
5657الجريدة الرسمية عدد)7119 - 24)محرم)1444 )22)أغسطس)2022( 

ق ار لوزي  الداخلية رقم )).2683 صادر في )) حن ذي القعدة 2443 ))) يونيو ))2)( بتعيين الحدود الترابية لجماعة املنزه 

التابعة لعمالة الصخيرات - تمارة

وزير الداخلية،

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

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

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

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

قرر ما يلي :

املادة األولى

تعين،)كما هو مبين في الجدول امللحق بهذا القرار،)الحدود الترابية لجماعة املنزه التابعة لعمالة الصخيرات)-)تمارة،)كما هي)

مرسومة في التصميم املرفق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ذي القعدة)1443 )22)يونيو)2022(.

اإلمضاء: عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)7119 - 24)محرم)1444 )22)أغسطس)2022(الجريدة الرسمية   5658

 جدول يتعلق بتعيين الحدود الترابية لجماعة المنزه 
 كما يبينها الخط المضلع  تمارة - التابعة لعمالة الصخيرات

  :الذي يمر بالنقط المعرفة بإحداثيات المبير التالية
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .4018تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم  4و 3و 2و 1بين النقط 
 .ةغير معبد ةلك غابوياتتبع حدود الجماعة مس 6و 5و 4بين النقط 
 مسالك غير معبدة محاذية للمزارع.  تتبع حدود الجماعة 9و 8و 7و 6بين النقط 

 )امتداد شارع محمد السادس(. 25الطريق الوطنية رقم  عبرترتبطان فيما بينهما  11و 10ن االنقطت
 .إلى غاية واد عكراش )امتداد شارع محمد السادس( 25الطريق الوطنية رقم  مستقيم من خطترتبطان فيما بينهما عبر  12و 11ن االنقطت
 ترتبطان فيما بينهما عبر مجرى واد عكراش. 13و 12ن االنقطت
 واد الليمون.  جرىترتبط فيما بينها عبر م 16و 15و 14النقط 

 تتبع حدود الجماعة محور سد عين الكريمة. 17و 16بين النقطتين 
 .واد الليمون جرىتتبع حدود الجماعة م 18و 17بين النقطتين 

 .4036تتبع حدود الجماعة محور الطريق اإلقليمية رقم  20و 19و 18بين النقط 
 غابة المنزه.حدود تتبع حدود الجماعة  28و 27و 26و 25بين النقط 

 .4026لطريق اإلقليمية رقم ا تتبع حدود الجماعة محور 30و 29بين النقطتين 
 حدود غابة المنزه.تتبع حدود الجماعة  34و 33و 32و 31بين النقط 

363117 =X  360653 2النقطة =X  365627 1النقطة =Y 363317 =Y 
363248 =X  363155 4النقطة =X  365850 3النقطة =Y 365738 =Y 
364195 =X  363592 6النقطة =X  365778 5النقطة =Y 366265 =Y 
365347 =X  365081 8النقطة =X  366558 7النقطة =Y 366790 =Y 
366243 =X  365059 10النقطة =X  365994 9النقطة =Y 366256 =Y 
368157 =X  367684 12النقطة =X  367202 11النقطة =Y 367541 =Y 
366340 =X  366219 14النقطة =X  363628 13النقطة =Y 363902 =Y 
368106 =X  369103 16النقطة =X  358973 15النقطة =Y 359519 =Y 
367767 =X  368024 18النقطة =X 356873 17ة النقط =Y 357643 =Y 
365065 =X  366825 20النقطة =X  356921 19النقطة =Y 356693 =Y 
365079 =X  364936 22النقطة =X  357940 21النقطة =Y 357704 =Y 
363437 =X  363051 24النقطة =X  358975 23النقطة =Y 358681 =Y 
363163 =X  363713 26النقطة =X  359895 25النقطة =Y 359161 =Y 
363432 =X  363010 28النقطة =X  361414 27النقطة =Y 360202 =Y 
363548 =X  363368 30النقطة =X  361611 29النقطة =Y 361510 =Y 
362257 =X  363317 32النقطة =X  362352 31النقطة =Y 361848 =Y 
361943 =X  362185 34النقطة =X  362565 33النقطة =Y 362423 =Y 

  361616 =X  35النقطة 
  362936 =Y 


