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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

السيةدالت سعةدبعددامل ئة)-)عد )6852  7))أل  ىدامج 7)2772 )2))3ي 23)2)2))

فهرست

نصوصدع مة

ك تبةدالدجلةدلدىدجزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةد
جاملي هدجالغ ب تداملكلفةدب لصيددالبح2ي.د-دإنه ءدامله م.

ظهير شريف رقم 1.19.109 صادر في 2 صفر 1441 )فاتح أكتوبر 2019( بإعفاء 
السيدة مباركة بوعيدة كاتبة الدولة لدى وزير الفالحة والصيد البحري 
371والتنمية القروية واملياه والغابات املكلفة بالصيد البحري من مهامها... 

جالبيكد املغ2بيةد املللكةد بيند مبرميند ق2ضيند ضل ند اتف ق د
اإلف2يقيدللتيلية.

مرسوم رقم 2.19.1097 صادر في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020( 
اململكة  بين   2019 ديسمبر   4 بتاريخ  املبرم  االتفاق  على  باملوافقة 
للصندوق  تنفيذية  للتنمية، بصفته وكالة  والبنك اإلفريقي  املغربية 
قرض  ضمان  قصد  النظيفة،  التكنولوجيات  لصندوق  االئتماني 
بمبلغ عشرين مليون دوالر أمريكي )20.000.000 دوالر أمريكي( منحه 
 ،)MASEN( املستدامة  للطاقة  املغربية  للوكالة  املذكور  الصندوق 
 لتمويل مشروع مركب الطاقة الشمسية نور ميدلت - الشطر األول -
 ................................................................................ .I 371محطة نور ميدلت

مرسوم رقم 2.19.1098 صادر في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020( 

باملوافقة على االتفاق املبرم بتاريخ 4 ديسمبر 2019 بين اململكة املغربية 

وسبعين  ثالثة  بمبلغ  للتنمية، قصد ضمان قرض  اإلفريقي  والبنك 

مليون دوالر أمريكي )73.000.000 دوالر أمريكي( منحه البنك املذكور 

للوكالة املغربية للطاقة املستدامة )MASEN(، لتمويل مشروع مركب 

 ..... .I 371الطاقة الشمسية نور ميدلت - الشطر األول - محطة نور ميدلت

نصوصدخ صة

ب2يدداملغ2ب.د-دإذندب ملس هلةدفيدإحداثدش2كةدت بعةدتسلىد
.»CHRONO DIALI«

 مرسوم رقم 2.19.1092 صادر في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020(

مسماة  تابعة  شركة  إحداث  في  باملساهمة  املغرب  لبريد  باإلذن 

فرنسا  لبريد  التابعة  الشركة  مع  بشراكة   »CHRONO DIALI«

 ..........................................................................................»GEOPOST«372
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تفويضداإلمض ءدجاملص  قةدعل7دالصفق ت.

في  صادر   4133.19 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
اإلمضاء  بتفويض   )2019 ديسمبر   24(  1441 اآلخر  ربيع  من   27

373واملصادقة على الصفقات............................................................................ 

تسليمدقطعدأرضيةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
2020( يق�ضي  1441 )3 يناير  7 جمادى األولى  رقم 69.20 صادر في 
واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  بتغيير 
والغابات رقم 1128.19 الصادر في 2 شعبان 1440 )8 أبريل 2019( 
أمالك  من  للفالحة  أو قابلة  فالحية  أرضية  قطعة  بتسليم  القا�ضي 

374الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات................ 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقم 70.20 صادر في 7 جمادى األولى 1441 )3 يناير 2020( يق�ضي 
في  الصادر   130.10 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  بتغيير 
21 من محرم 1431 )7 يناير 2010( القا�ضي بتسليم قطعة فالحية من 

374أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم شيشاوة... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
2020( يق�ضي  1441 )3 يناير  7 جمادى األولى  رقم 72.20 صادر في 
بتغيير مقرر وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 1207.91 الصادر في 
فاتح ذي الحجة 1411 )14 يونيو 1991( القا�ضي بإعادة منح القطعة 
األرضية رقم 8 الواقعة بتجزئة تماللت من أمالك الدولة الخاصة ألحد 

 .................................... 375ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم قلعة السراغنة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
2020( يق�ضي  1441 )3 يناير  7 جمادى األولى  رقم 73.20 صادر في 
في  الصادر   107.09 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  بتغيير 
17 من ذي الحجة 1429 )16 ديسمبر 2008( القا�ضي بتسليم قطعة 
فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بوالية 

375جهة مراكش - تانسيفت - الحوز............................................................. 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
2020( يق�ضي  1441 )3 يناير  7 جمادى األولى  رقم 74.20 صادر في 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

376له سابقا بإقليم سيدي قاسم................................................................. 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
2020( يق�ضي  1441 )3 يناير  7 جمادى األولى  رقم 75.20 صادر في 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

376له سابقا بإقليم سيدي قاسم................................................................. 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
2020( يق�ضي  1441 )3 يناير  7 جمادى األولى  رقم 76.20 صادر في 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

377له سابقا بإقليم سيدي قاسم................................................................. 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقم 77.20 صادر في 7 جمادى األولى 1441 )3 يناير 2020( يق�ضي 
بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة 

377له سابقا بإقليم سيدي قاسم................................................................. 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 يناير   3(  1441 األولى  جمادى   7 في  صادر   78.20  رقم 
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

 ................................................ 378املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي قاسم.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
)2020 يناير   3(  1441 األولى  جمادى   7 في  صادر   79.20  رقم 
يق�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

 ................................................ 378املمنوحة له سابقا بإقليم سيدي قاسم.

إسي  دانتدابدصحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 248.20 صادر في 18 من جمادى األولى 1441 )14 يناير 2020( 
379بإسناد انتداب صحي ...............................................................................

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 249.20 صادر في 18 من جمادى األولى 1441 )14 يناير 2020( 
379بإسناد انتداب صحي ...............................................................................

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 250.20 صادر في 18 من جمادى األولى 1441 )14 يناير 2020( 
380بإسناد انتداب صحي ...............................................................................

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 251.20 صادر في 18 من جمادى األولى 1441 )14 يناير 2020( 
380بإسناد انتداب صحي ...............................................................................

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 252.20 صادر في 18 من جمادى األولى 1441 )14 يناير 2020( 
381بإسناد انتداب صحي ...............................................................................

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 253.20 صادر في 18 من جمادى األولى 1441 )14 يناير 2020( 
381بإسناد انتداب صحي ...............................................................................

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 254.20 صادر في 18 من جمادى األولى 1441 )14 يناير 2020( 
382بإسناد انتداب صحي ...............................................................................

املع  التدبيندالشه  ات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2888.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

382بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2889.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

383بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2890.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

384بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2891.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( بتحديد 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 384تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2892.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( بتحديد 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 385تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2893.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( بتحديد 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 385تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2894.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 1403.02 الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( بتحديد 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة والبيولوجيا، 

 ................................................ 386تخصص : التحاليل البيولوجية الطبية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2895.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( 

387بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان . 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2896.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( 

387بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان . 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2897.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

388املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2898.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

389املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2899.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( 

389بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3001.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

390املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3002.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

390املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3003.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

391املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3004.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

391املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3005.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

392املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3006.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

392املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3007.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

393املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3008.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

394املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3009.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

394املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3010.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

395املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3011.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

395املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3012.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

396املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3013.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

396املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3014.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

397املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3015.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

397املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3016.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

398املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3017.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

398املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3018.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

399املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3019.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

399املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3020.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

400املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3021.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

400املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3022.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

401املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3023.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

401املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3024.19 
صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

402املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3025.19 

صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

402املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3026.19 

صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

403املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

إقليمدشيش جة.د-دالتخليدعندملكيةدقطعدأرضيةدحبسية.

في  صادر   4152.19 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مقرر 

30 من ربيع اآلخر 1441 )27 ديسمبر 2019( بالتخلي عن ملكية القطع 

األرضية الحبسية الالزمة لبناء سد بولعوان )منطقة األشغال( بإقليم 

 ................................................................................................... 403شيشاوة

نظ مدموظفيداإل اراتدالع مة

نصوصدخ صة

جزارةدالتربيةدالوطييةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالع  يدجالبحثد
العللي.

 مرسوم رقم 2.19.1020 صادر في 28 من ربيع اآلخر 1441 )25 ديسمبر 2019(

 1423 األولى  6 جمادى  بتاريخ   2.02.382 رقم  املرسوم  بتتميم 

405)17 يوليو 2002( بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية..... 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

رقم 3609.19 صادر في 29 من ربيع اآلخر 1441 )26 ديسمبر 2019( 

التابعة  واملصالح  األقسام  وتنظيم  اختصاصات  تحديد  بشأن 

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزارة  املركزية  للمديريات 

 ...................................... 406العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية.

إ ارةدالدف عدالوطني.

 1441 األولى  جمادى  من   26 في  صادر   3.4.20 رقم  الحكومة  لرئيس  قرار 

بتاريخ   3.128.19 رقم  الحكومة  رئيس  قرار  بتغيير   )2020 يناير   22(

املنحة  مقدار  بتغيير   )2019 ديسمبر   25(  1441 اآلخر  ربيع  من   28

اليومية عن التغذية والتعويض عن التغذية املتعلق بتحمالت املالحة 

409الجوية والتعويض عن التغذية املتعلق بالتحمالت البحرية ................. 
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إنه ء)مه مدك تبةدالدجلةدلدىدجزي2دالفالحةدجالصيددالبح2ي
جالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب تداملكلفةدب لصيددالبح2ي

 1441 صفر) (2 في) الصادر  (1.19.109 رقم) الشريف  الظهير  بموجب 
)فاتح أكتوبر)2019(،)تم إعفاء)السيدة مباركة بوعيدة كاتبة الدولة)
لدى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات)

املكلفة بالصيد البحري من مهامها،)ابتداء)من)12)يوليو)2019.

2772 مـــندألـــ  ىدامجلــــى) (22 صــــ  ردفـــي) ((.29.2297  م2ســومدرقـــم)
بتــ ريــــخ) املبـــ2مد االتفــــ قد علـــــىد ب ملـــوافقـــــةد ()(2(2 3يــ 3ـــــ2) (9(
اإلفــ2يقــــي) جالبيــكد املغ2بيـــــةد املللكــــةد بيـــند ((229 7) يسلبــــ2)
للتيلية،)بصفتهدجك لةدتيفيذ3ةدللصيدجقداالئتل نيدلصيدجق)
قصددضل ندق2ضدبلبلغدعش2ين) التكيولوأي تداليظيفة،)
ميحـــــه) أم2يكـــي() )2.222.222)) جالرد أم2يكـــي) مليــــوند جالرد
املستدامـــــة للط قـــــةد املغ2بيـــةد للوكــ لــــــةد املــذكــــورد  الصيــــدجقد
نور) الشلسيةد الط قةد م2كبد مش2جعد لتلويلد (،)MASEN(

.I(ميدلت)-)الشط2دامجل)-)محطةدنوردميدلت

رئيس الحكومة،

1982 لسنة) املالية  قانون  من  (41 بالفصل) (1 البند) على   بناء)
بتاريخ (1.81.425 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم) (26.81  رقم)

5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)1982()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

واملبرم بتاريخ امللحق بأصل هذا املرسوم،)  يوافق على االتفاق،)
4)ديسمبر)2019)بين اململكة املغربية والبنك اإلفريقي للتنمية،)بصفته)
وكالة تنفيذية للصندوق االئتماني لصندوق التكنولوجيات النظيفة،)
قصد ضمان قرض بمبلغ عشرين مليون دوالر أمريكي))20.000.000 
للطاقة) املغربية  للوكالة  املذكور  الصندوق  منحه  أمريكي() دوالر 
املستدامة))MASEN(،)لتمويل مشروع مركب الطاقة الشمسية نور)

.I(ميدلت)-)الشطر األول)-)محطة نور ميدلت

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى)
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)13)من جمادى األولى)1441))9)يناير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

2772 امج 7) أل  ىد مند (22 في) ص  رد ((.29.2298 رقم)  م2سومد

بت ريخ) املبرمد االتف قد عل7د ب ملوافقةد ()(2(2 3ي 23) (9(

7) يسلبر)229))بينداملللكةداملغ2بيةدجالبيكداإلف2يقيدللتيلية،)

قصددضل ندق2ضدبلبلغدثالثةدجسبعيندمليوند جالردأم2يكي)

للوك لة) املذكورد البيكد ميحهد أم2يكي() )72.222.222) جالرد

مش2جع) لتلويلد (،)MASEN( املستدامة) للط قةد املغ2بيةد

م2كبدالط قةدالشلسيةدنوردميدلت)-)الشط2دامجل)-)محطة)

.I(نوردميدلت

رئيس الحكومة،

1982 لسنة) املالية  قانون  من  (41 بالفصل) (1 البند) على   بناء)

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

5)ربيع األول)1402))فاتح يناير)1982()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

واملبرم بتاريخ) امللحق بأصل هذا املرسوم،) يوافق على االتفاق،)

4)ديسمبر)2019)بين اململكة املغربية والبنك اإلفريقي للتنمية،)قصد)

ضمان قرض بمبلغ ثالثة وسبعين مليون دوالر أمريكي))73.000.000 

دوالر أمريكي()منحه البنك املذكور للوكالة املغربية للطاقة املستدامة)

(- لتمويل مشروع مركب الطاقة الشمسية نور ميدلت) (،)MASEN(

.I(الشطر األول)-)محطة نور ميدلت

املادة الثانية

يعهد بتنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى)

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)13)من جمادى األولى)1441))9)يناير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصوصدع مة
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 2772 امج 7) أل  ىد مند (22 في) ص  رد ((.29.229( رقم) م2سومد
إحداث) فيد ب ملس هلةد املغ2بد لبر3دد ب إلذند ()(2(2 3ي 23) (9(
ش2كةدت بعةدمسل ة)»CHRONO DIALI«)بش2اكةدمعدالش2كة)

.»GEOPOST«( الت بعةدلبر3ددف2نس

رئيس الحكومة،

بي ندامسب ب):

يطلب بريد املغرب اإلذن املنصوص عليه في املادة)8)من القانون)
رقم)39.89)املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص،)
،»CHRONO DIALI« اسم) تحمل  تابعة  شركة  إحداث  أجل   من 

.»GEOPOST«(بشراكة مع الشركة التابعة لبريد فرنسا

ويدخل هذا املشروع في إطار تطوير نمو بريد املغرب الذي يطمح)
اإللكترونية) التجارة  نمو قطاع  ملواكبة  يتموقع كفاعل مرجعي  أن 

في املغرب.

التجارة قطاع  تطور  في  املساهمة  وبهدف  اإلطار،) هذا   وفي 
يعتزم بريد املغرب إحداث الشركة املسماة) اإللكترونية في املغرب،)
شركته) خالل  من  فرنسا  بريد  مع  بشراكة  (»CHRONO DIALI«
التابعة))»GEOPOST«،)برأسمال يبلغ)30)مليون درهم حيث سيملك)
51%)من رأسمال الشركة املحدثة بينما سيعود الباقي،) بريد املغرب)

أي)49%)للشركة الفرنسية.

مالءمة) إلى  (»CHRONO DIALI« شركة) إحداث  ويهدف  هذا،)
عرض الخدمات مع متطلبات سوق التجارة اإللكترونية،)التي تعرف)

نموا متواصال وتتميز بتنافسية كبيرة.

صادق) الذي  التابعة  الشركة  هذه  إحداث  مشروع  ويندرج 
بتاريخ) املنعقد  اجتماعه  خالل  املغرب  بريد  إدارة  مجلس  عليه 
2019،)في إطار استراتيجيته التنموية،)وال سيما من خالل) 26)يونيو)

تعزيز موقعه في السوق الوطنية.

ويهدف إحداث هذه الشركة التابعة،)املتخصصة في التوزيع املحلي)
للطرود،)التي ستتم بشراكة مع شركة)»GEOPOST«)إلى):

- تموقع الشركة كرائد في جميع سالسل القيمة املتعلقة بتوزيع 
طرود التجارة اإللكترونية ؛

- وضع رهن إشارة مهنيي التجارة اإللكترونية عرض ذو قيمة مضافة 
تكنولوجية عالية ؛

- استقطاب حصة مهمة من النمو  في سوق التجارة اإللكترونية ؛

(»GEOPOST« شركة  عليها  تتوفر  التي  التجربة  من  االستفادة   -
املعلوماتي) النظام  في مجال  ال سيما  التكنولوجية،) ومؤهالتها 

وتوزيع طرود التجارة اإللكترونية.

هذا،)وتغطي أنشطة الشركة املزمع إحداثها،)الذي يتمثل غرضها)
األسا�ضي في جمع ونقل وتسليم الطرود في السوق الوطني،)املجاالت)

التالية):

-)تجميع الطرود ومعالجتها ونقلها وتسليمها)؛

-))وبشكل عام،)جميع الخدمات ذات الصلة مثل النقل والتكليف)
والشحن وتحميل البضائع ومكتب تأجير سيارات الشحن.

وتبين التوقعات املالية للشركة املزمع إحداثها برسم الفترة املمتدة)
بين)2020)و)2029)بأن املداخيل اإلجمالية للشركة ستنتقل من)859 

ألف درهم في سنة)2020)إلى حوالي)269)مليون درهم في سنة)2029.

وفيما يتعلق بنتيجة االستغالل فستكون سلبية في أربع سنوات)
األولى من الفترة املذكورة لتبلغ في سنة)2029)حوالي)35)مليون درهم.

أربع سنوات) في  للشركة فستكون سلبية  الصافية  النتيجة  أما 
األولى من الفترة السالفة الذكر لتصل إلى)24)مليون درهم سنة)2029.

مع) يتالءم  الذي  املشروع  هذا  من  املتوخاة  لألهداف  ونظرا 
استراتيجية بريد املغرب)؛

وبناء)على املادة)8)من القانون رقم)39.89)املأذون بموجبه في تحويل)
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف) منشآت عامة إلى القطاع الخاص،)

رقم)1.90.01)بتاريخ)15)من رمضان)1410))11)أبريل)1990()؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

مسماة) تابعة  شركة  إحداث  في  باملساهمة  املغرب  لبريد  يؤذن 
»CHRONO DIALI«،)بنسبة)51%)بشراكة مع الشركة التابعة لبريد)

.»GEOPOST«(فرنسا

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير)
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)13)من جمادى األولى)1441))9)يناير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصوصدخ صة



272 الجريدة الرسميةعدد)6850 - 27)جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020( 

ق2اردلوزي2دالتجهيزدجاليقلدجاللوأيستيكدجامل ء)رقم)7222.29)ص  ردفي)

7))مندربيعداآلخ2)2772 )7)) يسلبر)229)()بتفويضداإلمض ء)

جاملص  قةدعل7دالصفق ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

)7)أبريل)2017()بتعيين أعضاء)الحكومة كما وقع تغييره)؛

1429 من شوال) (30 في) الصادر  (2.05.768  وعلى املرسوم رقم)

وكتاب الدولة) الوزراء) في شأن تفويض إمضاء) ()2008 أكتوبر) (30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

وعلى القرار الصادر في)7)جمادى األولى)1350))20)سبتمبر)1931()

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع)

1394 صفر) (10 بتاريخ) (2.73.312 رقم) باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5)مارس)1974()وال سيما الفصل)20)منه)؛

1441 محرم) (10 في) الصادر  (2.19.737 رقم) املرسوم   وعلى 
بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل) ()2019 سبتمبر) (10(

واللوجيستيك واملاء)لإلشراف على إنجاز ميناء)الداخلة األطل�ضي)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 
والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املكلف باملديرية املؤقتة) يفوض إلى السيد لحسن ايت ابراهيم،)

لإلشراف على إنجاز ميناء)الداخلة األطل�ضي،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة)

عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على قرارات تعيين لجن)

فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية وفسخها بما في ذلك)

اإلمضاء)على اإلعذارات املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات الحسابية  

النهائية  املتعلقة  بها  إذا  كان  مبلغها  ال  يفوق  30.000.000  درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 

درهم ؛

- اتخاذ املقررات املمنوحة بموجبها تعويضات لتسوية املطالبات 

التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها ال يفوق 50.000 

درهم.

املادة الثانية

التأشير) أو  اإلمضاء) ابراهيم  ايت  لحسن  السيد  إلى  يفوض 

الوثائق) على  واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزير  عن  نيابة 

والتصرفات اإلدارية املتعلقة باالختصاصات املنصوص عليها في املادة)

 1441 محرم) (10 الصادر في) (2.19.737 الخامسة من املرسوم رقم)

بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل) ()2019 سبتمبر) (10(

األطل�ضي الداخلة  ميناء) إنجاز  على  لإلشراف  واملاء)  واللوجيستيك 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

على األوامر الصادرة ملوظفي املديرية) كما يفوض إليه اإلمضاء)
بمأموريات) للقيام  األطل�ضي  الداخلة  ميناء) على  لإلشراف  املؤقتة 
داخل املغرب وعلى الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين واألعوان)

املياومين والعرضيين التابعين لنفس املديرية ما عدا فيما يخص):

- قرارات التوظيف ؛

- قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

- قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم 11 ؛

- قرارات التوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة وإلحاق 

املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد لحسن ايت ابراهيم أو عاقه عائق ناب عنه السيد)

 حسن الربعي،)املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة)-

املدير اإلقليمي للتجهيز والنقل) وادي الذهب والسيد رشيد الجوي،)

واللوجيستيك بالداخلة وذلك فيما يخص التفويض املشار إليه أعاله)

بما في ذلك إمضاء)األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل)

املغرب.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من ربيع اآلخر)1441))24)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت
 ((2(2 3ي 23) (2(  2772 أل  ىدامج 7) (7 ص  ردفي) (69.(2 رقم)
جالتيلية) البح2يد جالصيدد الفالحةد جزي2د ق2ارد بتغييرد 3ق�ضيد
فـــــي) الصـــــ  رد (22(8.29 رقـــــم) جالغــــ بــــ تد جامليــــ هد القــ2جيـــــةد
قطعة) بتسليمد الق �ضيد ()(229 أب2يل) (8(  2772 شعب ن) ((
أرضيةدفالحيةدأجدق بلةدللفالحةدمندأمالكدالدجلةدالخ صة)

محددجرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسط ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

1440 شعبان) (2 الصادر في) (1128.19  القروية واملياه والغابات رقم)

)8)أبريل)2019()يق�ضي بتسليم قطعة أرضية فالحية أو قابلة للفالحة)

من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم سطات)؛

وعلى محضري أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يومي)20)ماي)1992 

و)24)يناير)2017،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله)

رقم)1128.19)الصادر في)2)شعبان)1440))8)أبريل)2019():

الفالحية القطعة  العلوي  زهرة  السيدة  تسلم  (-. األولى)  »املادة 

25)املحدثة بتجزئة سيدي العايدي  »من أمالك الدولة الخاصة رقم)

املزامزة، بجماعة  »النهضة«) الزراعي) اإلصالح  بتعاونية   »والواقعة 

 »بإقليم سطات،)املمنوحة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم رقم)2.84.428

»الصادر في)13)من جمادى األولى)1405))4)فبراير)1985(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441))3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

 ((2(2 3ي 23) (2(  2772 أل  ىدامج 7) (7 ص  ردفي) (72.(2 رقم)

3ق�ضيدبتغييردق2اردجزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدرقم)222.22 

الص  ردفي)2))مندمح2م)2722 )7)3ي 23)222)()الق �ضيدبتسليم)

قطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحددجرثةداملليوحة)

لهدس بق دبإقليمدشيش جة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)130.10 

يق�ضي بتسليم قطعة) ()2010 يناير) (7( (1431 من محرم) (21 الصادر في)

فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا بإقليم)

شيشاوة)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)28)نوفمبر)2006،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله)

رقم)130.10)الصادر في)21)من محرم)1431))7)يناير)2010():

تسلم السيدة جميعة عطاوي القطعة الفالحية) (-. »املادة األولى)

»من أمالك الدولة الخاصة رقم)5)املحدثة بتجزئة شيشاوة والواقعة)

»بتعاونية اإلصالح الزراعي)»تاجوجت«)بجماعة سيدي بوزيد بإقليم)

 2.76.511 »شيشاوة،)املمنوحة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم رقم)

»الصادر في)12)من ربيع اآلخر)1397))فاتح أبريل)1977(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441))3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت
رقم)2).)7)ص  ردفي)7)أل  ىدامج 7)2772 )2)3ي 23)2)2)()3ق�ضي)

رقم)27.92)2  الزراعيد جاإلصالحد الفالحةد جزي2د مق2رد  بتغييرد

2992()الق �ضي) 2722 )27)3ونيو) الص  ردفيدف تحدذيدالحجة)

الواقعةدبتجزئةدتلاللت) (8 بإع  ةدميحدالقطعةدامرضيةدرقم)

س بق ) لهد املليوحةد جرثةد محدد الخ صةد الدجلةد أمالكد مند

بإقليمدقلعةدالس2اغية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة،)كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()؛

الزراعي) واإلصالح  الفالحة  وزير  مقرر  على  االطالع  وبعد 

()1991 يونيو) (14( (1411 الصادر في فاتح ذي الحجة) رقم)1207.91)

بإعادة منح القطعة األرضية رقم)8)الواقعة بتجزئة تماللت من أمالك)

الدولة الخاصة بإقليم قلعة السراغنة ألحد ورثة املمنوحة له سابقا)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)29)يونيو)1987،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى من املقرر املشار إليه أعاله) تغير على النحو التالي،)

رقم)1207.91)الصادر في فاتح ذي الحجة)1411))14)يونيو)1991():

البندقي فاطمة القطعة الفالحية تسلم السيدة  (-.  »املادة األولى)

8)املحدثة بتجزئة تماللت والواقعة) »من أمالك الدولة الخاصة رقم)

بجماعة تماللت بإقليم قلعة) »الحرية«) »بتعاونية اإلصالح الزراعي)

»السراغنة،)املمنوحة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم رقم)2.77.310 

»الصادر في)16)من شوال)1397))30)سبتمبر)1977(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441))3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت
 ((2(2 3ي 23) (2(  2772 أل  ىدامج 7) (7 ص  ردفي) (72.(2 رقم)

3ق�ضيدبتغييردق2اردجزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدرقم)227.29 

 ((228 )26) يسلبر)  27(9 الحجة) ذيد مند (27 في) الص  رد

الخ صة) الدجلةد أمالكد بتسليمدقطعةدفالحيةدمند الق �ضيد

 محددجرثةداملليوحةدلهدس بق دبوال3ةدأهةدم2اكش)-)ت نسيفت)-

الحوز.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

)25)يوليو)2006()بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)1.72.277 

بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()؛

البحري) والصيد  الفالحة  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

رقم)107.09)الصادر في)17)من ذي الحجة)1429))16)ديسمبر)2008()

القا�ضي بتسليم قطعة فالحية من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة)

املمنوحة له سابقا بوالية جهة مراكش)-)تانسيفت)-)الحوز)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)5)يناير)2006،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله)

رقم)107.09)الصادر في)17)من ذي الحجة)1429))16)ديسمبر)2008():

يسلم السيد حسن بوكيل القطعة الفالحية من) »املادة األولى.-)

37)املحدثة بتجزئة تبوهنيت والواقعة) »أمالك الدولة الخاصة رقم)

»بتعاونية اإلصالح الزراعي)»باب الربح«)بجماعة سيدي عبد هللا غيات،)

 »بإقليم الحوز،)املمنوحة سابقا ألبيه بناء)على املرسوم رقم)2.80.788

»الصادر في)17)من رجب)1402))12)ماي)1982(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441))3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

((2(2 3ي 23) (2(  2772 أل  ىدامج 7) (7 2).77)ص  ردفي)  رقم)

3ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسيديدق سم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()؛

1388 من ذي الحجة) (22 الصادر في) (608.67  وعلى املرسوم رقم)

أراض  من  املستفيدين  الفالحين  الئحة  بتحديد  ()1969 مارس) (11(

فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بأقاليم القنيطرة)

والدار البيضاء)وبني مالل ووجدة)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)24)يناير)2012،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة بلغوتي طامو القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

بتعاونية) والواقعة  األحد  بتجزئة سوق  املحدثة  (32 رقم) الخاصة 

بجماعة اشبانات بإقليم سيدي قاسم،) »العلمية«) اإلصالح الزراعي)

املسلمة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم املشار إليه أعاله رقم)608.67 

الصادر في)22)من ذي الحجة)1388))11)مارس)1969(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441))3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

((2(2 3ي 23) (2(  2772 أل  ىدامج 7) (7 2).75)ص  ردفي)  رقم)

3ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسيديدق سم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()؛

1388 من ذي الحجة) (22 الصادر في) (608.67  وعلى املرسوم رقم)

أراض  من  املستفيدين  الفالحين  الئحة  بتحديد  ()1969 مارس) (11(

فالحية أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بأقاليم القنيطرة)

والدار البيضاء)وبني مالل ووجدة)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)24)يناير)2012،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  الشاوية  بن  حادة  السيدة  تسلم 

والواقعة) قاسم  سيدي  بتجزئة  املحدثة  (68 رقم) الخاصة  الدولة 

بتعاونية اإلصالح الزراعي)»الكفاح«)بجماعة اشبانات بإقليم سيدي)

إليه أعاله) على املرسوم املشار  بناء) املسلمة سابقا لزوجها  قاسم،)

رقم)608.67)الصادر في)22)من ذي الحجة)1388))11)مارس)1969(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441))3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

((2(2 3ي 23) (2(  2772 أل  ىدامج 7) (7 2).76)ص  ردفي)  رقم)

3ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسيديدق سم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()؛

وعلى املرسوم امللكي رقم)486.66)الصادر في)15)من ربيع األول)1386 

من) قطع  عليهم  املوزعة  الفالحين  الئحة  بتحديد  ()1966 يوليو) (4(

بإقليمي الخاص  الدولة  للفالحة من ملك  قابلة  أو  فالحية  (  أراض)

بني مالل والقنيطرة)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)24)يناير))2012،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة لخبيزي فاطمة القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

املحدثة بتجزئة الحاج العربي والواقعة بتعاونية) (18 الخاصة رقم)

بإقليم سيدي) اتيوكة  باب  بجماعة  »االدريسية«) الزراعي) اإلصالح 

قاسم،)املسلمة سابقا لزوجها بناء)على املرسوم امللكي املشار إليه أعاله)

رقم)486.66)الصادر في)15)من ربيع األول)1386))4)يوليو)1966().

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441))3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

((2(2 3ي 23) (2(  2772 أل  ىدامج 7) (7 2).77)ص  ردفي)  رقم)

3ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسيديدق سم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة،)كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()؛

1417 رجب) من  (20 في) الصادر  (2.86.782 رقم) املرسوم   وعلى 

)2)ديسمبر)1996()بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية)

أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سيدي قاسم)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)24)يناير))2012،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أمالك) من  الفالحية  القطعة  الديماني  حدوم  السيدة  تسلم 

مكرر املحدثة بتجزئة الخنيشات والواقعة) (9 الدولة الخاصة رقم)

بجماعة تاوغيلت بإقليم سيدي) »الفخر«) بتعاونية اإلصالح الزراعي)

إليه أعاله) على املرسوم املشار  بناء) املسلمة سابقا لزوجها  قاسم،)

رقم)2.86.782)الصادر في)20)من رجب)1417))2)ديسمبر)1996(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441))3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

((2(2 3ي 23) (2(  2772 أل  ىدامج 7) (7 2).78)ص  ردفي)  رقم)

3ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسيديدق سم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة،)كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()؛

1417 رجب) من  (20 في) الصادر  (2.86.782 رقم) املرسوم   وعلى 

)2)ديسمبر)1996()بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية)

أو قابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سيدي قاسم)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)24)يناير))2012،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تسلم السيدة الكباري فاطنة القطعة الفالحية من أمالك الدولة)

الخاصة رقم)7)املحدثة بتجزئة الخنيشات والواقعة بتعاونية اإلصالح)

 الزراعي)»اإلخالص«)بجماعة الخنيشات بإقليم سيدي قاسم،)املسلمة

2.86.782 رقم) أعاله  إليه  املشار  املرسوم  على  بناء) ألبيها   سابقا 

الصادر في)20)من رجب)1417))2)ديسمبر)1996(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441))3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

((2(2 3ي 23) (2(  2772 أل  ىدامج 7) (7 2).79)ص  ردفي)  رقم)

3ق�ضيدبتسليمدقطعةدفالحيةدمندأمالكدالدجلةدالخ صةدمحد)

جرثةداملليوحةدلهدس بق دبإقليمدسيديدق سم.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من (22 في) الصادر  (1.72.277 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح)

بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة)

الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم)06.01)الصادر بتنفيذه)

1425 القعدة) ذي  من  (25 بتاريخ) (1.04.252 رقم) الشريف   الظهير 

)7)يناير)2005()وال سيما الفصول من)15)إلى)19)منه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.01.108)الصادر في)29)من جمادى اآلخرة)1427

أعاله) إليه  املشار  الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25(

رقم)1.72.277 بتاريخ)22)من ذي القعدة)1392))29)ديسمبر)1972()؛

1417 رجب) من  (20 في) الصادر  (2.86.781 رقم) املرسوم   وعلى 

)2)ديسمبر)1996()بحصر قائمة الفالحين املوزعة عليهم أراض فالحية)

أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاص بإقليم سيدي قاسم)؛

وبعد االطالع على الطلب الذي تقدمت به املعنية باألمر في اآلجال)

القانونية)؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم)7)مارس))2012،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) الفالحية  القطعة  محمد  بنت  عائشة  بلبول  السيدة  تسلم 

املحدثة بتجزئة الحوافات والواقعة) (25 أمالك الدولة الخاصة رقم)

بإقليم) الصفصاف  بجماعة  »املختارية«) الزراعي) بتعاونية اإلصالح 

على املرسوم املشار إليه) املسلمة سابقا لزوجها بناء) سيدي قاسم،)

أعاله رقم)2.86.781)الصادر في)20)من رجب)1417))2)ديسمبر)1996(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)7)جمادى األولى)1441))3)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

رقم)2).78))ص  ردفي)28)مندأل  ىدامج 7)2772 )27)3ي 23)2)2)) 

بإسي  دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401))25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430))18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6( (1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

 )28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مــــن) (2 الفصـــل) فـــي  عليــه  املنصـــوص  الصـحي  االنتـــداب  يسنـــد 

الفضل) ابو  ادم  السيد  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CN/19/1608)بتاريخ)17)ديسمبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى األولى)1441))14)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

رقم)2).79))ص  ردفي)28)مندأل  ىدامج 7)2772 )27)3ي 23)2)2)) 

بإسي  دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401))25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430))18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6( (1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

 )28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2)من القانون) يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل)

املشار إليه أعاله رقم)21.80)إلى السيد محمد بنهدي الطبيب البيطري)

1610/CN/19 رقم) تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول   املقيد 

بتاريخ)17)ديسمبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى األولى)1441))14)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

رقم)2).52))ص  ردفي)28)مندأل  ىدامج 7)2772 )27)3ي 23)2)2)) 

بإسي  دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401))25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430))18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6( (1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مــــن) (2 الفصـــل) فـــي  عليــه  املنصـــوص  الصـحي  االنتـــداب  يسنـــد 

إلى السيدة غيثة الشرقاوي) (21.80 القانون املشار إليه أعاله رقم)

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/19/1609)بتاريخ)17)ديسمبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى األولى)1441))14)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

رقم)2).52))ص  ردفي)28)مندأل  ىدامج 7)2772 )27)3ي 23)2)2)) 

بإسي  دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401))25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430))18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6( (1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2)من القانون) يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل)

املشار إليه أعاله رقم)21.80)إلى السيد أنس ارحاحني الطبيب البيطري)

1604/CN/19 رقم) تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول   املقيد 

بتاريخ)4)ديسمبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى األولى)1441))14)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

رقم)2).)5))ص  ردفي)28)مندأل  ىدامج 7)2772 )27)3ي 23)2)2)) 

بإسي  دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401))25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430))18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6( (1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2)من القانون) يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل)

املشار إليه أعاله رقم)21.80)إلى السيد وليد ندوفي الطبيب البيطري)

1606/CN/19 رقم) تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول   املقيد 

بتاريخ)4)ديسمبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى األولى)1441))14)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

رقم)2).52))ص  ردفي)28)مندأل  ىدامج 7)2772 )27)3ي 23)2)2)) 

بإسي  دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401))25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430))18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6( (1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مــــن) (2 الفصـــل) فـــي  عليــه  املنصـــوص  الصـحي  االنتـــداب  يسنـــد 

حساني) فاتن  السيدة  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/19/1605)بتاريخ)4)ديسمبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى األولى)1441))14)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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 ق2اردلوزي2دالفالحةدجالصيددالبح2يدجالتيليةدالق2جيةدجاملي هدجالغ ب ت

رقم)2).57))ص  ردفي)28)مندأل  ىدامج 7)2772 )27)3ي 23)2)2)) 

بإسي  دانتدابدصحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

الشريف رقم)1.80.340)بتاريخ)17)من صفر)1401))25)ديسمبر)1980(،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

)15)مارس)1983()بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم)21.80،)وال سيما)

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

رقم)1.09.20)بتاريخ)22)من صفر)1430))18)فبراير)2009()؛

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

()1993 أكتوبر) (6( (1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مــــن) (2 الفصـــل) فـــي  عليــه  املنصـــوص  الصـحي  االنتـــداب  يسنـــد 

إلى السيد عبد الغني الركوني) (21.80 القانون املشار إليه أعاله رقم)

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CN/19/1603)بتاريخ)27)نوفمبر)2019.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى املدير)

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى األولى)1441))14)يناير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)888.29))ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

الص  ردفي) (((87.2( بتتليمدالق2اردرقم) ()(229 )28) يسلبر)

بتحد3ددالئحة) ()(222 3ي 23) (27(  27(2 مندذيدالقعدة) (27

الشه  اتدالتيدتع  لد بلومد كتوردفيدالصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور ()2003 يناير) (17( 

في الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423))17)يناير)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة،)

العلمية( )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو ما يعادلها):

.........................................................................................................«
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»)-)أجك2اني ):

»..........................................................................................................

« – Master’s degree, field of study «pharmacy», qualification 

« of master of pharmacy, délivré par national University 

« of pharmacy - Ukraine - le 29 juin 2016 ;

« - Qualification de pharmacien, magistère en pharmacie, 

« selon la spécialité de pharmacie, délivrée par l’Université 

« nationale de pharmacie - Ukraine - le 19 juin 2015 ;

« - Master degree pharmacy, qualification master of 

« pharmacy, délivré par national University of pharmacy - 

« Ukraine - le 30 juin 2017 ;

« - Qualification éducation level specialist, pharmacy, 

« délivrée par Dnipropetrovsk medical Academy of health 

« ministry of Ukraine - Ukraine - le 13 juin 2017,

 »يجب أن تقرن الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر ينجز

 »لدى مشرف على التدريب))صيدلية أو مؤسسة صيدلية()مقبول من

التدريب) الصيادلة يشهد على صحة  لهيئة  الوطني  املجلس  »طرف 

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)889.29))ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

الص  ردفي) (((87.2( بتتليمدالق2اردرقم) ()(229 )28) يسلبر)

بتحد3ددالئحة) ()(222 3ي 23) (27(  27(2 مندذيدالقعدة) (27

الشه  اتدالتيدتع  لد بلومد كتوردفيدالصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور ()2003 يناير) (17( 

في الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423))17)يناير)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة،)

العلمية( )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو ما يعادلها):

.........................................................................................................«

»)-)رجم ني ):

»..........................................................................................................

« – Titlul de Farmacist in domeniul de studii sanatate 

« programul de studii farmacie, délivré par Facultatea 

« de farmacie, Universitatii de medicina si farmacie «Victor 

« Babes» din Timisoara - Roumanie - le 7 mars 2018,

»يجب أن تقرن هذه الشهادة بتدريب مدته ستة أشهر ينجز لدى)

من) مقبول  أو مؤسسة صيدلية() )صيدلية  التدريب) على  »مشرف 

التدريب) الصيادلة يشهد على صحة  لهيئة  الوطني  املجلس  »طرف 

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)892.29))ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

الص  ردفي) (((87.2( بتتليمدالق2اردرقم) ()(229 )28) يسلبر)

بتحد3ددالئحة) ()(222 3ي 23) (27(  27(2 مندذيدالقعدة) (27

الشه  اتدالتيدتع  لد بلومد كتوردفيدالصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور ()2003 يناير) (17( 

في الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423))17)يناير)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة،)

العلمية( )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو ما يعادلها):

.........................................................................................................«

»)-)سوري ):

.........................................................................................................«

 » - درجة اإلجازة البكالوريوس في الصيدلة املسلمة من كلية الصيدلة،

 »الجامعة العربية الدولية الخاصة - سوريا  في 7 ماي 2016، مشفوعة

الطب  كلية  من  مسلمة  واملؤهالت  للمعلومات  تقييم  »بشهادة 

»والصيدلة بالرباط بتاريخ 2 يوليو 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد
الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد
 جالبحثدالعلليدرقم)892.29))ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772
الص  ردفي (2722.2( بتتليمدالق2اردرقم) ()(229  )28) يسلبر)
7)مح2م)7)27 )22)م رس)222)()بتحد3ددالئحةدالشه  اتدالتي)
تع  لد بلومدالتخصصدفيدالصيدلةدجالبيولوأي ،)تخصص):)

التح ليلدالبيولوأيةدالطبية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
()2003 مارس) (11( (1424 محرم) (7 الصادر في) (1403.02 العلمي رقم)
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة)
وقع) كما  الطبية،) البيولوجية  التحاليل  (: تخصص) والبيولوجيا،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
12)يوليو)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)1403.02)الصادر في)7)محرم)1424))11)مارس)2003():

»املادة األولى).-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
التحاليل) (: تخصص) والبيولوجيا،) الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 
الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،) »البيولوجية 

»)الشعب العلمية()أو ما يعادلها):

.........................................................................................................«
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»)-)السييغ ل):

».........................................................................................................

« –  Diplôme d’études spécialisées de biologie clinique, 
« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
« d’odontologie,  Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, 
« Sénégal - le 23 juin 2017 - assorti d’une attestation 
« d’évaluation des connaissances et des compétences, 
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de 
« Casablanca - le 17 juin 2019. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)29.)89))ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

الص  ردفي (2722.2( بتتليمدالق2اردرقم) ()(229  )28) يسلبر)

7)مح2م)7)27 )22)م رس)222)()بتحد3ددالئحةدالشه  اتدالتي)

تع  لد بلومدالتخصصدفيدالصيدلةدجالبيولوأي ،)تخصص):)

التح ليلدالبيولوأيةدالطبية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

()2003 مارس) (11( (1424 محرم) (7 الصادر في) (1403.02 العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة)

وقع) كما  الطبية،) البيولوجية  التحاليل  (: تخصص) والبيولوجيا،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)1403.02)الصادر في)7)محرم)1424))11)مارس)2003():

»املادة األولى).-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
التحاليل) (: تخصص) والبيولوجيا،) الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 
الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،) »البيولوجية 

»)الشعب العلمية()أو ما يعادلها):

.........................................................................................................«

»)-)السييغ ل):

».........................................................................................................

« –  Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) biologie clinique, 
« délivré par la Faculté de  médecine, de pharmacie et 
« d’odontologie,  Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar, 
« Sénégal - le 14 août 2018, assorti d’une attestation 
« d’évaluation des connaissances et des compétences, 
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de 
« Casablanca - le 10 juin 2019. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد
الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد
 جالبحثدالعلليدرقم)892.29))ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772
الص  ردفي (2722.2( بتتليمدالق2اردرقم) ()(229  )28) يسلبر)
7)مح2م)7)27 )22)م رس)222)()بتحد3ددالئحةدالشه  اتدالتي)
تع  لد بلومدالتخصصدفيدالصيدلةدجالبيولوأي ،)تخصص):)

التح ليلدالبيولوأيةدالطبية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)
()2003 مارس) (11( (1424 محرم) (7 الصادر في) (1403.02 العلمي رقم)
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة)
وقع) كما  الطبية،) البيولوجية  التحاليل  (: تخصص) والبيولوجيا،)

تتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)1403.02)الصادر في)7)محرم)1424))11)مارس)2003():

»املادة األولى).-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

التحاليل) (: تخصص) والبيولوجيا،) الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 

الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،) »البيولوجية 

»)الشعب العلمية()أو ما يعادلها):

.........................................................................................................«

»)-)أجك2اني ):

».........................................................................................................

«  –   Titre du spécialiste en spécialité diagnostic de 

«  laboratoire clinique, délivré par l’Académie de 

« l’enseignement médical postuniversitaire de Kharkiv -  

« Ukraine - le 14 juillet 2014, assorti d’un stage de deux 

« années : du 25 janvier 2015 au 31 janvier 2017, validé par 

« la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 

« le 10 juin 2019. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)897.29))ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

الص  ردفي (2722.2( بتتليمدالق2اردرقم) ()(229  )28) يسلبر)

7)مح2م)7)27 )22)م رس)222)()بتحد3ددالئحةدالشه  اتدالتي)

تع  لد بلومدالتخصصدفيدالصيدلةدجالبيولوأي ،)تخصص):)

التح ليلدالبيولوأيةدالطبية.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

()2003 مارس) (11( (1424 محرم) (7 الصادر في) (1403.02 العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الصيدلة)

وقع) كما  الطبية،) البيولوجية  التحاليل  (: تخصص) والبيولوجيا،)

تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)1403.02)الصادر في)7)محرم)1424))11)مارس)2003():

»املادة األولى).-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

التحاليل) (: تخصص) والبيولوجيا،) الصيدلة  في  التخصص  »دبلوم 

الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  الطبية،) »البيولوجية 

»)الشعب العلمية()أو ما يعادلها):

.........................................................................................................«
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»)-)السييغ ل):

».........................................................................................................

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) biologie clinique, 
« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
« d’odontologie, Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar - 
« Sénégal - le 14 mai 2018, assorti d’une attestation 
« d’évaluation des connaissances et des compétences, 
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de 
« Casablanca - le 10 juin 2019. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2اردللوزي2دامليتدبدلدىدجزي2دالتربيةدالوطييةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

الع  يدجالبحثدالعلليداملكلفدب لتعليمدالع  يدجالبحثدالعللي)

رقم)895.29))ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772 )28) يسلبر)229)) 

 27(7 2))مندمح2م) 225.22)الص  ردفي) بتغييردجتتليمدالق2اردرقم)

بتحد3ددالئحةدالشه  اتدالتيدتع  لدشه  ة) ()(222 )5))م رس)

الدكتوراهدفيدطبدامسي ن.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

العلمي رقم)305.03)الصادر في)21)من محرم)1424))25)مارس)2003()

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)305.03)الصادر في)21)من محرم)1424))25)مارس)2003():

تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان) (-. »املادة األولى)

مشفوعة) التالية  الشهادة  لألسنان،) طبيب  مهنة  ملزاولة  »املطلوبة 

التجريبية) العلوم  شعبة  الثانوي،) للتعليم  البكالوريا   »بشهادة 

»أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها):

.........................................................................................................«

»)-)اسب ني ):

».........................................................................................................

« – Titulo universitario oficial de graduada en odontologia, 

« délivré par Universitat internacional de Catalunya -  

« Espagne. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2اردللوزي2دامليتدبدلدىدجزي2دالتربيةدالوطييةدجالتكوينداملنهيدجالتعليم)

الع  يدجالبحثدالعلليداملكلفدب لتعليمدالع  يدجالبحثدالعللي)

رقم)896.29))ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772 )28) يسلبر)229)) 

بتغييردجتتليمدالق2اردرقم)225.22))الص  ردفي)2))مندمح2م)7)27 

بتحد3ددالئحةدالشه  اتدالتيدتع  لدشه  ة) ()(222 )5))م رس)

الدكتوراهدفيدطبدامسي ن.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

العلمي رقم)305.03)الصادر في)21)من محرم)1424))25)مارس)2003()

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،)

كما وقع تتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)305.03)الصادر في)21)من محرم)1424))25)مارس)2003():

تقبل ملعادلة شهادة الدكتوراه في طب األسنان) (- »املادة األولى.)

مشفوعة) التالية  الشهادة  لألسنان،) طبيب  مهنة  ملزاولة  »املطلوبة 

التجريبية) العلوم  شعبة  الثانوي،) للتعليم  البكالوريا   »بشهادة 

»أو العلوم الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها):

.........................................................................................................«

»)-)أمل ني ):

».........................................................................................................

«  –  Zeugnis uber den hochschulabschlub, die 

« berufsbezeichnung zahnarzt, délivré par medizinische 

« Fakultat friedrich schiller Universitat Jena - Allemagne - 

«  le 29 septembre 1994, assorti d’une attestation 

« d’évaluation des connaissances et des compétences, 

«  délivrée par la Faculté de médecine dentaire 

« de Casablanca - le 8 juillet 2019. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)897.29))ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772 

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.13.658)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434 

)30)سبتمبر)2013()املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة،)وال سيما املادة)4)منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة) تقبل ملعادلة اإلجازة في مسلك العالجات التمريضية،)

التالية في)»ممرض متعدد االختصاصات«):

– Diplôme d’études collégiales, soins infirmiers, délivré 

par le ministère de l’éducation, Québec - Canada - le 

20 juin 2000, assorti d’un stage validé par l’Institut 

supérieur des professions infirmières et techniques de 

santé de Rabat - le 11 juillet 2019,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)898.29))ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772 

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.13.658)الصادر في)23)من ذي القعدة)1434 

)30)سبتمبر)2013()املتعلق باملعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات)

الصحة،)وال سيما املادة)4)منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في مسلك الترويض وإعادة التأهيل،)الشهادة)

التالية في)»الترويض بالعمل«):

– Degree of associate in science, délivré par Faculty of  

florello H.La guardia community College - City University 

of New york - USA - le 30 décembre 2000, assorti d’un 

stage validé par l’Institut supérieur des professions 

infirmières et techniques de santé de Rabat - le 11 juillet 

2019,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)899.29))ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

الص  ردفي) (((87.2( بتتليمدالق2اردرقم) ()(229 )28) يسلبر)

بتحد3ددالئحة) ()(222 3ي 23) (27(  27(2 مندذيدالقعدة) (27

الشه  اتدالتيدتع  لد بلومد كتوردفيدالصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر) وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 من ذي القعدة) (14 الصادر في) (2284.02  والبحث العلمي رقم)

بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور ()2003 يناير) (17( 

في الصيدلة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة واملجلس الوطني لهيئة الصيادلة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2284.02)الصادر في)14)من ذي القعدة)1423))17)يناير)2003():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)

»دبلوم دكتور في الصيدلة املسلم من الكليات الوطنية للطب والصيدلة،)

العلمية( )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو ما يعادلها):

.........................................................................................................«

»)-)فيدراليةدرجسي ):

»..........................................................................................................

« –  Qualification de spécialiste dans la spécialité pharmacie,  

« délivrée par l’Académie d’Etat de chimie et de pharmacie 

« de Saint - Pétersbourg - Fédération de Russie - le 28 juin 

« 2017 ;
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« - Qualification de pharmacienne dans la spécialité pharmacie, 

« délivrée par l’Université d’Etat de Jaroslav Le Sage de 

« Novgorod - Fédération de Russie - le 29 juin 2017 ;

« - Qualification de pharmacien dans la spécialité pharmacie, 

« délivrée par l’Université d’Etat de médecine d’Astrakhan, 

« Fédération de Russie - le 23 juin 2017,

»يجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر)

صيدلية() مؤسسة  أو  )صيدلية  التدريب) على  مشرف  لدى  »ينجز 

»مقبول من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة)

»التدريب الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2222.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Ingénierie et في) التالية  الشهادة  املهنية،) اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: maintenance des installations

- Diplôme de licence professionnelle maintenance des 
systèmes( pluritechniques,( spécialité( :( ingénierie( et(
maintenance des installations, dans le domaine sciences, 
technologies, santé, préparé et délivré au siège de 
l’Université de Perpignan Via Domitia - Montpellier - 
France - le 26 janvier 2011,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد
الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد
 جالبحثدالعلليدرقم)29.)222)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛
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والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie électrique(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme(de(master(sciences,(technologies,(santé,(mention(: 
électronique, électrotechnique, automatique, procédés, 
spécialité( :( génie( électrique,( délivré( par( l’Université(
Lyon(1( )membre(de( l’Université(de(Lyon((Ecole(centrale(
de Lyon - Institut national des sciences appliquées à 
Lyon( -( le( 30( novembre( 2015,( assorti( du( diplôme( de(
licence professionnelle maintenance des systèmes 
pluritechniques,( spécialité( :( ingénierie( et( maintenance(
des installations, dans le domaine sciences, technologies, 
santé, préparé et délivré au siège de l’Université de 
Perpignan Via Domitia - Montpellier - France - le 
26 janvier 2011,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2222.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences vétérinaires(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

- Grade académique de docteur en sciences vétérinaires, 
domaine( :( sciences( vétérinaires,( préparé( et( délivré( au(
siège de l’Université de Namur - Faculté des sciences 
Belgique, au titre de l’année académique 2018-2019,

مشفوعة بشهادة مهندس الدولة من املدرسة الوطنية للفالحة)

الوطنية) املدرسة  من  املسلمة  الحيواني  اإلنتاج  (: مسلك) بمكناس،)

للفالحة بمكناس.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2227.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في) التالية  الشهادة  الدراسات األساسية،) في  تقبل ملعادلة اإلجازة 

: Physique

- Diplôme de maîtrise physique, préparé et délivré au 

siège de l’Université de Picardie - Amiens - France - 

le 4 mai 1984,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2225.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Méthodes informatiques(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

: appliquées(à(la(gestion(:(MIAGE

-(Diplôme(de(master((sciences,(technologies,(santé,(mention(: 
informatique,(spécialité(:(méthodes(informatiques(appliquées(
à(la(gestion(:(MIAGE,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(
de Mulhouse Haute - Alsace - France - le 4 février 2016,

الهندسة) (: مسلك) والتقنيات،) العلوم  في  باإلجازة  مشفوعة 

املعلوماتية املسلمة من كلية العلوم والتقنيات بفاس.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2226.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)27)فبراير)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Biologie et physiologie(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

: végétales

- Diplôme de docteur de Paris VI, préparé et délivré au 
siège de l’Université Paris VI - France - le 14 janvier 2019, 
assorti( du( diplôme( d’études( approfondies( de( biologie(
et physiologie végétales, préparé et délivré au siège 
de l’Université Pierre et Marie Curie - Paris 6 - France - 
le( 16(juillet( 1984( et( du( diplôme( de( licence( de( biologie(
cellullaire et physiologie, préparé et délivré au siège 
de l’Université de Tours - France, au titre de l’année 
universitaire 1980-1981,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2227.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Gestion de production, الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة املاستر،)

: logistique, achats

-(Diplôme(de(master(sciences,(technologies,(santé,(mention(: 

gestion de production, logistique, achats, préparé et 

délivré au siège de l’Université d’Artois - France - le 

30(novembre( 2018,( assorti( du( diplôme( de( licence(

sciences,( technologies,( santé,( mention( :( sciences( pour(

l’ingénieur, préparé et délivré au siège de la même 

université(-(le(15(décembre(2016,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)2228.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772 

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Biologie et agrosciences(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

- Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 

mention( :( biologie,( agrosciences,( préparé( et( délivré(

au siège de l’Université de Bordeaux - France - le 

1er février 2019,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية،)مسلك علوم الحياة)

املسلمة من كلية العلوم بأكادير.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)2229.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772 

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Chimie organique(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

-(Diplôme(de(docteur,(spécialité(:(chimie(organique,(préparé(
et délivré au siège de l’Université Bordeaux 1 - Talence -  
France, au titre de l’année universitaire 1992-1993, 
assorti du diplôme d’études approfondies molécules 
et matériaux organiques, préparé et délivré au siège de 
l’Université de Bordeaux, au titre de l’année universitaire 
1989-1990 et de la licence ès-sciences de chimie, délivrée 
par(la(Faculté(des(sciences(-(Rabat. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2222.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

- Diplôme de doctorat en informatique, préparé et délivré 

au siège de l’Université Clermont Auvergne - Clermont-

Ferrand - France - le 24 avril 2018,

الهندسة املعلوماتية) (: مسلك) مشفوعة بدبلوم مهندس الدولة،)

املسلم من املدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم بالرباط.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2222.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Mathématiques في) التالية  الشهادة  الدكتوراه،) ملعادلة   تقبل 

: appliquées

-(Dottorato(di(ricerca(in(matematica,(fisica(ed(applicazioni,(

préparé et délivré au siège de la Universita degli studi di 

Salerno,(fisciano(-(République(d’Italie(-(le(15(octobre(2018,

مشفوعة باملاستر،)مسلك):)رياضيات وتطبيقات،)تحليل األنظمة)

املعقدة املسلم من كلية العلوم السماللية بمراكش.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد
الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد
 جالبحثدالعلليدرقم)29.)222)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie mécanique(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

-(Grade(de(philosophiae(doctor()Ph.D.((en(génie(mécanique,(
préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(Laval(-(Québec(-( 
Canada - le 31 juillet 2004, assorti du diplôme d’études 
spécialisées de troisième cycle en management dans 
l’orientation( :( gestion( industrielle,( préparé( et( délivré( au(
siège des Facultés universitaires catholiques de Mons - 
Belgique - le 30 juin 1999,

-)عين) وباإلجازة في امليكانيك والهندسة املسلمة من كلية العلوم)
الشق)-)الدار البيضاء.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2222.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Management(تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في

: et gestion industrielle

- Diplôme d’études spécialisées du troisième cycle en 

management( dans( l’orientation( :( gestion( industrielle,(

préparé et délivré au siège des Facultés universitaires 

catholiques de Mons - Belgique - le 30 juin 1999,

مشفوعة باإلجازة في امليكانيك والهندسة املسلمة من كلية العلوم)

-)عين الشق)-)الدار البيضاء.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2227.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)

: Management et gestion industrielle

- Diplôme d’études complémentaires du deuxième cycle 

en(management(dans( l’orientation( :( gestion( industrielle,(

préparé et délivré au siège des Facultés universitaires 

catholiques de Mons - Belgique - le 30 juin 1998,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2225.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique(تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في

-(Diplôme(de(master(sciences,(technologies,(santé,(à(finalité(

professionnelle,( mention( :( informatique,( spécialité( : 

analyse et conception de systèmes d’information surs, 

préparé et délivré au siège de l’Université Versailles Saint -  

Quentin-en-Yvelines(-(France(-(le(10(décembre(2014,

الهندسة) (: مسلك) والتقنيات،) العلوم  في  باإلجازة  مشفوعة 

املعلوماتية املسلمة من كلية العلوم والتقنيات بسطات.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.



عدد)6850 - 27)جمادى األولى)1441 )23)يناير)2020( الجريدة الرسمية298  

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد
الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد
 جالبحثدالعلليدرقم)2226.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Physique de la matière(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في
:(condensée

-(Diplôme( de( doctorat( en( physique,( spécialité( :( physique(
de la matière condensée, préparé et délivré au siège 
de l’Université Amiens Picardie Jules Verne - France - 
le 2 avril 2019, assorti du diplôme de master sciences 
et( technologies,( à( finalité( professionnelle,( mention( : 
instrumentation et sciences de l’information et des 
communications,(spécialité(:(réseaux(et(télécommunications, 
préparé et délivré au siège de l’Université Aix-Marseille II - 
Aix-en-Provence - France - le 1er avril 2010,

وباإلجازة في العلوم في الفيزياء)املسلمة من كلية العلوم بالقنيطرة.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد
الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد
 جالبحثدالعلليدرقم)2227.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Réseaux et في) التالية  الشهادة  تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)

: télécommunications

-(Diplôme( de( master( sciences( et( technologies,( à( finalité(
professionnelle,( mention( :( instrumentation( et( sciences(
de(l’information( et( des( communications,( spécialité( :(
réseaux et télécommunications, préparé et délivré au 
siège de l’Université Aix-Marseille II - Aix-en-Provence - le 
1er avril 2010,

مشفوعة باإلجازة في العلوم في الفيزياء)املسلمة من كلية العلوم)
بالقنيطرة.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2228.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences des matériaux(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

- Diplôme de master sciences, technologies, santé, à 

finalité( recherche,( mention( :( physique( et( sciences( pour(

l’ingénieur,(spécialité(:(matériaux(nanostructures,(surfaces(

et interfaces, préparé et délivré au siège de l’Université 

Amiens Picardie Jules Verne - France - le 24 février 2015,

مشفوعة باإلجازة في العلوم في الفيزياء)املسلمة من كلية العلوم)

بالقنيطرة.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد
الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد
 جالبحثدالعلليدرقم)2229.29)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Mathématiques(تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في

: et informatique

-(Diplôme( de( master( sciences( et( technologies,( à( finalité(
professionnelle,(mention(:(mathématique(et(informatique,(
spécialité( :( ingénierie( mathématique,( dans( le( domaine(
sciences et technologies, préparé et délivré au siège 
de l’Université de Bretagne sud - Rennes - France - le 
7(décembre(2005,

مشفوعة باإلجازة في العلوم املطبقة في اإلحصائيات التطبيقية)
املسلمة من كلية العلوم بتطوان.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2.29)22)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)

: Génie industriel

- Laurea in ingegneria industriale, préparée et délivrée 

au siège de la Universita degli studi di Trieste - Italie - le 

26 janvier 2018,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2.29)22)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Sciences de الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)

: l’épidémiologie

- Diplôme de master en sciences et technologies du 

vivant,( mention( :( santé( publique,( spécialité( :( )finalité(

professionnelle(( :( surveillances( épidémiologiques( des(

maladies humaines et animales, préparé et délivré au 

siège de l’Ecole nationale vétérinaire d’Alfort - Maisons 

Alfort - France, au titre de l’année universitaire 2008-2009.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)29.))22)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

- Diplôme national de docteur en informatique, préparé 

et délivré au siège de Télécom Bretagne Institut mines-

Télécom - Brest - France - le 4 janvier 2016,

مشفوعة بشهادة مهندس الدولة في املواصالت املسلمة من املعهد)

الوطني للبريد واملواصالت بالرباط.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)2.29)22)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Industrie في) التالية  الشهادة  املتخصص،) املاستر  ملعادلة   تقبل 

: alimentaire

- Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 
mention( :( biologie( et( santé,( spécialité( :( innovation( en(
industries(alimentaires,(à(finalité(professionnelle,(préparé(
et délivré au siège de l’Université de Brest - France - le 
5(octobre(2017,

الهندسة) (: مسلك) والتقنيات،) العلوم  في  باإلجازة  مشفوعة 
البيولوجية املسلمة من كلية العلوم والتقنيات بطنجة.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

 جالبحثدالعلليدرقم)7.29)22)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Produits de الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)

: santé

- Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 
mention( :( sciences( de( la( vie( et( de( la( santé,( spécialité( :(
produits( de( santé( :( développement( et( distribution,( à(
finalité( professionnelle,( préparé( et( délivré( au( siège( de(
l’Université de Limoges - France - le 7 avril 2016,

الهندسة) (: مسلك) والتقنيات،) العلوم  في  باإلجازة  مشفوعة 
البيولوجية املسلمة من كلية العلوم والتقنيات بطنجة.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.

املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد

الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد

جالبحثدالعلليدرقم)5.29)22)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772 

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019())بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)26)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Mathématiques(:(analyse(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

: appliquée

- Diplôme d’études approfondies analyse appliquée, 

préparé et délivré au siège de l’Université d’Amiens - 

France(-(le(3(décembre(2004,

مشفوعة باإلجازة في العلوم،)شعبة الرياضيات األساسية املسلمة)

من كلية العلوم السماللية)-)مراكش.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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املنهي) جالتكويند الوطييةد التربيةد جزي2د لدىد امليتدبد للوزي2د ق2ارد
الع  ي) ب لتعليمد املكلفد العلليد جالبحثد الع  يد جالتعليمد
جالبحثدالعلليدرقم)6.29)22)ص  ردفي)2))مندربيعداآلخ2)2772 

)28) يسلبر)229)()بتحد3ددبعضداملع  التدبيندالشه  ات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

2001()املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح) )21)يونيو)

معادلة شهادات التعليم العالي)؛

وعلى املرسوم رقم)2.04.89)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1425 

الجامعية وأسالك) بتحديد اختصاص املؤسسات  ()2004 يونيو) (7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

اإلنسانية) والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ)25)يونيو)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في علوم اللغة):

- Diplôme de doctorat en langues, civilisations et littératures 

étrangères,( spécialité( :( sciences( du( langage,( délivré( par(

l’Université de Nantes - Nantes - France - le 14 janvier 2019, 

assorti(du(master(en(administration(des(affaires,(mention(: 

langues( et( affaires,( préparé( et( délivré( au( siège( de(

l’Université Lyon 3 - France, au titre de l’année universitaire 

2005-2006 et de la licence langues étrangères appliquées 

spécialité(:(Anglais,(Japonais,(préparée(et(délivrée(au(siège(

de l’Université Jean Moulin Lyon 3, au titre de l’année 

universitaire 2003-2004,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.)

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)21)من ربيع اآلخر)1441))18)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

 مق2ردلوزي2دالتجهيزدجاليقلدجاللوأيستيكدجامل ءدرقمد29.)725دص  ردفيد22دمندربيعداآلخ2د2772د)7)د يسلبرد229)(د

ب لتخليدعندملكيةدالقطعدامرضيةدالحبسيةدالالزمةدلبي ءدسددبولعواند)ميطقةدامشغ ل(دبإقليمدشيش جة

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف

رقم)1.81.254)بتاريخ)11)من رجب)1402))6)ماي)1982()؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.382)الصادر في)2)رجب)1403))16)أبريل)1983()في شأن تطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء ()2019 مارس) (29( (1440 من رجب) (22 الصادر في) (2.19.220  وعلى املرسوم رقم)

سد بولعوان على واد سكساوة بإقليم شيشاوة)؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)10)أبريل إلى)10)يونيو)2019)بجماعة سيدي غانم بإقليم شيشاوة)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية)؛

وبعد موافقة وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الحبسية املبينة في الجدول صحبته واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس)

1/2000)املضاف إلى أصل هذا املقرر):

سددبولعواندبإقليمدشيش جة

ميطقةدامشغ لدالعق راتدالحبسية

الحس بد
رقم

اسمدجعيواندامل لكدأجداملف2جضدأنهدامل لك
القطعةد

رقم
التصليمد

رقم
ال2سمد
العق ري

نوعيةدالتربة
امغ2اسدجاملنشآتدالسطحيةاملس حة

العد اليوعيةسآرهـ

األحباس.66
EB4543 تعرض الطيب بوعبال

على القطعة رقم 2410
دوار الودجان - جماعة سيدي غانم

قيادة سكساوة، إقليم شيشاوة.

000821حمري سقويغير محفظة24101

م082مبنى باإلسمنت املسلح000213حمري بوريغير محفظة25741

م1302مبنى باإلسمنت املسلح

م32درج بالحجر واإلسمنت

م92فناء باإلسمنت

مبنى بالطين والحجر سقف خشب 002569حمري بوريغير محفظة9951
وقصب

م122

املادة الثانية).-)ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من ربيع اآلخر)1441))27)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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نظ مدموظفيداإل اراتدالع مة

نصوصدخ صة

 وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي

والتعليم العالي والبحث العلمي

2772 اآلخ2) ربيعد مند ((8 في) ص  رد ((.29.22(2 رقم)  م2سومد

بت ريخ) ((.2(.28( رقم) امل2سومد بتتليمد ()(229 )5)) يسلبر)

)22)()بشأنداختص ص ت) 2)27 )27)3وليو) 6)أل  ىدامج 7)

جتيظيمدجزارةدالتربيةدالوطيية.

رئيس الحكومة،

 بناء)على املرسوم رقم)2.02.382)الصادر في)6)جمادى األولى)1423

)17)يوليو)2002()بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية)؛

 1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1369 وعلى املرسوم رقم)

بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية) ()2005 ديسمبر) (2(

والالتمركز اإلداري)؛

ربيع من  (15 بتاريخ) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

اآلخر)1441))12)ديسمبر)2019(،

رسم مـا يلـي :

املـــادة األولى

تتمم،)على النحو التالي،)مقتضيات املادة)12)من املرسوم املشار إليه)

أعاله رقم)2.02.382)الصادر في)6)جمادى األولى)1423))17)يوليو)2002():

»املادة)12.)-)تناط بمديرية املناهج املهام التالية):

»................................................................................ ؛

»................................................................................ ؛

»- تحديد معايير جودة الوسائل والوسائط الديداكتيكية والتربوية ؛

»- اإلشراف على إعداد وتتبع تنفيذ برامج التربية الدامجة لفائدة 

»التلميذات والتالميذ في وضعية إعاقة ؛

 »- التنسيق مع القطاعات الحكومية واملنظمات والهيئات والجمعيات

»املعنية في مجال تمدرس األطفال في وضعية إعاقة.«

املــــادة الثانية

 يتمم،)املرسوم السالف الذكر رقم)2.02.382)الصادر في)6)جمادى

األولى)1423))17)يوليو)2002()باملادة)30)املكررة التالية):

»املادة)30)املكررة.)-)تحدث األقسام واملصالح التابعة للمديريات)

العالي) والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزارة  »املركزية 

اختصاصاتها) وتحدد  (- الوطنية) التربية  قطاع  (- العلمي) »والبحث 

»وتنظيمها بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية،)تؤشر)

»عليه السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.«

املــــادة الثالثة

 30 املادة) في  إليه  املشار  القرار  تاريخ دخول  من  ابتداء) تنسخ،)

التنفيذ،) حيز  (2.02.382 رقم) الذكر  السالف  املرسوم  من  املكررة 

املركزية) لإلدارة  التابعة  واملصالح  باألقسام  املتعلقة  املقتضيات 

املنصوص عليها في املرسوم املذكور).

املــــادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا املرسوم،)الذي ينشر بالجريدة الرسمية،)إلى وزير)

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)28)من ربيع اآلخر)1441))25)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي

والتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق2اردلوزي2دالتربيةدالوطييةدجالتكوينداملنهيدجالتعليمدالع  يدجالبحث)

 2772 اآلخ2) ربيعد مند ((9 في) ص  رد (2629.29 رقم) العلليد

جتيظيم) اختص ص تد تحد3دد بشأند ()(229 )6)) يسلبر)

امقس مدجاملص لحدالت بعةدلللد23ي تدامل2كزيةدلوزارةدالتربية)

(- العللي) جالبحثد الع  يد جالتعليمد املنهيد جالتكويند الوطييةد

قط عدالتربيةدالوطيية-.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

 بناء)على املرسوم رقم)2.05.1369)الصادر في)29)من شوال)1426

بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية) ()2005 ديسمبر) (2(

والالتمركز اإلداري)؛

1423 6)جمادى األولى) الصادر في) (2.02.382  وعلى املرسوم رقم)

التربية) وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بشأن  ()2002 يوليو) (17(

بتاريخ) (2.19.1020 رقم) باملرسوم  تتميمه  وقع  كما  الوطنية،)

28)من ربيع اآلخر)1411))25)ديسمبر)2019()؛

وعلى املرسوم رقم)2.11.681)الصادر في)28)من ذي الحجة)1432 

األقسام ورؤساء) في شأن كيفيات تعيين رؤساء) ()2011 نوفمبر) (25(

املصالح باإلدارات العمومية))؛

1396 من محرم) (17 في) الصادر  (2.75.864  وعلى املرسوم رقم)

)19)يناير)1976()بشأن نظام التعويضات املرتبط بمزاولة املهام العليا)

في مختلف الوزارات،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

1418 شوال) (4 في) الصادر  (2.97.1052 رقم) املرسوم   وعلى 

موظفي) بعض  لفائدة  جزافي  تعويض  بإحداث  ()1998 فبراير) (2(

لحاجات) الخاصة  سياراتهم  استعمال  عن  الدولة  ومستخدمي 

املصلحة،

قرر ما يلي  :

املادة األولى

والتكوينات) املدرسية  الحياة  وتنظيم  التقويم  مديرية  تتكون 

املشتركة بين األكاديميات من)):

• قسم التقويم، ويضم :

- مصلحة إعداد وتنظيم تقويم املتعلمين في التعليم االبتدائي ؛

- مصلحة إعداد وتنظيم تقويم املتعلمين في التعليم الثانوي ؛

- مصلحة تقويم وحدات التعليم والتكوين.

• قسم االمتحانات واملباريات، ويضم :

- مصلحة امتحانات الباكالوريا ؛

- مصلحة تتبع االمتحانات الجهوية ؛

- مصلحة املباريات واالمتحانات املهنية.

• قسم تنظيم الحياة املدرسية، ويضم :

- مصلحة تنظيم الفضاءات املكانية والزمانية للمؤسسات ؛

- مصلحة تنمية األنشطة االجتماعية والثقافية ؛

- مصلحة تتبع العمل الصحي والبرامج الوطنية للوقاية ؛

- مصلحة اإلعالم والتوجيه املدر�ضي واملنهي.

باألقسام  التعليم  وتنظيم  التقني  التعليم  على  اإلشراف  قسم   •

التحضيرية للمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي، 

ويضم :

- مصلحة تنظيم التعليم باألقسام التحضيرية للمدارس العليا ؛

- مصلحة تنظيم التعليم وتتبع إدماج الحاصلين على شهادة 

التقني العالي ؛

الثانوي  التعليم  مؤسسات  شبكات  على  اإلشراف  مصلحة   -

التقني.

املادة)2

تتكون مديرية املناهج من)):

• قسم تعليم  املواد األدبية واللغات ؛

• قسم تعليم  املواد العلمية والتربية البدنية ؛

• قسم تعليم  املواد التقنية والفنية ؛

• قسم التعليم األصيل ؛

في وضعية  والتالميذ  التلميذات  لفائدة  الدامجة  التربية  • قسم 

إعاقة.

املادة)3

يتكون املركز الوطني للتجديد التربوي والتجريب من):

• قسم االرتقاء بالتكنولوجيات التربوية واملوارد املتعددة الوسائط 

وتقنيات التواصل ؛
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• قسم البحث واألرشيف ونشر الوثائق التربوية ؛

• قسم التعليم عن بعد ؛

• قسم الوسائل السمعية - البصرية.

املادة)4

تتكون مديرية االرتقاء بالرياضة املدرسية من :

• قسم االرتقاء بالرياضة املدرسية، ويضم :

- مصلحة تتبع النخبة الرياضية املدرسية ؛

- مصلحة التوثيق الريا�ضي.

• قسم تنظيم املنافسات الرياضية املدرسية، ويضم :

- مصلحة العالقات مع التنظيمات الرياضية الوطنية والدولية ؛

- مصلحة تتبع األنشطة الرياضية املدرسية.

املادة)5

تتكون مديرية االستراتيجية واإلحصاء والتخطيط من :

• قسم الدراسات واإلحصاء، ويضم :

- مصلحة التحقيقات والتحليالت اإلحصائية ؛

- مصلحة املصنفات وتتبع قاعدة املعطيات ؛

- مصلحة الدراسات االقتصادية واالجتماعية.

• قسم التخطيط، ويضم :

- مصلحة السياسات التربوية ؛

- مصلحة املخططات وتنمية التربية.

• قسم تتبع مخططات التمدرس، ويضم :

- مصلحة الخريطة التربوية االستشرافية ؛

- مصلحة تتبع مؤشرات تعميم التمدرس.

املادة)6

تتكون مديرية إدارة منظومة اإلعالم من :

• قسم االستراتيجية املعلوماتية، ويضم :

- مصلحة الدراسات املعلوماتية ؛

- مصلحة قيادات التصاميم املديرية املعلوماتية.

املركزية،  باإلدارة  قسم  في حكم  يعتبر  الذي  اإلعالميات،  • مركز 

ويضم :

- مصلحة إدارة بنك املعطيات اإلحصائية ؛

- مصلحة تدبير املعدات املعلوماتية وإدارة الشبكات.

املادة)7

تتكون مديرية الشؤون القانونية واملنازعات من : 

• قسم النصوص التشريعية والتنظيمية، ويضم :

- مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة ؛

- مصلحة النصوص التشريعية والتنظيمية العامة ؛

- مصلحة األنظمة املهنية.

• قسم املنازعات، ويضم :

- مصلحة منازعات القضاء الشامل ؛

- مصلحة منازعات قضاء اإللغاء ؛

- مصلحة حوادث الشغل وحوادث املصلحة والحوادث املدرسية.

• قسم الدراسات القانونية، ويضم :

- مصلحة االستشارات القانونية ؛

- مصلحة معادلة الشهادات ؛

- مصلحة العالقات مع الجمعيات املهنية والشركاء االجتماعيين 

للوزارة.

• مصلحة التوثيق القانوني والنشر.

املادة)8

تتكون مديرية الشؤون العامة وامليزانية واملمتلكات من :

• قسم املحاسبة املركزية، ويضم :

- مصلحة املحاسبة املركزية ؛

- مصلحة الشساعات املحاسبية.

• قسم تسيير اإلدارة املركزية، ويضم :

- مصلحة املعدات ؛

- مصلحة املطبعة ومراكز االستنساخ ؛

- مصلحة حظيرة السيارات ؛

- مصلحة تدبير املراسالت واألرشيف.
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• قسم امليزانية، ويضم :

- مصلحة دراسات الكلفة ومؤشرات التدبير ؛

- مصلحة الدراسات املتعلقة بامليزانية وإعدادها ؛

- مصلحة تتبع وتنفيذ عقود البرامج.

• قسم املمتلكات، ويضم :

- مصلحة املمتلكات املنقولة وغير املنقولة ؛

- مصلحة الدراسات التقنية والصيانة.

املادة)9

تتكون مديرية املوارد البشرية وتكوين األطر من :

• قسم تنمية املوارد البشرية وإعادة االنتشار، ويضم :

- مصلحة الدراسات التوقعية واستراتيجيات التوظيف وإعادة 

االنتشار ؛

- مصلحة تدبير قاعدة  املعطيات املتعلقة باملوارد البشرية وتتبع 

الحياة اإلدارية ؛

- مصلحة الحركة اإلدارية أو االنتقالية بين األكاديميات.

• قسم التدبير املندمج ملوظفي التعليم االبتدائي، ويضم :

- مصلحة مدر�ضي التعليم االبتدائي ؛

- مصلحة املوظفين اإلداريين والتقنيين للتعليم االبتدائي وموظفي 

اإلدارة املركزية.

• قسم التدبير املندمج ملوظفي التعليم الثانوي ومؤسسات التكوين، 

ويضم :

- مصلحة مدر�ضي التعليم الثانوي ؛

- مصلحة املوظفين اإلداريين والتقنيين للتعليم الثانوي ؛

- مصلحة األساتذة الباحثين بمؤسسات تكوين األطر.

• قسم استراتيجيات التكوين، ويضم :

- مصلحة تحديد مواصفات تكوين األطر ؛

- مركز التكوينات وامللتقيات الوطنية، الذي يعتبر في حكم مصلحة ؛

- مصلحة تنسيق مؤسسات تكوين األطر.

كما تشمل املديرية على مصلحة تسمى »مصلحة العمل االجتماعي«.

املادة)10

تتكون مديرية التعاون واالرتقاء بالتعليم املدر�ضي الخصو�ضي من :

• قسم التعاون، ويضم :

- مصلحة التعاون ؛

- مصلحة تتبع برامج التعاون الالمتمركزة ؛

- مصلحة دعم تعليم اللغة العربية والثقافة املغربية في الخارج.

• قسم االرتقاء بالتعليم املدر�ضي الخصو�ضي، ويضم :

- مصلحة تتبع ومراقبة مستوى التعليم املدر�ضي الخصو�ضي ؛

- مصلحة تأطير وتشجيع التعليم املدر�ضي الخصو�ضي ؛

- مصلحة الشراكة مع الجمعيات.

املادة)11

• يتكون قسم االتصال من :

- مصلحة االستقبال ؛

- مصلحة الصحافة ؛

- مصلحة العالقات العامة ؛

- مصلحة االتصال الداخلي.

املادة)12

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)29)من ربيع اآلخر)1441))26)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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إدارة الدفاع الوطني

ق2اردل2ئيسدالحكومةدرقم)2).2.7)ص  ر))في)6))مندأل  ىدامج 7)2772 

 2.2(8.29 2)2)(بتغييردق2اردرئيسدالحكومةدرقم) 3ي 23) ((((

بتغيير) ()(229 )5)) يسلبر)  2772 مندربيعداآلخ2) ((8 بت ريخ)

مقداردامليحةداليوميةدعندالتغذ3ةدجالتعويضدعندالتغذ3ة)

التغذ3ة) عند جالتعويضد الجويةد املالحةد بتحلالتد املتعلقد

املتعلقدب لتحلالتدالبح2ية.

رئيس الحكومة،

3.128.19)الصادر في  بعد االطالع على قرار رئيس الحكومة رقم)

بتغيير مقدار املنحة) ()2019 ديسمبر) (25( (1441 من ربيع اآلخر) (28

اليومية عن التغذية والتعويض عن التغذية املتعلق بتحمالت املالحة)

الجوية والتعويض عن التغذية املتعلق بالتحمالت البحرية)؛

وبعد تأشيرة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الحكومة) رئيس  قرار  من  األولى  املادة  التالي،) النحو  على  تغير،)
 املشار إليه أعاله رقم)3.128.19)الصادر في)28)من ربيع اآلخر)1441

)25)ديسمبر)2019():

يحدد بخمسة وعشرين درهما وخمسين سنتيما) (- »املادة األولى.)
.......................................................................... مقدار) درهما() (25,50(« 

».......................................................................))2)أغسطس)1956(.

»ويحدد بثالثة وعشرين درهما وخمسين سنتيما))23,50)درهم()
»مقدار املنحة املوضوع رهن تصرف الجيوش.

مقدار املنحة الراجع لصندوق) درهم() (2,00( »ويحدد بدرهمين)
»املوازنة.«

املادة الثانية

مـــن  ينشـر هـــذا القـــرار في الجــريـــدة الـــرسميـــة ويعمــــل بـــه ابتـــداء)
فاتح يناير)2020.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى األولى)1441))22)يناير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.


