقرة الثانية من املادة السابعة منه)؛

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)
قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

ميدلت، إلقليم  التابعة  أغبالو  لجـــماعــــة  التــــرابيـــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  مبين  هــــو  كما   تعين،)
كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *
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 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة أغبالو 

 التابعة إلقليم ميدلت كما يبينها الخط المضلع 

 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
 

506736.84 X  2النقطة 
506440.81 X 1 النقطة 

236161.09 Y 235498.62 Y 
507610.66 X 

 4النقطة 
507138.19 X 

 3النقطة 
237374.76 Y 236889.27 Y 
508832.04 X 

 6النقطة 
508519.48 X 

 Y 240501.12 Y 240938.38 5النقطة 
508522.16 X  8النقطة 

508290.81 X  7النقطة 
241395.07 Y 241014.87 Y 
508191.73 X 

 10النقطة 
508245.93 X 

 9النقطة 
241279.02 Y 241135.95 Y 
507875.86 X 

 12النقطة 
507986.41 X 

 Y 241112.61 Y 242145.97 11النقطة 
507469.21 X  14النقطة 

507470.92 X  13النقطة 
243344.60 Y 242670.46 Y 
507444.62 X 

 16النقطة 
507490.96 X 

 15النقطة 
243705.75 Y 243658.80 Y 
507675.96 X 

 18النقطة 
507442.05 X 

 Y 243925.15 Y 244231.30 17النقطة 
507877.07 X  20النقطة 

507775.70 X  19النقطة 
244370.85 Y 244276.91 Y 
507902.07 X 

 22النقطة 
507901.89 X 

 21النقطة 
244598.03 Y 244474.91 Y 
507610.21 X 

 24النقطة 
507836.82 X 

 Y 244771.91 Y 244767.80 23النقطة 
507599.73 X  26النقطة 

507560.60 X  25النقطة 
244973.33 Y 244784.88 Y 
507824.55 X 

 28النقطة 
507560.56 X 

 27النقطة 
245601.82 Y 244990.23 Y 
508847.90 X 

 30النقطة 
508419.43 X 

 Y 243618.18 Y 244200.51 29النقطة 
510131.11 X  32النقطة 

509467.96 X  31النقطة 
243927.80 Y 244003.12 Y 
511429.48 X 

 34النقطة 
510438.70 X 

 33النقطة 
244200.22 Y 244357.87 Y 
512507.86 X 

 36النقطة 
511769.19 X 

 Y 243918.49 Y 243666.28 35النقطة 
511738.54 X  38النقطة 

512239.42 X  37النقطة 
242617.33 Y 243021.96 Y 
511063.98 X 

 40النقطة 
511308.43 X 

 39النقطة 
242812.30 Y 242661.82 Y 
510660.10 X 

 42النقطة 
510739.49 X 

 Y 242495.03 Y 242286.18 41النقطة 
510414.37 X  44النقطة 

510533.85 X  43النقطة 
242130.90 Y 242174.78 Y 
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510237.24 X 

 46النقطة 
510217.82 X 

 45النقطة 
241534.88 Y 241707.39 Y 
510187.77 X 

 48النقطة 
510315.70 X 

 Y 241325.44 Y 240166.60 47النقطة 
510468.04 X  50النقطة 

510260.71 X  49النقطة 
238897.89 Y 238857.10 Y 
510695.60 X 

 52النقطة 
510653.62 X 

 51النقطة 
238544.49 Y 238787.55 Y 
511344.49 X 

 54النقطة 
511202.70 X 

 Y 238576.58 Y 238524.72 53النقطة 
511985.49 X  56النقطة 

511510.64 X  55النقطة 
238595.78 Y 238499.16 Y 
512151.04 X 

 58النقطة 
511978.83 X 

 57النقطة 
238836.59 Y 238695.31 Y 
512314.41 X 

 60النقطة 
512298.93 X 

 Y 238903.68 Y 238816.29 59النقطة 
512478.32 X  62النقطة 

512462.99 X  61النقطة 
238771.48 Y 238961.54 Y 
512995.82 X 

 64النقطة 
512725.48 X 

 63النقطة 
238898.21 Y 238859.84 Y 
513795.14 X 

 66النقطة 
513299.51 X 

 Y 238813.59 Y 238059.94 65النقطة 
516608.05 X  68النقطة 

515646.81 X  67النقطة 
237960.30 Y 238081.76 Y 
516761.80 X 

 70النقطة 
516673.33 X 

 69النقطة 
237998.58 Y 237998.43 Y 
516988.22 X 

 72النقطة 
516803.05 X 

 Y 237974.64 Y 238019.44 71النقطة 
517322.34 X  74النقطة 

517188.60 X  73النقطة 
237769.62 Y 237805.02 Y 
517193.63 X 

 76النقطة 
517390.04 X 

 75النقطة 
236708.46 Y 237116.93 Y 
517414.42 X 

 78النقطة 
516938.55 X 

 Y 235952.60 Y 235519.62 77النقطة 
517164.57 X  80النقطة 

517111.20 X  79النقطة 
235222.95 Y 235263.89 Y 
517244.36 X 

 82النقطة 
517230.15 X 

 81النقطة 
235026.93 Y 235099.97 Y 
517356.10 X 

 84النقطة 
517305.78 X 

 Y 234983.01 Y 234960.08 83النقطة 
517375.37 X  86النقطة 

517358.20 X  85النقطة 
234868.04 Y 234909.04 Y 
517539.26 X 

 88النقطة 
517454.82 X 

 Y 234861.17 Y 234877.34 87النقطة 
517539.43 X  90النقطة 

517563.55 X  89النقطة 
234784.26 Y 234832.19 Y 
517567.74 X 

 92النقطة 
517535.73 X 

 91النقطة 
234700.24 Y 234737.02 Y 
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517622.23 X 

 94النقطة 
517601.05 X 

 93النقطة 
234596.25 Y 234634.25 Y 
517654.22 X 

 96النقطة 
517668.95 X 

 Y 234575.59 Y 234555.39 95النقطة 
517571.15 X  98النقطة 

517591.21 X  97النقطة 
234486.07 Y 234515.13 Y 
517617.65 X 

 100النقطة 
517595.45 X 

 99النقطة 
234351.03 Y 234393.03 Y 
517701.50 X 

 102النقطة 
517638.87 X 

 Y 234298.03 Y 234248.56 101النقطة 
517688.42 X  104النقطة 

517675.23 X  103النقطة 
234144.98 Y 234213.02 Y 
517758.94 X 

 106النقطة 
517722.71 X 

 105النقطة 
234078.05 Y 234093.00 Y 
517836.60 X 

 108النقطة 
517795.20 X 

 Y 234050.09 Y 233958.08 107النقطة 
517414.72 X  110النقطة 

517620.76 X  109النقطة 
233116.66 Y 233473.89 Y 
517457.83 X 

 112النقطة 
517343.97 X 

 111النقطة 
231709.73 Y 232378.77 Y 
518422.18 X 

 114النقطة 
518597.89 X 

 Y 231195.88 Y 230484.95 113النقطة 
519951.15 X  116النقطة 

518929.06 X  115النقطة 
228635.44 Y 229540.68 Y 
521182.17 X 

 118النقطة 
520055.12 X 

 117النقطة 
226268.32 Y 228355.00 Y 
521444.25 X 

 120النقطة 
521295.04 X 

 Y 226200.45 Y 226088.58 119النقطة 
522301.68 X  122النقطة 

521589.86 X  121النقطة 
225257.05 Y 225784.38 Y 
521090.23 X 

 124النقطة 
520232.63 X 

 123النقطة 
218367.27 Y 220731.69 Y 
518172.79 X 

 126النقطة 
522400.76 X 

 Y 216164.46 Y 215906.80 125النقطة 
517411.04 X  128النقطة 

517842.34 X  127النقطة 
215927.50 Y 215890.20 Y 
516524.57 X 

 130النقطة 
516744.05 X 

 129النقطة 
215830.70 Y 215926.30 Y 
515962.68 X  132النقطة 

516300.04 X  131النقطة 
215628.20 Y 215734.00 Y 
515059.13 X 

 134النقطة 
515405.69 X 

 133النقطة 
215503.00 Y 215535.70 Y 
514123.87 X 

 136النقطة 
514748.72 X 

 Y 215554.70 Y 215654.00 135النقطة 
512649.03 X  138النقطة 

513225.26 X  137النقطة 
215467.50 Y 215544.50 Y 
511552.62 X 

 140النقطة 
512362.81 X 

 139النقطة 
215590.50 Y 215511.30 Y 
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509952.67 X 

 142النقطة 
510553.08 X 

 141النقطة 
215504.50 Y 215605.40 Y 
509464.98 X 

 144النقطة 
509630.05 X 

 Y 215700.70 Y 215524.00 143النقطة 
508780.01 X  146النقطة 

509025.84 X  145النقطة 
215314.80 Y 215339.10 Y 
508118.99 X 

 148النقطة 
508731.71 X 

 147النقطة 
215354.30 Y 215242.60 Y 
507034.84 X 

 150النقطة 
507574.92 X 

 Y 215305.80 Y 215313.40 149النقطة 
505785.39 X  152النقطة 

506523.03 X  151النقطة 
215328.60 Y 215228.80 Y 
504664.76 X 

 154النقطة 
504809.90 X 

 153النقطة 
215693.00 Y 215592.80 Y 
503787.84 X 

 156النقطة 
504402.75 X 

 Y 215781.10 Y 215785.11 155النقطة 
503404.83 X  158النقطة 

503739.76 X  157النقطة 
218157.29 Y 215933.71 Y 
502919.64 X 

 160النقطة 
502637.79 X 

 159النقطة 
221185.41 Y 221114.53 Y 
506313.01 X 

 162النقطة 
502780.93 X 

 Y 221990.52 Y 224427.75 161النقطة 
506143.52 X  164النقطة 

506581.22 X  163النقطة 
225436.61 Y 224891.92 Y 
506406.24 X 

 166النقطة 
506094.29 X 

 165النقطة 
228435.98 Y 227424.19 Y 
507651.10 X 

 168النقطة 
507772.38 X 

 Y 229741.36 Y 230161.79 167النقطة 
507148.47 X  170النقطة 

507153.11 X  169النقطة 
230894.52 Y 230625.52 Y 
507468.07 X 

 172النقطة 
507417.08 X 

 171النقطة 
231793.25 Y 231622.60 Y 
506838.40 X 

 174النقطة 
507205.58 X 

 Y 232146.51 Y 232973.91 173النقطة 
    

 
506477.88 X  175النقطة 

    234780.90 Y 
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 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1333.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدبنسليليندالتيبعةدإلقليمدبنسليلين

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة بنسليمان التابعة إلقليم بنسليمان، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 84ي  

 بنسليماندول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة ج
 التابعة إلقليم بنسليمان كما يبينها الخط المضلع 
 :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية

 

 X=336207 2النقطة  X=336015 1النقطة 
Y=341955 Y=341908  

 X=336599 4النقطة  X=336253 3النقطة 
Y=341774 Y=341605 

 X=337258 6النقطة  X=336888 5النقطة 
Y=341513 Y=341359 

 X=337506 8النقطة  X=337395 7النقطة 
Y=341252 Y=341099 

 X=337731 10النقطة  X=337659 9النقطة 
Y=341016 Y=340873 

 X=339163 12النقطة  X=337702 11النقطة 
Y=340637 Y=340914 

 X=340611 14النقطة  X=340077 13النقطة 
Y=341030 Y=341048 

 X=341051 16النقطة  X=340811 15النقطة 
Y=341045 Y=340995 

 X=341246 18النقطة  X=341189 17النقطة 
Y=340429 Y=340109 

 X=341471 20النقطة  X=341352 19النقطة 
Y=339697 Y=339522 

 X=341650 22النقطة  X=341532 21النقطة 
Y=339370 Y=338912 

 X=341891 24النقطة  X=341715 23النقطة 
Y=338599 Y=337846 

 X=342154 26النقطة  X=342098 25النقطة 
Y=337135 Y=336633 

 X=342166 28النقطة  X=342137 27النقطة 
Y=336401 Y=336360 

 X=342511 30النقطة  X=342254 29النقطة 
Y=335945 Y=335354 

 X=342652 32النقطة  X=342584 31النقطة 
Y=335147 Y=335088 

 X=342430 34النقطة  X=342770 33النقطة 
Y=334872 Y=334891 

 X=343006 36النقطة  X=342429 35النقطة 
Y=334556 Y=334418 

 X=343174 38النقطة  X=343508 37النقطة 
Y=334020 Y=333311 

 X=343467 40النقطة  X=343379 39النقطة 
Y=332824 Y=332444 

 X=343502 42النقطة  X=343496 41النقطة 
Y=332293 Y=332158 

 X=343533 44النقطة  X=343504 43النقطة 
Y=332035 Y=331807 

 X=343621 46النقطة  X=343580 45النقطة 
Y=331568 Y=331495 

 X=343342 48النقطة  X=343500 47النقطة 
Y=331533 Y=331566 
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 X=342861 50النقطة  X=343105 49النقطة 
Y=331536 Y=331604 

 X=342591 52النقطة  X=342714 51النقطة 
Y=331655 Y=331649 

 X=341905 54النقطة  X=341964 53النقطة 
Y=331511 Y=331491 

 X=341410 56النقطة  X=341826 55النقطة 
Y=331530 Y=331511 

 X=340031 58النقطة  X=340815 57النقطة 
Y=331727 Y=331468 

 X=338975 60النقطة  X=339625 59النقطة 
Y=331455 Y=331419 

 X=338117 62النقطة  X=338380 61النقطة 
Y=330988 Y=331027 

 X=338009 64النقطة  X=338086 63النقطة 
Y=331086 Y=331140 

 X=337878 66النقطة  X=337971 65النقطة 
Y=331169 Y=331666 

 X=337237 68النقطة  X=337450 67النقطة 
Y=332099 Y=332146 

 X=337071 70النقطة  X=337030 69النقطة 
Y=332634 Y=332750 

 X=337155 72النقطة  X=337168 71النقطة 
Y=332928 Y=333465 

 X=337164 74النقطة  X=337167 73النقطة 
Y=333585 Y=333914 

 X=337211 76النقطة  X=337214 75النقطة 
Y=334008 Y=334059 

 X=337309 78النقطة  X=337319 77النقطة 
Y=334138 Y=334279 

 X=336844 80النقطة  X=337273 79النقطة 
Y=334315 Y=333847 

 X=335933 82النقطة  X=336308 81النقطة 
Y=334068 Y=333999 

 X=335661 84النقطة  X=335904 83النقطة 
Y=334211 Y=334473 

 X=335172 86النقطة  X=335368 85النقطة 
Y=334271 Y=334232 

 X=334900 88النقطة  X=334988 87النقطة 
Y=334234 Y=334252 

 X=334450 90النقطة  X=334680 89النقطة 
Y=334219 Y=334095 

 X=334077 92النقطة  X=334107 91النقطة 
Y=334045 Y=334130 

 X=334084 94النقطة  X=333914 93النقطة 
Y=334888 Y=335688 

 X=333911 96النقطة  X=333580 95النقطة 
Y=336983 Y=337161 

 X=334096 98النقطة  X=333996 97النقطة 
Y=337175 Y=337234 

 X=334199 100النقطة  X=334213 99النقطة 
Y=337455 Y=337660 
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 X=333733 102النقطة  X=333829 101النقطة 
Y=337739 Y=337784 

 X=333940 104النقطة  X=333767 103النقطة 
Y=337859 Y=337828 

 X=334140 106النقطة  X=334030 105النقطة 
Y=337917 Y=337889 

 X=334357 108النقطة  X=334310 107النقطة 
Y=338300 Y=338508 

 X=334498 110النقطة  X=334299 109النقطة 
Y=338608 Y=338948 

 X=333971 112النقطة  X=333871 111النقطة 
Y=339777 Y=340049 

 X=334120 114النقطة  X=334036 113النقطة 
Y=339997 Y=340051 

 X=334438 116النقطة  X=334201 115النقطة 
Y=340000 Y=340258 

 X=335299 118النقطة  X=335079 117النقطة 
Y=340082 Y=340622 

 X=335527 120النقطة  X=335308 119النقطة 
Y=340770 Y=340822 

 X=335679 122النقطة  X=335652 121النقطة 
Y=340940 Y=340912 

 

 .3312رقم  اإلقليميةالطريق  عبر محورترتبط فيما بينها  9و 8و 7و 6و 5و 4و 3و 2و 1النقط  -
 .305الطريق الجهوية رقم  عبر محورفيما بينها  ترتبط 11و 10و 9 النقط -
 .404ترتبط فيما بينها عبر محور الطريق الجهوية رقم  37و 36و 35النقط  -
رقم  اإلقليميةترتبط فيما بينها عبر محور الطريق  46و 45و 44و 43و 42و 41و 40و 39و 38النقط  -

3319. 
 .305الطريق الجهوية رقم  عبر محورترتبطان فيما بينهما  80و 79ن االنقطت -
 .313محور الطريق الجهوية رقم عبر ترتبط فيما بينها  102و 101و 100النقط  -

 
 
 
 



83يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1334.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدبوزنيقةدالتيبعةدإلقليمدبنسليلين

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الحـــدود التــــرابيـــة لجـــماعــــة بوزنيقة التابعة إلقليم بنسليمان، كما هــــو مبين فــــي الجـــــدول املـلــــحـــق بهـــــذا القـــــرار،)  تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية )8ي  

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

 

 X=338256 2النقطة  X=338382 1النقطة 
Y=360132 Y=359908 

 X= 339643 4النقطة  X=340051 3النقطة 
Y=347049 Y=346905 

 X=338856 6النقطة  X=339524 5النقطة 
Y=346802 Y=346494 

 X=338554 8النقطة  X=338812 7النقطة 
Y=346526 Y=346417 

 X=338052 10النقطة  X=338476 9النقطة 
Y=346490 Y=346321 

 X=337080 12النقطة  X=338043 11النقطة 
Y=346256 Y=346198 

 X=335200 14النقطة  X=336373 13النقطة 
Y=346266 Y=346268 

 X=334006 16النقطة  X=334891 15النقطة 
Y=346218 Y=348965 

 X=332040 18النقطة  X=333219 17النقطة 
Y=348753 Y=348172 

 X=330823 20النقطة  X=331180 19النقطة 
Y=347890 Y=347676 

 X= 326436 22النقطة  X=329391 21النقطة 
Y=347200 Y=345873 

 X=325927 24النقطة  X=326190 23النقطة 
Y=346465 Y=346997 

 X=326114 26النقطة  X=325907 25النقطة 
Y=347263 Y=347765 

 X=326640 28النقطة  X=326868 27النقطة 
Y=348066 Y=348694 

 X=328061 30النقطة  X=326467 29النقطة 
Y=348940 Y=350074 

 X=328143 32النقطة  X=328241 31النقطة 
Y=350280 Y=350852 

 X=327551 34النقطة  X=327981 33النقطة 
Y=351162 Y=351374 

 X=327150 36النقطة  X=327553 35النقطة 
Y=351815 Y=352786 

 X=328045 38النقطة  X=327732 37النقطة 
Y=353073 Y=353273 

 X=330998 40النقطة  X=330347 39النقطة 
Y=354989 Y=355370 

 X=334843 42النقطة  X=334968 41النقطة 
Y=356724 Y=356840 
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 X=334944 44النقطة  X=334932 43النقطة 
Y=356971 Y=357058 

 X=335089 46النقطة  X=335091 45النقطة 
Y=357356 Y=357436 

 X=335061 48النقطة  X=334973 47النقطة 
Y=357448 Y=357650 

 X=334655 50النقطة  X=335058 49النقطة 
Y=357889 Y=357652 

 X=334615 52النقطة  X=334534 51النقطة 
Y=357949 Y= 358127 

 X=334994 54النقطة  X=334744 53النقطة 
Y=358235 Y=358220 

 X=335363 56النقطة  X=335301 55النقطة 
Y=358429 Y=358584 

 X=335568 58النقطة  X=335403 57النقطة 
Y=358777 Y=358821 

 X=336021 60النقطة  X=335610 59النقطة 
Y=358952 Y=359039 

 X=336456 62النقطة  X=336291 61النقطة 
Y=358874 Y=358843 

 X=337192 64النقطة  X=337039 63النقطة 
Y=359045 Y=359281 

 X=337958 66النقطة  X=337414 65النقطة 
Y=359209 Y=359410 

 X=337801 68النقطة  X=338088 67النقطة 
Y= 359750 Y=359982 

 X=338181 70النقطة  X=337891 69النقطة 
Y=360104 Y=360214 

 

 بوزنيقة. واديمجرى تتبع حدود الجماعة  3و 2و 1النقط بين  -
 وادي غبار.مجرى ترتبطان فيما بينهما عبر  16و 15ن االنقطت -
 .3300رقم  اإلقليميةالطريق  محورترتبط فيما بينها عبر  20و 19و 18و 17و 16النقط  -
 .1الطريق الوطنية رقم محور ترتبطان فيما بينهما عبر  27و 26ن االنقطت -
 .3304رقم  اإلقليميةالطريق  محورترتبط فيما بينها عبر  29و 28و 27النقط  -
 وادي شقشق.مجرى ترتبط فيما بينها عبر  36و 35و 34و 33و 32النقط  -
الرابطة بين الرباط  والدار الطريق السيار  محورترتبط فيما بينها عبر  41و 40و 39و 38و 37و 36النقط  -

 .البيضاء
 وادي غبار.مجرى حدود الجماعة  تتبع 51و 50و 49و 48و 47و 46و 45و 44و 43و 42النقط بين  -
 المحيط األطلسي. ساحلتتبع حدود الجماعة  70إلى  51من  النقطبين  -

 
 

 
 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 86ي  

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1335.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدش4اطدالتيبعةدإلقليمدبنسليلين

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

التابعة إلقليم بنسليمان، التــــرابيـــة لجـــماعــــة شراط  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  فــــي الجـــــدول  كما هــــو مبين   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

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

 
 

 1النقطة 
X=338384  

 2النقطة 
X=338478 

Y=360129 Y=360015 
 

  3النقطة 
X=338359  

  4النقطة 
X=338353 

Y=359870 Y=359812 
 

 5النقطة 
X=338361  

  6النقطة 
X=340413 

Y=359717 Y=360552 
 

  7النقطة 
X=340478  

  8النقطة 
X=341005 

Y=360494 Y=359454 
 

  9النقطة 
X=341025  

  10النقطة 
X=341488 

Y=359372 Y=358744 
 
  11النقطة 

X=341569  
  12النقطة 

X=342831 
Y=358660 Y=357018 

 
  13النقطة 

X=347364  
  14النقطة 

X=347491 
Y=353669 Y=353341 

 
  15النقطة 

X=347456  
  16النقطة 

X=347417 
Y=352951 Y=352749 

 
  17النقطة 

X=347186  
  18النقطة 

X=346524 
Y=352805 Y=352177 

 
  19النقطة 

X=346476  
  20النقطة 

X=346348 
Y=351806 Y=351649 

 
  21النقطة 

X=346280  
  22النقطة 

X=346048 
Y=351614 Y=351351 

 
  23النقطة 

X=345747  
  24النقطة 

X=345456 
Y=350943 Y=350495 

 
  25النقطة 

X=345251  
  26النقطة 

X=344952 
Y=350181 Y=349725 

 
  27النقطة 

X=344720  
  28النقطة 

X=344272 
Y=349372 Y=349100 

 
 29النقطة 

X=343592  
  30النقطة 

X=343153 
Y=348685 Y=348381 

 
  31النقطة 

X=342749  
  32النقطة 

X=342681 
Y=348096 Y=348139 

 
  33النقطة 

X=342609  
  34النقطة 

X=342460 
Y=348149 Y=348474 

 
  35النقطة 

X=342240  
  36النقطة 

X=341461 
Y=348424 Y=348347 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 88ي  

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1336.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدملعبدالتيبعةدإلقليمدال4شيد ة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الرشيد ة، التابعة إلقليم  لجـــماعــــة ملعب  التــــرابيـــة  الحـــدود  القـــــرار،) بهـــــذا  املـلــــحـــق  الجـــــدول  فــــي  هــــو مبين  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *

 
  37النقطة 

X=340659  
  38النقطة 

X=340353 
Y=347467 Y=347256 

 
  39النقطة 

X=340051  
  40النقطة 

X=338590 
Y=347050 Y=348968 

 
  41النقطة 

X=337770  
  42النقطة 

X=337711 
Y=356358 Y=356595 

 
  43النقطة 

X=337709  
  44النقطة 

X=337963 
Y=357448 Y=358452 

 
 المحيط األطلسي. ساحلترتبط فيما بينها عبر  6و 5و 4و 3و 2و 1 النقط -
 وادي شراط. مجرىترتبط فيما بينها عبر  13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6النقط  -
 وادي بوزنيقة. مجرىترتبط فيما بينها عبر  1و 44و 43و 42و 41و 40النقط  -

 
 

 

 
 
 

 
  37النقطة 

X=340659  
  38النقطة 

X=340353 
Y=347467 Y=347256 

 
  39النقطة 

X=340051  
  40النقطة 

X=338590 
Y=347050 Y=348968 

 
  41النقطة 

X=337770  
  42النقطة 

X=337711 
Y=356358 Y=356595 

 
  43النقطة 

X=337709  
  44النقطة 

X=337963 
Y=357448 Y=358452 

 
 المحيط األطلسي. ساحلترتبط فيما بينها عبر  6و 5و 4و 3و 2و 1 النقط -
 وادي شراط. مجرىترتبط فيما بينها عبر  13و 12و 11و 10و 9و 8و 7و 6النقط  -
 وادي بوزنيقة. مجرىترتبط فيما بينها عبر  1و 44و 43و 42و 41و 40النقط  -

 
 

 

 
 
 



89يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

548776.27 =X 543406.74 =X
116748.24 =Y 116080.92 =Y
552795.64 =X 550448.69 =X
111676.36 =Y 113969.16 =Y
575858.73 =X 555235.20 =X
115452.60 =Y 109354.50 =Y
579607.58 =X 579144.98 =X
112199.40 =Y 118961.61 =Y
579400.46 =X 579418.13 =X
103689.71 =Y 107185.58 =Y
580252.24 =X 585597.33 =X

88625.12 =Y 92680.47 =Y
578090.81 =X 578662.79 =X

82898.91 =Y 86630.18 =Y
573901.81 =X 576571.79 =X

83529.45 =Y 82648.67 =Y
569905.75 =X 571287.40 =X

85789.90 =Y 83628.61 =Y
562771.37 =X 565139.19 =X

86263.89 =Y 86243.85 =Y
552072.25 =X 555420.17 =X

86981.85 =Y 85422.42 =Y
546349.83 =X 545494.84 =X

92393.82 =Y 91361.74 =Y
543447.74 =X 544338.23 =X
106646.34 =Y 102944.12 =Y
543685.16 =X 543526.82 =X
106868.40 =Y 106733.88 =Y
543810.58 =X 543741.48 =X
107073.74 =Y 107032.89 =Y
543856.89 =X 544042.41 =X
108948.66 =Y 107513.11 =Y
545504.49 =X 544920.91 =X
109008.94 =Y 109291.96 =Y
544630.60 =X 545350.68 =X
111416.37 =Y 110634.58 =Y

544223.61 =X
112198.16 =Y

:6النقطة  :5النقطة 

:8النقطة 

:2النقطة  :1النقطة 

:4النقطة  :3النقطة 

:21النقطة 

:24النقطة  :23النقطة 

:7النقطة 

:18النقطة  :17النقطة 

:20النقطة  :19النقطة 

:14النقطة  :13النقطة 

:16النقطة  :15النقطة 

:12النقطة  :11النقطة 

:10النقطة  :9النقطة 

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

:26النقطة  :25النقطة 

:28النقطة  :27النقطة 

:37النقطة 

:34النقطة  :33النقطة 

:36النقطة  :35النقطة 

:30النقطة  :29النقطة 

:32النقطة  :31النقطة 

:22النقطة 



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 94ي  

 ق4اردلوزي4دالداخليةدرقمد1337.20دصي ردفيد))دمندرمضيندي))يد)8يدمييد4)4)(دبتعييندالحدج دالترابية

لجليعةدف4كلةدالعلييدالتيبعةدإلقليمدال4شيد ة

وزير الداخلية،

 بناء)عل0 القانون رقم)131.12)املتعلق بمبادئ تحد د الدوائر الترابية للجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

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

2015()املحددة بموأبه بحسب العماالت وامقاليم) 1436 )22) ونيو) 5)رمضان) 2.15.402)الصادر في) وعل0 املرسوم رقم)

قائمة الدوائر والقيادات والجماعات باململكة وعدد امعضاء)الواأب انتخابهم في مجلس كل أماعة،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

الرشيد ة، إلقليم  التابعة  العليا  فركلة  لجماعة  الترابية  الحدود  القرار،) بهذا  امللحق  الجدول  في  مبين  هو  كما   تعين،)

كما هي مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من رمضان)1441 )18)ماي)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



ي9يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

509584.68 =X 511741.77 =X
107974.79 =Y 104090.24 =Y
515662.33 =X 515003.17 =X
115725.32 =Y 114699.58 =Y
518445.97 =X 516982.18 =X
116267.46 =Y 116267.01 =Y
518819.43 =X 518560.95 =X
115954.22 =Y 116096.58 =Y
519537.22 =X 519221.18 =X
115726.61 =Y 116039.85 =Y
520427.03 =X 520226.42 =X
115755.35 =Y 115441.96 =Y
522464.28 =X 520857.52 =X
116439.71 =Y 115755.50 =Y
522779.11 =X 522492.57 =X
117322.93 =Y 116838.50 =Y
525075.30 =X 523668.39 =X
117409.09 =Y 117892.91 =Y
525592.10 =X 525390.96 =X
117266.80 =Y 117466.20 =Y
526510.35 =X 525879.32 =X
117523.46 =Y 117096.00 =Y
527772.93 =X 527256.35 =X
117894.20 =Y 117808.64 =Y
529311.83 =X 528805.85 =X
118360.45 =Y 118264.93 =Y
531992.67 =X 529232.03 =X
106056.28 =Y 109530.20 =Y
532566.11 =X 532587.86 =X
102838.97 =Y 103042.90 =Y
533304.00 =X 532696.33 =X
102464.00 =Y 102602.07 =Y
533411.00 =X 533385.00 =X
101940.00 =Y 102032.00 =Y
533477.00 =X 533440.00 =X
101662.00 =Y 101815.00 =Y
533569.00 =X 533507.00 =X
101401.00 =Y 101604.00 =Y
533911.00 =X 533634.00 =X
100388.00 =Y 101182.00 =Y

:18النقطة  :17النقطة 

:20النقطة  :19النقطة 

:14النقطة  :13النقطة 

:16النقطة  :15النقطة 

:12النقطة  :11النقطة 

:6النقطة  :5النقطة 

:8النقطة  :7النقطة 

:2النقطة  :1النقطة 

:4النقطة  :3النقطة 

:10النقطة  :9النقطة 

:26النقطة  :25النقطة 

:28النقطة  :27النقطة 

:22النقطة  :21النقطة 

:24النقطة  :23النقطة 

:34النقطة  :33النقطة 

:36النقطة  :35النقطة 

:29النقطة 

:32النقطة  :31النقطة 

:30النقطة 

:38النقطة  :37النقطة 

:40النقطة  :39النقطة 

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



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية )9ي  

534712.00 =X 534026.00 =X
99899.00 =Y 100017.00 =Y

534807.00 =X 534748.00 =X
99892.00 =Y 99894.00 =Y

534995.00 =X 534920.49 =X
100025.00 =Y 99954.50 =Y
535234.00 =X 535071.00 =X
100217.00 =Y 100080.00 =Y
535396.00 =X 535311.00 =X
100371.00 =Y 100285.00 =Y
535677.00 =X 535503.00 =X
100384.00 =Y 100381.00 =Y
536008.00 =X 535853.00 =X
100403.00 =Y 100368.00 =Y
536245.26 =X 536111.00 =X
100678.16 =Y 100560.00 =Y
536444.44 =X 536332.79 =X
100930.72 =Y 100800.46 =Y
536717.23 =X 536592.68 =X
101224.63 =Y 101089.51 =Y
536897.59 =X 536826.49 =X
101515.41 =Y 101448.20 =Y
536990.35 =X 536974.57 =X
101787.60 =Y 101647.57 =Y
537085.81 =X 537044.96 =X
101928.27 =Y 101903.44 =Y
537467.21 =X 537315.96 =X
101552.60 =Y 101655.48 =Y
538285.93 =X 537650.76 =X
101771.76 =Y 101533.01 =Y
552072.25 =X 545494.84 =X

86981.85 =Y 91361.74 =Y
552284.79 =X 555420.17 =X

84027.69 =Y 85422.42 =Y
543400.91 =X 546828.33 =X

81828.20 =Y 82447.78 =Y
536393.23 =X 541465.76 =X

78955.66 =Y 79722.48 =Y
519721.25 =X 526349.30 =X

81426.75 =Y 81403.08 =Y
518322.43 =X 516821.82 =X

85088.07 =Y 80303.57 =Y

:42النقطة  :41النقطة 

:44النقطة  :43النقطة 

:50النقطة  :49النقطة 

:52النقطة  :51النقطة 

:46النقطة  :45النقطة 

:48النقطة  :47النقطة 

:58النقطة  :57النقطة 

:60النقطة  :59النقطة 

:54النقطة  :53النقطة 

:56النقطة  :55النقطة 

:66النقطة  :65النقطة 

:68النقطة  :67النقطة 

:62النقطة  :61النقطة 

:64النقطة  :63النقطة 

:73النقطة 

:76النقطة  :75النقطة 

:70النقطة  :69النقطة 

:72النقطة  :71النقطة 

:82النقطة  :81النقطة 

:78النقطة  :77النقطة 

:80النقطة  :79النقطة 

:74النقطة 



93يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

521469.49 =X 521689.89 =X
93481.63 =Y 92262.73=Y

520014.18 =X 520001.53 =X
94502.93 =Y 93617.81 =Y

520855.25 =X 521035.75=X
98450.08 =Y 94732.21 =Y

514697.92 =X 513629.31 =X
103702.67 =Y 100914.06 =Y

:90النقطة  :89النقطة 

:86النقطة  :85النقطة 

:88النقطة  :87النقطة 

:84النقطة  :83النقطة 

)))ي  مندربيعدامجل) 7ي) صي ردفي) (2699.20 قـــ4اردلوزي4دالفالحةدجالصيددالبح4يدجالتنليةدالق4جيةدجاملييهدجالغيبيتدرقم)

)3)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدق4اردجزي4دالفالحةدجالصيددالبح4يدرقم)1490.13)الصي ردفي))))مندألي ىداآلخ4ة))3)ي 

)3)ميي)3ي4)()بتحد ددقيئلةداملوا دغيردامل4غوبدفيهيدجنسبهيدالقصوىدفيدتغذ ةدالحيوانيتدجكذادقيئلةدجحدج داستعليالت)

املضيفيتدجامخالطداملسبقةدجاملوا دالغذائيةدامل4كبةدجاملوا دالغذائيةدالتكليليةداملوأهةدلتغذ ةدالحيوانيت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع عل0 قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)1490.13)الصادر في)22)من أمادى اآلخرة)1434 )3)ماي)2013()

بتحد د قائمة املواد غير املرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذ ة الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعماالت املضافات وامخالط)

املسبقة واملواد الغذائية املركبة واملواد الغذائية التكميلية املوأهة لتغذ ة الحيوانات،)كما تم تغييره وتتميمه،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

B-859(و(B-687(و(B-686(و(B-506(و(B-397(و(B-396(و(B-356(و(B-286(و(B-230(و(B-135(و(B-103(و(B-26(تغير النقط 

C-423 و) (C-126 و) (C-108 و) (C-106 و) (C-43 و) (C-42 و) (C-41 و) (C-14 و) (C-13 و) (C-10 و) (C-9 و) (C-8 و) (C-7 B-861)وكذلك)  و)

بامللحق رقم)II)بالقرار رقم)1490.13)الصادر في)22)من أمادى اآلخرة)1434 )3)ماي)2013()املشار إليه أعاله،)كما تم تغييره)

وتتميمه،)بامللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

بامللحق 1490.13)السالف الذكر،)كما تم تغييره وتتميمه،) II)بقرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)   تمم امللحق رقم)

بهذا القرار.

املادة الثالثة

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من ربيع امول)1442 )3)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

*

*  *



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية )9ي  

الـلـلـحـــق

 بقـــرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم)2699.20)الصادر في)17)من ربيع امول)1442
 )3)نوفمبر)2020()بتغيير وتتميم قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)1490.13)الصادر في)22)من أمادى اآلخرة)1434
)3)ماي)2013()بتحد د قائمة املواد غير املرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذ ة الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعماالت)

املضافات وامخالط املسبقة واملواد الغذائية املركبة واملواد الغذائية التكميلية املوأهة لتغذ ة الحيوانات

 ملحقديغيردامللحقدرقم)II)بق4اردجزي4دالفالحةدجالصيددالبح4يدرقم)1490.13)الصي ردفي))))مندألي ىداآلخ4ة))3)ي
)3)ميي)3ي4)()السيلفدالذك4



95يالجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

أصنيفدالحيوانيت



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية 96ي  

الـلـلـحـــق

 بقـــرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم)2699.20)الصادر في)17)من ربيع امول)1442
 )3)نوفمبر)2020()بتغيير وتتميم قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)1490.13)الصادر في)22)من أمادى اآلخرة)1434
)3)ماي)2013()بتحد د قائمة املواد غير املرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذ ة الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعماالت)

املضافات وامخالط املسبقة واملواد الغذائية املركبة واملواد الغذائية التكميلية املوأهة لتغذ ة الحيوانات

 ملحقد تلمدامللحقدرقم)II)بق4اردجزي4دالفالحةدجالصيددالبح4يدرقم)1490.13)الصي ردفي))))مندألي ىداآلخ4ة))3)ي
)3)ميي)3ي4)()السيلفدالذك4

الدواأن،)العجول،)الخرفان،)صغار)

املاعز،)امكباش وإناث املاعز
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الدواأن،)العجول،)الخرفان،)

الجد ان،)امكباش وإناث املاعز

الدواأن،)العجول وامبقار الحلوب

دأاج للتسمين،)صغار الدأاج املوأه)

إلنتاج البيض))حتى عمر)12)أسبوعا(
الدأاج املنتج للحم،)الد ك الرومي)

وامرانب للتسمين

الدأاج املنتج للحم

الدأاج املنتج للحم،)الدأاج املنتج)

للبيض والد ك الرومي

أميع أنواع الحيوانات
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امبقار الجافة،)امبقار في بدا ة)
الرضاعة،)امبقار عالية اإلنتاج،)

امغنام واملاعز

امبقار الحلوب املرضعة،)امبقار)

الحلوب الجافة،)العجول،)النعاج،)إناث)

املاعز،)الدواأن والخنا ز
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الدأاج املنتج للبيض،)الدأاج املنتج)
للحم،)الد ك الرومي،)امبقار الحلوب،)

امبقار املنتجة للحم والخيول

الدأاج املنتج للبيض،)الدأاج املنتج)
للحم،)الد ك الرومي،)امبقار الحلوب،)
امبقار املنتجة للحم،)امغنام والخيول

الدواأن،)امبقار الحلوب،)امبقار املنتجة)
للحم،)العجول،)امغنام والخيول

الدأاج املنتج للبيض والدأاج املنتج)
للحم

الدأاج املنتج للبيض والدأاج املنتج)
للحم

الدأاج املنتج للبيض،)دأاج للتوالد)
والدأاج املنتج للحم
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الدأاج املنتج للحم صغار الد ك)
الرومي وامرانب

)Ensilage((اونسيالج 
إلناث امبقار

أميع أنواع الحيوانات

أميع أنواع الحيوانات

أميع أنواع الحيوانات

امبقار الحلوب،)أبقار للتسمين،)امبقار)
حد ثة البلوغ،)العجول،)إناث املاعز،)

النعاج الحلوب،)الخرفان،)صغار املاعز)
والجمال

أميع أنواع الحيوانات وتربية امحياء)
املائية

الخيول،)إناث امبقار،)الخنازير،)
الدواأن،)امكباش وامرانب
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الدأاج املنتج للحم
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الدواأن،)امبقار،)امغنام واملاعز

امبقار،)الخنازير،)الدواأن،)

الخيول،)امرانب،)امغنام واملاعز

امبقار الحلوب والنعاج املرضعات

 امبقار،)امغنام،)إناث املاعز،

الخيول والدواأن

الدأاج املنتج للحم،)الدأاج املنتج)
للبيض ودأاج للتوالد

huile
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s

s
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الدأاج املنتج للبيض،)دأاج للتوالد)
والدأاج املنتج للحم

الدأاج املنتج للبيض،)دأاج للتوالد)
والدأاج املنتج للحم

الدأاج املنتج للبيض،)والدأاج)
املنتج للحم

الدواأن،)امرانب وامبقار

الدواأن،)امبقار والخنازير

Saccharomyces
de

ATLAMENTHOL
(ATLAS

VETERINAIRE)
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magnésium,

 EARLY 3 Cs (SAIFE
VETMED)

PLUSTEVAL
ELECTROLYTE

 PLUS (David taylor
animal

 nutrition/Plustival
limited)

PLUSTEVAL
TRYPTOCOOL

(David taylor animal
 nutrition/Plustival

limited)

PLUSTEVAL
NEUTRAGAST

(David taylor animal
 nutrition/Plustival

limited)
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ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحثدالعلليداملكلفدبيلتعليمدالعي يدجالبحث)
العلليدرقم)1931.20)صي ردفي)5ي)مندربيعداآلخ4))))ي))فيتحد يسلبر)4)4)()بتغييردق4اردجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوين)
بتحد ددالئحة) 8ي4)() سبتلبر) ((4( 4))ي  مح4م) 4ي) الصي ردفي) (2991.18 املنهيدجالتعليمدالعي يدجالبحثدالعلليدرقم)

مسيلكدالتكوينداملعتلدةدبلؤسسيتدالتعليمدالعي يدالخيصدب4سمدالسنةدالجيمعية)7ي4)/8ي4).

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث 
العلمي،

 بناء)عل0))قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث العلمي رقم)3337.19)الصادر في)2)ربيع اآلخر)1441
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

الصادر) (2991.18 رقم) العلمي  والبحث  العا ي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  عل0  االطالع  وبعد 
بتحد د الئحة مسالك التكوين املعتمدة بمؤسسات التعليم العا ي الخاص برسم) ()2018 سبتمبر) (20(  1440 محرم) (10 في)

السنة))الجامعية)2018/2017،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وباقتراح من لجنة تنسيق التعليم العا ي الخاص املجتمعة بتاريخ)20)نوفمبر)2020،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

تغير مقتضيات امللحق املرفق بقرار))وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث العلمي املشار إليه أعاله)
رقم)2991.18)الصادر في)10)محرم)1440 )20)سبتمبر)2018(،)كما هو محدد بامللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)15)من ربيع اآلخر)1442))فاتح ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*
*  *
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ال4قم
الترتيبي

اسمداملؤسسة
تسليةدمسيلكدالتكوين

)بيللغةدالع4بية)
تسليةدمسيلكدالتكوين

مد هي)بيللغة))الف4نسية)
 تيريخدانتهيء)مدة

اعتلي هي

)الباقي ال تغيير فيه(
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.......................................

HEM Fès((معهددالدراسيتدالعلييدفيدالتدبير

املدرسةدالخيصةدللتدبيردلفيسدالتيبعةدللجيمعة)
(UPF((الخيصةدلفيس



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( الجريدة الرسمية48)  

نصوصدخيصة

م4سومدرقم)2.20.907)صي ردفي)8)ألي ىدامج 0))))ي )3)) يسلبر)4)4)()بإعالندأنداملنفعةدالعيمةدتق�ضيدبإحداثدملعب)

ريي�ضيدبدجاردالهواجرةدألعةدسيديدالعيي�ضيدبترابدأليعةدأجال دصيلحدبإقليمدالنواص4دجبنزعدملكيةدالقطعتيندامرضيتين)

الالزمتيندلهذادالغ4ض.

رئيس الحكومة،

بتاريخ) (1.15.85 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق  (113.14 رقم) التنظيمي  القانون  عل0  بناء)

20)من رمضان)1436 )7) وليو)2015()؛

املتعلق بنزع امللكية مأل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) (7.81 وعل0 القانون رقم)

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رأب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعل0 املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رأب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

 وبعد االطالع عل0 مقرري مجلس أماعة أوالد صالح املتخذ ن خالل دورتيهما العاد تين املنعقدتين عل0 التوا ي بتاريخ

فاتح فبرا ر و)17)ماي)2017)؛

وعل0 البحث اإلداري املباشر من)4)سبتمبر إ 0)4)نوفمبر)2019)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما  لي :

املادة امو 0

أمعة سيدي العيا�ضي بتراب أماعة أوالد صالح) يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث ملعب ريا�ضي بدوار الهواورة،)

بإقليم النواصر.

املادة الثانية

تنزع بناء)عل0 ما ذكر،)ملكية القطعتين امرضيتين الالزمتين لهذه الغا ة،)كما رسمت حدودهما بحاشية ملونة في التصميم)

التجزيئي،)امللحق بأصل هذا املرسوم وعينتا في الجدول التا ي):
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المالك بالمتر
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-



يي)الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021( 

م4سومدرقم)2.20.908)صي ردفي)8)ألي ىدامج 0))))ي )3)) يسلبر)4)4)()بإعالندأنداملنفعةدالعيمةدتق�ضيدبإحداثدملعب)

ريي�ضيدبدجاردأجال دسليليندبجليعةدأجال دصيلحدبإقليمدالنواص4دجبنزعدملكيةدالقطعتيندامرضيتيندالالزمتيندلهذادالغ4ض.

رئيس الحكومة،

بتاريخ) (1.15.85 رقم) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق  (113.14 رقم) التنظيمي  القانون  عل0  بناء)

20)من رمضان)1436 )7) وليو)2015()؛

املتعلق بنزع امللكية مأل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) (7.81 وعل0 القانون رقم)

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رأب)1402 )6)ماي)1982()؛

وعل0 املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رأب)1403 )16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

 2014 أبريل) (28 وبعد االطالع عل0 مقرري مجلس أماعة أوالد صالح املتخذ ن خالل دورتيه العاد ة املنعقدة بتاريخ)

واالستثنائية املنعقدة بتاريخ)7)ديسمبر)2016)؛

وعل0 البحث اإلداري املباشر من)4)سبتمبر إ 0)4)نوفمبر)2019)؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما  لي :

املادة امو 0

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإحداث ملعب ريا�ضي بدوار أوالد سليمان بجماعة أوالد صالح بإقليم النواصر.

املادة الثانية

تنزع بناء)عل0 ما ذكر،)ملكية القطعتين امرضيتين الالزمتين لهذه الغا ة،)كما رسمت حدودهما بحاشية ملونة في التصميم)

التجزيئي،)امللحق بأصل هذا املرسوم وعينتا في الجدول التا ي):

املادة الثالثة.)-) فوض حق نزع امللكية إ 0 رئيس مجلس أماعة أوالد صالح.

إ 0 وزير الداخلية ورئيس مجلس) -)يعهد بتنفيذ ما أاء)في هذا املرسوم،)الذي  نشر في الجريدة الرسمية،) املادة الرابعة.)

أماعة أوالد صالح كل واحد منهما فيما  خصه.

وحرر بالرباط في)8)أمادى امو 0)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الد ن العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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بالمتر
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املادة الثالثة.)-) فوض حق نزع امللكية إ 0 رئيس مجلس أماعة أوالد صالح.

املادة الرابعة.)-)يعهد بتنفيذ ما أاء)في هذا املرسوم،)الذي  نشر في الجريدة الرسمية،)إ 0 وزير الداخلية ورئيس مجلس أماعة أوالد)
صالح كل واحد منهما فيما  خصه.

وحرر بالرباط في)8)أمادى امو 0)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الد ن العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

م4سومدرقم)2.20.909)صي ردفي)8)ألي ىدامج 0))))ي )3)) يسلبر)4)4)) 

للفالحةدمن) قيبلةد أجد أرضيةدفالحيةد منحدقطعةد بإعي ةد  ق�ضيد

أمالكدالدجلةدالخيصةدإ 0دمستفيددأد ددعل0دإث4دإسقيطدحق)

املسللةدلهدسيبقيدبإقليمدسطيت.

رئيس الحكومة،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون  تعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7) نا ر)2005()وال سيما الفصول)5)و)7)و)8)و)24)و)25)و)26)و)28)منه)؛

وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427 

)25) وليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.647 وعل0 املرسوم رقم)

)27)أغسطس)1977()بتحد د الئحة الفالحين املستفيد ن من القطع)

امرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاصة بإقليم)

سطات)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.91.946)الصادر في)21)من ذي القعدة)1413

يعلن بمقتضاه عن إسقاط حق املستفيد الحامل) ()1993 ماي) (13(

لرقم)560)من القطعة امرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من أمالك)

الدولة الخاصة إقليم سطات)؛



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية )ي)  

من) (7 وعل0 الرأي الذي أبدته اللجنة املنصوص عليها في الفصل)

من (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه  املشار  الشريف   الظهير 

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()خالل اأتماعها املنعقد بتاريخ)

19)ماي)2010)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح) واملياه والغابات ووزير 

اإلدارة،

رسم ما  لي :

املادة امو 0

تمنح السيدة فاطنة أميل القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

 الخاصة رقم)13،)املحدثة بتجزئة البروج،)والواقعة بتعاونية اإلصالح

الزراعي)»امحرار«)بجماعة مسكورة،)بإقليم سطات،)املسلمة سابقا)

للسيد عبد القادر بن رحال بن لوادي بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.76.647)بتاريخ)11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

بالجريدة) الذي  نشر  املرسوم،) هذا  في  أاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إ 0 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)

والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة كل)

واحد منهم فيما  خصه.

وحرر بالرباط في)8)أمادى امو 0)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الد ن العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م4سومدرقم)2.20.910)صي ردفي)8)ألي ىدامج 0))))ي )3)) يسلبر)4)4)) 

للفالحةدمن) قيبلةد أجد أرضيةدفالحيةد منحدقطعةد بإعي ةد  ق�ضيد

أمالكدالدجلةدالخيصةدإ 0دمستفيددأد ددعل0دإث4دإسقيطدحق)

املسللةدلهدسيبقيدبإقليمدسطيت.

رئيس الحكومة،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   بناء)

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون  تعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

 28 26)و) 25)و) 24)و) 8)و) 7)و) 5)و) 2005()وال سيما الفصول) )7) نا ر)

منه)؛

وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427 

)25) وليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

الصادر في)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

 1397 من رمضان) (11 الصادر في) (2.76.647 وعل0 املرسوم رقم)

)27)أغسطس)1977()بتحد د الئحة الفالحين املستفيد ن من القطع)

امرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاصة بإقليم)

سطات)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.91.936)الصادر في)21)من ذي القعدة)1413

يعلن بمقتضاه عن إسقاط حق املستفيد الحامل) ()1993 ماي) (13(

لرقم)524)من القطعة امرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من أمالك)

الدولة الخاصة بإقليم سطات)؛

من) (7 وعل0 الرأي الذي أبدته اللجنة املنصوص عليها في الفصل)

من (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه  املشار  الشريف   الظهير 

ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()خالل اأتماعها املنعقد بتاريخ)

19)ماي)2010)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 

الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح) واملياه والغابات ووزير 

اإلدارة،
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رسم ما  لي :

املادة امو 0

الدولة) الفالحية من أمالك  القطعة  الرباع  تمنح السيدة زهرة 
الخاصة رقم)43،)املحدثة بتجزئة البروج،)والواقعة بتعاونية اإلصالح)
الزراعي)»امحرار«)بجماعة مسكورة،)بإقليم سطات،)املسلمة سابقا)
للسيد محمد بن صالح بن قاسم بناء)عل0 املرسوم املشار إليه أعاله)

رقم)2.76.647)بتاريخ)11)من رمضان)1397 )27)أغسطس)1977(.

املادة الثانية

بالجريدة) الذي  نشر  املرسوم،) هذا  في  أاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية،)إ 0 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)
والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة كل)

واحد منهم فيما  خصه.

وحرر بالرباط في)8)أمادى امو 0)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الد ن العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

م4سومدرقم)2.20.911)صي ردفي)8)ألي ىدامج 0))))ي )3)) يسلبر)4)4)) 
للفالحةدمن) قيبلةد أجد أرضيةدفالحيةد منحدقطعةد بإعي ةد  ق�ضيد
أمالكدالدجلةدالخيصةدإ 0دمستفيددأد ددعل0دإث4دإسقيطدحق)

املسللةدلهدسيبقيدبإقليمدسطيت.

رئيس الحكومة،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  عل0   بناء)
ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون  تعلق بمنح)
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)
1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

 28 26)و) 25)و) 24)و) 8)و) 7)و) 5)و) 2005()وال سيما الفصول) )7) نا ر)
منه)؛

وعل0 املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من أمادى اآلخرة)1427 
)25) وليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

الصادر في)22)من ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()؛

وعل0 املرسوم رقم)2.83.670)الصادر في)13)من أمادى امو 0)1405 
 )4)فبرا ر)1985()بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية

أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة الخاصةبإقليم سطات)؛

 وعل0 املرسوم رقم)2.91.926)الصادر في)21)من ذي القعدة)1413
يعلن بمقتضاه عن إسقاط حق املستفيد الحامل) ()1993 ماي) (13(
لرقم)130)من القطعة امرضية الفالحية أو القابلة للفالحة من أمالك)

الدولة الخاصة بإقليم سطات)؛

من) (7 وعل0 الرأي الذي أبدته اللجنة املنصوص عليها في الفصل)
من (22 بتاريخ) (1.72.277 رقم) أعاله  إليه  املشار  الشريف   الظهير 
ذي القعدة)1392 )29)ديسمبر)1972()خالل اأتماعها املنعقدة بتاريخ)

19)ماي)2010)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  من  وباقتراح 
الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح) واملياه والغابات ووزير 

اإلدارة،

رسم ما  لي :

املادة امو 0

الدولة) أمالك  من  الفالحية  القطعة  محمد  عمار  السيد   منح 
والواقعة بتعاونية) املحدثة بتجزئة خميس اكدانة،) (،9 الخاصة رقم)
سطات،) بإقليم  أكدانة،) بجماعة  »السمامية«) الزراعي) اإلصالح 
املسلمة سابقا للسيد عمرو بن إبراهيم عمار بناء)عل0 املرسوم املشار)
 1405 امو 0) من أمادى  (13 في) الصادر  (2.83.670 إليه أعاله رقم)

)4)فبرا ر)1985(.

املادة الثانية

بالجريدة) الذي  نشر  املرسوم،) هذا  في  أاء) ما  بتنفيذ  يعهد 
الرسمية،)إ 0 وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)
والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة كل)

واحد منهم فيما  خصه.

وحرر بالرباط في)8)أمادى امو 0)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الد ن العثماني.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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م4سومدرقمد2.20.912دصي ردفيد8دألي ىدامج 0د)))يد)3)د يسلبرد4)4)(د ق�ضيدبتحد ددامللكدالعلوميدلسيحلدالبح4د

امبيضداملتوسطد»بحيرةدميرشيكي«دالتيبعدللنفوذدالترابيدلجليعةدأركليندبإقليمدالنيضور

رئيس الحكومة،

 بناء)عل0 الظهير الشريف الصادر في)7)شعبان)1332))فاتح  وليو)1914()املتعلق بامللك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه،

وال سيما الفصلين امول والسابع منه)؛

وبعد االطالع عل0 ملف البحث العمومي املباشر من)15)أبريل إ 0)14)ماي)2019)بمكاتب قيادة كبدانة بإقليم الناضور)؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوأيستيك واملاء،

رسم ما  لي :

املادة امو 0

 حدد امللك العمومي البحري لساحل البحر امبيض املتوسط)»بحيرة مارشيكا«)بجماعة أركمان بإقليم الناضور بين الوتد)

رقم))B1()والوتد رقم))B43()ومن الوتد))B44()إ 0 الوتد))B154()حسب الخط املرسوم باللون البنفسجي في التصاميم التجزيئية)

ذات املقياس)1/2000)امللحقة بأصل هذا املرسوم ووفق أدول إحداثيات الحدود اآلتي بعده):
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املادة الثانية.)-) ودع نظير من التصاميم املشار إليها في املادة امو 0 أعاله بجماعة أركمان وباملحافظة عل0 اممالك العقارية)

واملسح العقاري بالناضور.

املادة الثالثة.)-)يعهد بتنفيذ ما أاء)في هذا املرسوم،)الذي  نشر بالجريدة الرسمية،)إ 0 وزير التجهيز والنقل واللوأيستيك)

واملاء.

وحرر بالرباط في)8)أمادى امو 0)1442 )23)ديسمبر)2020(.

اإلمضاء : سعد الد ن العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوأيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)
العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد
)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2784.20 رقم)  العلليد
)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)
في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)أجك4انيي):

».........................................................................................................
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»(–(Qualification( physician,( doctor( of( medicine,( general(

»(medicine,(délivrée(par(Kharkiv(national(medical(University(- 

»(Ukraine( -( le( 29( juin( 2017,( assortie( d’un( stage( de( deux(

»(années( :( du( 14( février( 2018( au( 4( avril( 2019( au( C.H.U(

»(Rabat( -( Salé( et( du( 8( août( 2019( au( 10( juin( 2020( à 

»(la( province( de( Rabat( et( d’une( attestation( d’évaluation(

»(des( connaissances( et( des( compétences,( délivrée( par 

»(la(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Rabat.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد

)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2785.20 رقم)  العلليد

)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)

في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)فيدراليةدرجسيي):

».........................................................................................................

»(–(Qualification( de( médecin,( dans( la( spécialité( médecine(
»(générale,( docteur( en( médecine,( délivré( par( l’Académie(
»(d’Etat(de(médecine(de(Kouban/Krasnodar,(Fédération(de(
»(Russie( -( le(1er( juillet(2000,(assortie(d’un(stage(de(deux(
»(années( :( du( 17( septembre( 2018( au( 1er juillet 2019 au 
»(C.H.U(Rabat(-(Salé(et(du(7(octobre(2019(au(7(août(2020(
»(à(la(province(de(Kénitra(et(d’une(attestation(d’évaluation(
»(des(connaissances(et(des(compétences,(délivrée(par( la(
»(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Rabat.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)
العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد
)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2786.20 رقم)  العلليد
)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)
في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   ((4

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)فيدراليةدرجسيي):

».........................................................................................................

»(–(Qualification( de( médecin,( dans( la( spécialité( médecine(

»(générale,(délivrée(par( l’Université(d’Etat(de  Tambov(G.R. 

»(Derjavin,( Fédération( de( Russie( -( le( 7( juillet( 2017,(

»(assortie(d’un(stage(de(deux(années(: du(12(février(2018(

»(au(19(janvier(2019(au(C.H.U(Rabat(-  Salé(et(du(3(avril(

»(2019( au( 10( février( 2020( à( la( province  de( Khénifra( et(

»(d’une(attestation(d’évaluation(des connaissances(et(des(

»(compétences,(délivrée(par(la Faculté(de(médecine(et(de(

»(pharmacie(de(Rabat.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد

)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2787.20 رقم)  العلليد

)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)

في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)فيدراليةدرجسيي):

».........................................................................................................



ي))الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(  

»(–(Qualification( de( médecin,( dans( la( spécialité( médecine(

»(générale,( délivrée( par( l’Université( d’Etat( de( médecine 

»(de((Rostov((Sur-Don,(Fédération(de(Russie(-(le(25(juin(2016,(

»(assortie(d’un(stage(de(deux(années(:(du(24(mars(2017(au(

»(22(juin(2018(au(C.H.U(Rabat(-(Salé(et(du(18(janvier(2019 

»(au( 24( février( 2020( à( la( province( de( Khouribgha( et(

»(d’une(attestation(d’évaluation(des(connaissances(et(des(

»(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(

»(pharmacie(de(Rabat.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد

)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2788.20 رقم)  العلليد

)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)

في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)
معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)فيدراليةدرجسيي):

».........................................................................................................

»(–(Qualification( de( médecin,( dans( la( spécialité( médecine(
générale,( délivrée( par( la( première( Université( d’Etat( de(
»(médecine(de(Saint-Pétersbourg ( I.P.(Pavlova,( Fédération(
»(de(Russie( -( le(30( juin(2016,(assortie(d’un(stage(de(deux(
»(années(:(du(27(mai(2017(au(9(mars(2018(au(C.H.U(Rabat(- 
»(Salé( et( du( 3( septembre( 2018( au( 4( août( 2019( à( la(
»(province( d’Agadir( et( d’une( attestation( d’évaluation( des(
»(connaissances(et(des(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(
»(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Rabat.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)
العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد
)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2789.20 رقم)  العلليد
)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)
في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   (((

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)رجمينيي):

».........................................................................................................

»(–(Titlul(de(doctor(medic(in(domeniul(sanatate,(programul(

»(medicina,(délivré(par(Facultatea(de(medicina,(Universitatii(

»(de(Vest(Vasile(Goldis(din(Arad,(Roumanie(-(le(9(janvier(2018,(

»(assorti( d’une( attestation( d’évaluation( des( connaissances 

»(et(des(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(

»(et(de(pharmacie(de(Rabat.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد

)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2790.20 رقم)  العلليد

)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)

في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)رجمينيي):

».........................................................................................................



3))الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(  

»(–(Titlul( licenta( de( doctor( -( medic,( in( domeniul( sanatate,(

»(specializarea(medicina,(délivré(par(Facultatea(de(medicina,(

Universitatii(de(medicina(si(farmacie(»GR.T.POPA«(din(IASI, 

»(Roumanie( -( le( 21( mars( 2014,( assorti( d’une( attestation(

»(d’évaluation( des( connaissances( et( des( compétences,(

»(délivrée( par( la( Faculté(de(médecine(et( de(pharmacie(de(

»(Rabat(-(le(6(janvier(2020.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد

)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2791.20 رقم)  العلليد

)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)

في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم   »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)رجمينيي):

».........................................................................................................

»(–(Titlul(de(doctor(medic,( in(domeniul(sanatate,(programul(

»(medicina,(délivré(par(Facultatea(de(medicina,(Universitatii 

»(de( medicina( si( farmacie( »Victor( Babes«,( din( Timisoara,(

»(Roumanie(-(le(25(novembre(2019,(assorti(d’une(attestation 

»(d’évaluation( des( connaissances( et( des( compétences, 

»(délivrée( par( la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie 

»(de(Marrakech(-(le(18(juin(2020.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)
العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد
)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2792.20 رقم)  العلليد
)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)
في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   (((

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)أجك4انيي):

».........................................................................................................

»(–(Qualification( of( physician,( doctor( of( medicine,( general(

»(medicine,( délivrée( par( Zaporozhye( state( medical(

»(University(-(Ukraine(-(le(17(juin(2016,(assortie d’un(stage(

»(de(deux(années(:(du(15(décembre(2016(au(9(février(2018(

»(au(C.H.U(Rabat(-(Salé(et(du(18(avril(2018(au(6(mars(2019(

»(à(la(province(de(Témara(et(d’une(attestation(d’évaluation(

»(des(connaissances(et(des(compétences,(délivrée(par( la 

»(Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie( de( Rabat( -( le 

»(29(juin(2020.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي4د لدىد املنتدبد للوزي4د ق4ارد

العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2793.20)صي ردفي))))مندربيعدامجل))))ي

في الصي رد (666.03 رقم) الق4ارد بتتليمد ()(4(4 نوفلبر)  )4ي)

الشهي ات) بتحد ددالئحةد ()(443 )))سبتلبر) )))ي  رأب) (7

أم4اض) (: تخصص) التيدتعي لد بلومدالتخصصدفيدالطب،)

املسيلكدالبولية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي وتكوين امطر والبحث)

()2003 سبتمبر) (4(  1424 رأب) (7 في) الصادر  (666.03 رقم) العلمي 

الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحد د 

تخصص):)أمراض املسالك البولية كما وقع تتميمه)؛

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)666.03)الصادر في)7)رأب)1424 )4)سبتمبر)2003():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض املسالك البولية):

.......................................................................................................«

»-)السينغيل):

»..........................................................................................................
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»(–( Diplôme( d’études( spécialisées( )D.E.S(( d’urologie,(

»(délivré( par( la( Faculté( de( médecine,( de( pharmacie( et 

»(d’odontologie,( Université( Cheikh-Anta-Diop( de( Dakar( - 

»(Sénégal( -( le( 21( août( 2019,( assorti( d’une( attestation(

»(d’évaluation( des( connaissances( et( des( compétences,(

»(délivrée( par( la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie( de(

»(Fès(-(le(30(juin(2020.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي4د لدىد املنتدبد للوزي4د ق4ارد

العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)2794.20)صي ردفي))))مندربيعدامجل))))ي 

في) الصي رد (570.04 رقم) الق4ارد بتتليمد ()(4(4 نوفلبر) )4ي)

5ي)مندصف4)5))ي )6)أب4يل))44)()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

امم4اض) (: تخصص) التيدتعي لد بلومدالتخصصدفيدالطب،)

الجلد ة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي وتكوين امطر والبحث)

()2004 1425 )6)أبريل) 15)من صفر) 570.04)الصادر في) العلمي رقم)

الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحد د 

تخصص):)اممراض الجلد ة كما وقع تتميمه)؛

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)570.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)اممراض الجلد ة):

.........................................................................................................«

»-)السينغيل):

»...............................................................................................................

»(–(Diplôme( d’études( spécialisées( )D.E.S(( de( dermatologie(

»(vénéréologie,( délivré( par( la( Faculté( de( médecine,( de(

»(pharmacie( et( d’odontologie,( Université( Cheikh( -( Anta( - 

»(Diop( de( Dakar( -( Sénégal( -( le( 29( mars( 2019,( assorti(

»(d’une( attestation( d’évaluation( des( connaissances( et( des(

»(compétences,( délivrée( par( la( Faculté( de( médecine( et( de(

»(pharmacie(de(Marrakech(-(le(15(juillet(2020.(«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد

)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2797.20 رقم)  العلليد

)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)

في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   ((6

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي):

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)رجمينيي):

».........................................................................................................

»(–(Titlul(de(doctor(medic(in(domeniul(sanatate,(programul 

»(medicina,(délivré(par(Facultatea(de(medicina,(Universitatii 

»(de( Vest( Vasile( Goldis( din( Arad( -( Roumanie( - le 30 

»(janvier(2018,(assorti(d’une(attestation(d’évaluation(des 

»(connaissances( et( des( compétences,( délivrée( par( la(

»(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Rabat.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطنيةد التربيةد جزي4د لدىد املنتدبد للوزي4د ق4ارد

العي ي) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)2798.20)صي ردفي))))مندربيعدامجل))))ي 

في) الصي رد (743.09 رقم) الق4ارد بتتليمد )4ي)نوفلبر)4)4)()

الئحة) بتحد دد ()(449 ))))ميرس) 34)ي  امجل) ربيعد مند ((6

الشهي اتدالتيدتعي لد بلومدالتخصصدفيدالطب،)تخصص):)

البيولوأيةدالطبية))أجدالتحيليلدالبيولوأيةدالطبية(.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

العا ي) والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  عل0  االطالع  بعد 

من ربيع (26 الصادر في) (743.09  وتكوين امطر والبحث العلمي رقم)

بتحد د الئحة الشهادات التي تعادل) ()2009 1430 )24)مارس) امول)

دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)البيولوأية الطبية))أو التحاليل)

البيولوأية الطبية()كما وقع تتميمه)؛

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي :

املادة امو 0

 تتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع امول)1430 )24)مارس)2009():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

الطبية) البيولوأية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص  »دبلوم 

»)أو التحاليل البيولوأية الطبية():

.......................................................................................................«

»)-)السينغيل):

»............................................................................................................



7))الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(  

»( –( Diplôme( d’études( spécialisées( )D.E.S(( de( biologie(
»( clinique,( délivré( par( la( Faculté( de( médecine,( de(
»(pharmacie(et(d’odontologie,(Université(Cheikh(-(Anta(- 
»( Diop( de( Dakar,( Sénégal( -( le( 24( juillet( 2019,( assorti(
»(d’une(attestation(d’évaluation(des(connaissances(et(des(
»(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(
»(pharmacie(de(Casablanca(-(le(10(juillet(2020.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)
العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد
)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2801.20 رقم)  العلليد
)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)
في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
وامطباء،

قرر ما  لي):

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)فيدراليةدرجسيي):

».........................................................................................................

»(–(Qualification( en( médecine( générale,( ( docteur( en(

»(médecine,(délivrée(par l’Académie(d’Etat(de(médecine(et(

»(de(pédiatrie(de(Saint-(Pétersbourg,(Fédération(de(Russie((-((

»(le( 16( juin( 2011,( assortie( d’un( stage( de( deux( années( : 

»(une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier( Ibn(Rochd(de(

»(Casablanca(et(une(année(au(sein  du(Centre(hospitalier(

»(El(Antaki(de(Marrakech,(validé(par(la(Faculté(de(médecine 

»(et(de(pharmacie de(Casablanca(-(le(22(juillet(2020.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد

)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2803.20 رقم)  العلليد

)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)

في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   ((8

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي):

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)أجك4انيي):

».........................................................................................................

»(–(Qualification( du( médecin( et( le( titre( du( docteur( en(

»(médecine,( en( spécialité( médecine( générale,( délivrée( par(

»(l’Université((nationale(de(médecine(de(Kharkiv(-(Ukraine(- 

»(le(28(mai(2012,(assortie d’un(stage(de(deux(années(: une 

»(année( au( sein( du( Centre( hospitalier( régional( El( Farabi 

»(d’Oujda( et( une( année( au( sein( du( Centre( hospitalier(

»(universitaire(Mohammed VI(d’Oujda,(validé(par(la(Faculté 

»(de(médecine(et(de(pharmacie(d’Oujda(-(le(28(juillet(2020.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد

)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2807.20 رقم)  العلليد

)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)

في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي):

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)أجك4انيي):

»..........................................................................................................
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»(–(Qualification( of( physician,( doctor( of( medicine,( specialist(

»(degree(general(medicine,(délivrée(par( Ivan(Horbachevsky(

»(Ternopil( state( medical( University( -( Ukraine( -( le( 23( juin(

»(2016,( assortie( d’un( stage( de( deux( années( :( une( année(

»(au( sein( du( Centre( hospitalier( Ibn( Rochd( de( Casablanca(

»(et( une( année( au( sein( du( Centre( hospitalier( préfectoral 

»(Sidi( Bernoussi( de( Casablanca,( validé( par( la( Faculté( de(

»(médecine(et(de(pharmacie(de(Casablanca(-(le(22(juin(2020.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد

)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2808.20 رقم)  العلليد

)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)

في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي):

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)
معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)فيدراليةدرجسيي):

».........................................................................................................

»(–(Qualification(en(médecine(générale,(docteur(en(médecine,(
»(délivrée( par( l’Université( d’Etat( de( médecine( de( Riazan,(
»(Fédération(de(Russie(-(le(25(juin(2012,(assortie(d’un(stage(
»(de(deux(années(:(du(13(juillet(2018(au(13(juillet(2019(au(
»(sein( du( Centre( hospitalier( Hassan( II( de( Fès( et( du( 4( août(
»(2019(au(4(août(2020(à(l’hôpital(al(Ghassani(de(Fès,(validé(
»(par( la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie( de( Fès( -( le 
»(13(août(2020.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق4اردللوزي4داملنتدبدلدىدجزي4دالتربيةدالوطنيةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)
العي يدجالبحث) بيلتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد العي يد
)))ي امجل) ربيعد مند ((( في) صي رد (2818.20 رقم)  العلليد
)4ي)نوفلبر)4)4)()بتغييردجتتليمدالق4اردرقم)2963.97)الصي ر)
في)))شعبين)8ي)ي )3) يسلبر)997ي()بتحد ددالئحةدالشهي ات)

التيدتعي لد بلومد كتوردفيدالطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
العا ي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي،

بعد االطالع عل0 قرار وزير التعليم العا ي والبحث العلمي والثقافة))
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحد د)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛
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وعل0 قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إ 0 الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العا ي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العا ي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

29)سبتمبر)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

وامطباء،

قرر ما  لي):

املادة امو 0

 تغير وتتمم عل0 النحو التا ي املادة امو 0 من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة امو 0.)-)تحدد عل0 النحو التا ي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«

»-)فيدراليةدرجسيي):

».........................................................................................................

»(–(Qualification( de( médecin,( dans( la( spécialité( médecine(

»(générale,(délivrée(par l’Academie(d’Etat(de(médecine(de(

»(Voronej(nommée(N.N.(Bourdenko,(Fédération(de(Russie(- 

»(le( 30( juin( 2014,( assortie( d’un( stage( de( deux( années( : 

»(du( 19( mars( 2015( au( 28( juin( 2016( au( C.H.U( Rabat( - 

»(Salé( et( du( 6( février( 2017( au( 27( novembre( 2017( à( la(

»(province( de( Kénitra( et( d’une( attestation( d’évaluation(

»(des(connaissances(et(des(compétences,(délivrée(par( la(

»(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Rabat.«

املادة الثانية

 نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع امول)1442 )10)نوفمبر)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.
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مجلسداملنيفسة

ربيع) مند (34 في) الصي رد 74/ق/4)4)) عد ) املنيفسةد ملجلسد ق4ارد

امجل))))ي )6ي)نوفلبر))4)4)()املتعلقدبتو يداملجلعدالش4يف)

مبيش4)) بشكلد الحص4يةد امل4اقبةد (»OCP( S.A.« للفوسفيط)

.»Dupont(OCP(Operations(Consulting(.S.A«((لش4كة

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 عل0 القانون رقم) بناء)

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30) ونيو)2014()؛

واملنافسة) امسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعل0 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435

)30) ونيو)2014()؛

1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم   وعل0 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

امسعار واملنافسة)؛

 1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109 وعل0 املرسوم رقم)

)4) ونيو2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛)

بتاريخ))) املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اأتماع  وعل0 

14)من) 2020()طبقا ملقتضيات املادة) نونبر) (16(  1442 30)من امول)

القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

لدى) املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعل0 

بتاريخ 56/ع.ت.إ/2020) املنافسة تحت عدد) العامة ملجلس   اممانة 

شركة املتعلق باقتناء) (،)2020 أغسطس) (13(  1441 من شوال) (22 

لشركة) التصويت  وحقوق  رأسمال  من  (%50 لنسبة) (»OCP s.a«

لشركة) اململوكة  (»Dupont OCP Operations Consulting s.a«

»Dupont(de(Nemours()Deutshland((GmbH«)؛

بتاريخ) (2020/66 وعل0 قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم)

27)من ذي الحجة)1441 )17)أغسطس)2020()والقا�ضي بتعيين مقرر)

104.12)املتعلق) 27)من القانون رقم) )محكام املادة)
ً
في املوضوع طبقا

بحرية امسعار واملنافسة)؛

وحيث إن عملية التركيز هذه كانت موضوع عقد اقتناء))لألسهم)

بتاريخ)7) وليو)2020)بين امطراف املعنية)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)
بتاريخ) الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  باملوقع 
13)من صفر)1442)))فاتح أكتوبر2020()والذي  منح أأل عشرة))10()
أ ام لألغيار املعنية قصد إبداء)مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز)

أعاله)؛

وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بخدمات االستشارة في مجا ي)
حول) مالحظة  أ ة  لم  بدوا  الصناعي  القطاع  في  والتدبير  السالمة 

عملية التركيز هذه)؛

 1442 صفر) (5 بتاريخ) امللف  وثائق  أميع  استكمال  وبعد 
)23)سبتمبر)2020()؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)
التبليغ بتاريخ)10)صفر)1442 ) 28)سبتمبر)2020()؛

القانوني) النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 
النظام) من  (31 املادة) في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة  معضاء)
املنعقد) اأتماعها  محضر  في  أسماؤهم  والواردة  للمجلس  الداخلي 

بتاريخ)30)من ربيع امول)1442 ) 16)نونبر)2020()؛

املعد بشأن) للتقرير  العام ومقرر املوضوع  املقرر  تقد م  وبعد 
املنبثقة) وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،) التركيز  عملية 
بتاريخ) املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اأتماع  خالل  عنه،)

30)من ربيع امول)1442  )16)نونبر)2020()؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس)
املنافسة تستوأب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

املنصوص عليها في املواد)1)و11)و12)من القانون رقم)104.12)؛

11)تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة) وحيث إن املادة)
للتبليغ إ 0 مجلس املنافسة بغرض))دراستها والترخيص))لها،)كما))أن)
املادة))12)تحدد))أسقف رقم))املعامالت))الوطني))أو العالمي والذي  جب)
أن  فوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652 
أو عندما تنجز أميع املنشآت التي تكون طرفا في) املشار إليه أعاله،)
عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من)40%)من البيوع)
أو الشراءات أو املعامالت امخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوأات)
أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في أزء)مهم من)

السوق املذكورة)؛

لنسبة ( (»OCP s.a«  وحيث إن هذه العملية تتعلق باقتناء)شركة)
 »Dupont( OCP لشركة) التصويت  وحقوق  رأسمال  من  (%50
 »Dupont( de لشركة) اململوكة  (Operations Consulting s.a«

»Nemours()Deutshland((GmbH)؛
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وحيث إن العملية ستمكن شركة)»OCP s.a«)من أن تصبح مالكة)

 »Dupont( OCP( Operations( Consulting من أسهم) (% (100 لنسبة)

»s.a)و بالتا ي ستصبح هذه امخيرة خاضعة للمراقبة الحصرية عوض)

املراقبة املشتركة)؛

إ 0 املراقبة الحصرية) وحيث إن التحول من املراقبة املشتركة 

القانون) من  (11 املادة) مدلول  حسب  اقتصاد ا  تركيزا  يشكل 

الخاضعة) االقتصادي  التركيز  عمليات  تعرف  والتي  (104.12 رقم)

للتبليغ إ 0 مجلس املنافسة)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع اللزامية التبليغ،)الستيفائها شرطين)

12)من القانون) من الشروط املنصوص عليهما بموأب أحكام املادة)

املعامالت) رقم  سقف  لتجاوز  وذلك  الذكر  السالف  (104.12 رقم)

اإلأما ي العالمي وكذا رقم املعامالت اإلأما ي املنجز بالسوق املغربية)

ملجموع املنشآت واملحدد ن في املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652)؛

وحيث إن الشركة املقتنية)»OCP s.a«)هي شركة مساهمة خاضعة)

95%)من طرف) 1920)ومملوكة بنسبة) للقانون املغربي أنشئت سنة)

الدولة املغربية وهي تعتبر أكبر منتج عالمي للفوسفاط و امسمدة)؛)

وحيث إن شركة)»OCP s.a«)تتوفر باملغرب عل0 أربع))4()مواقع)

منجمية بكل من خريبكة و بن أرير و اليوسفية و بوكراع و كذا)

منصتين صناعيتين للتحويل بكل من))الجرف امصفر و اسفي)؛)

 »Dupont( OCP( Operations املستهدفة) الشركة  إن  وحيث 

»Consulting(s.a)هي شركة مساهمة خاضعة للقانون املغربي أنشئت)

»OCP s.a« طرف) من  بالتساوي  مملوك  رأسمالها  و  (2013  سنة)

و مجموعة)Dupond)؛

 »Dupont( OCP( Operations( Consulting( s.a« وحيث إن شركة)

مجا ي) في  االستشارة  خدمات  تسويق  و  تقد م  عبر  باملغرب  تنشط 

السالمة في القطاع الصناعي وكذا التنمية املستدامة)؛

وحيث إنه،)حسب ملف التبليغ وكذا تصريحات أطراف العملية،)

املتبقية) امسهم  من  (%50 لنسبة) (»OCP s.a« شركة) اقتناء) فإن 

 سيمكنها من االستفادة من كفاءات املوارد البشرية للشركة املقتناة

الخبرات) كذا  و  للفوسفاط)) الشريف  املجمع  عمل  ببيئة  ومعرفتها 

(، (Dupont مجموعة) مع  الشراكة  بعد  تطويرها  تم  التي  التقنية 

وال سيما في مجال السالمة في القطاع الصناعي و الذي يعتبر محوريا)

للمجموعة)؛

وحيث إن هذه العملية من شأنها أ ضا أن تمكن املجمع الشريف)

للفوسفاط من تحقيق د نامية مشتركة مع الشركات امخرى التابعة)

للمجموعة الفاعلة في سوق االستشارة،)وبالتا ي إغناء)عرضها في هذا)

القطاع)؛

مصالح) به  قامت  الذي  التناف�ضي،) التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 

وفرتها) التي  الوثائق  عل0  استنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

سوق املنتوج) تم تحد د امسواق املعنية بشقيها،) امطراف املبلغة،)

محكام) تطبيقا  وذلك  للعملية،) الجغرافي  واالمتداد  الخدمة  أو 

النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز،)الوارد)

حيث يعرف السوق) إليه أعاله،) املشار  في املرسوم رقم)2.14.652)

املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوأات أو املوقع)

الجغرافي،)والتي  كون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير)

مباشرة)؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف أن السوق املرأعية املعنية لهذه)

العملية هي السوق الوطنية لخدمات االستشارة في مجال السالمة)

والتدبير في القطاع الصناعي)؛

وحيث إنه ال وأود مي تداخل عمودي ما بين أنشطة الشركة)

املقتنية)»OCP s.a«)والنشاط املتعلق بالسوق املعنية)؛

باملنافسة عل0 املستوى) التركيز هذه لن تخل  وحيث إن عملية 

التكتلي نظرا لغياب أي روابط ال من الناحية التقنية وال من الناحية)

التجارية بين السوق املرأعية املعنية و كذا امسواق امخرى التي)

تنشط فيها الشركة املقتنية)»)OCP s.a«)؛

أخرتين) شركتين  للفوسفاط  ملك  الشريف  املجمع  إن  وحيث 

تنشطان في مجال االستشارة مما سينتج عنه تداخل أفقي عل0 مستوى)

السوق املرأعية املعنية و ستؤدي إ 0 تغيير طفيف في حصة سوق)

الشركة املقتنية في هذه السوق وتبقى ضعيفة مقارنة مع حصص)

سوق الشركات الفاعلة في نفس السوق)؛

وحيث إن السوق املرأعية املعنية تعرف تواأد شركات منافسة)

 »The(Boston(Consulting(و(»McKinsey«(:(رائدة في قطاع االستشارة

»Group)و»Ernst & Young et associés«(»KPMG«)مما  جعلها تتميز)

بوأود ضغوط تنافسية قوية عل0 الشركة املقتنية وبالتا ي فإن عملية)

التركيز هذه لن تخل باملنافسة عل0 املستوى امفقي في السوق املعنية)؛

(»Dupont OCP Operations Consulting s.a«(وحيث إن شركة

ليس لديها اتفاقيات تسويق حصرية في السوق املغربية)؛

وحيث إنه استنادا إ 0 الوثائق التي وفرتها امطراف املبلغة،)تبين)

عل0 أنه لن  ترتب عن هذه العملية أي أثر سلبي عل0 املنافسة في السوق)

املرأعية املعنية أو في أزء)مهم منهما.
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قرر ما  لي):

املادة امو 0

اممانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ) 56/ع.ت.إ/2020) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

الشروط) يستوفي  (،)2020 نوفمبر) (16  (  1442 امول) ربيع  من  (30

القانونية.

املادة الثانية

 رخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتو ي)

بشكل) الحصرية  املراقبة  (»OCP s.a« للفوسفاط) الشريف  املجمع 

.(»Dupont OCP Operations Consulting s.a«(مباشر لشركة

اإلمضاء : ادريس الڭراوي.

ربيع مند (34 في) الصي رد ي7/ق/4)4)) عد ) املنيفسةد ملجلسد  ق4ارد

امجل))))ي )6ي)نوفلبر)4)4)()املتعلقدبإنشيء)كلدمندش4كتي)

  »Wolong Electricج (»ZF( China( Investment( Co.( Ltd»

 »Wolong ZF(ملنشأةدمشتركةدحيملةدلإلسم(Group(Co.(Ltd»

.Automotive(Electric(Motors(Co.(Ltd»

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 عل0 القانون رقم) بناء)

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30) ونيو)2014()؛

واملنافسة) امسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعل0 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435 

)30) ونيو)2014()؛

1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم   وعل0 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

امسعار واملنافسة)؛

 1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109 وعل0 املرسوم رقم)

)4) ونيو2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛)

بتاريخ) املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اأتماع  وعل0 

30)من ربيع امول)1442 )16)نوفمبر)2020()طبقا ملقتضيات املادة)14 

من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

وعل0 ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى اممانة)

بتاريخ 059/ع.ت.إ/2020) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

 26)من محرم)1442 )17)أغسطس)2020(،)املتعلق بإنشاء)كل من شركتي

 »Wolong( Electric( Groupو ((»ZF( China( Investment( Co.,( Ltd(«

 »Wolong( ZF( Automotive ملنشأة مشتركة حاملة السم) (Co.,( Ltd«

»Electric(Motors(Co.,(Ltd)والتي ستنشط في سوق تطوير وتصميم)

وتصنيع))بيع املحركات الكهربائية لدفع املركبات)؛)

بتاريخ) (69/2020 وعل0 قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم)

والقا�ضي بتعيين مقرر) ()2020 أغسطس) (17(  1442 من محرم) (26

104.12)املتعلق) 27)من القانون رقم) )محكام املادة)
ً
في املوضوع طبقا

بحرية امسعار واملنافسة)؛

 وحيث إن عملية التركيز هذه كانت موضوع عقد موقع بتاريخ

والذي) بين امطراف املعنية لخلق منشأة مشتركة،) (2020 مارس) (10

 ZF China و) (Wolong بموأبه ستحصل عل0 التوا ي كل من شركتي)

26%)من إأما ي حقوق التصويت للشركة) و) (%74 عل0 أسهم تمثل)

املشتركة)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ) للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

أ ام) (10 والذي  منح أأل) ()2020 سبتمبر) (30(  1442 من صفر) (12

لألغيار قصد إبداء)مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله)؛

وتصميم) تطوير  بمجال  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 

أ ة) لم  بدوا  املركبات،) لدفع  الكهربائية  املحركات  وبيع  وتصنيع 

مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

 1442 صفر) (5 بتاريخ) امللف  وثائق  أميع  استكمال  وبعد 

)23)سبتمبر)2020()؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)5)صفر)1442 )23)سبتمبر)2020()؛

القانوني) النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 

النظام) من  (31 املادة) في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة  معضاء)

املنعقد) اأتماعها  محضر  في  أسماؤهم  والواردة  للمجلس  الداخلي 

بتاريخ)30)من ربيع امول)1442 )16)نوفمبر)2020()؛

املعد بشأن) للتقرير  العام ومقرر املوضوع  املقرر  تقد م  وبعد 

املنبثقة) وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكورة،) التركيز  عملية 

بتاريخ) املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اأتماع  خالل  عنه،)

30)من ربيع امول)1442 )16)نوفمبر)2020()؛
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مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 

املنافسة تستوأب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

املنصوص عليها في املادتين)11)و12)من القانون رقم)104.12؛

11)تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة) وحيث إن املادة)

كما أن) للتبليغ إ 0 مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)

املادة)12)تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي  جب)

املرسوم) من  ()8( الثامنة) املادة  بمقت�ضى  املحدد  السقف  أن  فوق 

أو عندما تنجز أميع) اليه أعاله،) املشار  (2.14.652 التطبيقي رقم)

املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة)

من البيوع أو الشراءات أو املعامالت) ()%40( أكثر من أربعين باملائة)

امخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوأات أو الخدمات من نفس)

النوع أو القابلة لالستبدال أو في أزء)مهم من السوق املذكورة)؛

وحيث إن العقد املوقع بين امطراف  نص عل0 سيطرة مشتركة)

(،.Wolong( ZF( Automorive( Electric( Motors( Co.,( Ltd عل0 شركة)

وهي شركة مشتركة))joint-venture()منشأة مؤخرا ما بين الطرفين)؛

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة)11)من)
املشار إليه أعاله والتي تنص عل0 أنه يشكل) (104.12 القانون رقم)
إحداث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان) تركيزا،)
 Wolong ZF Automorive شركة) أن  والحال  مستقل،) اقتصادي 

.Electric(Motors(Co.,(Ltd)تعد كذلك منذ إحداثها بموأب عقد موقع)
يشكل تركيزا) املشتركة  املنشأة  خلق  فإن  (،2020 مارس) (10 بتاريخ)
والتي) رقم)104.12) القانون  من  املادة)11) مدلول  حسب  اقتصاد ا 
مجلس) إ 0  للتبليغ  الخاضعة  االقتصادي  التركيز  عمليات  تعرف 

املنافسة؛

رقم) كون  التبليغ،) إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 
املعامالت اإلأما ي ملجموع املنشآت تجاوز السقف املحدد في املادة)8 

من املرسوم رقم)2.14.652)؛)

وحيث إن امطراف املعنية بعملية التركيز هي):

- » ZF China Investment Company« التي  قع مقرها الرئي�ضي 
بجمهورية الصين الشعبية، هي شركة عاملية للتكنولوأيا تقوم 
واملركبات  السيارات  وأنظمة  منتجات  وتوزيع  وتصنيع  بتطوير 
التجارية والتكنولوأيا الصناعية. وتشمل املنتجات التي تسوقها 
ناقل الحركة والتوأيه واملحاور والقوابض واملخمدات ومكونات 
وأنظمة الهيكل وتقنيات السالمة النشيطة والسلبية لتطبيقات 

السيارات واملكونات امخرى ذات الصلة ؛

- »Wolong(Electric(Group« التي  قع مقرها الرئي�ضي بجمهورية 
الصين الشعبية، هي شركة لتصنيع املحركات، وتشمل منتجاتها 
مختلف املحركات )الكهربائية( وأنظمة التحكم، ومحطات الطاقة 

الكهروضوئية، وبطاريات UPS، وآالت البناء ؛

 Z.F(وحيث إنه حسب ملف التبليغ،)فإن خلق املنشأة املشتركة بين
كمزود صيني) (Wolongو كمزود عالمي ورائد في صناعة السيارات؛)
للمحركات الكهربائية للمركبات وذات خبرة في املجال باإلضافة إ 0)
توفرها عل0 زبناء)في السوق الصينية،) ندرج في إطار مشروع تعزيز)
ملنتجات) التنافسية  القدرة  وتحسين  بينهما  االقتصادي  التكامل 
الشركة املشتركة))في السوق العاملية وكذا استخدام مهارات امطراف)
وبيع) وتصنيع  وتصميم  لتطوير  السلم  اقتصاد  من  االستفادة  مع 

املحركات الكهربائية للمركبات)؛

مصالح) به  قامت  الذي  التناف�ضي،) التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
وفرتها) التي  الوثائق  عل0  استنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 
سوق املنتوج) تم تحد د امسواق املعنية بشقيها،) امطراف املبلغة،)
أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية،)وذلك تطبيقا محكام النقطة)
الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز،)الوارد في املرسوم)
حيث يعرف السوق املعني بكونه) املشار إليه أعاله،) رقم)2.14.652)
السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوأات أو املوقع الجغرافي،)
والتي  كون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة)؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف أن السوق املرأعية املعنية لهذه)
العملية تهم السوق العاملية لتطوير وتصميم وتصنيع وبيع املحركات)
الكهربائية لدفع املركبات بالنظر إ 0 أن الشركة املشتركة تعتزم عل0)

املدى البعيد تموين السوق العاملية من هذا املنتوج)؛

وحيث إن امنشطة الصناعية والتجارية للشركة املشتركة التي)
سيتم إنشائها من امطراف املعنية هي موأهة في املدى القريب إ 0)

سوقي أمهورية الصين الشعبية واالتحاد اموروبي)؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي للعملية أسفر عن كون)
السوق الوطنية لن تتأثر بعملية التركيز هذه عل0 املدى القريب بالنظر)

إ 0 عدم وأود أي إنتاج أو طلب عل0 املنتوج املعني)؛

 Wolong و) (ZF( China( Investment( Co.,( Ltd. وحيث إن شركتي)
ليس لديهما أي فرع أو تمثيلية في السوق) (Electric(Group(Co.,(Ltd

املغربية)؛

ZF( China( Investment( Co.,( Ltd. شركتي) أنشطة  إن   وحيث 
في السوق الوطنية تهم أعمال) (Wolong(Electric(Group(Co.,(Ltd. و)
غير مشمولة بأنشطة السوق املرأعية،)وتتمثل أساسا في البيع لزبناء)
محليين كل من مكونات السالمة املتكاملة للسيارات والهيكل وكذا)
غير) ومحركات  امو 0  للشركة  بالنسبة  للمحركات  الدفع  مجموعة 

مخصصة لدفع املركبات بالنسبة لشركة)Wolong)؛

وحيث إن وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد امخضر والرقمي)
قد أكدت في محتوى رأيها أن املغرب ال  نتج محركات كهربائية لدفع)
السوق) في  منعدم  املنتوأات  هذه  عل0  الطلب  أن  كما  املركبات،)

الوطنية،)وبالتا ي فالوزارة ال ترى مانعا في الترخيص للعملية)؛
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وحيث إن عملية التركيز االقتصادي هذه واستنادا إ 0 الوثائق التي)

تبين عل0 أن العملية لن  كون لها أي تأثير) وفرتها امطراف املبلغة،)

عمودي أو أفقي أو تكتلي عل0 املنافسة في السوق الوطنية،

قرر ما  لي:)

املادة امو 0

اممانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ) (2020 (/ ع.ت.إ) (/ (059 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

26)من محرم)1442 )17)أغسطس)2020()يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

 رخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بإنشاء)

 »Wolongو ((»ZF( China( Investment( Co.,( Ltd(« شركتي) من  كل 

 »Wolong( ملنشأة مشتركة حاملة السم) (Electric( Group( Co.,( Ltd«

»ZF(Automotive(Electric(Motors(Co.,(Ltd)والتي ستنشط في سوق)

تطوير وتصميم))وتصنيع))بيع املحركات الكهربائية لدفع املركبات.

اإلمضاء : ادريس الڭراوي.

ربيع مند (34 في) صي رد )7/ق/4)4)) عد ) املنيفسةد ملجلسد  ق4ارد

امجل))))ي )6ي)نوفلبر)4)4)()املتعلـقدبلش4جعدعلليةدت4كيـز)

(»Mitsui&Co.( Europe( PLC« اقتصي يدتخصدرفعدش4كة)

 »Zalar لش4كة) التصويتد جحقوقد رأسليلد فيد ملسيهلتهيد

أينب) إ 0د للش4كةد املشتركةد امل4اقبةد جتو يد (Holding( sa«

املسيهليندال4ئيسييندفيهي.)

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 عل0 القانون رقم) بناء)

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30) ونيو)2014()؛

واملنافسة) امسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعل0 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435

)30) ونيو)2014()؛

1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم   وعل0 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

امسعار واملنافسة)؛

 1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109 وعل0 املرسوم رقم)

)4) ونيو2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛)

وعل0 ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى اممانة)

بتاريخ 057/ع.ت.إ/2020،) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

23)من ذي الحجة)1441 )13)أغسطس)2020(،الذي  خص رفع شركة)

»Mitsui&Co.(Europe(PLC«)ملساهمتها في رأسمال وحقوق التصويت)

لشركة)»Zalar(Holding(sa«)من خالل اقتناء)حصة إضافية بنسبة)

8.65%)مملوكة لشركة التمويل الدولية التابعة للبنك الدو ي،)وتو ي)

إ 0 أانب املساهمين) (»Zalar(Holding(sa«(املراقبة املشتركة لشركة

الرئيسيين فيها)؛)

أسهم بين امطراف) وحيث إنه تم التوقيع عل0 عقد بيع واقتناء)

بتاريخ املذكورة  االقتصادي  التركيز  عملية  بخصوص   املعنية 

8) ونيو)2020)؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)13)من صفر)1442)))فاتح أكتوبر)2020()؛)

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ) للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 

13)من صفر)1442)))فاتح أكتوبر2020()؛

املواد) تجارة  بمجاالت  املعنية  امسواق  في  الفاعلين  إن  وحيث 

وإنتاج) الدواأن  وتربية  والتفريخ  الحيوانية  وامعالف  امولية 

أي) لم  بدوا  باملغرب  املحضرة  واللحوم  البيضاء) اللحوم  وتسويق 

مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

 1441 الحجة) ذي  من  (27 بتاريخ) (67/2020 رقم) القرار   وعل0 

)17)أغسطس)2020()القا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع)؛

1442 صفر) من  (13 بتاريخ) امللف  وثائق  أميع  استكمال   وبعد 

)فاتح أكتوبر)2020()؛

القانوني) النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 

النظام) من  (31 املادة) في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة  معضاء)

املنعقد) اأتماعها  محضر  في  أسماؤهم  والواردة  للمجلس  الداخلي 

بتاريخ)30)من ربيع امول)1442 )16)نوفمبر)2020()؛

املعد بشأن) للتقرير  العام ومقرر املوضوع  املقرر  تقد م  وبعد 

املنبثقة) والتوصيات  الخالصات  وكذا  املذكورة،) التركيز  عملية 

بتاريخ) املنعقد  للمجلس  الدائمة  اللجنة  اأتماع  خالل  عنه،)

30)من ربيع امول)1442 )16)نوفمبر)2020()؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس)

املنافسة تستوأب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

104.12)املشار) 11)و12)من القانون رقم) املنصوص عليها في املادتين)

إليه أعاله؛
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11)تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة) وحيث إن املادة)

كما أن) للتبليغ إ 0 مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)

املادة)12))تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي  جب)

املرسوم) من  ()8( الثامنة) املادة  بمقت�ضى  املحدد  السقف  أن  فوق 

أو عندما تنجز أميع) اليه أعاله،) املشار  (2.14.652 التطبيقي رقم)

املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة)

من البيوع أو الشراءات أو املعامالت) ()%40( أكثر من أربعين باملائة)

امخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوأات أو الخدمات من نفس)

النوع أو القابلة لالستبدال أو في أزء)مهم من السوق املذكورة)؛

 »Mitsui&Co. شركة) ستمتلك  العملية،) إتمام  عند  إنه  وحيث 

»Europe(PLC)نسبة)20.44%)من رأسمال وحقوق التصويت لشركة)

»Zalar(Holding(sa)«)؛

(»Mitsui&Co.( Europe( PLC« وحيث إن العملية ستمكن شركة)

إ 0 أانب) (»Zalare( Holding( sa« من تو ي املراقبة املشتركة لشركة)

املساهمين الرئيسيين فيها،)وهي بالتا ي تشكل تركيزا اقتصاد ا حسب)

مدلول املادة)11)من القانون رقم)104.12)املشار إليه أعاله)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)الستيفائها شرطا)

من القانون (12  من الشروط املنصوص عليها بموأب أحكام املادة)

رقم)104.12)السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم املعامالت اإلأما ي)

من املرسوم ()8(  العالمي ملجموع املنشآت واملحدد في املادة الثامنة)

رقم)2.14.652)؛

وحيث إن امطراف املعنية بعملية التركيز هي):

1)-)الشركة املقتنية بصفة غير مباشرة)»Mitsui&Co.(Ltd«)و هي)

تغطي مجاالت أعمالها) واحدة من أكبر شركات التجارة في اليابان؛)

املوارد املعدنية واملواد الكيميائية والطاقة واملواد الغذائية ومشاريع)

البنيات التحتية واللوأيستيك والتمويل)؛

تنشط شركة)»Mitsui(&(Co.(Ltd«)في ميدان إنتاج وتوزيع الطاقة)

الكهربائية باملغرب.)

(»Mitsui&Co.(Europe(PLC«(2)-)الشركة املقتنية بصفة مباشرة

وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون اإلنجليزي وفرع مملوك كليا)

للمجموعة اليابانية وتقوم بتسيير أنشطتها بأوروبا والشرق اموسط)

وأفريقيا)؛

الكيميائية) واملواد  املعدنية  املوارد  مياد ن  في  الشركة  تنشط 

البنيات) مشاريع  وتمويل  واللوأيستيك  الغذائية  واملواد  والطاقة 

التحتية وتجارة التجزئة.

 قتصر حضور الشركة باملغرب من خالل مساهمتها في رأسمال)

.»Zalar(Holding(sa«(وحقوق التصويت لشركة

3)-)الشركة املستهدفة)»Zalar(Holding(sa«)وهي شركة مساهمة)

 1979 سنة) أنشئت  للرقابة  ومجلس  أماعية  إدارة  مجلس  ذات 

ويتواأد مقرها االأتماعي بمد نة فاس)؛

أول مجموعة مندمجة لتربية) (»Zalar( Holding( sa« تعد شركة)

الدواأن باملغرب،)وفاعل مهم في كافة مهنها.

17)فرع  نشط في تجارة الحبوب) تمتلك املجموعة مساهمات في)

اللحوم) وإنتاج  الدواأن  وتربية  والتفريخ  املاشية  أعالف  وإنتاج 

البيضاء)واللحوم الجاهزة.

(،»Mitsui&Co.(Europe(PLC«(وحيث إنه بالنسبة للشركة املقتنية

وحقوق) رأسمال  في  امخيرة  هذه  مساهمة  تعزيز  من  الهدف  فإن 

في) أرباحها  من  الرفع  هو  (»Zalar( Holding( sa« لشركة) التصويت 

الشركة املستهدفة وهي تعد فاعال مرأعيا في سوق الدواأن باملغرب)؛

وحيث إنه بالنسبة للشركة املستهدفة)»Zalar(Holding(sa«،)فإن)

في رأسمالها من) (»Mitsui&Co.(Europe(PLC«(الحضور املهم لشركة

شأنه دعم استراتيجية نموها في السوق الوطنية واإلفريقية)؛

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�ضي الذي تم إنجازه،)فإن امسواق)

املرأعية املعنية بهذه العملية هي):

-)السوق الوطنية الستيراد الحبوب)؛

-)السوق الوطنية لتسويق الحبوب)؛

-)السوق الوطنية إلنتاج وتوزيع امعالف الحيوانية)؛

-)السوق الوطنية إلنتاج وتوزيع الكتاكيت)؛

-)السوق الوطنية إلنتاج وتوزيع صغار الد ك الرومي)؛

- السوق الوطنية إلنتاج وتوزيع اللحوم البيضاء واللحوم الجاهزة.

(»Mitsui(&(Co.(Europe(PLC«(وحيث إن الرفع من مساهمة شركة

في رأسمال وحقوق التصويت لشركة)»Zalar(Holding(sa«)لن يغير)

من الوضعية التنافسية الحالية في امسوق الوطنية املتعلقة باستيراد)

وتسويق الحبوب وإنتاج وتوزيع امعالف الحيوانية وإنتاج وتوزيع)

البيضاء،) اللحوم  وتوزيع  وإنتاج  الرومي  الد ك  وصغار  الكتاكيت 

أطراف) الشركات  منشطة  أفقي  تداخل  أي  هناك  ليس  منه  نظرا 

عملية التركيز،)من شأنه خلق أو تعزيز وضع مهيمن في هذه امسواق)

املرأعية)؛

وحيث إنه ال وأود مي تداخل عمودي منشطة الشركات أطراف)

عملية التركيز،)من شأنه إغالق هذه امسواق كذلك)؛
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وحيث إنه فيما  خص السوق الوطنية املتعلقة بتسويق الحبوب،)
»Zalar(((Holding(sa«(و(»Mitsui&Co.(Europe(PLC«(حيث تنشط شركتي 
لهاتين) التراكمية  السوق  حصة  فإن  االقتصادي،) التركيز  عملية  طرفي 
ستظل دون تغيير نظرا لكون حصة) الشركتين عند إتمام العملية،)

الشركة املقتنية أد ضعيفة)؛

وحيث إنه ال وأود مي تداخل تكتلي ما بين أنشطة الشركات)
أطراف عملية التركيز)؛

وحيث إنه لن  ترتب عن هذه العملية أي تغيير لوضعية امسواق)
املرأعية املعنية ولن  كون لها أي تأثير سلبي عل0 املنافسة فيها أو في)

أزء)مهم منها)؛

قرر ما  لي):

املادة امو 0

إن عملية التركيز االقتصادي املسجلة لدى اممانة العامة ملجلس)
املنافسة تحت عدد)057/ع.ت.إ/2020)بتاريخ)23)من ذي الحجة)1441 

)13)أغسطس)2020()يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

 رخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي التي تخص)
رفع شركة)»Mitsui&Co.(Europe(PLC«)ملساهمتها في رأسمال وحقوق)
املشتركة) املراقبة  وتو ي  (»Zalar( Holding( sa« لشركة) التصويت 

للشركة إ 0 أانب املساهمين الرئيسيين فيها.

اإلمضاء : ادريس الڭراوي.

ربيع مند (34 في) صي رد ق/4)4)) (/73 عد ) املنيفسةد ملجلسد  ق4ارد
بتو ي مجلوعة) املتعلقد ()(4(4 نوفلبر) )6ي) )))ي  امجل)
طـــ4يــق عـــند الحصـ4يةد املبـيشـــ4ةد غيرد امل4اقبـــةد (»Prysmian» 
مندأسهمدرأسليلدجحقوقدالتصويتدلشــ4كـــة) 44ي%) اقتنيء)

.»EHC Global Inc»

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 عل0 القانون رقم) بناء)
1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30) ونيو)2014()؛

واملنافسة) امسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعل0 
 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435

)30) ونيو)2014()؛

1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم   وعل0 
املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

امسعار واملنافسة)؛

 1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109 وعل0 املرسوم رقم)

)4) ونيو2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛)

بتاريخ) املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اأتماع  وعل0 

30)من ربيع امول)1442 )16)نوفمبر)2020()طبقا ملقتضيات املادة)14 

من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

لدى) املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعل0 

بتاريخ 52/ع.ت.إ/2020) املنافسة تحت عدد) العامة ملجلس   اممانة 

 17)من ذي الحجة)1441 )7)أغسطس)2020(،)املتعلق بتو ي مجموعة

»Prysmian«)املراقبة غير املباشرة الحصرية عن طريق اقتناء)%100 

من أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشــركـــة)»EHC(Global(Inc«)؛

بتاريخ) (2020/62 وعل0 قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم)

22)من ذي الحجة)1441 )12)أغسطس)2020()والقا�ضي بتعيين مقرر)

104.12)املتعلق) 27)من القانون رقم) )محكام املادة)
ً
في املوضوع طبقا

بحرية امسعار واملنافسة)؛

وحيث إن عملية التركيز هذه كانت موضوع مذكرة تفاهم بين)

امطراف املعنية موقعة بتاريخ)21) وليو)2020)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ) الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  املوقع  في 

5)ربيع امول)1442 )22)أكتوبر)2020()والذي  منح أأل عشرة))10()

عملية) مشروع  حول  مالحظاتهم  إبداء) قصد  املعنيين  لألغيار  أ ام 

التركيز أعاله)؛

وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال مكونات املصاعد)

والساللم املتحركة لم  بدوا أ ة مالحظة حول عملية التركيز))هذه)؛

1442 امول) ربيع  (2 بتاريخ) امللف  وثائق  أميع  استكمال   وبعد 

)19)أكتوبر)2020()؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)4)ربيع امول)1442 )21)أكتوبر)2020()؛

القانوني) النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 

النظام) من  (31 املادة) في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة  معضاء)

املنعقد) اأتماعها  محضر  في  أسماؤهم  والواردة  للمجلس  الداخلي 

بتاريخ)30)من ربيع امول)1442 ) 16)نوفمبر)2020()؛

املعد بشأن) للتقرير  العام ومقرر املوضوع  املقرر  تقد م  وبعد 

عملية التركيز املذكورة،)وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،)

 خالل اأتماع اللجنة الدائمة للمجلس بتاريخ)30)من ربيع امول)1442

)16)نوفمبر)2020()؛
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مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوأب 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)
إذ تنص) للتبليغ إ 0 مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)
عل0 أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت)
أو حينما  قوم شخص أو عدة أشخاص،) راقبون) مستقلة سابقا؛)
منشأة واحدة عل0 امقل،)بتو ي املراقبة،)بشكل مباشر أو غير مباشر،)
عل0 مجموع منشأة أخرى أو أزء)منها أو عل0 مجموع منشآت أخرى)
أو أأزاء)منها،)سواء)بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء)امصول)
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛)أو عندما تقوم منشأة أو عدة)
منشآت،)بشكل مباشر أو غير مباشر،)بتو ي املراقبة عل0 مجموع منشأة)
أخرى أو أزء)منها أو عل0 مجموع منشآت أخرى أو أأزاء)منها،)سواء)
امصول أو بواسطة عقد  بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء)

أو غيرها من الوسائل)؛

(»Prysmian« مجموعة) تو ي  إ 0  تهدف  العملية  هذه  إن  وحيث 
من أسهم) (%100 املراقبة غير املباشرة الحصرية عن طريق اقتناء)
من طرف) (»EHC( Global( Inc« رأسمال وحقوق التصويت لشــركـــة)
 »Prysmian( Cables( And( Systems( Canada شركة) بكندا،) فرعها 

»Ltd)؛

مدلول حسب  اقتصاد ا  تركيزا  تشكل  العملية  هذه  إن   وحيث 
إليه أعاله والتي تعّرف) املشار  (104.12 القانون رقم) من  (11 املادة)

عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إ 0 مجلس املنافسة)؛

الستيفائها) التبليغ،) إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 
من) (12 شرطين من الشروط املنصوص عليها بموأب أحكام املادة)
رقم) سقف  لتجاوز  وذلك  الذكر  السالف  (104.12 رقم) القانون 
املغرب) في  املعامالت  رقم  سقف  وكذا  العالمي  اإلأما ي  املعامالت 

ملجموع املنشآت واملحدد ن في املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652)؛

 »Prysmian( Cables( And( Systems وحيث إن الشركة املقتنية)
ملجموعة) تابعة  هي شركة ذات مسؤولية محدودة،) (Canada( Ltd«
»Prysmian«)وخاضعة لقانون كندا.)وهي شركة متخصصة في تصميم)

وتطوير وصنع الكابالت الكهربائية لقطاعي الطاقة واالتصاالت)؛

 )وحيث إن مجموعة)»Prysmian«)املسيرة من طرف الشركة اإل طالية
أنشطتها) ترتكز  دولية  شركات  مجموعة  هي  (،»Prysmian S.p.a«
العاملية املتنوعة عل0 الكابالت وامنظمة املرتبطة بنقل وتوزيع الطاقة)
تحت امرض وتحت املاء،)والكابالت الخاصة بالعد د من االستعماالت)
في مختلف الصناعات والكابالت متوسطة الجهد ومنخفضة الجهد)

لقطاعات البناء)والبنى امساسية وكذا صناعة مكونات املصاعد)؛)

شركة) هي  (»EHC( Global( Inc« املستهدفة) الشركة  إن  وحيث 
لعدد من) امم  الشركة  وهي  لقانون كندا.) مجهولة االسم خاضعة 
واملتخصصة في صناعة) العالم،) الشركات املتواأدة في أميع أرأاء)

وتسويق مكونات الساللم املتحركة)؛

ن هذه العملية)
ّ

وحيث إنه،)كما هو مضمن في ملف التبليغ،)ستمك
املنتجات) مجموعة  وتوسيع  تنويع  من  (»Prysmian« مجموعة)
وذلك بإضافة املنتجات والخدمات املتعلقة) والخدمات التي تقدمها،)

بالساللم املتحركة)؛

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�ضي الذي قامت به مصالح التحقيق)
لدى مجلس املنافسة استنادا عل0 الوثائق التي وفرتها امطراف املبلغة،)
و كذا ألسات االستماع لألطراف املعنية،)تم تحد د امسواق املعنية)
بشقيها،)سوق املنتوج أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية،)وذلك)
تطبيقا محكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية)
التركيز،)الوارد في املرسوم رقم)2.14.652)املشار إليه أعاله،)حيث يعرف)
 السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوأات
أو املوقع الجغرافي،)والتي  كون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة)

أو غير مباشرة)؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف أن السوق املرأعية املعنية لهذه)
العملية هي السوق الوطنية ملكونات املصاعد والساللم املتحركة؛

فرع) أي  لها  ليس  املقتنية  (»Prysmian« مجموعة) إن  وحيث 
وال تنشط عل0 مستوى السوق الوطنية ملكونات املصاعد) باملغرب،)

والساللم املتحركة؛

أي) لها  ليس  (»EHC( Global( Inc« املستهدفة) الشركة  إن  وحيث 
فرع باملغرب وتنشط عل0 مستوى السوق الوطنية ملكونات املصاعد)

والساللم املتحركة حيث تمتلك حصة ضئيلة)؛

وحيث إنه وفقا لنتائج البحث،)فإن هذه العملية لن تؤدي إ 0 أي)
تراكم في الحصص داخل السوق املعنية)؛

وحيث إنه تبين أن عملية التركيز االقتصادي املزمع القيام بها لن)
تحدث أي تغيير عل0 الوضعية التنافسية بالسوق الوطنية ملكونات)

املصاعد والساللم املتحركة)؛

املباشرة) غير  املراقبة  (»Prysmian« مجموعة) تو ي  إن  وحيث 
وحقوق) رأسمال  أسهم  من  (%100 اقتناء) طريق  عن  الحصرية 
لن  ؤدي إ 0 إغالق السوق) (»EHC( Global( Inc« التصويت لشــركـــة)

املعنية،)نظرا لوفرة وقوة الشركات التي تنشط فيه)؛

أنشطة) بين  تكتلي  أو  عمودي  تداخل  مي  وأود  ال  إنه  وحيث 
تنويان،) ال  منهما  نظرا  املغرب،) في  التركيز  عملية  طرفي  الشركتين 
املصاعد) بمكونات  املرتبط  نشاطهما  تطوير  تصريحهما،) حسب 

والساللم املتحركة في املغرب)؛
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قرر ما  لي):

املادة امو 0

اممانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ) (2020/ /ع.ت.إ) (52 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

17)من ذي الحجة)1441 )7)أغسطس)2020(،)يستوفي كافة الشروط)

القانونية.

املادة الثانية

 رخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتو ي)

املراقبة غير املباشرة الحصرية عن طريق) ( (»Prysmian« مجموعة)

 »EHC(100%)من أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشــركـــة ( اقتناء)

.Global(Inc«

اإلمضاء : ادريس الڭراوي.

ربيع مند ((5 في) صي رد 79/ق/4)4)) عد ) املنيفسةد ملجلسد  ق4ارد

ت4كيـز) بعلليةد املتعلـقد ()(4(4 )يي) يسلبر) )))ي  اآلخ4)

(»Chryso sas« الف4نسية) الش4كةد تو يد تخصد اقتصي يد

مندال4أسليلداالأتليعي) (% (54 امل4اقبةدالجزئيةدعبرداقتنيء)

لش4كة) التصويتد حقوقد مند جاحدد صوتد إ 0د بيإلضيفةد

.(»Aptex(sarl»

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر) (20.13 عل0 القانون رقم) بناء)

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30) ونيو)2014()؛

واملنافسة) امسعار  بحرية  املتعلق  (104.12 رقم) القانون  وعل0 

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435

)30) ونيو)2014()؛

1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم   وعل0 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

امسعار واملنافسة)؛

 1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109 وعل0 املرسوم رقم)

)4) ونيو2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛)

بتاريخ) املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اأتماع  وعل0 

25)من ربيع اآلخر)1442 )11)ديسمبر)2020(،)طبقا ملقتضيات املادة)

14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

وعل0 ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى اممانة)
بتاريخ) (،2020/ ع.ت.إ) (/ (053 عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
2020(،)املتعلق بعملية تركيـز) 1441 )7)أغسطس) 17)من ذي الحجة)
 اقتصادي تخص تو ي الشركة الفرنسية)»Chryso sas«)املراقبة الجزئية
عبر اقتناء)50)%)من الرأسمال االأتماعي باإلضافة إ 0 صوت واحد)

من حقوق التصويت لشركة)»Aptex sarl«)؛

بتاريخ (2020/63  وعل0 قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم)
22)من ذي الحجة)1441 )12)أغسطس)2020()والقا�ضي بتعيين مقرر)
104.12)املتعلق) 27)من القانون رقم) )محكام املادة)

ً
في املوضوع طبقا

بحرية امسعار واملنافسة)؛

موقع) وحيث إن عملية التركيز هذه كانت موضوع عقد اقتناء)
بتاريخ)16)مارس)2020)بين امطراف املعنية)؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)
بتاريخ) للمجلس  اإللكتروني  وباملوقع  الوطنية  الجرائد  بإحدى 
23)من ربيع امول)1442 )9)نوفمبر)2020()والذي  منح أأل))10()أ ام)

لألغيار املعنيين قصد إبداء)مالحظاتهم حول عملية التركيز أعاله)؛

مضافات) بمجال تصنيع  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 
الخرسانة،)لم  بدوا أ ة مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

1442 صفر) من  (26 بتاريخ) امللف  وثائق  أميع  استكمال   وبعد 
)14)أكتوبر)2020()؛

و بعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)
التبليغ بتاريخ)21)من ربيع امول)1442 )7)نوفمبر)2020()؛

وبعد تأكد رئيس الجلسة من توفر النصاب القانوني املنصوص)
عليه في املادة)31)من النظام الداخلي للمجلس)؛

السيد محمد هشام بوعياد) وبعد تقد م املقرر العام املساعد،)
املعد بشأن عملية) للتقرير  إعالتن  السيد طارق  املوضوع،) ومقرر 
خالل) وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،) التركيز املذكورة،)
 اأتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ)25)من ربيع اآلخر)1442

)11)ديسمبر)2020()؛

مجلس) لدن  من  االقتصادي  التركيز  عملية  مراقبة  إن  وحيث 
املنافسة تستوأب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

املنصوص عليها في املادتين)11)و12)من القانون رقم)104.12)؛

11)تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة) وحيث إن املادة)
كما أن) للتبليغ إ 0 مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)
 املادة)12))تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي  جب
املرسوم) من  ()8( الثامنة) املادة  بمقت�ضى  املحدد  السقف  أن  فوق 
أو عندما تنجز أميع) اليه أعاله،) املشار  (2.14.652 التطبيقي رقم)
املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة))
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من البيوع أو الشراءات أو املعامالت) ()%40( أكثر من أربعين باملائة)

امخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوأات أو الخدمات من نفس)

النوع أو القابلة لالستبدال أو في أزء)مهم من السوق املذكورة)؛

الفرنسية) الشركة  تو ي  عل0  ) نص  االستثمار) عقد  إن  وحيث 

الرأسمال) من  (% (50 اقتناء) عبر  الجزئية  املراقبة  (»Chryso( sas«

االأتماعي باإلضافة إ 0 صوت واحد من حقوق التصويت لشركة)

»Aptex sarl«)؛

وحيث إن تو ي الشركة الفرنسية)»Chryso sas«)املراقبة الجزئية)
عبر اقتناء)50)%)من الرأسمال االأتماعي باإلضافة إ 0 صوت واحد)
يشكل تركيزا اقتصاد ا) (»Aptex sarl« من حقوق التصويت لشركة)
حسب مدلول املادة)11)من القانون رقم))104.12)والتي تعرف عمليات)

التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إ 0 مجلس املنافسة)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)الستيفائها شرطين)
من القانون (12  من الشروط املنصوص عليها بموأب أحكام املادة)
املعامالت) رقم  سقفي  لتجاوز  وذلك  الذكر  السالف  (104.12 رقم)
اإلأما ي العالمي وكذا رقم املعامالت اإلأما ي املحقق باملغرب ملجموع)
املنشآت واملحدد ن في املادة الثامنة))8()من املرسوم رقم)2.14.652)؛

وحيث إن امطراف املعنية بعملية التركيز هي):

شركة  هي  و   ،»Chryso sas« مباشرة  بصفة  املقتنية  -الشركة 
 »Starcin شركات  ملجموعة  تابعة  الفرن�ضي  للقانون  خاضعة 

 ،Holding(France«

- وهي شركة تعنى بتصنيع مضافات الخرسانة ، خاضعة للقانون 
الفرن�ضي أسست سنة 1942 وتعد من الشركات الخمس اموائل 
الرائدة عل0 املستوى العالمي في صناعة املواد املضافة ملواد البناء ؛ 

-الشركة املستهدفة »Aptex sarl« وهي شركة مغربية، تنشط عل0 
مستوى تصنيع مضافات الخرسانة ؛

وحيث إن شركة)»Chryso sas«)كانت وإ 0 حدود تقد م مشروع)
السوق) في  تنشط  الطلب،) التركيز االقتصادي موضوع هذا  عملية 
الوطنية عل0 مستوى تصنيع مضافات الخرسانة مند سنة)1992)من)
خالل عقد شراكة موقع مع شركة)»Sodap«)الذي  خول لها استغالل)
شبكة التوزيع التي تتوفر عليها هذه امخيرة لتسويق منتجاتها عل0)

الصعيد املحلي)؛

املبرمة نتاج توقف الشراكة  التركيز هذه هي   وحيث إن عملية 
بين شركتي)»Chryso sas«)و)»Sodap«)إثر عملية اقتناء)من قبل شركة)
»Sika«)ل)100)%)من الرأسمال االأتماعي وحقوق التصويت لشركة)

»Sodap«)؛

هذه العملية ضمان) وحيث إن الشركة املقتنية تهدف من وراء)
استمراريتها في السوق الوطنية وتطوير منتجاتها لتصبح أكثر تنافسية)؛))

وحيث إنه،)حسب ملف التبليغ وكذا التصريحات الكتابية مطراف)
العملية،)فإن اقتناء)شركة)»)Chryso sas«) ندرج في إطار استراتيجية)
الشركة امم املبنية عل0 إنشاء)شركات تابعة لها في البلدان التي تعرف)
(»Chryso«(نموا في سوق البناء،)وسوق الخرسانة.)لذا اختارت شركة
من) (%50 اقتناء) طريق  عن  مباشرة  بصفة  املحلي  السوق  ولوج 
الرأسمال االأتماعي باإلضافة إ 0 صوت واحد من حقوق التصويت)

لشركة)»Aptex sarl«)؛

مصالح) به  قامت  الذي  التناف�ضي،) التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 
وفرتها) التي  الوثائق  عل0  استنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 
سوق املنتوج) تم تحد د امسواق املعنية بشقيها،) امطراف املبلغة،)
أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية،)وذلك تطبيقا محكام النقطة)
 الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز،)الوارد في املرسوم
حيث يعرف السوق املعني بكونه) املشار إليه أعاله،) (2.14.652 رقم)
السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوأات أو املوقع الجغرافي،)

والتي  كون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة)؛

نتائج) عل0  واعتمادا  امللف  وثائق  عل0  االطالع  بعد  إنه  وحيث 
هي) العملية  لهذه  املعنية  املرأعية  السوق  فإن  التحقيق،) مسطرة 

سوق تصنيع مضافات الخرسانة)؛

التجارية) العالمة  تحت  الخرسانة  مضافات  إنتاج  وحيث إن 
املستهدفة للشركة  الصناعية  الوحدة  مقر  في  سيتم  (»Chryso« 
عل0 أن  تم توزيعها وتزويد حاأيات مشاريع البناء) بالدار البيضاء)
من هذا املنتوج عل0 الصعيد الوطني.)و بالتا ي فإن السوق الجغرافية)

املعنية بهذه العملية هي السوق الوطنية)؛

وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�ضي للعملية أسفر عن كون)
السوق الوطنية إلنتاج وتسويق مضافات الخرسانة تعرف تواأد)
عدد محدود من املنافسين الذ ن  توفرون عل0 حصص سوق متبا نة)؛

وحيث إن عملية التركيز هذه لن  نتج عنها تأثيرات تقييد ة أفقية)
املرأعية) السوق  في  إ 0 وأود منافسة قوية  بالنظر  املنافسة  عل0 
الرائدة في قطاع مضافات) الشركة  (»Sika« املعنية من قبل شركة)
الخرسانة والتي تتوفر عل0)54)%)من حصة السوق الوطنية باإلضافة)

إ 0 الشركات املنافسة امخرى)؛

وحيث إنه فيما  خص حصة السوق الوطنية املتعلقة بتسويق)
 »Aptexو(»Chryso sas«(مضافات الخرسانة التي تنشط فيها شركتي

»sarl)طرفي عملية التركيز االقتصادي هذه متبا نة):

- حصة السوق التي تتوفر عليها شركة » Chryso sas« في السوق 
تراأعا  عرفت  هاته  التركيز  عملية  إتمام  قبل  املعنية  املرأعية 
في   % و21.6   35 بين  تراوحت  حيث  االخيرتين  السنتين  خالل 

السوق الوطنية ؛
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- حصة السوق املتوفر عليها من قبل شركة »Aptex  sarl« في السوق 
املرأعية املعنية قبل إتمام عملية التركيز في منح0 تصاعدي خالل 
السنتين امخيرتين حيث تراوحت بين 1 و 6 % في السوق الوطنية ؛

وحيث إن حصة السوق التراكمية لهاتين الشركتين عند إتمام)
العملية)»Chryso/Aptex sa«،)ستعرف تغييرا،)بسبب فقدان الشركة)
 املقتنية لحصتها في السوق الوطنية إثر انتهاء)صالحية عقد التسويق
و التوزيع املبرم بين شركتي)»)Sodap«)و)»Chryso sas«)و عدم تجد ده)

من قبل شركة)»Sika«)؛

وبالتا ي فإن حصة السوق التراكمية لهاتين الشركتين عند إتمام)
العملية)»Chryso/Aptex sa«،)حسب التصريحات املكتوبة لألطراف)
ستعرف زيادة ضعيفة لن تتجاوز نقطتين إضافيتين في حدود)8)%)في)

السوق الوطنية)؛

وحيث إن عملية التركيز االقتصادي هذه واستنادا إ 0 الوثائق التي)
تبين عل0 أن العملية موضوع هذا التقرير) وفرتها امطراف املبلغة،)
لن  كون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي عل0 املنافسة في السوق)
املرأعية املعنية من شأنه إغالق أو خلق أو تعزيز وضع مهيمن في هذه)

امسواق،

قرر ما  لي):

املادة امو 0

اممانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  إن 
بتاريخ) (2020 (/ ع.ت.إ) (/ (053 عدد) املنافسة تحت  ملجلس  العامة 
2020(،)املتعلق بعملية تركيـز) 1441 )7)أغسطس) 17)من ذي الحجة)
املراقبة) (»Chryso sas« الفرنسية) الشركة  تو ي  تخص  اقتصادي 
الجزئية عبر اقتناء)50)%)من الرأسمال االأتماعي باإلضافة إ 0 صوت)
يستوفي الشروط) (»Aptex sarl« واحد من حقوق التصويت لشركة)

القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة)) االقتصادي  لعملية التركيز  املنافسة  مجلس   رخص 
املراقبة الجزئية عبر اقتناء) (»Chryso sas« بتو ي الشركة الفرنسية)
50)%)من الرأسمال االأتماعي باإلضافة إ 0 صوت واحد من حقوق)

.»Aptex sarl«(التصويت لشركة

ملجلس) الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
 20.13 من القانون رقم) (14 املنعقدة طبقا محكام املادة) املنافسة،)
املتعلق بمجلس املنافسة،)بتاريخ)25)من ربيع اآلخر))11)ديسمبر)2020(،)
أيهان) والسيدة  للجلسة،) (

ً
رئيسا الݣراوي  ادريس  السيد  بحضور 

بنيوسف،)والسادة عبد الغني أسنينة،)و عبد اللطيف املقدم،)وحسن)
أبو عبد املجيد أعضاء.

اإلمضاء : ادريس الڭراوي.

ربيع مند ((5 في) صي رد 84/ق/4)4)) عد ) املنيفسةد مجلسد  ق4ارد

ش4كة) بتو يد جاملتعلقد ()(4(4 )يي) يسلبر) )))ي  اآلخ4)

الحص4ية) امل4اقبةد (»Hightech( Payment( Systems( s.a«

جحقوق) رأسليلد حصصد أليعد اقتنيء) ط4يقد عند املبيش4ةد

 »Innovation Process لش4كة) بهد امل4تبطةد التصويتد

.Control(s.a.r.l«

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية امسعار واملنافسة) (104.12 بناء)عل0 القانون رقم)

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435

)30) ونيو)2014()؛

الصادر) املنافسة  بمجلس  املتعلق  (20.13 رقم) القانون  وعل0 

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30) ونيو)2014()؛

1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم   وعل0 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

امسعار واملنافسة)؛

 1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109 وعل0 املرسوم رقم)

)4) ونيو2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛)

بتاريخ املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اأتماع   وعل0 

25)من ربيع اآلخر)1442 )11)ديسمبر)2020()طبقا ملقتضيات املادة)14 

من القانون رقم)13.20)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

ملجلس) العامة  اممانة  لدى  املسجل  العملية،) تبليغ  ملف  وعل0 

1442 من محرم) (16 بتاريخ) 064/ع.ت.إ/2020،)  املنافسة تحت عدد)

 »Hightech( Payment شركة) بتو ي  واملتعلق  (،)2020 سبتمبر) (4(

اقتناء) طريق  عن  املباشرة  الحصرية  املراقبة  (Systems( s.a«

 » لشركة) به،) املرتبطة  التصويت  وحقوق  رأسمال  حصص  أميع 

»Innovation(Process(Control(sarl)؛)

وعل0 قرار املقرر العام رقم)2020/73)بتاريخ)22)من محرم)1442 

)محكام)
ً
2020()والقا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع طبقا )10)سبتمبر)

املادة)27)من القانون رقم)104.12)املتعلق بحرية امسعار واملنافسة)؛

عقد) موضوع  كانت  هذه  االقتصادي  التركيز  عملية  إن  وحيث 

اقتناء)موقع بتاريخ)16)من ذي القعدة)1441 )7) وليو)2020()؛
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وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ) الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  املوقع  في 

2)ربيع امول)1442 )19)أكتوبر)2020()والذي  منح أأل عشرة))10()

عملية) مشروع  حول  مالحظاتهم  إبداء) قصد  املعنيين  لألغيار  أ ام 

التركيز أعاله)؛)

وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال إعداد حلول الدفع)

اإللكتروني واملراقبة والتحكم عن بعد فيما  خص العمليات النقد ة)

الرقمية لم  بدوا أي مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

1442 صفر) من  (26 بتاريخ) امللف  وثائق  أميع  استكمال   وبعد 

)14)أكتوبر)2020()؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)2)ربيع امول)1442 )19)أكتوبر)2020()؛

معضاء) القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 

الداخلي) النظام  من  (31 املادة) في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة 

للمجلس)؛

السيد محمد هشام بوعياد) وبعد تقد م املقرر العام املساعد،)

السيد  اسين العلواوي للتقرير املعد بشأن ملف) ومقرر املوضوع،)

خالل) عنه،) املنبثقة  وللتوصيات  للخالصات  وكذا  املذكور،) التبليغ 

اأتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ)25)من ربيع اآلخر)1442 

)11)ديسمبر)2020()؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس)

املنافسة تستوأب 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)

كما أن) للتبليغ إ 0 مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)

املادة)12)تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي  جب)

املرسوم) من  ()8( الثامنة) املادة  بمقت�ضى  املحدد  السقف  أن  فوق 

أو عندما تنجز أميع) إليه أعاله،) املشار  (2.14.652 التطبيقي رقم)

املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة)

من البيوع أو الشراءات أو املعامالت) ()%40( أكثر من أربعين باملائة)

امخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوأات أو الخدمات من نفس)

النوع أو القابلة لالستبدال أو في أزء)مهم من السوق املذكورة)؛

 »Hightech شركة) شراء) عل0  االقتناء) نص  عقد  إن  وحيث 

»Payment(Systems(s.a)ملجموع حصص رأسمال وحقوق التصويت)

لشركة)»Innovation Process Control sarl«)؛

 »Hightech(Payment(Systems(وحيث إن العملية ستمكن شركة

 »Innovation( Process لشركة) الحصرية  املراقبة  تو ي  من  (s.a«

وبالتا ي فهي تشكل تركيزا اقتصاد ا حسب مدلول) (Control( s.a.rl«

املادة)11)من القانون رقم))104.12)املشار إليه أعاله)؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)الستيفائها شرطا)

من القانون) (12 من الشروط املنصوص عليها بموأب أحكام املادة)

التركيز) عملية  أطراف  لتجاوز  وذلك  الذكر  السالف  (104.12 رقم)

)40%()من البيوع في سوق) أكثر من أربعين باملائة) (2019 خالل سنة)

الخدمات الوطنية املتعلقة بإعداد حلول الدفع اإللكتروني واملراقبة)

والتحكم عن بعد فيما  خص العمليات النقد ة الرقمية)؛

وحيث إن امطراف املعنية بعملية التركيز هي):

وهي   ،»Hightech Payment Systems s.a  « املقتنية  الشركة   -

املغربي  للقانون  خاضعة  الجنسّيات،  متعّددة  مساهمة  شركة 

متخّصصة في مجال نشر الحلول الّتكنولوأّية للّدفع اإللكتروني 

لفائدة مؤّسسات مالّية في أكثر من 85 بلدا في العالم. كما أن 

ركة تغطي كامل سلسلة 
ّ

حلول PowerCard التي توفرها هذه الش

الّدفوعات اإللكترونّية وتتيح الّتعامل مع أميع أنواع البطاقات 

)بطاقة والء، بطاقة شركات، بطاقة ائتمان، بطاقة مد نة، بطاقة 

، أو بطاقة املحروقات( وذلك عبر أميع أصناف 
ً
مدفوعة مقدما

اآل ي،  الصراف  أأهزة  اإللكترونية،  الدفع  )محطات  القنوات 

التجارة اإللكترونية( ؛

- الشركة املستهدفة »Innovation(Process(Control .sarl«، وهي 

شركة تم تأسيسها سنة 2009، متخصصة في إدارة البنية التحتية 

تكنولوأيا  ملنتجات  بعد  عن  واإلدارة  املعلومات  لتكنولوأيا 

املعلومات. وتشرف الشركة عل0 أكثر من 5500 صراف آ ي نيابة 

عن حوا ي 30 بنكا في املغرب ومجموعة من الدول عل0 صعيد 

عمليات  مراقبة  مجال  في  تنشط  أنها  كما  اإلفريقية،  القارة 

االحتيال النقدي اإللكترونية مكثر من 7 مال ين بطاقة مصرفية ؛

وحيث إنه،)حسب ملف التبليغ وكذا التصريحات الشفوية ملمثلي)

شركة)»Hightech Payment Systems s.a«،)فإن هذا املشروع  ندرج)

كما ستمكن) في إطار استراتيجيتها املتمثلة في تعزيز نموها الخارجي.)

 »Innovation( Process شركة) عروض  ولوج  تسهيل  من  العملية 

»Control(s.a.r.l)في أميع البلدان واملناطق التي تتواأد فيها الشركة)

املقتنية،)وال سيما في إفريقيا)؛
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وحيث إنه في إطار التحليل التناف�ضي الذي قامت به مصالح التحقيق)

لدى مجلس املنافسة استنادا عل0 الوثائق التي وفرتها امطراف املبلغة،)

ومن خالل نتائج استطالعات السوق عل0 مستوى املتنافسين والزبناء،)

الخدمة) أو  املنتوج  سوق  املعنية بشقيها،) تم تحد د امسواق  فقد 

الثالثة) النقطة  محكام  تطبيقا  وذلك  للعملية،) الجغرافي  واالمتداد 

في املرسوم الوارد  التركيز،) املتعلق بعملية  التبليغ   من ملحق ملف 

حيث يعرف السوق املعني بكونه) املشار إليه أعاله،) (2.14.652 رقم)

السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوأات أو املوقع الجغرافي،)

والتي  كون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة)؛

نتائج) عل0  واعتمادا  امللف  وثائق  عل0  االطالع  بعد  إنه  وحيث 

مسطرة التحقيق،)فإن امسواق املرأعية املعنية بهذه العملية هي):

1()سوق معالجة املعامالت بالبطاقة الذي يشمل أميع الخدمات)

التقنية املتعلقة بدفع معاملة عن طريق البطاقة والتي  مكن تقسيمها)

إ 0 امسواق التالية):

- سوق معالجة معامالت البطاقة من أهة اإلصدار ؛

- سوق معالجة معامالت البطاقة من أهة الشراء ؛

- سوق أنظمة الدفع بالبطاقة.

مزودو) حيث  قدم  بالبطاقات،) الدفع  معالجة  برامج  سوق  ()2

البرامج ترخيص مستخدم للمشتر ن أو املصدرين،)والذ ن سيقومون)

بعد ذلك بتنفيذ عمليات معالجة معامالت الدفع اإللكتروني داخلًيا)

ويمكن تقسيم سوق برامج معالجة الدفع) باستخدام هذا البرنامج.)

)محطات) بالبطاقات بين مختلف قنوات معامالت الدفع اإللكتروني)

اإللكترونية) التجارة  اآل ي،) الصراف  أأهزة  اإللكترونية،) الدفع 

والجوال(،)وكذا حسب نوع الزبناء)إ 0 امسواق التالية):

الدفع  محطات  بواسطة  البطاقة  الدفع  معالجة  برامج  سوق   -

اإللكترونية من أهة اإلصدار ؛

الدفع  محطات  بواسطة  البطاقة  الدفع  معالجة  برامج  سوق   -

اإللكترونية من أهة الشراء ؛

- سوق برامج معالجة الدفع البطاقة بواسطة أأهزة الصراف اآل ي 

من أهة اإلصدار فقط ؛

- سوق برامج معالجة الدفع البطاقة بواسطة الهاتف الجوال من 

أهة اإلصدار والشراء ؛

- سوق برامج معالجة الدفع البطاقة بواسطة امنترنيت.

3()سوق خدمات إدارة امعمال والتي  مكن تقسيمها إ 0):

- سوق اإلدارة عن بعد لخدمات املعلومات ؛

بواسطة  املرتكبة  االحتيال  وعمليات  محاوالت  كشف  سوق   -

البطاقات البنكية عن بعد؛

- سوق املراقبة املتواصلة للصرافات اآللية عن بعد.

وحيث إنه  تم تزويد سوق معالجة معامالت البطاقات من أانب)

الشراء)بشكل شبه حصري من قبل البنوك املغربية،)مما تكون معه)

السوق الجغرافية املعنية بهذه العملية هي سوق وطنية)؛

وحيث إن معالجة معامالت البطاقات من أانب اإلصدار،)وأنظمة)

الدفع بالبطاقة تخص حصريا عمليات الدفع التي تتم عل0 املستوى)

مما تكون معه السوق الجغرافية املعنية بهذه العملية هي) الوطني،)

كذلك السوق الوطنية)؛

إنه تم تحد د السوق الوطنية كسوق أغرافي مسواق) وحيث 

مصالح) أأرته  الذي  السوق  اختبار  لكون  امعمال  إدارة  خدمات 

التحقيق التابعة للمجلس مع مستخدمي برامج معالجة الدفع ُ ظهر)

أن املورد ن  لبون إ 0 حد كبير الطلب الوطني مع توفرهم عل0 الدرا ة)

الفنية الالزمة في هذا املجال)؛

إنه تم تحد د السوق الوطنية كسوق أغرافي مسواق) وحيث 

برامج معالجة الدفع بالبطاقات بسبب حاأة مزودي هذه الخدمات)

الجغرافي) القرب  عل0  والحفاظ  عمالئهم  بلغة  بانتظام  للتواصل 

لزبنائهم)؛

وحيث إنه من خالل التحليل االقتصادي والتناف�ضي،)لن  نتج عن)

العملية أي تقاطع في أنشطة أطرافها عل0 مستوى امسواق املعنية.)

كما لن تعرف هذه امخيرة أي تراكم في حصص امسواق بعد إنجاز)

العملية املبلغة)؛

:(»Hightech Payment Systems s.a(«(وحيث إن حصص شركة

اإلصدار، أهة  من  البطاقة  معامالت  معالجة  لسوق  بالنسبة   - 

ما بين 0 و5 في املئة ؛

- بالنسبة لسوق معالجة معامالت البطاقة من أهة الشراء، ما بين 

0 و5 في املئة ؛
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- بالنسبة لسوق أنظمة الدفع بالبطاقة، ما بين 90 و100 في املئة ؛

- بالنسبة لسوق برامج معالجة الدفع بالبطاقة بواسطة محطات 

الدفع اإللكترونية من أهة اإلصدار، ما بين 50 و60 في املئة ؛

- بالنسبة لسوق برامج معالجة الدفع البطاقة بواسطة محطات 

الدفع اإللكترونية  من أهة الشراء، ما بين 30 و40 في املئة ؛

أأهزة  بواسطة  البطاقة  الدفع  معالجة  برامج  لسوق  بالنسبة   -

الصراف اآل ي من أهة اإلصدار فقط، ما بين 40 و50 في املئة ؛

- بالنسبة لسوق برامج معالجة الدفع البطاقة بواسطة الهاتف 

الجوال من أهة اإلصدار والشراء، ما بين 40 و50 في املئة ؛

- بالنسبة لسوق برامج معالجة الدفع البطاقة بواسطة اإلنترنيت، 

ما بين 0 و5 في املئة.

:»Innovation Process Control sarl(«(وحيث إن حصص شركة

- بالنسبة لسوق اإلدارة عن بعد لخدمات املعلومات، ما بين 10 

و20 في املئة ؛

املرتكبة  االحتيال  وعمليات  محاوالت  كشف  لسوق  بالنسبة   -

بواسطة البطاقات البنكية عن بعد، ما بين 90 و100 في املئة 

ا موأودة في املغرب؛
ً
حيث تقدم هذه الخدمة لـ 3 من أصل 28 بنك

بعد، عن  اآللية  للصرافات  املتواصلة  املراقبة  لسوق  بالنسبة   - 

ما بين 50 و60 في املئة.

التي) الوثائق  إ 0  التركيز االقتصادي واستنادا  وحيث إن عملية 

وفرتها امطراف املبلغة،)تبين عل0 أن هذه العملية لن  كون لها أي تأثير)

عمودي عل0 املنافسة في امسواق املعنية)؛

وحيث إن عملية التركيز ليس لها أي تأثير تكتلي سلبي بين سوق)

بالبطاقات من أهة وسوق كشف محاوالت) الدفع  برامج معالجة 

بعد) عن  البنكية  البطاقات  بواسطة  املرتكبة  االحتيال  وعمليات 

وسوق املراقبة املتواصلة للصرافات اآللية عن بعد من أهة أخرى)

لالعتبارات التالية):

- ال تتوفر شركة » Hightech Payment Systems s.a« عل0 القدرة عل0 

استغالل وضعها املهيمن في سوق برامج معالجة الدفع بالبطاقات 

 »Innovation(Process لتفرض عل0 زبنائها االشتراك في خدمات

 »Control(SARL من خالل بعض املمارسات مثل البيوع املرتبطة

أو املجمعة، نظرا لعدم وأود حواأز لدخول هذه امسواق ؛

- إن شركة »Hightech Payment Systems s.a« سوف تستمر في 

مواأهة منافسة كبيرة من طرف الفاعلين اآلخرين مثل شركتي 

S2M وM2M ؛

- توفر امبناك التي تشكل زبناء خدمات كشف محاوالت وعمليات 
االحتيال املرتكبة بواسطة البطاقات البنكية عن بعد وخدمات 
املراقبة املتواصلة للصرافات اآللية عن بعد، عل0 قوة شرائية 
مضادة قوية تمكنهم من تغيير املورد ن بسهولة عل0 نحو  مكنهم 
هذه  إنجاز  لألبناك  كما  مكن  أهة.  من  أكثر  مع  التعامل  من 

الخدمات داخليا دون اللجوء إ 0 أطراف خارأية ؛

وحيث  رى أميع مناف�ضي أطراف العملية الذ ن استجابوا الختبار)
السوق الذي أأرته مصالح التحقيق التابعة للمجلس أن استراتيجية)
إ 0 استبعادهم من امسواق) البيوع املرتبطة أو املجمعة لن تؤدي 
املعنية لعدم وأود حواأز لدخولهم سوق كشف محاوالت وعمليات)
االحتيال املرتكبة بواسطة البطاقات البنكية عن بعد وسوق املراقبة)
املتواصلة للصرافات اآللية عن بعد.)كما  مكن للمنافسين أن يعقدوا)
عقود شراكة مع موردي خدمات السوقين املذكورين آنفا ملنافسة)

العروض املجمعة لشركة)»)Hightech Payment Systems s.a«)؛

وحيث  رى أميع زبناء)أطراف العملية الذ ن استجابوا الختبار)
السوق الذي أأرته مصالح التحقيق التابعة للمجلس أنه من غير)
املحتمل أن تؤدي العملية إ 0 استبعادهم من الوصول إ 0 خدمات)
مستواها) عل0  تنشط  التي  امخرى  امسواق  من  أي  في  املورد ن 

امطراف املعنية،

قرر ما  لي):

املادة امو 0)

اممانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 
بتاريخ) 064/ع.ت.إ/2020،) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 
يستوفي الشروط الشكلية) ()2020 سبتمبر) (4(  1442 من محرم) (15

املنصوص عليها في القانون.

املادة الثانية

املتعلقة) االقتصادي  التركيز  بعملية  املنافسة  مجلس   رخص 
بتو ي شركة)»)Hightech Payment Systems s.a«)املراقبة الحصرية)
املباشرة عن طريق اقتناء)أميع حصص رأسمال وحقوق التصويت)

.»Innovation Process Control s.a.r.l(«(املرتبطة به لشركة

ملجلس) الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
املنافسة،)املنعقدة طبقا محكام املادة)14)من القانون)20.13)املتعلق)
بمجلس املنافسة،)بتاريخ)25)من ربيع اآلخر)1442 )11)ديسمبر)2020(،)
أيهان) والسيدة  للجلسة،) رئيسا  الݣراوي  ادريس  السيد  بحضور 
بنيوسف،)والسادة عبد الغني أسنينة،)وعبد اللطيف املقدم،)وحسن)

أبو عبد املجيد،)أعضاء.

اإلمضاء : ادريس الڭراوي.



5))الجريدة الرسمية عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(  

ربيع مند ((5 في) صي رد ي8/ق/4)4)) عد ) املنيفسةد ملجلسد  ق4ارد

ش4كة) بتو يد املتعلقد ()(4(4 يي) يسلبر)  ( )))ي  اآلخ4)

Investindustrial(Advisors(Limited)امل4اقبةدالحص4يةدغير)

أسهمدرأسليلدجحقوقدالتصويت) املبيش4ةدعندط4يقداقتنيء)

املكونتين) (DT Invest srlج (Della( Toffola( spa لش4كتي)

.DellaToffola(لللجلوعةداإل طيلية

مجلس املنافسة،

وبناء)عل0 القانون رقم)104.12)املتعلق بحرية امسعار واملنافسة)

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435

)30) ونيو)2014()؛

الصادر) املنافسة  بمجلس  املتعلق  (20.13 رقم) القانون  وعل0 

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30) ونيو)2014()؛

1436 صفر) (8 في) الصادر  (2.14.652 رقم) املرسوم   وعل0 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

امسعار واملنافسة)؛

 1436 من شعبان) (16 الصادر في) (2.15.109 وعل0 املرسوم رقم)

)4) ونيو2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛)

بتاريخ) املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اأتماع  وعل0 

2020()طبقا ملقتضيات املادة) 1442 )11)ديسمبر) 25)من ربيع اآلخر)

14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة؛

لدى) املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعل0 

بتاريخ) 66/ع.ت.إ/2020) املنافسة تحت عدد) العامة ملجلس  اممانة 

شركة) بتو ي  املتعلق  (،)2020 سبتمبر) (7  (  1442 محرم) من  (19

غير) الحصرية  املراقبة  (Investindustrial( Advisors( Limited

املباشرة عن طريق اقتناء)أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشركتي)

املكونتين للمجموعة اإل طالية) (DT Invest srl و) (Della( Toffola( spa

DellaToffola)؛

بتاريخ) (75/2020 وعل0 قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم)

في) بتعيين مقرر  القا�ضي  ()2020 سبتمبر) (10(  1442 من محرم) (22

املتعلق) (104.12 من القانون رقم) (27 املوضوع طبقا محكام املادة)

بحرية امسعار واملنافسة)؛

وحيث إنه تم التوقيع عل0 مذكرة تفاهم بين الطرفين املعنيين)

 بخصوص عملية التركيز االقتصادي املذكورة بتاريخ)7)محرم)1442

)26)أغسطس)2020()؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)
بتاريخ) الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  املوقع  في 
2)ربيع امول)1442 )19)أكتوبر)2020()والذي  منح أأل عشرة))10()
عملية) مشروع  حول  مالحظاتهم  إبداء) قصد  املعنيين  لألغيار  أ ام 

التركيز أعاله)؛

وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال تسويق قطع غيار)
آالت التصنيع والتعبئة الخاصة بامغذ ة والسوائل باملغرب لم  بدوا)

أ ة مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

1442 صفر) من  (26 بتاريخ) امللف  وثائق  أميع  استكمال   وبعد 
)14)أكتوبر)2020)()؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)
التبليغ بتاريخ)26)من صفر)1442 )14)أكتوبر)2020()؛

معضاء) القانوني  النصاب  توفر  من  الجلسة  رئيس  تأكد  وبعد 
الداخلي) النظام  من  (31 املادة) في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة 

للمجلس)؛)

وبعد تقد م املقرر العام املساعد،)السيد محمد هشام بوعياد للتقرير)
وللتوصيات) للخالصات  وكذا  املذكورة،) التركيز  عملية  بشأن  املعد 
خالل اأتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  املنبثقة عنه،)

25)من ربيع اآلخر)1442 ) 11)ديسمبر)2020()؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس)
املنافسة تستوأب 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)
إذ تنص) للتبليغ إ 0 مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)
عل0 أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت)
أو حينما  قوم شخص أو عدة أشخاص،) راقبون) ؛) مستقلة سابقا)
منشأة واحدة عل0 امقل،)بتو ي املراقبة،)بشكل مباشر أو غير مباشر،)
عل0 مجموع منشأة أخرى أو أزء)منها أو عل0 مجموع منشآت أخرى)
أو أأزاء)منها،)سواء)بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء)امصول)
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛)أو عندما تقوم منشأة أو عدة)
منشآت،)بشكل مباشر أو غير مباشر،)بتو ي املراقبة عل0 مجموع منشأة)
أخرى أو أزء)منها أو عل0 مجموع منشآت أخرى أو أأزاء)منها،)سواء)
امصول أو بواسطة عقد  بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء)

أو غيرها من الوسائل)؛

 Investindustrial وحيث إن هذه العملية تهدف إ 0 تو ي شركة)
Advisors(Limited)املراقبة الحصرية غير املباشرة عن طريق اقتناء)
 DT أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشركتي)Della(Toffola(spa)و)

Invest srl)املكونتين للمجموعة اإل طالية)DellaToffola)؛
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مدلول حسب  اقتصاد ا  تركيزا  تشكل  العملية  هذه  إن   وحيث 
إليه أعاله والتي تعرف) املشار  (104.12 القانون رقم) من  (11 املادة)

عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إ 0 مجلس املنافسة)؛

املشار إليه أعاله،) (104.12 12)من القانون رقم) وحيث إن املادة)
 تلزم تبليغ أي عملية تركيز قبل إنجازها،)كما هو منصوص عليه في
عندما) (، (2.14.652 رقم) التطبيقي  املرسوم  من  ()8( الثامنة) املادة 
احتساب) دون  العالمي،) اإلأما ي  املعامالت  رقم  أو  فوق  يساوي 
أو) الذاتيين  امشخاص  مجموعات  أو  املنشآت  ملجموع  الرسوم،)
وخمسون) مائة  سبع  مبلغ  التركيز  عملية  في  امطراف  االعتباريين 
املعامالت) رقم  أو  فوق  يساوي  عندما  أو  درهم،) مليون  ()750(
اإلأما ي،)دون احتساب الرسوم،)املنجز باملغرب من طرف اثنتين عل0)
امقل من املنشآت أو مجموعات امشخاص الذاتيين أو االعتباريين)
مليون درهم،) ()250( املعنيين بعملية التركيز مبلغ مائتان وخمسون)
أو عندما تنجز أميع املنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له)
أو مرتبطة به اقتصاد ا خالل السنة املدنية السابقة أكثر من أربعين)
باملائة))40%()من البيوع أو الشراءات أو املعامالت امخرى في سوق)
وطنية للسلع أو املنتوأات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة)

لالستبدال أو في أزء)مهم من السوق املذكورة؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)الستيفائها شرط)
من القانون (12  من الشروط املنصوص عليها بموأب أحكام املادة)
املعامالت) رقم  سقف  لتجاوز  وذلك  الذكر  السالف  (104.12 رقم)
اإلأما ي العالمي ملجموع املنشآت واملحدد في املادة)8)من املرسوم رقم)))

2.14.652)؛

وحيث إن الطرفين املعنيين بعملية التركيز هما عل0 التوا ي):

هي) (Investindustrial( Advisors( Limited املقتنية) الشركة  (- (1
وهي) اإلنجليزي،) للقانون  خاضعة  محدودة،) مسؤولية  ذات  شركة 
سنة) املنشأة  (Investindustrial للمجموعة) التابعة  التسيير  شركة 
وشركات) قابضة  وشركات  استثمارية  شركات  من  واملكونة  (1970
في) أساسا  تنشط  استثمارية،) صناد ق  وتد ر  املالية  لالستشارات 
مجاالت الصحة والخدمات والصناعات التحويلية والتكنولوأيات)

الحد ثة ومرافق الترفيه)؛)

2)-)الشركة املستهدفة)Della(Toffola)هي مجموعة إ طالية مكونة)
:(DT Invest srl(و شركة(Della(Toffola(s.p.a(من شركة

- شركة DT Invest Srl هي شركة ذات مسؤولية محدودة، خاضعة 
للقانون اإل طا ي، أسست سنة 2004 من لدن الشركة امم لتسيير 

الشركات التابعة للمجموعة وكذا إلنجاز  االستثمارات ؛  

- شركة Della(Toffola(s.p.a  هي شركة مجهولة، خاضعة للقانون 
اإل طا ي، أسست سنة 1960 من لدن عائلة Della(Toffola تعمل 
في مجال تصميم وتصنيع وتسويق اآلليات املستعملة لإلنتاج في 

قطاع صناعة الخمور، وكذلك لإلنتاج في قطاعات املشروبات 

والتعبئة والتغليف ومنتجات الحليب ومعالجة املياه والكيماويات 

واملستحضرات الصيدالنية ؛ 

مصالح) به  قامت  الذي  التناف�ضي،) التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 

وفرتها) التي  الوثائق  عل0  استنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

سوق املنتوج) تم تحد د امسواق املعنية بشقيها،) امطراف املبلغة،)

أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية،)وذلك تطبيقا محكام النقطة)

في) الوارد  التركيز،) بعملية  املتعلق  التبليغ  ملف  ملحق  من  الثالثة 

املرسوم رقم)2.14.652)املشار إليه أعاله)؛

وحيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب)

والتي  كون للعملية املبلغة أثر) نوع املنتوأات أو املوقع الجغرافي،)

عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة)؛

 Investindustrial(Advisors(Limited(وحيث  قتصر حضور شركة

باملغرب من خالل عمليات تصد ر تقوم بها الشركات التابعة لها في)

اإلضائة) امطفال،) ولعب  العنا ة  مواد  امحذ ة،) (: تسويق) مجاالت 

املصممة واملعمارية،)السيارات الفاخرة،)املواد البالستيكية من البو ي)

الكاكاو) من  معدة  منتجات  الطالء،) راتنجات  (،PVC كلوريد) فينيل 

والشوكوال)؛

وحيث  قتصر حضور املجموعة اإل طالية)Della(Toffola)باملغرب)

من خالل عملية تصد ر قامت بها سنة)2019)لقطع غيار آالت التعبئة)

الخاصة بالزيت؛)

وحيث إنه في إطار التحليل التناف�ضي الذي تم إنجازه،)وبعد دراسة)

املعطيات املتعلقة بالسوق،)وأخذا بعين االعتبار الوثائق التي وفرتها)

امطراف املبلغة،)تنحصر السوق املعنية املغربية في مجال تسويق)

قطع غيار آالت التصنيع والتعبئة الخاصة بامغذ ة والسوائل)؛

 Investindustrial( Advisors( Limited شركة) تو ي  إن  وحيث 

رأسمال) أسهم  اقتناء) طريق  عن  املباشرة  غير  الحصرية  املراقبة 

 DT Invest srlو ( (Della( Toffola( spa لشركتي) التصويت  وحقوق 

املكونتين للمجموعة اإل طالية)DellaToffola،)لن يغير من الوضعية)

التنافسية الحالية في السوق املغربية املتعلقة بتسويق قطع غيار آالت)

التصنيع والتعبئة الخاصة بامغذ ة والسوائل،)حسب التحليل الذي)

قامت به مصالح التحقيق بمجلس املنافسة استنادا عل0 الوثائق التي)

وفرتها امطراف املبلغة)؛

وحيث إنه،)حسب تصريح امطراف املعنية فإن هذه العملية تعتبر)
 Investindustrial أزءا من استراتيجية االستثمار الخاصة بـشركة)
الشركات) التي تعتمد بشكل أسا�ضي عل0 اقتناء) (،Advisors( Limited
املتوسطة الحجم،)املتمركزة بشكل رئي�ضي في أنوب أوروبا،)وتعمل)

في قطاعات اإلنتاج الصناعي وبيع السلع االستهالكية)؛)
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وحيث إن شركة)Investindustrial(Advisors(Limited)تهدف من)

خالل هذه العملية إ 0 دعم مجموعة)Della(Toffola)عن طريق تمويل)

مرحلة أد دة من تطورها وتوسعها الدو ي)؛

قطع) بتسويق  املتعلقة  الوطنية  السوق  فيما  خص  إنه  وحيث 

غيار آالت التصنيع والتعبئة الخاصة بامغذ ة والسوائل،)فإن حصة)

السوق التراكمية لهاتين الشركتين عند إتمام العملية،)ستظل دون)

تغيير لكون الشركة املقتنية)Investindustrial(Advisors(Limited،)ال)

وأود لها في السوق املعني باملغرب)؛))

وحيث إن هذه العملية لن تؤدي إ 0 إغالق السوق املعني باملغرب،)

نظرا لوأود شركات كبرى متعددة تنشط فيه)؛

وحيث إن تو ي شركة)Investindustrial(Advisors(Limited)املراقبة)

وحقوق) رأسمال  أسهم  اقتناء) طريق  عن  املباشرة  غير  الحصرية 

املكونتين) (DT Invest srl و) (Della( Toffola( spa لشركتي) التصويت 

للمجموعة اإل طالية)DellaToffola،)ال  مثل أي خطر لالندماج امفقي)

أو العمودي أو التكتلي في السوق املغربية املتعلقة بتسويق قطع غيار)

آالت التصنيع والتعبئة الخاصة بامغذ ة والسوائل،

قرر ما  لي):

املادة امو 0

اممانة) لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  إن 

بتاريخ 66/ع.ت.إ/2020) عدد) تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 

الشروط) كافة  يستوفي  () (2020 سبتمبر) (7  (  1442 محرم) من  (18

القانونية.

املادة الثانية

 رخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتو ي)

املراقبة الحصرية غير) (Investindustrial( Advisors( Limited شركة)

املباشرة عن طريق اقتناء)أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشركتي)

املكونتين للمجموعة اإل طالية) (DT Invest srl و) (Della( Toffola( spa

.DellaToffola

ملجلس) الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 

املنافسة،)املنعقدة طبقا ملقتضيات املادة)14)من القانون رقم)20.13 

  1442 اآلخر) ربيع  من  (25 بتاريخ) املنافسة،) بمجلس  املتعلق 

)11)ديسمبر)2020)()بحضور السيد ادريس الݣراوي رئيسا للجلسة،)

والسيدة أيهان بنيوسف،)والسادة عبد الغني أسنينة،)وعبد اللطيف)

املقدم،)وحسن أبو عبد املجيد أعضاء.

اإلمضاء : ادريس الڭراوي.

ربيع مند ((5 في) صي رد )8/ق/4)4)) عد ) املنيفسةد ملجلسد  ق4ارد

ش4كة) بتو يد املتعلقد ()(4(4 )يي) يسلبر) )))ي  اآلخ4)

»Amiblu(Holding(Gmbh«)امل4اقبةدالحص4يةداملبيش4ةدعن)

ط4يقداقتنيء)نسبة)85%)مندأسهمدرأسليلدجحقوقدالتصويت)

.»Amitech(Maroc(S.A«(امل4تبطةدبهدلش4كة

مجلس املنافسة،

املتعلق بحرية امسعار واملنافسة) (104.12 بناء)عل0 القانون رقم)

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.14.116)بتاريخ)2)رمضان)1435 

)30) ونيو)2014()؛

الصادر املنافسة  بمجلس  املتعلق  (20.13 رقم) القانون   وعل0 

1435 رمضان) (2 بتاريخ) (1.14.117 رقم) الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)30) ونيو)2014()؛

1436 صفــــر) (8 فـــــي) الصــــادر  (2.14.652 رقــــم) املــــرســــوم   وعل0 

املتعلق بحرية) (104.12 بتطبيق القانون رقم) ()2014 )فاتح ديسمبر)

امسعار واملنافسة)؛

1436 من شعبان) (16 الصادر في)  وعل0 املرسوم رقم 2.15.109)

)4) ونيو2015()بتطبيق القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة)؛

بتاريخ) املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اأتماع  وعل0 

2020()طبقا ملقتضيات املادة) 25)من ربيع اآلخر 1442 )11)ديسمبر)

14)من القانون رقم)20.13)املتعلق بمجلس املنافسة ؛

لدى) املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  وعل0 

بتاريخ 81/ع.ت.إ/2020) املنافسة تحت عدد) العامة ملجلس   اممانة 

شركة باقتناء) املتعلق  (،)2020 أكتوبر) (27(  1442 امول) ربيع  (10 

85%)من أسهم رأسمال وحقوق) »Amiblu(Holding(Gmbh«)لنسبة)

التصويت املرتبطة به لشركة)»Amitech Maroc s.a«)؛

بتاريخ) (89/2020 وعل0 قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم)

والقا�ضي بتعيين مقرر ()2020 نوفمبر) (9(  1442 من ربيع امول) (23 

104.12)املتعلق) 27)من القانون رقم) )محكام املادة)
ً
في املوضوع طبقا

بحرية امسعار واملنافسة ؛

وحيث إن عملية التركيز هذه كانت موضوع عقدي اقتناء)بتاريخ)

 »Amiantit وشركة) املقتنية  الشركة  من  كل  بين  (2020 نوفمبر) (5

»International(Holding(Ltd)من أهة وبين الشركة املقتنية وشركة)

»Nareva(Holding(s.a«)من أهة أخرى ؛

1442 ربيـــع اآلخـــر) (7  وبعد استكمـــال أميـــع وثـــائق امللف بتاريـــخ)

)23)نوفمبر 2020()؛



عدد)6949 - 20)أمادى امو 0)1442 )4) نا ر)2021(الجريدة الرسمية   ((8

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف)

التبليغ بتاريخ)9)ربيع اآلخر)1442)25)نوفمبر)2020()؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي)

بتاريخ) الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،) اإللكتروني  باملوقع 

8)ربيع اآلخر)1442 )24)نوفمبر)2020()والذي  منح أأل عشرة))10()

أ ام لألغيار املعنية قصد إبداء)مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز)

أعاله)؛

خطوط) وتسويق  بإنتاج  املعنية  السوق  في  الفاعلين  إن  وحيث 

وإمدادات املياه لم  بدوا) والصرف الصحي،) امنابيب املوأهة للري،)

أ ة مالحظة حول عملية التركيز هذه)؛

وبعد تأكد رئيس اللجنة من توفر النصاب القانوني معضاء)اللجنة)

الدائمة املنصوص عليه في املادة)31)من النظام الداخلي للمجلس)؛

السيد محمد هشام بوعياد) وبعد تقد م املقرر العام املساعد،)

ومقرر املوضوع،)السيد عبد الهادي الفالح للتقرير املعد بشأن عملية)

خالل) وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،) التركيز املذكورة،)

اأتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 25 من ربيع اآلخر)1442 

)11)ديسمبر)2020()؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس)

املنافسة تستوأب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط)

املنصوص عليها في املواد)1)و)11)و)12)من القانون رقم)104.12)؛

وحيث إن املادة امو 0 تعرف النطاق الجغرافي لتطبيق مقتضيات)

القانون رقم)104.12)والتي تنص أن قانون حرية امسعار واملنافسة)

أكانوا) واالعتباريين  الذاتيين  امشخاص  أميع  عل0  تطبيقه   تم 

باملغرب و ذلك) أو مؤسسات  أو غير متوفرين عل0 مقر  متوفرين 

بمجرد ما  كون الغرض من عملياتها أو تصرفاتهم املنافسة في السوق)

املغربية أو  مكن أن  ترتب عليها أثر عل0 هذه املنافسة)؛

وحيث إن الشركة املستهدفة تنشط في السوق املغربية وبالتا ي)

فإن هذه العملية تدخل في نطاق تطبيق القانون رقم)104.12؛

وحيث إن هذه العملية تشكل تركيزا حسب مدلول املادة)11)من)

»عندما تقوم) والتي تنص أنه يشكل تركيزا،) (104.12 القانون رقم)

بتو ي املراقبة) بشكل مباشر أو غير مباشر،) منشأة أو عدة منشآت،)

عل0 مجموع منشأة أخرى أو أزء)منها أو عل0 مجموع منشآت أخرى)

أو أأزاء)منها،)سواء)بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء)امصول)

أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل«)؛

11)تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة) وحيث إن املادة)

كما أن) للتبليغ إ 0 مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها،)

املادة)12)تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي  جب)

أن  فوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة)8)من املرسوم رقم)2.14.652 

أو عندما تنجز أميع املنشآت التي تكون طرفا في) املشار إليه أعاله،)

عملية التركيز خالل السنة املدنية السابقة أكثر من)%40)من البيوع)

أو الشراءات أو املعامالت امخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوأات)

أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في أزء)مهم من)

السوق املذكورة ؛

 »Amiblu(Holding وحيث إن هذه العملية تتعلق باقتناء)شركة)

%85)من أسهم رأسمال وحقوق التصويت املرتبطة) »Gmbh)لنسبة)

به لشركة)»Amitech(Maroc(s.a«)؛

وحيث إن العملية ستمكن شركة)»Amiblu(Holding(Gmbh«)من)

تو ي املراقبة الحصرية عل0 شركة)»Amitech(Maroc s.a«،)وهي بالتا ي)

تشكل تركيزا حسب مدلول املادة)11)من القانون رقم)104.12)املشار)

 إليه أعاله والتي تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ

إ 0 مجلس املنافسة ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ،)الستيفائها شرط)

من القانون) (12 من الشروط املنصوص عليها بموأب أحكام املادة)

املعامالت) رقم  سقف  لتجاوز  وذلك  الذكر  السالف  (104.12 رقم)

8)من) اإلأما ي العالمي ملجموع الشركتين املعنيتين واملحدد في املادة)

املرسوم رقم)2.14.652)؛

وحيث إن الشركة املقتنية)»Amiblu(Holding(Gmbh«)هي شركة)

مساهمة خاضعة للقانون النمساوي ومملوكة بالتساوي لكل من شركة)

 »Amiantit( Switzerland وشركة) (»Hobas( Management( Gmbh«

»AG)التابعة بدورها ملجموعة)»Saudi(Arabian(Amiantit(Company«)؛

(»Saudi( Arabian( Amiantit( Company« إن مجموعة) وحيث 

(»Amiantit  International( Holding( Ltd« تمتلك عبر فرعها شركة)

%50)من شركة)»Amitech(Maroc(s.a«)؛

إنتاج) في  تنشط  (»Amiblu( Holding( Gmbh« إن شركة) وحيث 

وتسويق خطوط امنابيب من البوليستر املقوى باملياف الزأاأية)

واملوأهة لالستعمال في) (»Polyester( renforcé(à( la(fibre(de(verre«

مياد ن):)الري والصرف الصحي وإمدادات املياه والصناعة)؛
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هي شركة) (»Amitech( Maroc( s.a« وحيث إن الشركة املستهدفة)

ورأسمالها) (2007 أنشئت سنة) املغربي  للقانون  خاضعة  مساهمة 

(»Amiantit  International( Holding« طرف) من  بالتساوي  مملوك 

وشركة)»Nareva«)التابعة ملجموعة)»Al(Mada(Holding«)؛

مستوى) عل0  تنشط  (»Amitech( Maroc( s.a« إن شركة) وحيث 

املقوى) البوليستر  أنابيب  وتسويق  إنتاج  قطاع  في  الوطنية  السوق 

ومياه) الشرب  مياه  نقل  مجاالت  في  واملستعملة  الليفي  بالزأاج 

الصرف الصحي والري،)والصناعة)؛

وحيث إنه بالنسبة لشركة)»Amiblu(Holding(Gmbh«،)فإن هذه)

العملية تندرج في إطار رؤيتها االستراتيجية املتمثلة في التوفر عل0)

وفي نفس الوقت االستفادة من املوقع) وحدة إنتاأية خارج أوروبا،)

الجغرافي الذي  تميز به املغرب القريب من السوق اموروبية،)ومن)

توفر  د عاملة مغربية مؤهلة وأقل تكلفة مقارنة مع الدول اموروبية)

حيث تمتلك الشركة وحدات صناعية،)خاصة في أملانيا وبولندا)؛

فإن العملية) (،»Amitech Maroc s.a« وحيث إنه بالنسبة لشركة)

ن الشركة من االستفادة من الخبرات التقنية والتجارية لشركة)
ّ

ستمك

»Amiblu(Holding(Gmbh«)التي تعتبر رائدة في مجال صناعة امنابيب،)

وبالتا ي تعزيز موقعها في السوق املغربية ومن تم تحسين توازناتها املالية)؛

مصالح) به  قامت  الذي  التناف�ضي،) التحليل  إطار  في  إنه  وحيث 

وفرتها) التي  الوثائق  عل0  استنادا  املنافسة  مجلس  لدى  التحقيق 

سوق املنتوج تم تحد د امسواق املعنية بشقيها،)  امطراف املبلغة،)

أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية،)وذلك تطبيقا محكام النقطة)

 الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز،)الوارد في املرسوم

حيث يعرف السوق املعني بكونه) املشار إليه أعاله،) (2.14.652 رقم)

السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوأات أو املوقع الجغرافي،)

والتي  كون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة)؛

وحيث يستفاد من عناصر امللف أن السوق املرأعية املعنية لهذه)

العملية هي السوق الوطنية إلنتاج وتسويق خطوط امنابيب املوأهة)

للري،)والصرف الصحي،)وإمدادات املياه والصناعة)؛

املقتنية ال تنشط) (»Amiblu( Holding( Gmbh« وحيث إن شركة)

عل0 مستوى السوق املرأعية املعنية وال تتوفر عل0 أي وأود في)

املغرب)؛

لقطاع) الرئيسية  السوق  تمثل  العمومية  الطلبيات  إن  وحيث 

التي تطرحها) في املناقصات  في املغرب ويتجل0 هذا الطلب  امنابيب 

Radessو (Onee (:  مختلف املؤسسات العمومية الوطنية والجهوية)

وLydec)وكذا املد ريات اإلقليمية التابعة لوزارة الفالحة)؛

وحيث إنه فيما  خص الطلبيات العمومية،)فإن الفاعلين في قطاع)
امنابيب ال  قدمون عروضهم بشكل مباشر للمناقصات ولكنهم غالًبا)
ما  كونون متعاقد ن من الباطن لشركات البناء)و امشغال العمومية)

أصحاب املشروع ككل)؛

وحيث إنه استنادا إ 0 معطيات ملف التبليغ،)فإن حجم مبيعات)
امنابيب في السوق الوطنية  قدر بحوا ي)1.3)مليار درهم)؛

 »Amitech Maroc وحيث إن حصة السوق للشركة املستهدفة)
»s.a)تبلغ حوا ي)]10-5[%)في السوق املرأعية املعنية ؛

 وحيث إن عملية التركيز االقتصادي هذه لن تؤدي إ 0 أي تراكم
في الحصص داخل السوق املرأعية املعنية وبالتا ي فإن حصة السوق)

لشركة)»Amitech Maroc s.a«)لن تعرف أي تغيير في هذه السوق)؛

وحيث إن العملية لن تؤدي إ 0 إغالق السوق املرأعية املعنية)
لكونها تعرف تواأد شركات منافسة عد دة رائدة في قطاع امنابيب):)
»Omce«)و»Future Pipe«)و»Snce«)و»Dimatit«)و»Sogea Maroc«)؛

وحيث إن العملية هذه تهدف فقط تحويل أزء)من رأسمال شركة)
»Amiblu( Holding( Gmbh« مجموعة) إ 0  (»Amitech Maroc s.a« 
ولن  نتج عنها أي تغيير لوضعية سوق إنتاج وتسويق خطوط امنابيب)

في السوق املغربية)؛

وحيث إنه استنادا إ 0 الوثائق التي وفرتها امطراف املبلغة،)تبين)
عل0 أنه لن  ترتب عن هذه العملية أي أثر سلبي عل0 املنافسة في السوق)

املرأعية املعنية أو في أزء)مهم منها.

قرر ما  لي :

املادة امو 0

اممانة) لدى  عملية التركيز االقتصادي املسجل  تبليغ  ملف  أن 
بتاريخ) 81/ع.ت.إ/2020) عدد) تحت  العامة ملجلس املنافسة 
10)ربيع امول)1442 )27)أكتوبر)2020(،)يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

املتعلقة) االقتصادي  التركيز  بعملية  مجلس املنافسة   رخص 
بتو ي شركة)»Amiblu(Holding(Gmbh«)املراقبة الحصرية املباشرة)
من أسهم رأسمال وحقوق التصويت) (85% نسبة) عن طريق اقتناء)

.»Amitech Maroc S.A«(املرتبطة به لشركة

ملجلس) الدائمة  اللجنة  لدن  من  القرار  هذا  بشأن  التداول  تم 
القانون رقم)20.13  من  (14 املنعقدة طبقا محكام املادة) املنافسة،)
1442 اآلخر) ربيع  من  (25 بتاريخ) املنافسة،) بمجلس   املتعلق 
)للجلسة،)

ً
)11)ديسمبر)2020(،)بحضور السيد ادريس الـ�راوي رئيسا

والسيدة أيهان بنيوسف،)والسادة عبد اللطيف املقدم،)وعبد الغني)
أسنينة،)وحسن أبو عبد املجيد،)أعضاء.

اإلمضاء : ادريس الـ�راوي.


