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نصشص(عسما
ةبيئي.
الجتمسعي(و
ظهير( ملجل(1
في( ( وش  (7ش  ( 4( 4يشةيش(
صسدر(
القتصسدي(و (4.4
وريف( رقم( (.4
()(14بتلفيذ( ةقسنشن( ةتلظيمي(رقم(( (4(8.4نتللق(بسملجل(1
القتصسدي(و الجتمسعي(و ةبيئي.
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غمين(عسم(يلين(بظهير(من(خسرج(غعضسء( ملجل.1
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لجريدة( ةرسميا

لحقسلق(-.طريقا(
ةليسبيا(ةتق�صي(
ةلجسن(
(وش ةت(7شيير( 4( 4.يشةيش( ((14
(4.4صسدر(في(
ظهير(وريف(رقم(ش(.4
بتلفيذ( ةقسنشن( ةتلظيمي(رقم( .4ش (18نتللق(ب4ريقا(ت يير(
ةلجسن( ةليسبيا(ةتق�صي( لحقسلق.
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رقم  5.95املتعلق
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لجريدة( ةرسميا

ظهير(وريف(رقم(.4(6يد(بن(سل4سن.
(4.4صسدر(في( (وش (7ش ( 4( 4يشةيش( ((14
مؤس ا( ةشيخ(ز
بتلفيذ( ةقسنشن( رقم(  ((8.4ةقس�صي( بتغيير( وتتميم( ةظهير(
ةشريف( نلتبر(بمثسبا(قسنشن(رقم( (4.9 .((8ةصسدر(في((((من(
ربيع( ألو(41( 4 4 (7سبتمبر ()499بإنشسء(مؤس ا( ةشيخ(ز يد(
بن(سل4سن.
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ةشيخ(خليفا(بن(ز يد.
مؤس ا(
(4.4صسدر(في( (وش (7ش ( 4( 4يشةيش( ((14
ظهير(وريف(رقم(.4(7

بتلفيذ( ةقسنشن( رقم(  ((9.4ةقس�صي( بتغيير( وتتميم( ةقسنشن(
رقم( (4(.17ننشأة(بمشجبه(مؤس ا( ةشيخ(خليفا(بن(ز يد.
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لجريدة( ةرسميا
تفسق( ةتلسون( القتصسدي(و ةللمي(و ةتقني(بين( نملكا( نغربيا(وجمهشريا( ةبيرو.
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ظهير(وريف(رقم(((4.19.49صسدر(في( (جمسدى( ألولى(ش (6( 4مسرس( ()(14بنشر( تفسق( ةتلسون( القتصسدي(و ةللمي(و ةتقني (،نشقع(بليمس(
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نش فقا(على(عقد(ضمسن( ألد ء( ألو(7ةقرض(مبرم(بين( نملكا(

ةتمشيل( ةبرنسمج(
ةبلك( ألوروبي( ةالستثمسر(
نغربيا( و
ةشطني(ةلت4هير.
(ش((يشةيش( ((14
((.4صسدر(في(((7من(رمضسن(ش 4
مرسشم(رقم(17ش.
بسنش فقا( على( ةلقد( نبرم( بتسريخ( (9يشةيش(  ((14بين( نملكا(
نغربيا(و ةبلك( ألوروبي(ةالستثمسر(،قصد(ضمسن( ألد ء( ألو(7
بمبلغ(قدره(.111.111ش(غورو(،برسم(قرض(عشرين(مليشن(غورو(
ةذي( ملحه( ةبلك( نذكشر( ةلمكتب( ةشطني( ةلكهربسء( و نسء(
ةصسلح(ةلشرب((ق4سع( نسء)(،ةتمشيل( ةبرنسمج( ةشطني(ةلت4هير.

رئيس الحكومة،
بناء على البند  Iبالفصل  41من قانون املالية لسنة 1982
رقم  26.81الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.81.425بتاريخ
 5ربيع األول ( 1402فاتح يناير  )1982؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية ،
رسم ما يلي :

املادة األولى
يوافق على العقد امللحق بأصل هذا املرسوم واملبرم بتاريخ  9يوليو 2014
بين اململكة املغربية والبنك األوروبي لالستثمار ،قصد ضمان األداء األول
بمبلغ قدره  5.000.000غورو ،برسم قرض عشرين مليون غورو الذي
منحه البنك املذكور للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب
(قطاع املاء) ،لتمويل البرنامج الوطني للتطهير.
املادة الثانية
يسند إلى وزير االقتصاد واملالية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في
الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من رمضان  25( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير االقتصاد واملالية،
اإلمضاء  :محمد بوسعيد.

لجريدة( ةرسميا

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

6 94

نصشص(خسصا
سم(ومقسطع(تسثلا(ةغسبست(مخزنيا.
تحديد(غق
((.4صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
مرسشم(رقم(44ش.
بتحديد( ق ـم( «تي قيما»( ةـتسثع( ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(
«لخضر»( و ةش قع( بتر ب( جمسعا( و ولى( بقيسدة( و ولى( بد لرة(
وةتسنس(بإقليم(غزيال.7

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  12يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد قسـم «تيسقيمة» الـتابع
للملك الغـابوي املسمى «لخضر» بإقليم غزيالل والبالغة مساحته
 13006هكتارا و  2آرا.
املادة الثانية
يشرع في عملية تحديد القسم املشار إليه في املادة األولى غعاله
ابتداء من يوم  27غكتوبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.
املادة الثالثة
يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ
ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يونيو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
*
*

*

طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم(((7غكتشبر( ((14تسريخس(ةلشروع(
في(عمليا(تحديد(ق ـم(«تي قيما»( ةـتسثع(ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(
«لخضر»(و ةش قع(بتر ب(جمسعا(و ولى(بقيسدة(و ولى(بد لرة( وةتسنس(
بإقليم(غزيال7
املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي ،وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :
وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه غعاله
والصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد قسم «تيسقيمة»
التابع للملك الغابوي املسمى «لخضر» والواقع بتراب جماعة واولى بقيادة
واولى بدائرة اولتانا بإقليم غزيالل .ويبين الجدول اآلتي مساحة هذا القسم
وحدوده والدواوير املنتفعة والقطع املحصورة بداخله :
الغابة

املساحة

«لخضر»
قسم :
تيسقيمة

 13006ه ـ
 2آر

الحدود

الدواوير
املنتفعة

شماال  :من موقع سوق األربعاء مرورا قبيلة :
واالناتاأية
بقمة ذات االرتفاع  1222م وصوال
دواوير :
إلى دوار بوعنتر.
 تاساوت،تاأية ،توكادو
شرقا  :انطالقا من هذا الدوار إلى وزاالت.
دوار غيت عبدي وتتبع مجرى واد

القطع
املحصورة
 9قطع
محصورة

لخضر وصوال إلى دوار إدماأن.
جنوبا  :انطالقا من هذا الدوار نتبع
مجرى واد لخضر وصوال إلى القمة
ذات العلو  1190م على الضفة
اليسرى لهذا الواد.
أربا  :انطالقا من هذا القمة وصوال
إلى موقع سوق األربعاء نقطة
انطالق الحدود الشمالية.

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.
وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين تاريخه فإن
العمليات ستبتدئ من املكان املسمى «تيسقيمة» يوم  27غكتوبر 2014
على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل خالل األيام املوالية إذا
اقت�صى الحال ذلك.

لجريدة( ةرسميا
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مرسشم(رقم((4ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد(ق ـم(«تيلستسمين»( ةـتسثع(ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(«غيت(

عمليا(تحديد(ق ـم(«تيلستسمين»( ةـتسثع(ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(«غيت(

عبدي»( و ةش قع( بتر ب( جمسعا( ز ويا( غحلصس (7بقيسدة( ز ويا(

عبدي»(و ةش قع(بتر ب(جمسعا(ز ويا(غحلصس(7بقيسدة(ز ويا(غحلصس(7

غحلصس(7بد لرة(غزيال(7بإقليم(غزيال.7

طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم(((8غكتشبر( ((14تسريخس(ةلشروع(في(

بد لرة(غزيال(7بإقليم(غزيال7

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛

املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي ،وطبقا ألحكام الظهير الشريف

وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛

الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :

وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  2يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد قسـم «تيناتامين» الـتابع
للملك الغـابوي املسمى «غيت عبدي» بإقليم غزيالل والبالغة مساحته
 14100هكتارا و  18آرا.
املادة الثانية
يشرع في عملية تحديد القسم املشار إليه في املادة األولى غعاله

وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه
غعاله والصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد قسم
«تيناتامين» التابع للملك الغابوي املسمى «غيت عبدي» والواقع بتراب
جماعة زاوية غحنصال بقيادة زاوية غحنصال بدائرة غزيالل بإقليم غزيالل.
ويبين الجدول اآلتي مساحة هذا القسم وحدوده والدوار املنتفع
والقطع املحصورة بداخله :
الغابة

املساحة

«غيت عبدي»
قسم :
تيناتامين

 14100ه ـ
 18آر

ابتداء من يوم  28غكتوبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.
املادة الثالثة
يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ
ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.

شماال  :الحدود اإلدارية لقيادة انركي .قبيلة  :غيت
شرقا  :اقا نتوالت (حدود قسم عبدي.
دوار :
زركان).
جنوبا  :الحدود اإلدارية لدائرة  -تيناتامين.
امسامرير.
أربا  :دواري ايت طوطس وايميدرار.

( )8قطع
محصورة

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.
وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين تاريخه فإن
العمليات ستبتدئ من املكان املسمى «تيناتامين» يوم  28غكتوبر 2014
على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل خالل األيام املوالية إذا

*
*

الحدود

الدوار املنتفع

القطع
املحصورة

*

اقت�صى الحال ذلك.
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لجريدة( ةرسميا

مرسشم(رقم( 4ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد( ق ـم( «تكسنت( نللي( حمش»( ةـتسثع( ةلملك( ةغـسبشي(
ن مى(«تكسنت(نللي( حمش»(و ةش قع(بتر ب(جمسعا(غنزو(بقيسدة(
ف4ش كا(بد لرة(ف4ش كا(بإقليم(غزيال.7
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طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم( (نشفمبر( ((14تسريخس(ةلشروع
في(عمليا(تحديد(ق ـم(«تكسنت(نللي( حمش»( ةـتسثع(ةلملك( ةغـسبشي(
ن مى(«تكسنت(نللي( حمش»(و ةش قع(بتر ب(جمسعا(غنزو(بقيسدة(
ف4ش كا(بد لرة(ف4ش كا(بإقليم(غزيال7
املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  12يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد قسـم «تكانت نعلي احمو»
الـتابع للملك الغـابوي املسمى «تكانت نعلي احمو» بإقليم غزيالل
والبالغة مساحته  1848هكتارا و  95آرا.
املادة الثانية
يشرع في عملية تحديد القسم املشار إليه في املادة األولى غعاله
ابتداء من يوم  4نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.
املادة الثالثة

بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي ،وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :
وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه غعاله
والصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد قسم «تكانت
نعلي احمو» التابع للملك الغابوي املسمى «تكانت نعلي احمو» والواقع
بتراب جماعة غنزو بقيادة فطواكة بدائرة فطواكة بإقليم غزيالل .ويبين
الجدول اآلتي مساحة هذا القسم وحدوده والدواوير املنتفعة والقطع
املحصورة بداخله :
الغابة

املساحة

الحدود

«تكانت نعلي
احمو»,
قسم :
تكانت نعلي
احمو.

 1848ه ـ
 95آر

شماال  :انطالقا من دوار غيت مو�صى
إلى دوار تاكاللت تم غرا�صي
الخواص وصوال إلى نقطة تقاطع
مع واد تساوت.
شرقا  :انطالقا من هذه النقطة
وصوال إلى املكان املسمى اكر�صي
حدو تم الحدود الشرقية للملك
الغابوي املسمى غيت فالالط وصوال
إلى دوار غيت مو�صى عبر غرا�صي
الخواص.

القطع
املحصورة

الدواوير
املنتفعة
:

قبيلة
فطواكة.
دواوير :
 اسفوال،اخاركون،
انبدو وإأرم.

( )3قطع
محصورة

جنوبا  :مجرى واد تساوت وصوال إلى
دوار اسفوال.
أربا  :مجرى واد تساوت وصوال إلى
جبل توسغيموت.

يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.

وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014

وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين تاريخه
فإن العمليات ستبتدئ من املكان املسمى «تكانت نعلي احمو» يوم
 4نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل خالل
األيام املوالية إذا اقت�صى الحال ذلك.

ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
*
*

*

لجريدة( ةرسميا
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مرسشم(رقم( 4ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد(ق ـم(« نركي»( ةـتسثع(ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(« نركي»(
و ةش قع( بتر ب( جمسعا( نركي( بقيسدة( نركي( بد لرة( و ويزأت(
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طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم(( 4غكتشبر( ((14تسريخس(ةلشروع
في(عمليا(تحديد(ق ـم(« نركي»( ةـتسثع(ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(
« نركي»(و ةش قع(بتر ب(جمسعا( نركي(بقيسدة( نركي(بد لرة(و ويزأت(

بإقليم(غزيال.7

بإقليم(غزيال7

رئيس الحكومة،

املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،

بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛

بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي ،وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص

وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛

لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :
وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه

وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  12يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،
رسم ما يلي :

غعاله والصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد قسم
«انركي» التابع للملك الغابوي املسمى «انركي» والواقع بتراب جماعة
انركي بقيادة انركي بدائرة واويزأت بإقليم غزيالل .ويبين الجدول اآلتي

املادة األولى
يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد قسـم «انركي» الـتابع للملك
الغـابوي املسمى «انركي» بإقليم غزيالل والبالغة مساحته  19296هكتارا
و  40آرا.

مساحة هذا القسم وحدوده والدواوير املنتفعة والقطع املحصورة
بداخله :
الغابة

املساحة

«غيت عبدي»,
قسم :
انركي.

 19296ه ـ
 40آر

املادة الثانية
يشرع في عملية تحديد القسم املشار إليه في املادة األولى غعاله
ابتداء من يوم  31غكتوبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.

الحدود

الدواوير
املنتفعة

قبيلة  :غيت
شماال  :غرا�صي الخواص.
عبدي او علي.
شرقا  :غرا�صي الخواص.
جنوبا  :الحدود اإلدارية لقيادة زاوية دواوير :
 غيت بوملان،احنصال.
امداحن،
أربا  :مجرى اسيف ملول ،دوار ايت
بوملان ودوار انركي والقسم الغابوي
باتيلي،
كوسر ،غيت
تمقيت.
حدو ،غيت
خويا وغيت
عي�صى.

القطع
املحصورة
( )11قطعة
محصورة

املادة الثالثة
يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ
ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.

هذا امللتمس.
وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين
تاريخه فإن العمليات ستبتدئ من املكان املسمى «انركي» يوم
 31غكتوبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل خالل

*
*

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل

*

األيام املوالية إذا اقت�صى الحال ذلك.

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

لجريدة( ةرسميا
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مرسشم(رقم(ش4ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد( ق ـم( «زركسن»( ةـتسثع( ةلملك( ةغـسبشي( ن مى( «غيت(

في(عمليا(تحديد(ق ـم(«زركسن»( ةـتسثع(ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(«غيت(

عبدي»( و ةش قع( بتر ب( جمسعا( ز ويا( غحلصس (7بقيسدة( ز ويا(

عبدي»(و ةش قع(بتر ب(جمسعا(ز ويا(غحلصس(7بقيسدة(ز ويا(غحلصس(7

غحلصس(7بد لرة(غزيال(7بإقليم(غزيال.7
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات

طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم(ش(نشفمبر( ((14تسريخس(ةلشروع

بد لرة(غزيال(7بإقليم(غزيال7
املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي ،وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :

ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  12يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،

وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه
غعاله والصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد قسم
«زركان» التابع للملك الغابوي املسمى «غيت عبدي» والواقع بتراب

رسم ما يلي :
املادة األولى
يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد قسـم «زركان» الـتابع للملك
الغـابوي املسمى «غيت عبدي» بإقليم غزيالل والبالغة مساحته 10055
هكتارا و  34آرا.
املادة الثانية

جماعة زاوية غحنصال بقيادة زاوية غحنصال بدائرة غزيالل بإقليم
غزيالل .ويبين الجدول اآلتي مساحة هذا القسم وحدوده والدوار املنتفع
والقطع املحصورة بداخله :
اسم الغابة

املساحة

«غيت عبدي»,
قسم :
زركان.

 10055ه ـ
 34آر

يشرع في عملية تحديد القسم املشار إليه في املادة األولى غعاله
ابتداء من يوم  5نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.
املادة الثالثة
يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ
ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.

شماال  :الحدود اإلدارية لقيادة انركي قبيلة  :غيت
عبدي.
والقسم الغابوي انركي.
شرقا  :الحدود اإلدارية لدائرة دوار :
 زركان.املشيل.
جنوبا  :الحدود اإلدارية لدائرة
امسامرير.
أربا  :اقا نتوالت غو الحدود الشرقية
للقسم الغابوي تينتامين.

( )8قطع
محصورة

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.
وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين
تاريخه فإن العمليات ستبتدئ من املكان املسمى «زركان» يوم
 5نوفمبر  2014على الساعة التاسعة صباحا ( )9وستسترسل خالل

*
*

الحدود

الدوار املنتفع

القطع
املحصورة

*

األيام املوالية إذا اقت�صى الحال ذلك.

لجريدة( ةرسميا
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مرسشم(رقم(46ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد( ق ـم( «بشدقيق»( ةـتسثع( ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(

في(عمليا(تحديد(ق ـم(«بشدقيق» (،ةـتسثع(ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(

«غسيفسن»( و ةش قع( بتر ب( جمسعتي( بني( سلمسن( وبني( ملصشر(

«غسيفسن»(و ةش قع(بتر ب(جمسعتي(بني(سلمسن(وبني(ملصشر(بقيسدة(

بقيسدة(غسيفسن(بد لرة(بشغحمد(بإقليم(وفشسون.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات

طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم(ش(نشفمبر( ((14تسريخس(ةلشروع

غسيفسن(بد لرة(بشغحمد(بإقليم(وفشسون
املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي ،وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :

ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  12يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،

وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه
غعاله والصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد قسم
«بودقيق» التابع للملك الغابوي املسمى «غسيفان» والواقع بتراب

رسم ما يلي :
املادة األولى
يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد قسـم «بودقيق» الـتابع
للملك الغـابوي املسمى «غسيفان» بإقليم شفشاون والبالغة مساحته
 243هكتارا و  79آرا و  39سنتيارا.
املادة الثانية

جماعتي بني سلمان وبني منصور بقيادة غسيفان بدائرة بوغحمد بإقليم
شفشاون .ويبين الجدول اآلتي مساحة هذا القسم وحدوده والدواوير
املنتفعة :
اسم الغابة
«غسيفان»,
قسم :
بودقيق.

يشرع في عملية تحديد القسم املشار إليه في املادة األولى غعاله

املساحة
 243ه ـ
 79آر
 39س

الحدود

قبيلة  :بني
شماال  :غرا�صي الخواص.
سلمان وبني
شرقا  :واد بوحيا وواد خميس.
جنوبا  :جبل الصحرا ،فرقة انسوان .منصور.
أربا  :الطريق املعبدة الرابطة بين دواري :
مركز اسفيان ومركز بوغحمد.
 -بو د قيق

يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ
ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.
وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين
تاريخه فإن العمليات ستبتدئ من املكان املسمى «بودقيق» يوم
 5نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل خالل

*
*

ال�صيء

وتاورارت.

ابتداء من يوم  5نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.
املادة الثالثة

الدواوير
املنتفعة

القطع
املحصورة

*

األيام املوالية إذا اقت�صى الحال ذلك.

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

لجريدة( ةرسميا

مرسشم(رقم(47ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد(ق ـم(«تسكمشت»(و نقسطع(«(4و(((و( »( ةـتسثلين(ةلملك(
ةغـسبشي( ن مى( « لجبها»( و ةش قلين( بتر ب( جمسعا( متيشة(
بقيسدة( لجبها(بد لرة( لجبها(بإقليم(وفشسون.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  12يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،
رسم ما يلي :
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طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم((44نشفمبر( ((14تسريخس(ةلشروع(
في(عمليا(تحديد(ق ـم(«تسكمشت»(و نقسطع(«(4و(((و( »( ةـتسثلين(
ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(« لجبها»(و ةش قلين(بتر ب(جمسعا(متيشة(
بقيسدة( لجبها(بد لرة( لجبها(بإقليم(وفشسون
املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي ،وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :
وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه
غعاله والصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد قسـم
«تاكموت» واملقاطع « 1و  2و  »3الـتابعين للملك الغـابوي املسمى
«الجبهة» والواقعين بتراب جماعة متيوة بقيادة الجبهة بدائرة الجبهة
بإقليم شفشاون .ويبين الجدول اآلتي مساحة هذا القسم واملقاطع
وحدودهم والقطع املحصورة بداخلهم والدواوير املنتفعة :
اسم الغابة

املادة األولى
يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في

«الجبهة»
قسم :
تاكموت.

املساحة
 470ه ـ
 36آر
 60س

شماال  :حدود امللك العام البحري.
قبيلة  :متيوة.
شرقا  :قسم تانوت دواري دواوير :
تالمقرن،
طاسمرطاس وتانوت.
طاسمرطاس,
جنوبا  :قسم يكون ودوار تالمقرن.
تانوت،
أربا  :دوار تاكموت وواد تاكمون.
تيبرانين،
شماال  :غرا�صي الخواص.
تاكموت،
شرقا  :غرا�صي الخواص.
العزيب
جنوبا  :غرا�صي الخواص.
وبوسالم.
أربا  :غرا�صي الخواص.

 26ه ـ
 20آر

شماال  :غرا�صي الخواص.
شرقا  :غرا�صي الخواص.
جنوبا  :غرا�صي الخواص.
أربا  :واد تاكموت.

 25ه ـ
 29آر

شماال  :غرا�صي الخواص.
شرقا  :واد تاكموت.
جنوبا  :غرا�صي الخواص.
أربا  :غرا�صي الخواص.

 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد قسـم «تاكموت» واملقاطع «1
و  2و  »3الـتابعين للملك الغـابوي املسمى «الجبهة» بإقليم شفشاون

مقطع 1

 41ه ـ
 61آر

والبالغة مساحتهم  563هكتارا و  50آرا و  60سنتيارا.
املادة الثانية

مقطع 2

يشرع في عملية تحديد القسم املشار إليه في املادة األولى غعاله
ابتداء من يوم  11نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.

مقطع 3

املادة الثالثة
يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ
ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
*
*

*

املجموع :

الحدود

الدواوير
املنتفعة

القطع
املحصورة
( )5قطع
محصورة

 563هـ  50آ  60س

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.
وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين تاريخه
فإن العمليات ستبتدئ من املكان املسمى «طاسمرطاس» يوم
 11نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل خالل
األيام املوالية إذا اقت�صى الحال ذلك.

لجريدة( ةرسميا
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مرسشم(رقم(48ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد( ق ـم( «تسنشت»( و( «مق4ع( ن4سمر»( ةـتسثلين( ةلملك(
ةغـسبشي( ن مى( « لجبها»( و ةش قلين( بتر ب( جمسعا( متيشة(

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم( (4نشفمبر( ((14تسريخس(ةلشروع
في(عمليا(تحديد(ق ـم(«تسنشت»(و(«مق4ع(ن4سمر»( ةـتسثلين(ةلملك(
ةغـسبشي( ن مى(« لجبها»(و ةش قلين(بتر ب(جمسعا(متيشة(بقيسدة(

بقيسدة( لجبها(بد لرة( لجبها(بإقليم(وفشسون.

لجبها(بد لرة( لجبها(بإقليم(وفشسون

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة ،كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  12يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد قسـم «تانوت» و «مقطع
ملطامر» الـتابعين للملك الغـابوي املسمى «الجبهة» بإقليم شفشاون
والبالغة مساحتهما  555هكتارا و 93آرا و 49سنتيارا.

املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :
وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه
غعاله الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد قسم
«تانوت» و «مقطع ملطامر» الـتابعين للملك الغـابوي املسمى «الجبهة»
والواقعين بتراب جماعة متيوة بقيادة الجبهة بدائرة الجبهة بإقليم
شفشاون .ويبين الجدول اآلتي مساحة هذا القسم وهذا املقطع
وحدودهما والقطع املحصورة بداخلهما والدواوير املنتفعة :
اسم الغابة

املساحة

الجبهة
قسم  :تانوت.

 523ه ـ
 69آر
 89س

شماال  :امللك العمومي البحري.
شرقا  :وادي سيدي فتوح.
جنوبا  :قسم يكون ودوار يكون.
أربا  :دواري تانوت وطاسمرطاس.

مقطع  :ملطامر

 32هـ
 23آر
 60س

شماال  :غرا�صي الخواص.
شرقا  :غرا�صي الخواص.
جنوبا  :غرا�صي الخواص.
أربا  :غرا�صي الخواص.

املادة الثانية
يشرع في عملية تحديد القسم واملقطع املشار إليهما في املادة األولى
غعاله ابتداء من يوم  13نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.
املادة الثالثة
يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ
ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.

قبيلة  :متيوة.
دواوير :
 تاونوتن،طاسمرطاس
وسيدي فتوح.

()05
قطع محصورة

 555هـ  93آر  49س

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.
وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين تاريخه فإن
العمليات ستبتدئ من املكان املسمى سيدي فتوح يوم  13نوفمبر 2014
على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل خالل األيام املوالية إذا

*
*

املجموع

الحدود

الدواوير
املنتفعة

القطع
املحصورة

*

اقت�صى الحال ذلك.

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

لجريدة( ةرسميا

مرسشم(رقم(49ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد(ق ـم(«سيدي(بشحسجا»( ةـتسثع(ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(
«تمروت»(و ةش قع(بتر ب(جمسعا(تمروت(بقيسدة(تمروت(بد لرة(
بسب(برد(بإقليم(وفشسون.
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طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم(ش(نشفمبر( ((14تسريخس(ةلشروع
في(عمليا(تحديد(ق ـم(«سيدي(بشحسجا»( ةـتسثع(ةلملك( ةغـسبشي(
ن مى(«تمروت»(و ةش قع(بتر ب(جمسعا(تمروت(بقيسدة(تمروت(
بد لرة(بسب(برد(بإقليم(وفشسون.

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  12يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،
رسم ما يلي :

املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي ،وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :
وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه
غعاله والصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد قسـم

املادة األولى
يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد قسـم «سيدي بوحاجة»
الـتابع للملك الغـابوي املسمى «تمروت» بإقليم شفشاون والبالغة
مساحته  1709هكتارا تقريبا.

«سيدي بوحاجة» الـتابع للملك الغـابوي املسمى «تمروت» والواقع
بتراب جماعة تمروت بقيادة تمروت بدائرة باب برد بإقليم شفشاون.
ويبين الجدول اآلتي مساحة هذا القسم وحدوده والدواوير املنتفعة :
اسم الغابة

املادة الثانية
يشرع في عملية تحديد القسم املشار إليه في املادة األولى غعاله
ابتداء من يوم  5نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.
املادة الثالثة
يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ
ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
*
*

*

تمروت
قسم  :سيدي
بوحاجة.

املساحة

الحدود

الدواوير املنتفعة

شماال  :حدود الغابة بأعلى دواري قبيلة  :بني خالد.
دواوير  :تلوتاف،
إزالفن وجامع السيد.
 1709ه ـ شرقا  :الحدود اإلدارية لعمالة إزالفن ،جامع
السيد ،بوخلف
الحسيمة.
وإصفارن.
جنوبا  :أابة جبل العسري.
أربا  :واد ميمونيت وحدود الغابة.

القطع
املحصورة

ال �صيء

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.
وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين تاريخه فإن
العمليات ستبتدئ من املكان املسمى قنطرة تلوتاف يوم  5نوفمبر 2014
على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل خالل األيام املوالية إذا
اقت�صى الحال ذلك.

لجريدة( ةرسميا

6 11

مرسشم(رقم((1ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد(ق ـم(« سكسون»( نكشن(من(«مق4عي((4و((»( ةـتسثع(
ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(«ز زو»(و ةش قع(بتر ب(جمسعا(بسب(برد(
بقيسدة(بسب(برد(بد لرة(بسب(برد(بإقليم(وفشسون.

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم(( 1غكتشبر( ((14تسريخس(ةلشروع(في(
عمليا(تحديد(ق ـم(« سكسون»( نكشن(من(«مق4عي((4و((»( ةـتسثع(
ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(«ز زو»(و ةش قع(بتر ب(جمسعا(بسب(برد
بقيسدة(بسب(برد(بد لرة(بسب(برد(بإقليم(وفشسون
املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  12يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد قسـم «اسكاون» املكون من
«مقطعي  1و  »2الـتابع للملك الغـابوي املسمى «زازو» بإقليم شفشاون

بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي ،وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة ،كما وقع تغييره :
يلتمس :
وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه
غعاله والصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد قسـم
«اسكاون» املكون من «مقطعي  1و  »2الـتابع للملك الغـابوي املسمى
«زازو» والواقع بتراب جماعة باب برد بقيادة باب برد بدائرة باب برد
بإقليم شفشاون .ويبين الجدول اآلتي مساحة هذا القسم وحدوده
والدواوير املنتفعة :
اسم الغابة

املساحة

«زازو»
قسم  :اسكاون.
مقطع 1

 4هـ
 63آر
 90س

والبالغة مساحته  226هكتارا و  43آرا و  90سنتيارا.
املادة الثانية

مقطع 2

يشرع في عملية تحديد القسم املشار إليه في املادة األولى غعاله
ابتداء من يوم  30غكتوبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.
املادة الثالثة

املجموع :

 221ه ـ
 80آر

الحدود

الدواوير
املنتفعة

قبيلة  :بني
شماال  :حدود أابة مخزنية.
شرقا  :املسلك الرابط بين الطريق خالد.
دواوير :
الثالثية والطريق الوطنية.
جنوبا  :املسلك الرابط بين الطريق جحيون،
بوروح،
الثالثية والطريق الوطنية.
بورخا،
أربا  :حدود أابة مخزنية.
شماال  :غرا�صي الخواص وطريق غنايمطن وبني
يبتة.
عنقود.
شرقا  :غرا�صي الخواص و حدود أابة
مخزنية.
جنوبا  :غرا�صي الخواص ومسلك.
أربا  :غرا�صي الخواص و حدود أابة
مخزنية.

القطع
املحصورة

ال �صيء

 226هـ  43آ  90س

يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.

وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014

وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين تاريخه فإن
العمليات ستبتدئ من املكان املسمى «اسكاون» يوم  30غكتوبر 2014
على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل خالل األيام املوالية إذا
اقت�صى الحال ذلك.

ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
*
*

*

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

لجريدة( ةرسميا

مرسشم(رقم((4ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد(ق ـم(«تالمش�صى»(( نكشن(من(«مق4عي((4و(»( ةـتسثع(
ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(«ز زو»(و ةش قع(بتر ب(جمسعا(بسب(برد(
بقيسدة(بسب(برد(بد لرة(بسب(برد(بإقليم(وفشسون.

طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم(((4نشفمبر( ((14تسريخس(ةلشروع
في(عمليا(تحديد(ق ـم(«تالمش�صى»( نكشن(من(«مق4عي((4و(»( ةـتسثع(
ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(«ز زو»(و ةش قع(بتر ب(جمسعا(بسب(برد
بقيسدة(بسب(برد(بد لرة(بسب(برد(بإقليم(وفشسون

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة ،كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات

املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :

ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  12يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد قسـم «تالمو�صى» املكون
من «مقطعي  1و »2الـتابع للملك الغـابوي املسمى «باب برد» بإقليم
شفشاون والبالغة مساحتهما  82هكتارا و  26آرا و 60سنتيارا.
املادة الثانية
يشرع في عملية تحديد القسم املشار إليه في املادة األولى غعاله

وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه
غعاله الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد قسم
«تالمو�صى» املكون من «مقطعي  1و »2التابع للملك الغابوي املسمى
«زازو» والواقع بتراب جماعة باب برد بقيادة باب برد بدائرة باب برد
بإقليم شفشاون .ويبين الجدول اآلتي مساحة هذا القسم وحدوده
والقطعة املحصورة بداخله والدوار املنتفع :
اسم الغابة

يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ
ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.

مقطع 2

 5ه  62آر شماال  :غرا�صي الخواص.
 60س شرقا  :خندق النابوت.
جنوبا  :واد بالعة.
أربا  :غرا�صي الخواص.

املجموع

 82ه  26آر  60س

القطع
املحصورة
واحدة ()1

ال�صيء

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.
وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين تاريخه فإن
العمليات ستبتدئ من املكان املسمى «تالمو�صى» يوم  12نوفمبر 2014
على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل خالل األيام املوالية إذا

*
*

املساحة

الحدود

الدواوير
املنتفعة

قبيلة:بنيخالد.
 76ه ـ  64آر شماال  :غرا�صي الخواص.
«زازو»
شرقا  :واد بوشاكر وغرا�صي الخواص .دوار  :تالمو�صى.
قسم  :تالمو�صى
جنوبا  :غرا�صي الخواص.
مقطع 1
أربا  :غرا�صي الخواص.

ابتداء من يوم  12نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.
املادة الثالثة

6 14

*

اقت�صى الحال ذلك.

لجريدة( ةرسميا

(6 1

مرسشم(رقم(((ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد( ق ـم( «و د( لخمي ( (»1نكشن( من( «مق4عي(  (4و(»(
ةـتسثع( ةلملك( ةغـسبشي( ن مى( «بني( سليد»( و ةش قع( بتر ب(
جمسعتي( غزال( وز ويا( سيدي( قسسم( ( بقيسدتي( غزال( وبني( سليد(
بد لرة(ت4ش ن(بإقليم(ت4ش ن.

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم( (نشفمبر( ((14تسريخس(ةلشروع
في(عمليا(تحديد(ق ـم(«و د( لخمي (»1نكشن(من(«مق4عي((4و(»(
ةـتسثع(ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(«بني(سليد»(و ةش قع(بتر ب(جمسعتي(
غزال(وز ويا(سيدي(قسسم(بقيسدتي(غزال(وبني(سليد(بد لرة(ت4ش ن(
بإقليم(ت4ش ن
املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة ،كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  12يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد قسـم «واد الخميس» املكون
من «مقطعي  1و »2الـتابع للملك الغـابوي املسمى «بني سعيد» بإقليم
تطوان والبالغة مساحته  1341هكتارا و  25آرا.
املادة الثانية

بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :
وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه
غعاله الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد قسم «واد
الخميس» املكون من «مقطعي  1و »2التابع للملك الغابوي املسمى «بني
سعيد» والواقع بتراب جماعتي غزال وزاوية سيدي قاسم بقيادتي غزال
وبني سعيد بدائرة تطوان بإقليم تطوان ويبين الجدول اآلتي مساحة
هذا القسم وحدوده والدواوير املنتفعة :
اسم الغابة

املساحة

«بني سعيد»
قسم  :واد
الخميس
مقطع 1

 487ه ـ
 58آر

مقطع 2

يشرع في عملية تحديد القسم املشار إليه في املادة األولى غعاله
ابتداء من يوم  3نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.
املادة الثالثة

املجموع

 853ه
 67آر

الحدود

الدواوير
املنتفعة

شماال  :غرا�صي الخواص ودوار دواوير
موقداسن،
القيطون.
تاسجوت،
شرقا  :واد الخميس.
هليلة،
جنوبا  :غرا�صي الخواص وسكان.
إيصوحان
أربا  :قسم هليلة ودوار الخميس.
شماال  :غرا�صي الخواص ومقطع إيبمدنين،
شويبن
رقم .1
والخميس.
شرقا  :واد الخميس.
جنوبا  :غرا�صي الخواص ودواري
تاسجوت وشويبن.
أربا  :قسم هليلة وغرا�صي الخواص
ودواري موقداسن وإيصوحان.

القطع
املحصورة
:

ال�صيء

 1341ه  25آر

يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.

وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014

وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين تاريخه فإن
العمليات ستبتدئ من النصب الغابوي رقم  1للمقطع  1يوم  3نوفمبر
 2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل خالل األيام
املوالية إذا اقت�صى الحال ذلك.

ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
*
*

*

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

لجريدة( ةرسميا

مرسشم(رقم( (ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد(غق سم(«خليج(لحضا((4،3،2،1و(ش»( ةـتسثلا(ةلملك(
ةغـسبشي( ن مى( «خليج( لحضا»( و ةش قلا( بتر ب( جمسعتي(
ةلسطف( وغوالد( محمد( بقيسدة( ةزوى( بد لرة( دبدو( بإقليم(
تسوريرت.
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  14من شعبان  12( 1435يونيو  )2014املرفق
بهذا املرسوم،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يجري طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد غقسام «خنيج لحضة
 4،3،2،1و  »5الـتابعة للملك الغـابوي املسمى «خنيج لحضة» والبالغة
مساحتها  14020هكتارا  63آرا  35سنتيارا.
املادة الثانية
يشرع في عملية تحديد امللك الغابوي املشار إليها في املادة األولى
غعاله ابتداء من يوم  5نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.
املادة الثالثة
ينسخ املرسوم رقم  2.14.164الصادر في  8جمادى األولى 1435
( 10مارس  )2014بتحديد غقسام «خنيج لحضة 4،3،2،1و  »5التابعة
للملك الغابوي املسمى «خنيج لحضة» والواقعة بتراب جماعتي العاطف
وغوالد امحمد بقيادة الزوى بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت.
املادة الرابعة

6 1

طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم(ش(نشفمبر( ((14تسريخس(ةلشروع(في(
عمليا(تحديد(غق سم((«خليج(لحضا((4،3،2،1و(ش»(( ةـتسثع(ةلملك(
ةغـسبشي( ن مى(«خليج(لحضا»(و ةش قلا(بتر ب(جمسعتي( ةلسطف(
وغوالد( محمد(بقيسدة( ةزوى(بد لرة(دبدو(بإقليم(تسوريرت.

املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي ،وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :
وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار إليه
غعاله والصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد غقسام
«خنيج لحضة  4،3،2،1و  »5التابعة للملك الغابوي املسمى «خنيج
لحضة» والواقعة بتراب جماعتي العاطف وغوالد امحمد بقيادة الزوى
بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت ويبين الجدول اآلتي مساحة هذه األقسام
وحدودها بداخله والقبيلة املنتفعة :
اسم السهب

املساحة

الحدود

 14020ه ـ شماال  :امللك الغابوي.
خنيج لحظة
 63 :آر 35س شرقا  :الحدود اإلدارية إلقليم فجيج.
غقسام
جنوبا  :الحدود اإلدارية إلقليم فجيج.
خنيج لحضة
أربا  :الطريق الوطنية رقم .19
 4،3،2،1و 5

الدواوير
املنتفعة

القطع
املحصورة

قبيلة  :الزوى

ال�صئ

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.

يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ
ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين تاريخه فإن

وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014

العمليات ستبتدئ من النصب الغابوي رقم  1القسم خنيج لحضة

اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
*
*
*

 1يوم  5نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل
خالل األيام املوالية إذا اقت�صى الحال ذلك.

لجريدة( ةرسميا

6 1

مرسشم(رقم( (ش((.4 .صسدر(في((41رمضسن(ش (8( 4يشةيش( ((14
بتحديد( ق ـم( «ةكر رة( »( ةـتسثع( ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(
«ةكر رة»( و ةش قع( بتر ب( جمسعتي( غوالد( محمد( و ةلسطف(
بقيسدة( ةزوى(بد لرة(دبدو(بإقليم(تسوريرت.
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طلب(تحديد(يتللق(بتليين(يشم( (نشفمبر( ((14تسريخس(ةلشروع
في(عمليا(تحديد( نلك( ةغسبشي( ن مى(ق ـم(«ةكر رة( »( ةـتسثع(
ةلملك( ةغـسبشي( ن مى(«ةكر رة»(و ةش قع(بتر ب(جمسعتي(غوالد(
محمد(و ةلسطف(بقيسدة( ةزوى(بد لرة(دبدو(بإقليم(تسوريرت

رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير )1916
بسن نظام خاص لتحديد غمالك الدولة ،كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصلين األول والرابع منه ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.12.73الصـادر في  2ربيع األول 1433
( 26يناير  )2012في شأن اختصاصات املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر ؛
وعلى الطلب الذي تقدم به املندوب السامي للمياه والغابات
ومحاربة التصحر بتاريخ  12يونيو  2014املرفق بهذا املرسوم،
رسم ما يلي :

املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر،
بصفته القائم بإدارة امللك الغابوي واملكلف باتخاذ جميع اإلجراءات
التي تقتضيها مصلحة امللك الغابوي وطبقا ألحكام الظهير الشريف
الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  )1916بسن نظام خاص
لتحديد غمالك الدولة كما وقع تغييره ،
يلتمس :
وفقا ملا ينص عليه الفصل األول من الظهير الشريف املشار

املادة األولى

إليه غعاله الصادر في  26من صفر  3( 1334يناير  ،)1916تحديد

يجرى طبقـا ألحكام الظهير الشريف املشار إليه غعاله الصادر في
 26من صفر  3( 1334يناير  )1916تحديد امللك الغابوي املسمى قسـم
«لكرارة  »4الـتابع للملك الغـابوي املسمى «لكرارة» والبالغة مساحته
 7516هكتارا و  32آرا تقريبا.

امللك الغابوي املسمى قسـم «لكرارة  »4الـتابع للملك الغـابوي املسمى

املادة الثانية
يشرع في عملية تحديد امللك الغابوي املشار إليها في املادة األولى
غعاله ابتداء من يوم  3نوفمبر  2014على الساعة التاسعة ( )9صباحا.
املادة الثالثة
ينسخ املرسوم رقم  2.14.163الصادر في  8جمادى األولى 1435
( 10مارس  )2014بتحديد امللك الغابوي املسمى قسم «لكرارة  »4الـتابع
للملك الغـابوي املسمى «لكرارة» والواقع بتراب جماعتي غوالد امحمد
والعاطف بقيادة الكعدة بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت.
املادة الرابعة

«لكرارة» والواقع بتراب جماعتي غوالد امحمد والعاطف بقيادة الزوى
بدائرة دبدو بإقليم تاوريرت .ويبين الجدول اآلتي مساحة هذا القسم
وحدوده والقبيلة املنتفعة :
اسم الغابة

املساحة

الحدود

«لكرارة»
قسم  :لكرارة 4

 7516ه ـ
 32آر

شماال  :سيكة بالكة.
شرقا  :الضاية الراشية وقسم خنيك
لحضة.
جنوبا  :واد الناجي وقسم حا�صي
لحمر.
أربا  :واد سبيع.

القبيلة
املنتفعة

القطع
املحصورة

قبيلة  :الزوا

ال �صيء

وقد رسمت هذه الحدود بخط غخضر في املخطط املضاف إلى غصل
هذا امللتمس.
وعندما يصدر املرسوم املتعلق بإجراء التحـديــد وتعيين تاريخه فإن

يسند إلى املندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر تنفيذ
ما جاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

العمليات ستبتدئ من النصب الغابوي رقم  1املتواجد على الجانب

وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014

األيمن من الطريق الرابطة بين العطف ومعتركة يوم  3نوفمبر 2014

اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
*
*

*

على الساعة التاسعة ( )9صباحا وستسترسل خالل األيام املوالية إذا
اقت�صى الحال ذلك.
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لجريدة( ةرسميا

ش6 1

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 46.4ش(

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 47.4ش(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

وتتميمه ؛

وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية في علوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  26سبتمبر ،2013

وبعد استشارة اللجنة القطاعية في علوم الرياضيات والفيزياء
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ  25يونيو ،2014
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،تخصص Statis- :

تقبل ملعادلة الدكتوراه في العلوم ،تخصص Informatique, télé- :

tique mathématiques et traitement informatique de données

 communications et électroniqueالشهادة التالية :

الشهادة التالية :

- Diplôme de docteur de l’Université Paris VI, spécialité :

- Laurea in statistica matematica e trattamento informatico

informatique, télécommunications et électronique de

dei dati, délivré par Universita Degli Studi di Genova,
Italie, le 23 novembre 2010,
مشفوعة ببكالوريا التعليم الثانوي غو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

Paris, France, délivré le 14 mars 2014,
مشفوعة بشهادة مهندس الدولة في املواصالت املسلمة من املعهد
الوطني للبريد واملواصالت.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

لجريدة( ةرسميا
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قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 84.4ش(

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 8(.4ش(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة
بتاريخ  3يونيو ،2014

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة
بتاريخ  26مارس ،2014
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،تخصص  :اللغة اإليطالية ،الشهادة التالية :
- Il master di 1° livello in promozione e insegnamento
della lingua, e della cultura Italiana a stranieri, préparé et

تقبل ملعادلة املاستر ،تخصص Migrations et médiation sociale :
الشهادة التالية :
- Titulo oficial de master universitario en migraciones
y mediacion social, préparé et délivré au siège de

délivré au siège de Universita degli studi di Milano - Italie

l’Universitat de Lleida, Universitat Rovira I Virgili -

- le 17 mars 2009,

Espagne - le 11 juillet 2013,

مشفوعة باإلجازة في اآلداب ،شعبة  :اللغة اإلنجليزية  :تخصص :

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك الدراسات

لسانيات املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالجديدة بتاريخ

اإلسبانية املسلمة من الكلية املتعددة التخصصات بالناظور بتاريخ 22

 2يوليو .1993

سبتمبر .2010
املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

لجريدة( ةرسميا
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قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 8 .4ش(

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 86.4ش(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

وتتميمه ؛

وتتميمه ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة
بتاريخ  18يونيو ،2013

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة
بتاريخ  6ماي ،2014
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،تخصص  Littérature anglaise :الشهادة

تقبل ملعادلة الدكتوراه ،تخصص  Histoire de sciences :الشهادة

التالية :

التالية :

- Titulo oficial de master Universitario en estudios ingleses

- Titulo universitario oficial de doctor por la Universidad

avanzados/advanced english studies en la especialidad

de Barcelona, préparé et délivré au siège de facultad de

en literature and cultural studies, préparé et délivré au

Filologia, Universitat de Barcelona - Espagne, assorti

siège de l’universitat autonoma de Barcelona - Espagne -

du diploma d’estudis avancats )Coneixement d’estudis

le 17 octobre 2012,

arabs I islamics(, préparé et délivré au siège de la même
université le 16 juin 2006,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك الدراسات
اإلنجليزية ،املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان بتاريخ
 17يوليو .2007

وباإلجازة العليا في الشريعة (الليسانس) املسلمة من كلية الشريعة
بفاس بتاريخ  5يوليو .1996

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

لجريدة( ةرسميا

6 18

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 87.4ش(

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 88.4ش(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة
بتاريخ  21ماي ،2013

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة
بتاريخ  27نوفمبر ،2013

قرر ما يلي :
املادة األولى

قرر ما يلي :

تقبل ملعادلة الدكتوراه ،تخصص Histoire et sémiologie du :
املادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية ،تخصص  :الرياضة ،كرة القدم

 texte et de l’imageالشهادة التالية :
- Doctorat en histoire et sémiologie du texte et de l’image
préparé et délivré au siège de l’Université Paris VII -

الشهادة التالية :

France, le 11 mars 2013, assorti du diplôme d’études

- Qualification bachelor en sport, préparée et délivrée

approfondies études littéraires : Histoire et sémiologie du

au siège de l’Académie d’Etat de la culture physique de

texte et de l’image, préparé et délivré au siège de la même

Kharkiv - Ukraine, le 29 juin 2013,

université, le 22 février 2013,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

وباإلجازة في اآلداب والعلوم اإلنسانية ،شعبة اللغة الفرنسية
وآدابها املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

لجريدة( ةرسميا

6 19

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 89.4ش(

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 91.4ش(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة

وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة

بتاريخ  3يونيو ،2014
قرر ما يلي :

بتاريخ  3يونيو ،2014

املادة األولى

قرر ما يلي :

تقبل ملعادلة املاستر ،تخصص  Sciences des religions :الشهادة
املادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،تخصص Information et com- :

التالية :
- Grade académique de master en sciences des religions,
à finalité approfondie, préparé et délivré au siège de la

 municationالشهادة التالية :
- Diplôme d’études supérieures spécialisées d’information

faculté de théologie de l’Université Catholique de Louvain
- Belgique, au titre de l’année académique 2011-2012,

et communication, préparé et délivré au siège de
l’Université Strasbourg III - France - le 6 février 2002.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

مشفوعة باإلجازة في اآلداب في الدراسات اإلسالمية املسلمة من
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة بتاريخ  29يونيو .1994
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

لجريدة( ةرسميا

6 41

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 94.4ش(

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 9(.4ش(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة
بتاريخ  3يونيو ،2014

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة
بتاريخ  3يونيو ،2014
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،تخصص Tourisme :
الشهادة التالية :
- Titolo di dottore in scienze del turismo, préparé et
délivré au siège de l’Universita Degli Studi di Torino,
le 5 novembre 2010,
مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

تقبل ملعادلة املاستر ،تخصص  :الدراسات اإلسالمية ،الشهادة
التالية :
 املاجستير في الدراسات اإلسالمية ،املسلمة من كلية اإلمام األوزاعيللدراسات اإلسالمية ،بيروت لبنان بتاريخ  21كانون األول ،2013
مشفوع بالليسانس في الدراسات اإلسالمية ،املسلمة بتاريخ 23
تشرين الثاني  2007من نفس الكلية ،وبشهادة البكالوريا للتعليم
الثانوي غو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

لجريدة( ةرسميا

6 44

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 9 .4ش(

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( .4ش9ش(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة
بتاريخ  3يونيو ،2014

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة

قرر ما يلي :

بتاريخ  3يونيو ،2014

املادة األولى

قرر ما يلي :

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،تخصص Langue française :
املادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،تخصص Psychologie :

 appliquéeالشهادة التالية :
- Diplôme de master, à finalité professionnelle, mention :
Littérature, philologie et linguistique, spécialité : langue

الشهادة التالية :

française appliquée, dans le domaine arts, lettres, langues

- Diplôme de licence de sciences humaines et sociales,

préparé et délivré au siège de l’université Paris 4 - France,
le 11 février 2013,

mention : psychologie, préparé et délivré au siège de
l’Université d’Angers - France, le 20 novembre 2007,
مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي غو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

مشفوعة باإلجازة في اآلداب ،شعبة ،اللغة الفرنسية وآدابها
تخصص  :اللسانيات املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
بأكادير بتاريخ  16يوليو .1998
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

لجريدة( ةرسميا

(6 4

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 96.4ش(

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 97.4ش(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك

وتتميمه ؛

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة
بتاريخ  3يونيو ،2014

وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة

قرر ما يلي :
املادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر ،تخصص  Sciences du langage :الشهادة

بتاريخ  3يونيو ،2014
قرر ما يلي :
املادة األولى

التالية :
- Diplôme de master arts, lettres, langues, à finalité

تقبل ملعادلة املاستر ،تخصص  :الترجمة ،الشهادة التالية :

recherche, mention : arts, lettres, civilisations, spécialité :

- Titulo oficial de master universitario en estudios de

sciences du langage : lexique et discours en francophonie,

traduccion, préparé et délivré au siège de la Universitat

préparé et délivré au siège de l’Université de Cergy-

Pompeu Fabra, Espagne, le 12 novembre 2012,

Pontoise - France, le 15 janvier 2014,
مشفوعة باإلجازة ،مسلك  :الدراسات الفرنسية ،تخصص :
التواصل ،التربية والثقافة املسلمة من كلية علوم التربية بالرباط بتاريخ
 17غكتوبر .2011
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :الدراسات
اإلسبانية املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز بفاس
بتاريخ  19يوليو .2009
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

لجريدة( ةرسميا

6 4

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 98.4ش(

قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( 99.4ش(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة
بتاريخ  3يونيو ،2014

معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة

قرر ما يلي :
املادة األولى
تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،تخصص Traitement informa- :

بتاريخ  3يونيو ،2014
قرر ما يلي :

 tique et linguistique des documents écritsالشهادة التالية :

املادة األولى

- Diplôme de master arts, lettres, langues, à finalité

تقبل ملعادلة املاستر ،تخصص  Psychologie :الشهادة التالية :

professionnelle, mention : sciences du langage, des textes
et de la littérature, spécialité :traitement informatique et

- Titulo de master Universitario en psicologia, educacion y

linguistique des documents écrits, préparé et délivré au

desarrollo, préparé et délivré au siège de la Universidad

siège de l’Université Paris 13 - France, le 1er décembre 2011,

de Cadiz - Espagne, le 6 août 2009,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية ،مسلك  :الدراسات
اإلنجليزية املسلمة من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز بفاس
بتاريخ  23يوليو .2008
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

مشفوعة باإلجازة في اآلداب ،شعبة اللغة اإلسبانية وآدابها املسلمة
من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان بتاريخ  30يونيو .2004
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

لجريدة( ةرسميا
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قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( (611.4
صسدر( في( 41رمضسن(ش (8( 4يشةيش(  ()(14بتحديد( ثلض(
نلسدالت(بين( ةشهسد ت.
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قر ر(ةشزير( ةتلليم( ةلسلي(و ةبحث( ةللمي(وتكشين( ألطر(رقم( (614.4
صسدر(في((44من(رمضسن((ش (9( 4يشةيش( ()(14بتحديد(ثلض(
نلسدالت(بين( ةشهسد ت.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر ،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وبعد استشارة اللجنة القطاعية لآلداب والعلوم اإلنسانية املنعقدة

معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وغسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

بتاريخ  3يونيو ،2014
قرر ما يلي :

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية
املادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص ،تخصص Conseil en organi- :
sation, conduite des innovations technologiques et sociales
الشهادة التالية :
- Master sciences humaines et sociales, à finalité
professionnelle, mention : sociologie, spécialité : conseil
en organisation, conduite des innovations technologiques
et sociales, préparé et délivré au siège de l’Université
Amiens Picardie Jules Verne - France - le 11 janvier 2013,

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ  25مارس ،2014
قرر ما يلي :
املادة األولى
تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية ،تخصص Economie :
 d’entrepriseالشهادة التالية :
- Laurea in economia aziendale classe XVII, délivrée au
siège de l’Universita Degli Studi di Udine - Italie, le
23 juillet 2010,

مشفوعة باإلجازة املهنية في علوم التدبير ،مسلك  :إدارة املستخدمين
املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات
بتاريخ  22يوليو .2010
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  10رمضان  8( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  11من رمضان  9( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :لحسن الداودي.

لجريدة( ةرسميا
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لخسصا.
ةصيد(ةدوةا(
ليم(ق4ع(فالحيا(من(غمالك(
قر ت
ةبحري
(رقم(  6.4ش((صسدر(في(((4من(
ر(ةشزير( ةفالحا(و
رمضسن(ش (41( 4يشةيش(( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(فالحيا(
من(غمالك( ةدوةا( لخسصا(ألحد(ورثا( نملشحا(ةه(سسبقس(بشاليا(
جها( ةشسويا((-ورديغا.
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قر ر(ةشزير( ةفالحا(و ةصيد( ةبحري(رقم(  7.4ش((صسدر(في(((4من(
رمضسن(ش (41( 4يشةيش(( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(فالحيا(
من(غمالك( ةدوةا( لخسصا(ألحد(ورثا( نملشحا(ةه(سسبقس(بشاليا(
جها( ةشسويا((-ورديغا.
وزير الفالحة والصيد البحري ،

وزير الفالحة والصيد البحري ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من 15إلى  17منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله رقم 1.72.277
بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله رقم 1.72.277
بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض فالحية
غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض فالحية
غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ، 2011

وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ، 2011
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

تسلم السيدة خديجة الجناني القطعة الفالحية رقم 105
املحدثة بتجزئة السوالم ،الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي
«الراشيدية» بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة
سابقا لزوجها بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم 2.84.428
الصادر في  13من جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

يسلم السيد لكبير الحموري القطعة الفالحية رقم 54
املحدثة بتجزئة السوالم ،الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي
«الراشيدية» بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة
سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم 2.84.428
الصادر في  13من جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

املادة الثانية

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

لجريدة( ةرسميا
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قر ر( ةشزير( ةفالحا( و ةصيد( ةبحري( رقم(  8.4ش(( صسدر( في
((4من(رمضسن(ش (41( 4يشةيش(( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(
فالحيا( من( غمالك( ةدوةا( لخسصا( ألحد( ورثا( نملشحا( ةه(
سسبقس(بشاليا(جها( ةشسويا((-ورديغا.
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قر ر(ةشزير( ةفالحا(و ةصيد( ةبحري(رقم(  9.4ش((صسدر(في((41ربيع(
آلخر(ش (41( 4فبر ير(( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(فالحيا(
من( غمالك( ةدوةا( لخسصا( ألحد( ورثا( نملشحا( ةه( سسبقس(
بشاليا(جها( ةشسويا((-ورديغا.
وزير الفالحة والصيد البحري ،

وزير الفالحة والصيد البحري ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله رقم 1.72.277
بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله رقم 1.72.277
بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض فالحية
غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض فالحية
غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ، 2011

وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ، 2011
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يسلم السيد الهواري الحنفي القطعة الفالحية رقم  42املحدثة
بتجزئة السوالم ،الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي «الراشيدية»
بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة سابقا
ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم 2.84.428
الصادر في  13من جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

يسلم السيد محمد الجناني القطعة الفالحية رقم 96
املحدثة بتجزئة السوالم ،الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي
«الراشيدية» بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة
سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم 2.84.428
الصادر في  13من جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

املادة الثانية

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

وحرر بالرباط في  10ربيع اآلخر  10( 1435فبراير .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

لجريدة( ةرسميا
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قر ر( ةشزير( ةفالحا( و ةصيد( ةبحري( رقم( 1.4شش(( صسدر( في
((4من(رمضسن(ش (41( 4يشةيش(( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(
فالحيا( من( غمالك( ةدوةا( لخسصا( ألحد( ورثا( نملشحا( ةه(
سسبقس(بشاليا(جها( ةشسويا((-ورديغا.
وزير الفالحة والصيد البحري ،
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قر ر( ةشزير( ةفالحا( و ةصيد( ةبحري( رقم( 4.4شش(( صسدر( في
((4من(رمضسن(ش (41( 4يشةيش(( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(
فالحيا( من( غمالك( ةدوةا( لخسصا( ألحد( ورثا( نملشحا( ةه(
سسبقس(بشاليا(جها( ةشسويا((-ورديغا.
وزير الفالحة والصيد البحري ،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله رقم 1.72.277
بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله رقم 1.72.277
بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض فالحية
غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض فالحية
غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ، 2011
قرر ما يلي :

وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ، 2011
قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى

يسلم السيد خالد الكحلي القطعة الفالحية رقم 100
املحدثة بتجزئة السوالم ،الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي
«الراشيدية» بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة
سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم 2.84.428
الصادر في  13من جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

يسلم السيد بوشعيب بازي القطعة الفالحية رقم 81
املحدثة بتجزئة السوالم ،الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي
«الراشيدية» بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة
سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم 2.84.428
الصادر في  13من جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

املادة الثانية

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

لجريدة( ةرسميا
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قر ر(ةشزير( ةفالحا(و ةصيد( ةبحري(رقم(  .4شش((صسدر(في(((4من(
رمضسن(ش (41( 4يشةيش(( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(فالحيا(
من( غمالك( ةدوةا( لخسصا( ألحد( ورثا( نملشحا( ةه( سسبقس(
بشاليا(جها( ةشسويا((-ورديغا.

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

قر ر( ةشزير( ةفالحا( و ةصيد( ةبحري( ( رقم( ( .4ششش(( صسدر( في(
((4من(رمضسن(ش (41( 4يشةيش( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(
فالحيا( من( غمالك( ةدوةا( لخسصا( ألحد( ورثا( نملشحا( ةه(
سسبقس(بشاليا(جها( ةشسويا((-ورديغا.
وزير الفالحة والصيد البحري،

وزير الفالحة والصيد البحري ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله رقم 1.72.277
بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض فالحية
غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض
فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ، 2011

وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ،2011
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يسلم السيد محمد لفنون القطعة الفالحية رقم  20املحدثة
بتجزئة السوالم ،الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي «الراشيدية»
بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة سابقا
ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم 2.84.428
الصادر في  13من جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

يسلم السيد عزيز بوشعيب القطعة الفالحية رقم  48املحدثة
بتجزئة السوالم الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي «الراشيدية»
بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة سابقا ألبيه
بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم  2.84.428الصادر في  13من
جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

املادة الثانية

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

لجريدة( ةرسميا

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

قر ر( ةشزير( ةفالحا( و ةصيد( ةبحري( ( رقم( ( 6.4شش(( صسدر( في(
((4من(رمضسن(ش (41( 4يشةيش( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(
فالحيا( من( غمالك( ةدوةا( لخسصا( ألحد( ورثا( نملشحا( ةه(
سسبقس(بشاليا(جها( ةشسويا((-ورديغا.
وزير الفالحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛
وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى
 4( 1405فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض
فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ،2011
قرر ما يلي :
املادة األولى
يسلم السيد بوشعيب البوري القطعة الفالحية رقم  93املحدثة
بتجزئة السوالم الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي «الراشيدية»
بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة سابقا ألبيه
بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم  2.84.428الصادر في  13من
جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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قر ر( ةشزير( ةفالحا( و ةصيد( ةبحري( ( رقم( ( 7.4شش(( صسدر( في(
((4من(رمضسن(ش (41( 4يشةيش( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(
فالحيا( من( غمالك( ةدوةا( لخسصا( ألحد( ورثا( نملشحا( ةه(
سسبقس(بشاليا(جها( ةشسويا((-ورديغا.
وزير الفالحة والصيد البحري،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛
وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى
 4( 1405فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض
فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛
وعلى مقرر لوزير الفالحة والتنمية القروية رقم  811.03صادر
في  13من صفر  16( 1424غبريل  )2003بإعادة منح القطعة
األرضية الفالحية رقم  90الواقعة بتجزئة السوالم من غمالك
الدولة الخاصة بإقليم سطات ألحد ورثة املمنوحة له سابقا ؛
وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛
وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ،2011
قرر ما يلي :
املادة األولى
يسلم السيد محمد البهجي القطعة الفالحية رقم  90املحدثة
بتجزئة السوالم الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي «الراشيدية»
بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة سابقا ألمه بناء
على املقرر املشار إليه غعاله رقم  811.03الصادر في  13من صفر 1424
( 16غبريل .)2003
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

لجريدة( ةرسميا
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قر ر( ةشزير( ةفالحا( و ةصيد( ةبحري( ( رقم( ( 8.4شش(( صسدر( في(
((4من(رمضسن(ش (41( 4يشةيش( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(
فالحيا( من( غمالك( ةدوةا( لخسصا( ألحد( ورثا( نملشحا( ةه(
سسبقس(بشاليا(جها( ةشسويا((-ورديغا.
وزير الفالحة والصيد البحري،

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

قر ر( ةشزير( ةفالحا( و ةصيد( ةبحري( ( رقم( ( 9.4شش(( صسدر( في(
((4من(رمضسن(ش (41( 4يشةيش( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(
فالحيا( من( غمالك( ةدوةا( لخسصا( ألحد( ورثا( نملشحا( ةه(
سسبقس(بشاليا(جها( ةشسويا((-ورديغا.
وزير الفالحة والصيد البحري،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى
 4( 1405فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض
فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض
فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ،2011

وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ،2011
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يسلم السيد عبد الرحمان الخلفي القطعة الفالحية رقم
 45املحدثة بتجزئة السوالم الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي
«الراشيدية» بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة
سابقا ألبيه بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم  2.84.428الصادر
في  13من جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

تسلم السيدة الداودية صابر القطعة الفالحية رقم  73املحدثة
بتجزئة السوالم الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي «الراشيدية»
بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة سابقا ألبيها
بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم  2.84.428الصادر في  13من
جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

املادة الثانية

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

لجريدة( ةرسميا

عدد  17 - 6282شوال  14( 1435غأسطس )2014

قر ر( ةشزير( ةفالحا( و ةصيد( ةبحري( ( رقم( ( 61.4ش(( صسدر( في(
((4من(رمضسن(ش (41( 4يشةيش( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(
فالحيا( من( غمالك( ةدوةا( لخسصا( ألحد( ورثا( نملشحا( ةه(
سسبقس(بشاليا(جها( ةشسويا((-ورديغا.
وزير الفالحة والصيد البحري،
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قر ر( ةشزير( ةفالحا( و ةصيد( ةبحري( ( رقم( ( 64.4ش(( صسدر( في(
((4من(رمضسن(ش (41( 4يشةيش( ()(14يق�صي(بت ليم(ق4لا(
فالحيا( من( غمالك( ةدوةا( لخسصا( ألحد( ورثا( نملشحا( ةه(
سسبقس(بشاليا(جها( ةشسويا((-ورديغا.
وزير الفالحة والصيد البحري،

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛

بناء على الظهير الشريف رقم  1.72.277الصادر في  22من
ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972املعتبر بمثابة قانون يتعلق
بمنح بعض الفالحين غراض فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة
الخاصة كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم  06.01الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.04.252بتاريخ  25من ذي القعدة 1425
( 7يناير  )2005وال سيما الفصول من  15إلى  17منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.01.108الصادر في  29من جمادى اآلخرة 1427
( 25يوليو  )2006بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه غعاله
رقم  1.72.277بتاريخ  22من ذي القعدة  29( 1392ديسمبر  )1972؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى 1405
( 4فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض
فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

وعلى املرسوم رقم  2.84.428الصادر في  13من جمادى األولى
 4( 1405فبراير  )1985بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم غراض
فالحية غو قابلة للفالحة من غمالك الدولة الخاصة بإقليم سطات ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدم به املعني باألمر في اآلجال
القانونية ؛

وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ،2011

وعلى محضر غشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم  12يوليو ،2011
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى

يسلم السيد عبد املجيد الفوزي القطعة الفالحية رقم  41املحدثة
بتجزئة السوالم الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي «الراشيدية»
بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة سابقا ألبيه
بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم  2.84.428الصادر في  13من
جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

يسلم السيد بوشعيب جناح القطعة الفالحية رقم  84املحدثة
بتجزئة السوالم الواقعة بتعاونية اإلصالح الزراعي «الراشيدية»
بجماعة السوالم الطريفية بإقليم برشيد ،املمنوحة سابقا ألبيه
بناء على املرسوم املشار إليه غعاله رقم  2.84.428الصادر في  13من
جمادى األولى  4( 1405فبراير .)1985

املادة الثانية

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

وحرر بالرباط في  12من رمضان  10( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عزيز غخنوش.

