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الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف - بداخله:
) محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه( 

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أسماه هللا وأعز أمره أننا:

مواصلة لعنايتنا السامية ببيوت هللا ؛

األمن  شروط  كافة  توفير  على  الشريفة  جاللتنا  من  وحرصا 
والطمأنينة لروادها؛

املساجد  بنايات  حالة  ملراقبة  فعالة  آلية  إحداث  في  منا  ورغبة 
بكيفية دورية ضمانا لسالمتها ودرءا لكل خطر محتمل يمثله اآليل منها 

للسقوط؛

وبناء على الفصل 41 من الدستور؛

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

الباب األول

أحك م)ع ما

املادة األولى

والجهات  اململكة،  مساجد  بنايات  حالة  مراقبة  كيفيات  تحدد 
املكلفة بهذه املراقبة، وكذا إجراءات ضمان سالمة البنايات املذكورة، 

طبقا ألحكام هذا الظهير الشريف.

املادة 2

والة  بها  يأمر  بناياتها،  لحالة  تقنية  ملراقبة  اململكة  مساجد  تخضع 
الجهات وعمال العماالت واألقاليم كل في دائرة اختصاصه.

الباب الثـــاني

مرةقبا)ح  ا)بل و ت)ةنم جد

املادة 3

مكاتب  تنجزها  خبرة  بواسطة  املساجد  بنايات  حالة  مراقبة  تتم 
دراسات متخصصة.

املادة 4

إقليمية  أو اإلقليم لجنة  العمالة  أو عامل  الجهة  والي  تحدث لدى 
ملراقبة حالة بنايات املساجد، تضطلع باملهام التالية:

- وضع برنامج ملراقبة حالة بنايات املساجد الواقعة في دائرة نفوذها 
الترابي والسهر على تنفيذه؛

- حصر قائمة املساجد التي يجب إخضاع بناياتها للخبرة التقنية؛

- وضع دفتر للتحمالت الخاصة بإنجاز الخبرة التقنية؛ 

- املصادقة على تقارير الخبرة املنجزة؛

- حصر قائمة املساجد التي تتطلب حالة بناياتها إصالحات، وتلك 

التي يتعين هدمها وإعادة بنائها ؛

والي  إلى  ،ترفع  وتوصياتها  اجتماعاتها  نتائج  حول  تقارير  إعداد   -

الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم التخاذ القرار بشأنها ؛

- إعداد تقرير سنوي عن حصيلة أشغالها، يتضمن بصفة خاصة 

اآليلة  وتلك  نفوذها  دائرة  في  املوجودة  املساجد  بنايات  وضعية 

للسقوط، والقرارات املتخذة بشأنها.

هذا  من  نسخة  اإلقليم  أو  العمالة  عامل  أو  الجهة  والي  يرفع      

التقرير السنوي إلى السلطة الحكومية املكلفة باألوقاف والشؤون 

اإلسالمية.

املادة 5

إلى  املساجد، إضافة  بنايات  اإلقليمية ملراقبة حالة  اللجنة  تتألف 

والي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله رئيسا، من :

- ممثل عن املجلس العلمي املحلي؛

- ممثل عن املجلس الجماعي املعني؛

املكلفة  الحكومية  للسلطة  ممثال  اإلسالمية  الشؤون  مندوب   -

باألوقاف والشؤون اإلسالمية؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالسكنى وسياسة املدينة؛

- ممثل عن الوكالة الحضرية؛

- ممثل عن مصالح الوقاية املدنية.

ويمكن لوالي الجهة أو عامل العمالة أو اإلقليم أن يدعو كل شخص 

أشغال  في  للمشاركة  الخاص  أو  العام  القطاعين  في  الخبرة  ذوي  من 

اللجنة بصفة استشارية.

يضطلع قسم التعمير بمصالح الوالية أو العمالة أو اإلقليم بمهام 

وثائقها  ومسك  وتقاريرها،  اجتماعاتها  محاضر  وإعداد  اللجنة،  كتابة 

والعمل على حفظ هذه الوثائق.

املادة 6

وكلما  األقل  على  السنة  في  مرة  رئيسها  من  بدعوة  اللجنة  تجتمع 

دعت الضرورة إلى ذلك.
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املادة 7

نتائج  على  بناء  اإلقليم،  أو  العمالة  عامل  أو  الجهة  والي  يتخذ 
اجتماعات اللجنة، القرارات الالزمة واملناسبة لضمان السالمة العامة، 

ويخبر بذلك السلطة الحكومية املكلفة باألوقاف والشؤون اإلسالمية.

البـــاب الثــالـث

إجرةءةت)ضم 6)سالما)بل و ت)ةنم جد)

املادة 8

إذا تبين أن مبنى مسجد آيل للسقوط يستلزم التدخل الفوري لدرء 
العمالة  عامل  أو  الجهة  والي  أصدر  الوقوع،  وشيك  أو  محتمل  خطر 
املحالت  إغالق  االقتضاء،  وعند  املسجد،  بإغالق  قرارا  أو اإلقليم 

املجاورة له وإفراغها من شاغليها.

الالزمة  االحتياطية  التدابير  ذلك، جميع  يتخذ، عالوة على  أن  وله 
لضمان السالمة العامة، بما في ذلك قرار هدم بنايات املساجد اآليلة 

للسقوط، عند االقتضاء.

تبلغ السلطة الحكومية املكلفة باألوقاف والشؤون اإلسالمية فورا 
بنسخ من القرارات املتخذة. 

تنفذ قرارات اإلغالق واإلفراغ والهدم من لدن والي الجهة أو عامل 
العمالة أو اإلقليم.

املادة 9

الظهير  هذا  مفهوم  في  للسقوط،  اآليلة  املساجد  ببنايات  يقصد 
السالمة  يهدد  مما  جزئيا  أو  كليا  االنهيار  على  املشرفة  تلك  الشريف، 
العامة، أو تلك التي ال تتوفر، بصفة عامة، على ضمانات املتانة الالزمة 

للحفاظ على هذه السالمة.

 املادة 10

واملعالم  املباني  ضمن  يندرج  للسقوط  اآليل  املسجد  مبنى  كان  إذا 
 22-80 رقم  القانون  ألحكام  طبقا  اآلثار  عداد  في  املصنفة  التاريخية 
املنقوشة  والكتابات  واملناظر  التاريخية  املباني  على  باملحافظة  املتعلق 
رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والعاديات،  الفنية  والتحف 
وقع  كما   )1980 ديسمبر   25(  1401 صفر  من   17 بتاريخ   1-80-341
تغييره وتتميمه، وجب، قبل إصدار قرار الهدم بشأنه، إخراجه جزئيا 
أو كليا من عداد اآلثار والحفاظ على محتوياته األثرية طبقا لإلجراءات 

املنصوص عليها في القانون املذكور والنصوص املتخذة لتطبيقه.

املادة 11

اآليل  املسجد  ملبنى  املجاورة  املحالت  كراء  بعقود  العمل  يوقف 
للسقوط، في حالة إغالقها، طيلة مدة إغالق املسجد.

تنق�صي عقود الكراء املتعلقة بهذه املحالت في حالة هدمها.

حق  من  محبسة،  كانت  إذا  املذكورة،  املحالت  مكترو  ويستفيد 
األسبقية في كرائها من جديد في حالة إعادة بنائها، ومن تعويض يوازي 

كراء ثالثة أشهر في حالة عدم إعادة البناء .

  كما يستفيد مالكو هذه املحالت ومكتروها، إذا كانت غير محبسة، 
من تعويض في حالة عدم إعادة بنائها.

املادة 12

يعاد فتح املسجد، بعد تحقق اللجنة اإلقليمية املشار إليها في املادة 
لوزير األوقاف والشؤون  بقرار  املطلوبة،  العمليات  إنجاز  4 أعاله من 

اإلسالمية.

الباب الرابع

أحك م)مختلفا

املادة 13

يحدد مبلغ التعويض املنصوص عليه في الفقرة األخيرة من املادة 11 
أعاله من قبل لجنة تحدث لهذا الغرض تتكون من: 

والشؤون  باألوقاف  املكلفة  الحكومية  السلطة  اثنين عن  ممثلين   -
اإلسالمية؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالداخلية؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة باملالية؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير.

املقتضيات  على  التعويض،  ملبلغ  تقديرها  في  اللجنة،  تستند 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل .

املادة 14

التالية  والتكاليف  املصاريف  بتغطية  الخاصة  االعتمادات  تسجل 
في ميزانية وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :

الثالثة  التقنية املنجزة طبقا ملقتضيات املادة  - مصاريف الخبرات 
من هذا الظهير الشريف؛

املساجد  ببنايات  الخاصة  البناء  وإعادة  الهدم  عمليات  تكاليف   -
اآليلة للسقوط؛

- تكاليف اإلصالحات املنجزة بناء على تقارير الخبرة التقنية ؛

املادة  من  األخيرة  الفقرة  ألحكام  تطبيقا  املستحقة  التعويضات   -
11 أعاله.

املادة 15

بالجريدة  ينشر  الذي  الشريف  الظهير  هذا  أحكام  تنفيذ  يسند 
اإلسالمية  والشؤون  باألوقاف  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  الرسمية 

والسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية، كل واحدة منهما فيما يخصها.

وحرر بوجدة في 25 من رمضان 1435 )23 يوليو 2014(
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نص2ص)خ صا

إحدةث)دوةلر)وملحق ت)إدةضيا.

قرةض) 2زير)ة دةخل4ا)ضقم) 26.4)))ص دض)في)48)من)شلب 6)ر  4 

)46)و2ن24) 24)()بإحدةث)ملحقا)إدةضيا)وةحدة))بجم عا)ة 2ط4ا

وزير الداخلية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تحدث بجماعة الوطية ملحقة إدارية واحدة.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

الترابي للملحقة اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  طانطان  إقليم  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 27.4))) ة دةخل4ا) قرةض) 2زير)

وثالث) حرريا) دوةلر) () ( ثالث) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

عشرة)) 4()ملحقا)إدةضيا)ب نق طلا)ةلجم ع4ا) لحي)ةلحمني.

 

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم املقاطعة الجماعية للحي الحسني إلى ثالث )3( دوائر حضرية 

وثالث عشرة )13( ملحقة إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

الترابي للدوائر الحضرية وامللحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى 

أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

 1431 شعبان  من   24 في  الصادر   2323.10 رقم  القرار  ينسخ 

)6 أغسطس 2010( بإحداث ثالث )3( دوائر حضرية واثنتي عشرة )12( 

ملحقة إدارية باملقاطعة الجماعية للحي الحسني.

املادة الرابعة

يسند إلى عامل عمالة مقاطعة الحي الحسني تنفيذ هذا القرار الذي 

ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(

اإلمضاء: محمد حصاد.
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ر  4  شلب 6) من) (48 في) ضقم) 28.4))ص دض) ة دةخل4ا) قرةض) 2زير)

 (6( ))()حرريتي6)وست) دةلرتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

ملحق ت)إدةضيا)ب نق طلا)ةلجم ع4ا) م4دي)ة برن2�صي.

 

وزير الداخلية ،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

 )2( دائرتين  إلى  البرنو�صي  لسيدي  الجماعية  املقاطعة  تنقسم 

حضريتين وست )6( ملحقات إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

املادة  في  إليها  املشار  اإلدارية  وامللحقات  الحضريتين  للدائرتين  الترابي 

األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

 1431 شعبان  من   24 في  الصادر   2331.10 رقم  القرار  ينسخ 

 )5( وخمس   )1( واحدة  حضرية  دائرة  بإحداث   )2010 أغسطس   6(

ملحقات إدارية باملقاطعة الجماعية لسيدي البرنو�صي.

املادة الرابعة

يسند إلى عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنو�صي تنفيذ هذا القرار 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(

اإلمضاء : محمد حصاد.

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 29.4))) ة دةخل4ا) قرةض) 2زير)

)46)و2ن24) 24)()بإحدةث)أضبع)) ()دوةلر)حرريا)وأضبع)عشرة)

) 4()ملحقا)إدةضيا)ب نق طلا)ةلجم ع4ا) م4دي)م2من.

 

وزير الداخلية ،

 بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي

املادة األولى

تنقسم املقاطعة الجماعية لسيدي مومن إلى أربع )4( دوائر حضرية 

وأربع عشرة )14( ملحقة إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

الترابي للدوائر الحضرية وامللحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى 

أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

1431 شعبان  من   24 في  الصادر   2330.10 رقم  القرار   ينسخ 

)6 أغسطس 2010( بإحداث ثالث )3( دوائر حضرية وثالث عشرة )13( 

ملحقة إدارية باملقاطعة الجماعية لسيدي مومن.

املادة الرابعة

يسند إلى عامل عمالة مقاطعات سيدي البرنو�صي تنفيذ هذا القرار 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(

اإلمضاء : محمد حصاد.
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ر  4  48)من)شلب 6) ( في) ضقم) 42.4)))ص دض) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

بجم عا) إدةضيا) ملحق ت) () ( أضبع) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

ب2سك2ضة.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنقسم جماعة بوسكورة إلى أربع )4( ملحقات إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

1431 شعبان  من   24 في  الصادر   2334.10 رقم  القرار   ينسخ 

بالجماعة  إدارية  ملحقات   )3( ثالث  بإحداث   )2010 أغسطس   6(

الحضرية لبوسكورة.

املادة الرابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  النواصر  إقليم  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 44.4))) ة دةخل4ا) قرةض) 2زير)

)46)و2ن24) 24)()بإحدةث)ملحقتي6)))()إدةضيتي6))بجم عا)بني)

ب2ع4 ش.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنقسم جماعة بني بوعياش إلى ملحقتين )2( إداريتين.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

املادة الثالثة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  الحسيمة  إقليم  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.
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ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 4.)4))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

بجم عا) ( إدةضيتي6) ()(( ملحقتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

قريا)ب )محمد.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنقسم جماعة قرية با محمد إلى ملحقتين )2( إداريتين.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

املادة الثالثة

يسند إلى عامل إقليم تاونات تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  48)من)شلب 6) ( في) ضقم) 4. 4)))ص دض) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

بجم عا) ( إدةضيتي6) ()(( ملحقتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

ب2يزك ض6.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنقسم جماعة بويزكارن إلى ملحقتين )2( إداريتين.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

املادة الثالثة

يسند إلى عامل إقليم كلميم تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.



ر642 الجريدة الرسميةعدد 6276 - 26 رمضان 1435 )24 يوليو 2014( 

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 4. 4))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

بجم عا) ( إدةضيتي6) ()(( ملحقتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

ط ط .

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم جماعة طاطا إلى ملحقتين )2( إداريتين.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

املادة الثالثة

يسند إلى عامل إقليم طاطا تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد

ر  4  48)من)شلب 6) ( في) ضقم) 4.ر4)))ص دض) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

وخمس) حرريا) دوةلر) () ( أضبع) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

عشرة))ر4()ملحقا)إدةضيا)بجم عا)ة قل4طرة.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

 1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم  وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  )28 أكتوبر2008( 

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنقسم جماعة القنيطرة إلى أربع )4( دوائر حضرية وخمس عشرة 

)15( ملحقة إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

الترابي للدوائر الحضرية وامللحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى 

أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

 1431 شعبان  من   24 في  الصادر   2352.10 رقم  القرار  ينسخ   

)6 أغسطس 2010( بإحداث أربع )4( دوائر حضرية وثالث عشرة )13( 

ملحقة إدارية بالجماعة الحضرية للقنيطرة.

املادة الرابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  القنيطرة  إقليم  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.



عدد 6276 - 26 رمضان 1435 )24 يوليو 2014( الجريدة الرسمية6426  

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 46.4))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

بجم عا) إدةضيا) ملحق ت) () ( أضبع) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

س2ق)ةألضبل ء.

 

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنقسم جماعة سوق األربعاء إلى أربع )4( ملحقات إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

 1414 القعدة  ذي  من   20 في  الصادر   1517.94 رقم  القرار  ينسخ 

الجماعة الحضرية لسوق  في  بإحداث ثالث مقاطعات   )1994 )2 ماي 

األربعاء.

املادة الرابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  القنيطرة  إقليم  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  48)من)شلب 6) في) ) 47.4)))ص دض) ضقم) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

بجم عا) إدةضيتي6) ()(( ملحقتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

مهدوا.

 

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم جماعة مهدية إلى ملحقتين )2( إداريتين.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

املادة الثالثة

1431 شعبان  من   24 في  الصادر   2353.10 رقم  القرار   ينسخ 

بالجماعة   )1( واحدة  إدارية  ملحقة  بإحداث   )2010 أغسطس   6(

الحضرية ملهدية.

املادة الرابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  القنيطرة  إقليم  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.



6427 الجريدة الرسميةعدد 6276 - 26 رمضان 1435 )24 يوليو 2014( 

ر  4  48)من)شلب 6) ( في) ) 48.4)))ص دض) ة دةخل4ا)ضقم)  قرةض) 2زير)

بجم عا) إدةضيا) ملحق ت) () ( أضبع) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

س4دي)سل4م 6.

 

وزير الداخلية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم جماعة سيدي سليمان إلى أربع )4( ملحقات إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

  1422 القعدة  ذي  من   24 في  الصادر   257.02 رقم  القرار  ينسخ 

الحضرية  الجماعة  في  مقاطعات   )3( ثالث  بإحداث  فبراير2002(   7(

لسيدي سليمان.

املادة الرابعة

يسند إلى عامل إقليم سيدي سليمان تنفيذ هذا القرار الذي ينشر 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 49.4))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

ب نلطقا) إدةضيتي6) ()(( ملحقتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

ة ت ثلا) لمح4ط)ةلحرري)نركز)جم عا) ت ملص2ضت) ةنمم ة)

حرب4ل.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى املرسوم رقم 2.07.117 الصادر في 2 صفر 1428 )20 فبراير 

بعمالة سيدي  بتحديد املحيط الحضري ملركز جماعة حربيل   )2007

يوسف بن علي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تحدث ملحقتان )2( إداريتان باملنطقة املسماة تامنصورت التابعة 

املرسوم بموجب  املحدد  حربيل  جماعة  ملركز  الحضري   للمحيط 

رقم 2.07.117 املشار إليه أعاله.

املادة الثانية

تلحق امللحقتان اإلداريتان املشار إليهما في املادة األولى أعاله بدائرة 

البور التابعة لعمالة مراكش.

 املادة الثالثة

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

 املادة الرابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  مراكش  عمالة  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.



عدد 6276 - 26 رمضان 1435 )24 يوليو 2014( الجريدة الرسمية6428  

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 2.4)))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

بجم عا) ( إدةضيتي6) ()(( ملحقتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

آوت)أوضير.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

 تنقسم جماعة آيت أورير إلى ملحقتين )2( إداريتين.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين   

أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

املادة الثالثة

يسند إلى عامل إقليم الحوز تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 4.4)))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

)46)و2ن24) 24)()بإحدةث)ثالث)) ()ملحق ت)إدةضيا)بجم عا)

ةبن)جرير.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنقسم جماعة ابن جرير إلى ثالث )3( ملحقات إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

1431 شعبان  من   24 في  الصادر   2358.10 رقم  القرار   ينسخ 

)6 أغسطس 2010( بإحداث ملحقتين )2( إداريتين بالجماعة الحضرية 

البن جرير.

املادة الرابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  الرحامنة  إقليم  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.



6429 الجريدة الرسميةعدد 6276 - 26 رمضان 1435 )24 يوليو 2014( 

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 4.))))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

بجم عا) إدةضيتي6) ()(( ملحقتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

م4د ت.

 

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم جماعة ميدلت إلى ملحقتين )2( إداريتين.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

املادة الثالثة

يسند إلى عامل إقليم ميدلت تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 4. )))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

 (9( وتمع) ))()حرريتي6) دةلرتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

ملحق ت)إدةضيا)بجم عا)ة دةخلا.

وزير الداخلية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

 1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم  وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  )28 أكتوبر2008( 

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

 )9( وتسع  حضريتين   )2( دائرتين  إلى  الداخلة  جماعة  تنقسم 

ملحقات إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

املادة  في  إليها  املشار  اإلدارية  وامللحقات  الحضريتين  للدائرتين  الترابي 

األولى أعاله وحدودها. 

املادة الثالثة

 1434 اآلخر  ربيع   9 في  الصادر   687.13 رقم  القرار  ينسخ 

)20 فبراير2013( بإحداث دائرة حضرية واحدة )1( وسبع )7( ملحقات 

إدارية بجماعة الداخلة.

املادة الرابعة

ينشر  الذي  القرار  تنفيذ هذا  الذهب  وادي  إقليم  إلى عامل  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.
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ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 4. )))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

وثم 6) حرريا) دوةلر) () ( أضبع) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

عشرة))48()ملحقا)إدةضيا)بجم عا)وجدة.

 

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر 1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم جماعة وجدة إلى أربع )4( دوائر حضرية وثمان عشرة )18( 

ملحقة إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

الترابي للدوائر الحضرية وامللحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى 

أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

1434 اآلخر  ربيع   9 في  الصادر   675.13 رقم  القرار   ينسخ 

 )17( )4( دوائر حضرية وسبع عشرة  أربع  2013( بإحداث  )20 فبراير 

ملحقة إدارية بجماعة وجدة.

املادة الرابعة

إلى عامل عمالة وجدة- أنجاد تنفيذ هذا القرار الذي ينشر  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 4.ر)))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

بجم عا) ( إدةضيتي6) ()(( ملحقتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

ة ل624)–)س4دي)مل2ك.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تنقسم جماعة العيون – سيدي ملوك إلى ملحقتين )2( إداريتين.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

املادة الثالثة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  تاوريرت  إقليم  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.
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ر  4  48)من)شلب 6) في) ) 6.4))))ص دض) ضقم) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

)46)و2ن24) 24)()بإحدةث)ثالث)) ()ملحق ت)إدةضيا)بجم عا)

جرةدة.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم جماعة جرادة إلى ثالث )3( ملحقات إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

1414 القعدة  ذي  من   20 في  الصادر   1510.94 رقم  القرار   ينسخ 

)2 ماي 1994( بإحداث مقاطعتين في الجماعة الحضرية لجرادة.

املادة الرابعة

يسند إلى عامل إقليم جرادة تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 7.4)))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

)46)و2ن24) 24)()بإحدةث)سبع))7()ملحق ت)إدةضيا)بجم عا)

ةلجدودة.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر 1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

 تنقسم جماعة الجديدة إلى سبع )7( ملحقات إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين   

الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

  1434 اآلخر  ربيع   9 في  الصادر   676.13 رقم  القرار  ينسخ    

)20 فبراير 2013( بإحداث ست )6( ملحقات إدارية بجماعة الجديدة.

املادة الرابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  الجديدة  إقليم  عامل  إلى  يسند   

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.
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ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 8.4)))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

بجم عا) إدةضيتي6) ()(( ملحقتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

س4دي)بل2ض.

 

وزير الداخلية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم جماعة سيدي بنور إلى ملحقتين )2( إداريتين.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

املادة الثالثة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  بنور  سيدي  إقليم  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 9.4)))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

)46)و2ن24) 24)()بإحدةث)دةلرتي6)))()حرريتي6))وست))6) 

ملحق ت)إدةضيا)بجم عا)سط ت.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر 1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم جماعة سطات إلى دائرتين )2( حضريتين وست )6( ملحقات 

إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

املادة  في  إليها  املشار  اإلدارية  وامللحقات  الحضريتين  للدائرتين  الترابي 

األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

1434 اآلخر  ربيع   9 في  الصادر   677.13 رقم  القرار   ينسخ 

)20 فبراير 2013( بإحداث دائرتين )2( حضريتين وخمس )5( ملحقات 

إدارية بجماعة سطات.

املادة الرابعة

يسند إلى عامل إقليم سطات تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة 

الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.
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ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 2.4 ))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)
بجم عا) إدةضيتي6) ()(( ملحقتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

ة دضوة.

وزير الداخلية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 
اآلخرة 1379 )2 ديسمبر 1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 
والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(
الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم جماعة الدروة إلى ملحقتين )2( إداريتين.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين   
أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

املادة الثالثة

 يسند إلى عامل إقليم برشيد تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة 
الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 4.4 ))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)
)46)و2ن24) 24)()بإحدةث)ملحقتي6)))()إدةضيتي6)بجم عا)حد)

ة م2ة م.

وزير الداخلية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 
اآلخرة 1379 )2 ديسمبر 1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 
والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(
الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنقسم جماعة حد السوالم إلى ملحقتين )2( إداريتين.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 
أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

املادة الثالثة

يسند إلى عامل إقليم برشيد تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة 
الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 4.) ))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)
بجم عا) إدةضيتي6) ()(( ملحقتي6) بإحدةث) و2ن24) 24)() (46(

ب2زن4قا.

وزير الداخلية؛

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 
اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 
والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(
الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم جماعة بوزنيقة إلى ملحقتين )2( إداريتين.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 
أعاله  األولى  املادة  في  إليهما  املشار  اإلداريتين  للملحقتين  الترابي 

وحدودهما.

املادة الثالثة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  بنسليمان  إقليم  عامل  إلى  يسند 
بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.



عدد 6276 - 26 رمضان 1435 )24 يوليو 2014( الجريدة الرسمية 644  

ر  4  شلب 6) من) (48 في) ص دض) ضقم) 4.  ))) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

)46)و2ن24) 24)()بإحدةث)ثالث)) ()ملحق ت)إدةضيا)بجم عا)

ة فل4دق.

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم جماعة الفنيدق إلى ثالث )3( ملحقات إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

1422 القعدة  ذي  من   24 في  الصادر   261.02 رقم  القرار  ينسخ    

)7 فبراير 2002( بإحداث مقاطعتين )2( في الجماعة الحضرية للفنيدق.

املادة الرابعة

الذي  القرار  هذا  تنفيذ  الفنيدق   - املضيق  عمالة  عامل  إلى  يسند 

ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1435 )16 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.

ر  4  شلب 6) من) ر)) في) ص دض) ضقم) 4. 2 )) ة دةخل4ا)  قرةض) 2زير)

بجم عا) إدةضيا) ملحق ت) () ( أضبع) بإحدةث) و2ن24) 24)() (( (

ط نط 6.

 

وزير الداخلية،

بناء على الظهير الشريف رقم 351 . 59 . 1 الصادر في فاتح جمادى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل 5 منه؛

1429 شوال  من   28 في  الصادر   2  .  08  .  520 رقم  املرسوم   وعلى 

والجماعات  والقيادات  الدوائر  قائمة  بتحديد  أكتوبر2008(   28(

الحضرية والقروية باململكة وعدد األعضاء الواجب انتخابهم في مجلس 

كل جماعة كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

تنقسم جماعة طانطان إلى أربع )4( ملحقات إدارية.

املادة الثانية

النفوذ  القرار  هذا  بأصل  امللحقة  والخرائط  للجداول  طبقا  يعين 

الترابي للملحقات اإلدارية املشار إليها في املادة األولى أعاله وحدودها.

املادة الثالثة

 1407 25 من جمادى األولى  في  133.87 الصادر  ينسخ القرار رقم 

)26 يناير 1987( بإحداث مقاطعتين في الجماعة الحضرية لطانطان.

املادة الرابعة

ينشر  الذي  القرار  هذا  تنفيذ  طانطان  إقليم  عامل  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من شعبان 1435 )23 يونيو 2014(.

اإلمضاء: محمد حصاد.
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