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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
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نص2صلعامة

ا تذل0ملا ذالي.ل-لاملنحلا  راس0ة.

مرسوم رقم 2.20.407 صادر في 11 من ذي القعدة 1441 )3 يوليو 2020( 
1440 رمضان   9 في  الصادر   2.18.512 رقم  املرسوم  وتتميم   بتغيير 
)15 ماي 2019( بتحديد شروط وكيفية صرف املنح الدراسية للطلبة 
وشروط وكيفية وضع االعتمادات املالية املخصصة لهذه املنح رهن 

3999إشارة املكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية والثقافية.  .......... 

مؤسساتلاالئتمان.ل-لاملصادقةلعلىلمنش2رينل 2اليلبنكلاملغرب.

في  صادر   318.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
26 من ربيع اآلخر 1441 )23 ديسمبر 2019( باملصادقة على منشور والي 
بنك املغرب رقم 6/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 بتحديد كيفيات 

 ..... 4000املوافقة على تعيين مراقبي الحسابات من لدن مؤسسات االئتمان.

صادر في   319.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

26 من ربيع اآلخر 1441 )23 ديسمبر 2019( باملصادقة على منشور والي 

بنك املغرب رقم 7/و/2017 الصادر في 24 يوليو 2017 بتحديد كيفيات 

4002مزاولة مهمة مراقبي حسابات مؤسسات االئتمان.................................. 

نص2صلخاصة

إقل0ملالج و 8.ل-لقضعلالئحةلمستف0 ونلج دلمنلقطعلأرض0ةل

فالح0ةلأقلقابلةل لفالحةلمنلأمالكلا  ق ةلالخاصة.

مرسوم رقم 2.20.379 صادر في 20 من شوال 1441 )12 يونيو 2020( يق�ضي 

بوضع الئحة مستفيدين جدد من قطع أرضية فالحية أو قابلة للفالحة 

من أمالك الدولة الخاصة على إثر إسقاط حق املمنوحة لهم سابقا 

4006بإقليم الجديدة........................................................................................ 
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تجزيءلعلىلا ش0اعل ذواراتلجماع0ة.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
القروية واملياه والغابات رقم 1520.20 صادر في 19 من شوال 1441 
)11 يونيو 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 
»املخاليف«  الساللية  للجماعة  التابع  »املخاليف«  املسمى  الجماعي 

 ..................... 4007والواقع داخل دائرة الري بالغرب بإقليم سيدي سليمان.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
القروية واملياه والغابات رقم 1521.20 صادر في 19 من شوال 1441 
)11 يونيو 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 
الجماعي املسمى »زكيرية« التابع للجماعة الساللية »ازكارير« والواقع 

4007داخل دائرة الري بالغرب بإقليم سيدي سليمان.................................... 

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
القروية واملياه والغابات رقم 1522.20 صادر في 19 من شوال 1441 
)11 يونيو 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 
الجماعي املسمى »بالد جماعة أوالد فيال II« التابع للجماعة الساللية 

 . 4008»أوالد فيال« والواقع داخل دائرة الري بالغرب بإقليم سيدي سليمان.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
القروية واملياه والغابات رقم 1523.20 صادر في 19 من شوال 1441 
)11 يونيو 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقارين 
جماعة  »بالد  و   »1 الحمامشة  جماعة  »بالد  املسميين  الجماعيين 
والواقعين  »الحمامشة«  الساللية  للجماعة  التابعين   »2 الحمامشة 

4008داخل دائرة الري بالغرب بإقليم سيدي سليمان.................................... 

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
القروية واملياه والغابات رقم 1524.20 صادر في 19 من شوال 1441 
)11 يونيو 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 
الجماعي املسمى »املستجلة« التابع للجماعة الساللية »أوالد ملوك« 

4009والواقع داخل دائرة الري بالغرب إقليم سيدي سليمان........................ 

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
القروية واملياه والغابات رقم 1525.20 صادر في 19 من شوال 1441 
)11 يونيو 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 
للجماعة  التابع   »6 سكتور  البكارة  جماعة  »بالد  املسمى  الجماعي 
سيدي  بإقليم  بالغرب  الري  دائرة  داخل  والواقع  »بكارة«  الساللية 

4009سليمان.................................................................................................... 

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
القروية واملياه والغابات رقم 1526.20 صادر في 19 من شوال 1441 
)11 يونيو 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقارين 
الجماعيين املسميين »بالد جماعة مجارة« و »جماعة النجارة« التابعين 
بإقليم  بالغرب  الري  في دائرة  الساللية »نجارة« والواقعين  للجماعة 

 ................................................................................................. 4010القنيطرة.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
القروية واملياه والغابات رقم 1527.20 صادر في 19 من شوال 1441 
)11 يونيو 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 
الساللية  للجماعة  التابع   »1 النجارة  الجماعي املسمى »بالد جماعة 

4010»النجارة الواد« والواقع في دائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة............. 

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
القروية واملياه والغابات رقم 1528.20 صادر في 19 من شوال 1441 
)11 يونيو 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 
الجماعي املسمى »بكوليكتيف دي أهل عين مديونة« التابع للجماعة 
سبو  بحوض  الري  دائرة  في  والواقع  مديونة«  عين  »أهل  الساللية 

 .......................................................................... 4011املتوسط بإقليم تاونات.

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 

القروية واملياه والغابات رقم 1529.20 صادر في 19 من شوال 1441 

)11 يونيو 2020( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الجماعي املسمى »غابة« التابع للجماعة الساللية »أوالد زاير« والواقع 

4011في دائرة الري بتادلة بإقليم الفقيه بن صالح.......................................... 

املذادالتلبينلا شهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1433.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتغيير وتتميم القرار رقم 2963.97 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 4012التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1435.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتغيير وتتميم القرار رقم 2963.97 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 4012التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1436.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتغيير وتتميم القرار رقم 2963.97 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 4013التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1437.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 570.04 الصادر 

في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد الئحة الشهادات التي 

4013تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : األمراض الجلدية........... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1438.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020(بتتميم القرار رقم 570.04 الصادر 

في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد الئحة الشهادات التي 

4014تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : األمراض الجلدية........... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1439.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 570.04 الصادر 

في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد الئحة الشهادات التي 

4014تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : األمراض الجلدية........... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1440.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 570.04 الصادر 

الشهادات الئحة  بتحديد   )2004 أبريل   6(  1425 صفر  من   15  في 

4015التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : األمراض الجلدية.......

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1441.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتغيير وتتميم القرار رقم 2963.97 

الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 4016التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1442.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتغيير وتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 4016التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1443.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2189.04 
الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( بتحديد الئحة 
الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض 

4017القلب....................................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1445.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتغيير وتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 4018التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1446.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 753.06 
الصادر في 27 من ربيع األول 1427 )26 أبريل 2006( بتحديد الئحة 
الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض 

 ....................................................................................................... 4018الكلي.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1447.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2008.03 
الصادر في 7 رجب 1424 )4 سبتمبر 2003( بتحديد الئحة الشهادات 

 . 4019التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : التخدير واإلنعاش.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1448.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتغيير وتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 4019التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1449.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 743.09 الصادر 
في 26 من ربيع األول 1430 )24 مارس 2009( بتحديد الئحة الشهادات 
 التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : البيولوجية الطبية
 ........................................................... 4020)أو التحاليل البيولوجية الطبية(.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1450.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتغيير وتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 

 .......................................................... 4021التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1451.20 
صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 743.09 الصادر 
في 26 من ربيع األول 1430 )24 مارس 2009( بتحديد الئحة الشهادات 
 التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : البيولوجية الطبية
 ........................................................... 4021)أو التحاليل البيولوجية الطبية(.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1452.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 753.06 

الصادر في 27 من ربيع األول 1427 )26 أبريل 2006( بتحديد الئحة 

الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض 

 ....................................................................................................... 4022الكلي.

 قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1453.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 573.04 

الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد الئحة الشهادات 

 ..... 4023التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الجراحة العامة.

 قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1454.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 666.03 

الصادر في 7 رجب 1424 )4 سبتمبر 2003( بتحديد الئحة الشهادات 

التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض املسالك 

4023البولية...................................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1456.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2189.04 

الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( بتحديد الئحة 

الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض 

4024القلب....................................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1457.20 

رقم 570.04 القرار  بتتميم   )2020 ماي   28(  1441 شوال   5 في   صادر 

الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد الئحة الشهادات 

4025التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : األمراض الجلدية.... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1458.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتحديد بعض املعادالت بين 

4025الشهادات................................................................................................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1459.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتحديد بعض املعادالت بين 

4026الشهادات................................................................................................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1460.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020(  بتحديد بعض املعادالت بين 

4026الشهادات................................................................................................. 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1461.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 1403.02 

الصادر في 7 محرم 1424 )11 مارس 2003( بتحديد الئحة الشهادات 

 : تخصص  والبيولوجيا،  الصيدلة  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي 

 ................................................................... 4027التحاليل البيولوجية الطبية.



عدد)6901 - 28)ذو القعدة)1441 )20)يوليو)2020( الجريدة الرسمية3998  
صفحة صفحة

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1462.20 

القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 ماي   28(  1441 شوال   5 في  صادر 

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

4027الئحة 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 1463.20 

القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 ماي   28(  1441 شوال   5 في  صادر 

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

4028الئحة 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 1464.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2284.02 

الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( بتحديد الئحة 

4028الشهادات 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 1465.20 

صادر في 5 شوال 1441 )28 ماي 2020( بتتميم القرار رقم 2284.02 

الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( بتحديد الئحة 

4029الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة..................................... 

إقل0ملجرس0ف.ل-لا تخليلعنلملك0ةلقطعلأرض0ة.

 مقرر لوزير التجهيز والنقل و اللوجيستيك واملاء رقم 1694.20 صادر في فاتح ذي 

القعدة 1441 )23 يونيو 2020( بتغيير وتتميم مقرر وزير التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء رقم 2452.17 الصادر في 28 من ذي الحجة 1438 

)19 سبتمبر 2017( بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء سد 

4030تاركة أوما�ضي )منطقة األشغال 2( بإقليم جرسيف.............................. 

م ونةلا ناض2ر.ل-لا تخليلعنلملك0ةلقطذةلأرض0ة.

مقرر لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 1695.20 صادر في 3 ذي 

القعدة 1441 )25 يونيو 2020( بالتخلي عن ملكية القطعة األرضية 

 ................................... 4037الالزمة إلحداث إعدادية ترقاع بمدينة الناضور.

اإلعنلبممارسةلا هن سةلاملذمارية

 1441 القعدة  ذي   7 في  1719.20 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 يونيو   29(

 ................................................................................... 4038الهندسة املعمارية

 1441 القعدة  ذي   7 في  1720.20 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر 
وممارسة  معماري  مهندس  في حمل صفة  باإلذن   )2020 يونيو   29(

 .................................................................................. 4038الهندسة املعمارية.

 1441 القعدة  ذي   9 في  1721.20 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين   مقرر 
)فاتح يوليو 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 4038الهندسة املعمارية.

 1441 القعدة  ذي   9 في  1722.20 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين   مقرر 
)فاتح يوليو 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 4038الهندسة املعمارية.

 1441 القعدة  ذي   9 في  1723.20 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين   مقرر 
)فاتح يوليو 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 ................................................................................... 4038الهندسة املعمارية

 1441 القعدة  ذي   9 في  1724.20 صادر  رقم  للحكومة  العام  لألمين   مقرر 
)فاتح يوليو 2020( باإلذن في حمل صفة مهندس معماري وممارسة 

 .................................................................................. 4038الهندسة املعمارية.

ا كتلل تنم0ةل مخططاتل إقرارل -ل قا 20سف0ة.ل صفرقل إقل0مال
ا ذمران0ةلا ورقية.

قرار لوالـي جهـة فاس - مكناس رقم 1616.20 صادر في 30 من شوال 1441 
)22 يونيو 2020( باملوافقة على قرار عامل إقليم صفرو بإقرار مخطط 

4038تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أدرج................................. 

 قرار لوالـي جهـة مراكش - آسفي رقم 1696.20 صادر في 2 ذي القعدة 1441
بإقرار  اليوسفية  إقليم  عامل  قرار  على  باملوافقة   )2020 يونيو   24(
جماعة  اللويحات  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط 

 .................................................................................................. 4039لخوالقة.

قرار لوالـي جهـة مراكش - آسفي رقم 1697.20 صادر في 2 ذي القعدة 1441 
بإقرار  اليوسفية  إقليم  عامل  قرار  على  باملوافقة   )2020 يونيو   24(

4040مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة لخوالقة............. 
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مرس2ملرقم)2.827).))صادرلفي)22)منلعيلا وذ 8)2882 )3)و2 20)2)2)) 

 بتغ0يرلقتتم0ملاملرس2ملرقم))28.52.))ا صادرلفي)9)رمضان)2882

)25)ماي)229)()بتح و لشرقطلقك0ف0ةلصرفلاملنحلا  راس0ة)

 لطلبةلقشرقطلقك0ف0ةلقضعلاالعتماداتلاملا 0ةلاملخصصة)

الجامذ0ة) ا 2طنيل ألعمالل املكتبل إشار8ل رهنل املنحل  هذهل

االجتماع0ةلقا ثواف0ة.))

رئيس الحكومة،

 9 في) الصادر  (2.18.512 رقم) املرسوم  على  االطالع  بعد 

بتحديد شروط وكيفية صرف املنح) ()2019 ماي) (15( رمضان)1440 

الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع االعتمادات املالية املخصصة)

لهذه املنح رهن إشارة املكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية)

والثقافية،)وال سيما املواد)2)و)3)و)5)و)6)و)9)و)15)منه)؛

والتعليم) املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  ( قرار) وعلى 

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

)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 املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)26)من شوال)1441

)18)يونيو)2020(،

رسم ما يلي):

املـادة األولى

 5 و) (3 و) (2 املواد) مقتضيات  التالي،) النحو  على  وتتمم،) تغير 

)الفقرة الثالثة()و)6))الفقرة األولى()و)9)و)15)من املرسوم املشار إليه)

أعاله رقم)2.18.512)الصادر في)9)رمضان)1440 )15)ماي)2019():

»املادة)2.)-))ترتب املنح)......................................)وفق ما يلي):

الدراسات  في  اإلجازة  شهادة  لتحضير  األول  السلم  يخصص   -«

»األساسية أو شهادة اإلجازة املهنية أو شهادة اإلجازة في التربية 

»وكذا شهادات السلك األول أو الثاني ............. الجاري بها العمل ؛

»- يخصص ..........................................................  عالج األسنان ؛

»-)يخصص)..................................................)شهادة الدكتوراه.

»غير أن املنح الدراسية املخصصة لتحضير دبلوم دكتور في الطب)

»أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب األسنان أو دبلوم)

»دكتور بيطري أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري)

»أو دبلوم مؤسسات التجارة والتسيير توزع كالتالي):

»-)السنوات الثالث األولى تخصص لها منحة السلم األول)؛

»-)السنتان الرابعة والخامسة تخصص لهما منحة السلم الثاني)؛

»-)السنة السادسة والسابعة تخصص لهما منحة السلم الثالث.

 »يحدد،)سنويا،)عدد املنح املخصصة لكل سلم.................................

»املرصودة لها في قانون املالية للسنة.

تكون قيمة املنحة الدراسية املخصصة للسلم األول) (- (.3 »املادة)

»إما منحة كاملة أو نصف منحة،)وتحدد)...........................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة)5))الفقرة الثالثة(.)-)يتعين على املستفيد من املنحة الدراسية،

»ملواصلة االستفادة منها بانتظام،)تسجيل نفسه في السنة الدراسية)

»التي تلي مباشرة السنة التي استفاد فيها من املنحة بانتظام ودون)

»انقطاع.

 »املادة)6))الفقرة األولى(.)-)يستثنى من االستفادة من املنحة الدراسية

»املوظفون واملستخدمون وكل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا وكل)

»من يستفيد من منحة مخولة من جهة أخرى.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة)9.)-)تحدث على صعيد كل جامعة لجنة)..............................

».....................................)وتتألف من):

»- رئيس الجامعة أو من يمثله، رئيسا ؛

»- رؤساء املؤسسات الجامعية التابعة للجامعة املعنية.

نص2صلعامة
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»وتحدث على صعيد كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي)
»غير التابعة للجامعات،)لجنة لدراسة ملفات طلبات املنح الدراسية)

»املخصصة للسلمين الثاني والثالث،)وتتألف من):

»- مدير املؤسسة أو من يمثله، رئيسا ؛

»- املدير املساعد املكلف بالشؤون البيداغوجية ؛

»- منسقي سلك املاستر أو سلك مماثل ؛

»- مدير مركز الدراسات في الدكتوراه أو مديري بنيات البحث.

»ويمكن لرؤساء)اللجان املشار إليها في هذه املادة دعوة أي شخص)
»للمشاركة في أشغال هذه اللجان على سبيل االستشارة.«

املنح) طلبات  ملفات  وتلقي  وضع  مسطرة  تحدد  (- (.15  »املادة)
التعليم) الجامعة ولجان مؤسسات  ولجنة  (.......................................«
»العالي غير التابعة للجامعات ولجنة دراسة طلبات املنح)......................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة والوزير املنتدب لدى وزير)
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف)

بالتعليم العالي والبحث العلمي،)كل واحد منهما فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)11)من ذي القعدة)1441 )3)يوليو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون. 

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

 والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف 

بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

2).328)صادرلفي) قرارل 2زيرلاالقتصادلقاملا 0ةلقإصالحلاإلدار8لرقم)
باملصادقة) ()(229 ديسمبر) ((3(  2882 اآلخر) رب0عل منل ((6
في) ا صادرل 6/ق/227)) رقم) املغربل بنكل قاليل منش2رل علىل
بتح و لك0ف0اتلامل2افوةلعلىلتذ0ينلمراقبي) ((227 و2 20) ((8

الحساباتلمنل  نلمؤسساتلاالئتمان.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

االئتمان) بمؤسسات  املتعلق  (103.12 رقم) القانون  على  بناء)
الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها،) في  املعتبرة   والهيئات 

)2014 ديسمبر) (24(  1436 بتاريخ فاتح ربيع األول) (1.14.193  رقم)

وال سيما املادتين)24)و)99)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الصادر في) 6/و/2017) يصادق على منشور والي بنك املغرب رقم)

24)يوليو)2017)بتحديد كيفيات املوافقة على تعيين مراقبي الحسابات)

من لدن مؤسسات االئتمان كما هو ملحق بهذا القرار.

املادة الثانية

في الصادر  (216.07 رقم) والخوصصة  املالية  وزير  قرار   ينسخ 

باملصادقة على منشور والي بنك) ()2007 يناير) (30(  1428 محرم) (10

املغرب رقم)G/2006/21)الصادر في)30)نوفمبر)2006)بتحديد كيفيات)

املوافقة على مراقبي حسابات مؤسسات االئتمان وكيفيات اإلبالغ)

عن التقارير التي يعدونها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار واملنشور امللحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من ربيع اآلخر)1441 )23)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

*  *

 منش2رل 2اليلبنكلاملغربلرقمل6/ق/227)

 صادرلفيل8)لو2 20ل227)لبتح و لك0ف0اتلامل2افوة

علىلتذ0ينلمراقبيلالحساباتلمنل  نلمؤسساتلاالئتمان

والي بنك املغرب،

االئتمان) بمؤسسات  املتعلق  (103.12 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها،) في  املعتبرة  والهيئات 

()2014 ديسمبر) (24(  1436 بتاريخ فاتح ربيع األول) (1.14.193 رقم)

وال سيما املادة)99)منه)؛
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فـــــي الصـــــادر  االئتمــــان  مـــــؤسســـــات  لجنـــــة  رأي  استطــــالع   وبعــــد 

18)يوليو)2017)؛

يحدد هذا املنشور كيفيات املوافقة على تعيين مراقبي الحسابات)

من لدن مؤسسات االئتمان.)

املادة األولى

باملؤسسة يلي  في ما  إليها  املشار   يجب على مؤسسات االئتمان،)

مراقبي) على  املوافقة  بطلبات  املغرب  بنك  موافاة  املؤسسات،) أو 

الحسابات الذين تعتزم تعيينهم للقيام بمهمة مراقبي الحسابات.

يجب إرسال طلبات املوافقة على مراقبي الحسابات إلى بنك املغرب)

قبل تعيينهم من طرف الجمعية العامة.)

املادة)2

يجب إرفاق طلب املوافقة على تعيين مراقبي الحسابات الذين)

الوثائق) يتضمن  بملف  ذاتيين  أشخاص  بصفتهم  مهامهم  يزاولون 

التالية):

1)-)وثيقة حديثة اإلصدار تثبت تقييد مراقب الحسابات في جدول)

هيئة الخبراء)املحاسبين)؛

2)-)السيرة الذاتية،)مؤرخة وموقع عليها بصفة صحيحة،)ملراقب)

الحسابات ولكل واحد من مساعديه الذين من املحتمل أن يشاركوا في)

أعمال مراقبة حسابات املؤسسة؛

3)-)تصريح بالشرف مؤرخ وموقع عليه من طرف كل شخص من)

يشهد فيه املوقع باستقالليته) أعاله،) ()2 األشخاص املشار إليهم في)

حالة) في  تواجده  وعدم  للمراقبة  الخاضعة  املؤسسة  إلى  بالنسبة 

التنافي،)كما هو منصوص عليه في املادة)102)من القانون املشار إليه)

أعاله رقم)103.12)؛

مذكرة تبين التجربة املهنية ملراقب الحسابات واإلمكانيات) (- (4

التقنية واملوارد البشرية التي يتوفر عليها،)وعند االقتضاء،)الدعم الذي)

يمكنه الحصول عليه من شركاء)مؤهلين آخرين،)مغاربة أو أجانب،)

 وكذا اإلشارة إلى مهام مراقبي الحسابات أو االستشارات التي قدمها

وال سيما لدى مؤسسات االئتمان أو شركاتها التابعة.

املادة)3

عالوة على الوثائق املشار إليها في املادة)2)أعاله،)يجب أن يتضمن)

طلب املوافقة على تعيين مراقبي الحسابات الذين يزاولون مهامهم)

بصفة شركة للخبراء)املحاسبين الوثائق التالية):

- بطاقة معلومات حول شركة الخبراء املحاسبين مؤرخة وموقعة 

بصفة  صحيحة من طرف ممثلها القانوني ؛

- صورة مطابقة لألصل من النظام األسا�ضي املحين للشركة ؛

املحاسبيين الخبراء  شركة  تقييد  تثبت  اإلصدار  حديثة  وثيقة   - 

في جدول هيئة الخبراء املحاسبين.

املادة)4

إذا اعتزم مراقبو الحسابات،)في إطار مزاولة مهامهم،)االستعانة)

بمقدمي خدمات خارجيين إلنجاز مهام محددة،)يتعين عليهم التأكد من)

توفر هؤالء)األشخاص على جميع ضمانات االستقالل إزاء)املؤسسة)

 103.12 102)من القانون رقم) موضوع املراقبة،)طبقا ألحكام املادة)

السالف الذكر.

املادة)5

يجوز لبنك املغرب طلب موافاته بجميع املعلومات األخرى التي)

يراها ضرورية لدراسة طلبات املوافقة على تعيين مراقبي الحسابات.

املادة)6

بقرار) إن اقت�ضى الحال،) يتم تبليغ املؤسسة بقرار املوافقة أو،)

الرفض املعلل بصفة صحيحة داخل أجل أقصاه ثالثون يوم عمل)

ابتداء)من تاريخ التوصل بجميع الوثائق واملعلومات املطلوبة.

املادة)7

بواسطة) يجب على مراقب الحسابات إخبار بنك املغرب فورا،)

رسالة،)بكل تغيير يطرأ على امللف الذي قدم له في البداية قبل املوافقة)

على))تعيين مراقب الحسابات أو أثناء)مدة انتدابه.

املادة)8

منح املوافقة على تعيين مراقب الحسابات بالنسبة لفترة انتدابه.
ُ
ت

يتم تحديد كيفيات تجديد انتداب مراقبي الحسابات املنصوص)

103.12)السالف الذكر برسالة) 101)من القانون رقم) عليها في املادة)

منشور بنك املغرب.



عدد)6901 - 28)ذو القعدة)1441 )20)يوليو)2020(الجريدة الرسمية   822(

املادة)9

تقوم املؤسسات سنويا بموافاة بنك املغرب بنسخة من رسالة)

التكليف التي تحدد على الخصوص نطاق األعمال التي سوف يعهد بها)

إلى مراقبي الحسابات.

املادة)10

يجب على كل مؤسسة تقرر إنهاء)انتداب أحد مراقبي الحسابات)

أن تقوم مسبقا بإشعار بنك املغرب عن طريق رسالة بهذا) لديها،)

القرار،)مع تعليله بصفة صحيحة.

ويمكن ملراقب الحسابات بطلب منه أن يتم االستماع إليه من)

طرف بنك املغرب.

املادة)11

إذا تبين لبنك املغرب أن أحد مراقبي الحسابات لم تعد تتوفر)

فيه الشروط املطلوبة للقيام باملهام التي تم على أساسها املوافقة على)

تعيينه،)يقوم بإخبار املؤسسة بذلك.

املادة)12

انتداب مراقب للحسابات وال سيما تطبيقا ألحكام  إذا تم إنهاء)

على يجب  (،103.12 رقم) الذكر  السالف  القانون  من  (106  املادة)

املؤسسة املعنية تقديم طلب إلى بنك املغرب للموافقة على تعيين)

 5 إلى) (1 مراقب حسابات جديد وفقا للكيفيات املحددة في املواد من)

أعاله.

املادة)13

 21/G/2006 رقم) املغرب  بنك  والي  منشور  مقتضيات  تنسخ 

بتحديد كيفيات املوافقة على مراقبي) (2006 نوفمبر) (30 الصادر في)

التي) التقارير  عن  اإلبالغ  وكيفيات  االئتمان  مؤسسات  حسابات 

يعدونها.

املادة)14

 تدخل مقتضيات هذا املنشور حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.

صادرلفي) (329.(2 قرارل 2زيرلاالقتصادلقاملا 0ةلقإصالحلاإلدار8لرقم)

باملصادقة) ()(229 ديسمبر) ((3(  2882 اآلخر) رب0عل منل ((6

في) ا صادرل 7/ق/227)) رقم) املغربل بنكل قاليل منش2رل علىل

8))و2 20)227))بتح و لك0ف0اتلمزاق ةلمهمةلمراقبيلحسابات)

مؤسساتلاالئتمان.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على القانون رقم)103.12)املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات)

1.14.193 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)  املعتبرة في حكمها،)

2014()وال سيما املادتين) )24)ديسمبر)  1436 بتاريخ فاتح ربيع األول)

24)و)100)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الصادر في 7/و/2017)  يصادق على منشور والي بنك املغرب رقم)

حسابات) مراقبي  مهمة  مزاولة  كيفيات  بتحديد  (2017 يوليو) (24

مؤسسات االئتمان كما هو ملحق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار واملنشور امللحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من ربيع اآلخر)1441 )23)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

*  *
 منش2رل 2اليلبنكلاملغربلرقمل7/ق/ل227)

صادرلفيل8)لو2 20ل227)لبتح و لك0ف0اتلمزاق ةلمهمةلمراقبيل

حساباتلمؤسساتلاالئتمان

والي بنك املغرب،

بناء)على القانون رقم)103.12)املتعلق بمؤسسات االئتمان والهيئات)

1.14.193 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)  املعتبرة في حكمها،)

سيمـــا وال  (،)2014 ديسمبر) (24(  1436 األول) ربيـــع  فاتــــح   بتــــاريــــخ 

املادة)100)منه)؛

فــــــي الصـــــادر  االئتمــــان  مـــــؤسســـــات  لجنــــة  رأي  استطــــالع   وبعـــد 

18)يوليو)2017)؛

حسابات) مراقبي  مهمة  مزاولة  كيفيات  املنشور  هذا  في  يحدد 

مؤسسات االئتمان.)
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املادة األولى

أعاله) إليه  املشار  القانون  من  (100 املادة) ألحكام  تطبيقا 
يقوم مراقبو الحسابات بتقييم جودة نظام املراقبة) (، (103.12 رقم)
الداخلية للمؤسسة))املعد طبقا للمادة)77)من القانون السالف الذكر.

املادة)2

يقوم مراقبو الحسابات بتقييم التنظيم العام والوسائل املهيأة)
إلى حجم املؤسسة) ( بالنظر) لضمان السير الجيد للمراقبة الداخلية،)

وطبيعة أنشطتها واملخاطر التي قد تتعرض لها.

املادة)3

يقوم مراقبو الحسابات بتقييم جودة ومالءمة النظام الذي وضعته)
 املؤسسة من أجل قياس مخاطر االئتمان والتحكم فيها ومراقبتها،

ال سيما من خالل فحص):

- كيفيات اتخاذ القرار بشأن منح القروض وتنفيذها وتدبيرها ؛

ورصد  الديون  تصنيف  وكيفيات  الديون  تحصيل  مساطر   -
مخصصات لها ؛

التقارير  وإعداد  باملخاطر  املتعلقة  املعلومات  مركزة  كيفيات   -
الداخلية ومراقبة التقيد بالحدود املنصوص عليها في النصوص 
املختصة  األجهزة  التي وضعتها  والحدود  والتنظيمية  التشريعية 

داخل املؤسسة.

املادة)4

يقوم مراقبو الحسابات بتقييم جودة ومالءمة نظام قياس مخاطر)
السوق والتحكم فيها ومراقبتها،)ال سيما من خالل فحص:

- كيفيات اتخاذ القرار بشأن عمليات السوق وتنفيذها وتسجيلها؛

- مساطر قياس التعرض للمخاطر املرتبطة بهذه العمليات ؛

للمعطيات  العملية  النتائج  مطابقة  من  التحقق  مساطر   -
املحاسبية ؛

- طريقة حساب النتائج العملية ومقارنتها مع األرصدة املحاسبية ؛

- آليات إعداد التقارير الداخلية وكيفيات مراقبة التقيد بالحدود 
املنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية والحدود التي 

وضعتها األجهزة املختصة داخل املؤسسة.

املادة)5

قياس) نظام  ومالءمة  جودة  بتقييم  الحسابات  مراقبو  يقوم 
ومراقبتها، فيها  والتحكم  والسيولة  الفائدة  لسعر  العامة   املخاطر 

ال سيما من خالل تقييم):

- مساطر قياس التعرض اإلجمالي ملخاطر سعر الفائدة ؛

- مساطر قياس وتتبع املؤشرات الرئيسية للسيولة ؛

- آليات إعداد التقارير الداخلية وكيفيات مراقبة التقيد بالحدود 

التي وضعتها  التنظيمية والحدود  املنصوص عليها في النصوص 

األجهزة املختصة داخل املؤسسة.

املادة)6

يعهد إلى مراقبي الحسابات تقييم مالءمة النظام املتعلق بتدبير)

املخاطر العملية الذي وضعته املؤسسة من أجل التمكن من:

- التنبيه من وقوع حاالت االحتيال والتالعب واألخطاء وغيرها من 

األحداث التي قد تترتب عليها مسؤولية املؤسسة أو تضر بتمام 

أصولها أو أصول عمالئها ؛

- الحيلولة دون توريط املؤسسة، بدون علمها، في عمليات مالية 

مرتبطة بأنشطة غير مشروعة أو أنشطة من شأنها أن ت�ضيء إلى 

سمعة املؤسسة أو سمعة املهنة.

املادة)7

يقوم مراقبو الحسابات بالتحقق من صحة وسالمة نظام معالجة)

املعلومات املحاسبية والتدبير،)ال سيما من خالل تقييم):

- نظام األمن املتعلق بالنظام املعلوماتي ؛

- صحة مسار االفتحاص ؛

- املساطر املحاسبية ومساطر مراقبة املعلومات.

املادة)8

 يتأكد مراقبو الحسابات من أن الحسابات السنوية للمؤسسة

ومن) املطبقة  التقييم  املحاسبية وطرق  للمبادئ  إعدادها طبقا  تم 

تقديمها طبقا للقواعد املعتمدة في هذا املجال.

املادة)9

التقييم) وطرق  املحاسبية  املبادئ  الحسابات  مراقبو  يفحص 

املعتمدة من طرف املؤسسة والتي تتعلق على الخصوص بما يلي):

- تصنيف الديون وتغطيتها باملخصصات  وكذا احتساب األصاريف 

الخاصة بها ؛

- تقييم الضمانات املأخوذة في االعتبار لحساب املخصصات ؛
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- احتساب ومعالجة الديون التي تمت إعادة هيكلتها واملخصصات 

واألصاريف الخاصة بها ؛

- احتساب مخصصات الديون الحساسة ؛

- تقييم واحتساب عمليات الوفاء بمقابل وعمليات بيع الثنيا ؛

العائدات  حساب  في  للتحصيل  القابلة  غير  الديون  تقييد   -

والتكاليف ؛

- احتساب وتقييم مختلف محافظ السندات عند إدراجها وعند 

تصحيح قيمتها ؛

فوارق  واحتساب  األجنبية  بالعمالت  املحررة  العناصر  تقييم   -

االستبدال ؛

- تكوين مخصصات لتغطية املخاطر والتكاليف أو املخاطر العامة ؛

- احتساب الفوائد والعموالت في حساب العائدات والتكاليف ؛

- تقييم واستهالك األصول الثابتة املادية وغير املادية ؛

- إعادة تقييم األصول الثابتة املادية واملالية ؛

- معالجة عمليات التسنيد ؛

إعادة  وعمليات  االقتضاء،  عند  املجمعة،  الحسابات  إعداد   -

املعالجة التي تنشأ عنها، ال سيما ما يتعلق منها بتصنيف األدوات 

املالية وتحديد قيمتها ونقصان قيمتها، وتحديد نطاق التجميع ؛

- تسجيل وتقييم عناصر خارج املوازنة.

املادة)10

يجب على مراقبي الحسابات إخبار جهاز اإلدارة بما يلي):

املراقبة  أنظمة  مختلف  في  رصدها  تم  التي  املهمة  الثغرات   -

الداخلية ؛

املحاسبة  في  رصدها  تم  التي  الهامة  والقصور  الخلل  مكامن   -

أو القوائم التركيبية أو املالية، وكذا حاالت إغفال املعلومات التي 

تضمن التقييم الجيد لذمة املؤسسة ووضعيتها املالية ونتائجها؛

املتعلقة  إليها املالحظات والتصحيحات  التي تف�ضي  - الخالصات 

ببنود القوائم التركيبية الفردية أو القوائم املالية املجمعة ؛

- كل فعل غير مشروع بلغ إلى علمهم خالل مزاولة مهامهم.

االفتحاص) لجنة  أعضاء) بذلك  يخبروا  أن  أيضا  عليهم  ويجب 

أو أعضاء)مجلس اإلدارة أو الرقابة في حالة عدم توفر املؤسسة على)

هذه اللجنة.

املادة)11

يخبر مراقبو الحسابات في تقاريرهم املنصوص عليها في املادة)15 

أدناه بالتعديالت أو بمكامن الخلل التي تعتبر مهمة باعتبار املعايير)

املعمول بها في املهنة،)والتي تخص القوائم التركيبية الفردية أو،)عند)

الخصوص) على  املتعلقة  الحاالت  تحديد  مع  املجمعة،) االقتضاء،)

بما يلي):

- الديون غير املصنفة ضمن الديون غير املنتظمة واملعاد هيكليتها 

واملعلقة األداء ؛

األصول  قيمة  تراجع  لتغطية  الالزمة  املخصصات  كفاية  - عدم 

)ديون وسندات وغيرها( ؛

- عدم كفاية املخصصات لتغطية املخاطر والتكاليف ؛

- استردادات املخصصات ؛

- األرصدة غير املبررة التي تتعلق على الخصوص بالحسابات النظامية 

وحسابات الربط وحسابات التسوية واملدينين املختلفين ؛

- كل فرق يتم معاينته مقارنة باملعايير املحاسبية وطرق التقييم 

املنصوص عليها في املخطط املحاسبي ملؤسسات االئتمان.

ويشير مراقبو الحسابات أيضا إلى التعديالت األخرى التي يرون)

أنه من الضروري إدراجها في التصريحات املحاسبية املوجهة إلى بنك)

املغرب.

املادة)12

يقوم مراقبو الحسابات بتقييم جودة أصول املؤسسة وتعهداتها)

بواسطة التوقيع ال سيما من أجل رصد نواقص القيمة غير املحققة)

والتراجع في القيمة وتحديد مبلغ املخصصات الالزمة لتغطيتها،)أخذا)

في االعتبار األحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)13

يتم تقييم جودة محفظة االئتمان على أساس عينة تمثيلية تأخذ)

بعين االعتبار طبيعة النشاط وحجم وجودة نظام املراقبة الداخلية)

مع إعطاء) الخاصة بدراسة املخاطر،) التدابير  إلى جانب  للمؤسسة 

األولوية ملا يلي):

5% من  يفوق سقف  أو  الجاري  مبلغها  يساوي  التي  القروض   -

األموال الذاتية للمؤسسة حسب كل مستفيد املنصوص عليه في 

منشور والي بنك املغرب رقم 12/و/8 الصادر في 19 أبريل 2012 

املتعلق باملعامل األق�ضى لتوزيع مخاطر مؤسسات االئتمان ؛
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التابعين  واالعتباريين  الذاتيين  لألشخاص  املمنوحة  القروض   -

للمؤسسة؛

- باقي ملفات القروض التي تستدعي تتبعا خاصا )القروض التي 

سجلت تخلفا عن األداء أو خضعت إلعادة الهيكلة، والقروض 

املمنوحة لعمالء يزاولون في قطاعات تواجه بعض الصعوبات(.

ويجب تحديد وتبرير املعايير،)التي يتم على أساسها اختيار العينة)

في التقرير املفصل مع اإلشارة إلى الرصيد الجاري) املذكورة أعاله،)

الذي تمت دراسته.

املادة)14

 76 يتأكد مراقبو الحسابات من تقيد املؤسسات بأحكام املادة)

من القانون رقم)103.12)املشار إليه أعاله.

ويبينون في تقريرهم التعديالت التي يجب،)حسب رأيهم،)إدخالها)

على النسب االحترازية.

املادة)15

يقوم مراقبو الحسابات بموافاة بنك املغرب بما يلي):

القانون في  املنصوص عليه  التركيبية  بالقوائم  املتعلق  التقرير   * 

تقرير االقتضاء  وعند  املساهمة،  بشركات  املتعلق   17.95  رقم 

الرأي بشأن القوائم املالية املجمعة ؛

* التقرير الخاص املتعلق باالتفاقات املنصوص عليها في املادتين 58 

و 97 من القانون رقم 17.95 السالف الذكر ؛

* تقرير مفصل يتضمن :

- تقييمهم ملدى احترام اإلجراءات املتخذة تطبيقا ألحكام املادة 76 

من القانون رقم 103.12 املشار إليه أعاله؛

للمؤسسة،  الداخلية  املراقبة  نظام  ونجاعة  تقييمهم ملالءمة   -

تمارسها  التي  األنشطة  وطبيعة  املؤسسة  حجم  إلى  بالنظر 

واملخاطر التي تتعرض لها ؛

- مكامن القصور التي تمت معاينتها على مستوى :

• التنظيم العام للمراقبة الداخلية ؛

• أنظمة املراقبة املشار إليها في املواد من 2 إلى 7 أعاله، مع تحديد 

النصوص  في  عليها  املنصوص  الحدود  تجاوزات  ومبلغ  عدد 

التنظيمية أو على املستوى الداخلي أو هما معا؛

• نظام معالجة املعلومات.

- املالحظات ومكامن الخلل التي تم رصدها في إطار التحقق من 

صحة املعلومات املوجهة إلى العموم وتطابقها مع الحسابات؛

- كل املالحظات ومكامن الخلل التي تم رصدها أثناء التحقيقات 

التي يجرونها.

ويحددون ما إذا كان قد تم إخبار مجلس اإلدارة أو مجلس اإلدارة)

الجماعية ومجلس الرقابة بمكامن الخلل في الوقت املناسب وما إذا)

كانت قد أفضت هذه األخيرة إلى اتخاذ تدابير التسوية املناسبة.

ويقدمون كذلك التوصيات التي من شأنها معالجة أوجه الضعف)

والقصور التي تم رصدها.

املادة)16

يجب إرسال التقارير املشار إليها في املادة)15)أعاله،)بعد أن تكون)

مؤرخة وموقع عليها بصفة صحيحة من طرف مراقبي الحسابات،)إلى)

مديرية اإلشراف البنكي التابعة لبنك املغرب داخل أجل أقصاه):

- 15 يوما قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة العادية للمساهمين في 

املؤسسة أو الجهاز الذي يقوم مقامها، في ما يتعلق بالتقرير املتعلق 

بالقوائم التركيبية الفردية، و بالتقرير الخاص املتعلق باالتفاقات 

وعند االقتضاء تقرير الرأي بشأن القوائم املالية املجمعة ؛

- 15 يونيو من السنة املحاسبية املوالية للسنة التي أنجزت خاللها 

مهمة مراقبي الحسابات، فيما يتعلق بالتقرير التفصيلي.

عليها املنصوص  اآلجال  الحسابات  مراقب  يحترم  لم  حالة   في 

أو مقتضيات هذا املنشور،)يقوم بنك املغرب بإخبار املؤسسة بذلك)

ويأخذ ذلك في االعتبار))في قرارات املوافقة على التعيين الالحقة.)

املادة)17

يتعين على) أعاله،) (15 ألجل إعداد التقارير املشار إليها في املادة)

الوثائق) كافة  الحسابات  مراقبي  إشارة  رهن  تضع  أن  املؤسسة 

الوقت) في  وذلك  بمهمتهم،) للقيام  يرونها ضرورية  التي  واملعلومات 

املناسب.

وتقوم املؤسسة بتنظيم اجتماعات دورية بين مراقبي حساباتها)

ومفتحصيها الداخليين لغرض دراسة القضايا املتعلقة بنظام املراقبة)

الداخلية واملسائل األخرى ذات االهتمام املتبادل.

املادة)18

 تدخل مقتضيات هذا املنشور حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره

في الجريدة الرسمية.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
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مرس2ملرقم)2.379).))صادرلفي)2))منلش2ال)2882 ))2)و2ن20)2)2)) 

وو�ضيلب2ضعلالئحةلمستف0 ونلج دلمنلقطعلأرض0ةلفالح0ة)

أقلقابلةل لفالحةلمنلأمالكلا  ق ةلالخاصةلعلىلإثرلإسواط)

حقلاملمن2حةل هملسابوالبإقل0ملالج و 8.

رئيس الحكومة،

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)7)و)8)و)24)و)25)و)26)و)28)منه)؛

جمادى) من  (29 في) الصادر  (2.01.108 رقم) املرسوم  وعلى 

املشار) الشريف  الظهير  بتطبيق  ()2006 يوليو) (25( اآلخرة)1427 

 1392 القعدة) ذي  من  (22 في) الصادر  رقم)1.72.277) أعاله  إليه 

)29)ديسمبر)1972()؛

 1398 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.78.209 رقم) املرسوم  وعلى 

)10)أكتوبر)1978()بتحديد الئحة الفالحين املستفيدين من األرا�ضي)

الفالحية أو القابلة للفالحة من ملك الدولة الخاصة بإقليم الجديدة)؛

من) (7 وعلى الرأي الذي أبدته اللجنة املنصوص عليها في الفصل)

22)من) الصادر في) (1.72.277 الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم)

املنعقدة) اجتماعاتها  خالل  ()1972 ديسمبر) (29( ذي القعدة)1392 

1983 سبتمبر) (16 و) (1981 نوفمبر) (23 و) (1979 أكتوبر) (15  بتاريخ)

و)20)ديسمبر)1985)و)8)يونيو)2016)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  وباقتراح من 

ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح) واملياه والغابات،)

اإلدارة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

الفالحية) األرضية  القطع  من  الجدد  املستفيدين  الئحة  توضع 

بتعاونية) املتواجدة  الخاصة  الدولة  أمالك  من  للفالحة  أو القابلة 

بجماعة سيدي امحمد اخديم تجزئة) »الجعفرية«) اإلصالح الزراعي)

رباط دوميراك بإقليم الجديدة واملمنوحة لهم على إثر إسقاط حق)

بعض املستفيدين األصليين وفق الجدول رفقته):

رقمل

ا وطذة
املستف0 قنلالج د مراس0ملإسواطلالحق املستف0 قنلاألصل20ن

مشاعة العربي الحضري
2.86.494 صادر في 20 من 

رجب 1417 )2 ديسمبر 1996(
أحمد بن علي الحميدي

مشاعة عبد هللا البياري
2.86.495 صادر في 20 من 

رجب 1417 )2 ديسمبر 1996(

إسماعيل بن احمد 

بن عبد الرحمان

مشاعة احمد بلوان
2.86.496 صادر في 20 من 

رجب 1417 )2 ديسمبر 1996(
العربي بن إبراهيم بن علي

مشاعة املهدي عنون
2.86.497 صادر في 20 من 

رجب 1417 )2 ديسمبر 1996(
عبد هللا بن محمد الطيبي

مشاعة عبد الرحيم حمير
2.86.498 صادر في 20 من 

رجب 1417 )2 ديسمبر 1996(

محمد بن عبد السالم 

بن احمد

مشاعة محمد فضيلي بن الحسن
 2.18.750 صادر في 

5 صفر 1440 )15 أكتوبر 2018(

 إبراهيم بن محمد 

بن إبراهيم

مشاعة بوشعيب خطات
 2.18.751 صادر في 

5 صفر 1440 )15 أكتوبر 2018(

 احمد بن محمد 

بن مسعود

مشاعة محمد كرباني
 2.18.752 صادر في 

5 صفر 1440 )15 أكتوبر 2018(
ميلود بن محمد بن ميلود

مشاعة محمد البياري
 2.18.753 صادر في 

5 صفر 1440 )15 أكتوبر 2018(
محمد بن علي بن عمارة

مشاعة احمد العزيز
 2.18.754 صادر في 

5 صفر 1440 )15 أكتوبر 2018(
حابات علي بن بوشعيب

مشاعة احمد ودين
 2.18.755 صادر في 

5 صفر 1440 )15 أكتوبر 2018(

محمد بن بوشعيب 

بن املختار

املادة الثانية

بالجريدة) ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  في  جاء) ما  بتنفيذ  يعهد 

الرسمية،)إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه)

والغابات ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)

كل واحد منهم فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)20)من شوال)1441 )12)يونيو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نص2صلخاصة
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ا بحري) قا ص0 ل ا فالحةل ققزيرل ا  اخل0ةل مشتركل 2زيرل قرارل

في) صادرل (25(2.(2 رقم) قا غاباتل قامل0اهل ا ورقيةل قا تنم0ةل

29)منلش2ال)2882 )22)و2ن20)2)2)()وو�ضيلبا تجزيء) فائ 8)

املالكلعلىلا ش0اعل لذوارلالجماعيلاملسمى)»املخا 0ف«)ا تابع)

ا ري) دائر8ل داخلل قا 2اقعل »املخا 0ف«) ا سال 0ة)  لجماعةل

با غربلبإقل0ملس0 يلسل0مان.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 

64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

 1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)

)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)

بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 

10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة قانون لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

الصادر في) (435.71 وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)

األرا�ضي) في  الحقوق  ذوي  قائمة  على  باملوافقة  (1972 14)سبتمبر)

الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى)»املخاليف«)

العقاري) الرسم  موضوع  »املخاليف«،) الساللية) للجماعة  التابع 

الري) دائرة  داخل  والواقع  سليمان  سيدي  بإقليم  (R/13153(عدد

 1/5000 كما هو محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس) بالغرب،)

امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)19)من شوال)1441 )11)يونيو)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ا بحري) قا ص0 ل ا فالحةل ققزيرل ا  اخل0ةل مشتركل 2زيرل قرارل

في) صادرل (25(2.(2 رقم) قا غاباتل قامل0اهل ا ورقيةل قا تنم0ةل

با تجزيء) وو�ضيل ()(2(2 و2ن20) (22(  2882 ش2ال) منل (29

»زكيروة«)  فائ 8لاملالكلعلىلا ش0اعل لذوارلالجماعيلاملسمى)

ا تابعل لجماعةلا سال 0ة)»ازكارير«)قا 2اقعلداخللدائر8لا ري)

با غربلبإقل0ملس0 يلسل0مان.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 

64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

 1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)

)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)

بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 

10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة قانون لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

الصادر في) (435.71 وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)

األرا�ضي) في  الحقوق  ذوي  قائمة  على  باملوافقة  (1972 14)سبتمبر)

الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع للعقار الجماعي املسمى)»زكيرية«)

موضوع الرسم العقاري عدد) »ازكارير«،) التابع للجماعة الساللية)

R/14538)بإقليم سيدي سليمان والواقع داخل دائرة الري بالغرب،)

امللحق) (1/5000 املقياس) التجزيئي ذي  التصميم  في  كما هو محدد 

بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)19)من شوال)1441 )11)يونيو)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ا بحري) قا ص0 ل ا فالحةل ققزيرل ا  اخل0ةل مشتركل 2زيرل قرارل

في) صادرل (25((.(2 رقم) قا غاباتل قامل0اهل ا ورقيةل قا تنم0ةل

29)منلش2ال)2882 )22)و2ن20)2)2)()وو�ضيلبا تجزيء) فائ 8)

املالكلعلىلا ش0اعل لذوارلالجماعيلاملسمى)»بالدلجماعةلأقالد)

ف0ال)II«)ا تابعل لجماعةلا سال 0ة)»أقالدلف0ال«)قا 2اقعلداخل)

دائر8لا ريلبا غربلبإقل0ملس0 يلسل0مان.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 

64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

 1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)

)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)

بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 

10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة قانون لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

الصادر في) (435.71 وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)

األرا�ضي) في  الحقوق  ذوي  قائمة  على  باملوافقة  (1972 14)سبتمبر)

الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

»بالد) املسمى) الجماعي  للعقار  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 

جماعة أوالد فيال)II«)التابع للجماعة الساللية)»أوالد فيال«،)موضوع)

الرسم العقاري عدد)R/12025)بإقليم سيدي سليمان والواقع داخل)

التجزيئي) التصميم  في  كما هو محدد  الغرب،) بمنطقة  الري   دائرة 

ذي املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)19)من شوال)1441 )11)يونيو)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ا بحري) قا ص0 ل ا فالحةل ققزيرل ا  اخل0ةل مشتركل 2زيرل قرارل
في) صادرل (25(3.(2 رقم) قا غاباتل قامل0اهل ا ورقيةل قا تنم0ةل
با تجزيء) وو�ضيل ()(2(2 و2ن20) (22(  2882 ش2ال) منل (29
املسم0ين) الجماع0ينل ا ش0اعل لذوارينل علىل املالكل  فائ 8ل
(»( »بالدلجماعةلالحمامشة) ق) (»2 »بالدلجماعةلالحمامشة)
قا 2اقذينلداخل) »الحمامشة«) ا تابذينل لجماعةلا سال 0ة)

دائر8لا ريلبا غربلبإقل0ملس0 يلسل0مان.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 

64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

 1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)

)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)

بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 

10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة قانون لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

الصادر في) (435.71 وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)

األرا�ضي) في  الحقوق  ذوي  قائمة  على  باملوافقة  (1972 14)سبتمبر)

الجماعية الواقعة بدائرة الري بالغرب بإقليم القنيطرة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسميين) الجماعيين  للعقارين  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 
التابعين) (»2 »بالد جماعة الحمامشة) و) (»1 »بالد جماعة الحمامشة)

عدد) العقاريين  الرسمين  موضوع  »حمامشة«،) الساللية) للجماعة 

داخل) والواقعين  سليمان  سيدي  بإقليم  (R/12099 و) (R/12024

دائرة الري بمنطقة الغرب،)كما هو محدد في التصميم التجزيئي ذي)

املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)19)من شوال)1441 )11)يونيو)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ا بحري) قا ص0 ل ا فالحةل ققزيرل ا  اخل0ةل مشتركل 2زيرل قرارل
في) صادرل (25(8.(2 رقم) قا غاباتل قامل0اهل ا ورقيةل قا تنم0ةل
29)منلش2ال)2882 )22)و2ن20)2)2)()وو�ضيلبا تجزيء) فائ 8)
املالكلعلىلا ش0اعل لذوارلالجماعيلاملسمى)»املستجلة«)ا تابع)
قا 2اقعلداخللدائر8لا ري) »أقالدلمل2ك«)  لجماعةلا سال 0ة)

با غربلإقل0ملس0 يلسل0مان.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 

64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

 1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)

)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)

بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 

10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة قانون لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

واإلعالم) الداخلية  في  الدولة  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

()1995 يناير) (30(  1415 شعبان) من  (28 في) الصادر  (112.95 رقم)

األرا�ضي) ببعض  الخاصة  الحقوق  ذوي  قائمات  على  باملوافقة 

الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو)

املتوسط))إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم(،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسمى) الجماعي  للعقار  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 

»املستجلة«)التابع للجماعة الساللية)»أوالد ملوك«،)موضوع الرسم)

بإقليم سيدي سليمان والواقع داخل دائرة) (R/14241(العقاري عدد

ذي) التجزيئي  التصميم  في  محدد  هو  كما  الغرب،) بمنطقة  الري 

املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)19)من شوال)1441 )11)يونيو)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ا بحري) قا ص0 ل ا فالحةل ققزيرل ا  اخل0ةل مشتركل 2زيرل قرارل
في) صادرل (25(5.(2 رقم) قا غاباتل قامل0اهل ا ورقيةل قا تنم0ةل
با تجزيء) وو�ضيل ()(2(2 و2ن20) (22(  2882 ش2ال) منل (29
»بالد) املسمى) الجماعيل ا ش0اعل لذوارل علىل املالكل  فائ 8ل
»بكار8«) ا تابعل لجماعةلا سال 0ة) (»6 جماعةلا بكار8لسكت2ر)

قا 2اقعلداخللدائر8لا ريلبا غربلبإقل0ملس0 يلسل0مان.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 
64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)
 1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)
)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)
بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 
10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة قانون لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

واإلعالم) الداخلية  في  الدولة  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 
()1995 يناير) (30(  1415 شعبان) من  (28 في) الصادر  (112.95 رقم)
األرا�ضي) ببعض  الخاصة  الحقوق  ذوي  قائمات  على  باملوافقة 
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو)

املتوسط))إقليمي القنيطرة وسيدي قاسم(،

قررا ما يلي :

املادة األولى

»بالد) املسمى) الجماعي  للعقار  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 
جماعة البكارة سكتور)6«)التابع للجماعة الساللية)»بكارة«،)موضوع)
سيدي) بإقليم  (R/13909 و) (R/45461 عدد) العقاريين  الرسمين 
سليمان والواقعين داخل دائرة الري بمنطقة الغرب،)كما هو محدد)
1/5000)امللحق بأصل هذا القرار) في التصميم التجزيئي ذي املقياس)

املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)19)من شوال)1441 )11)يونيو)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ا بحري) قا ص0 ل ا فالحةل ققزيرل ا  اخل0ةل مشتركل 2زيرل قرارل
في) صادرل (25(6.(2 رقم) قا غاباتل قامل0اهل ا ورقيةل قا تنم0ةل
با تجزيء) وو�ضيل ()(2(2 و2ن20) (22(  2882 ش2ال) منل (29
املسم0ين) الجماع0ينل ا ش0اعل لذوارينل علىل املالكل  فائ 8ل
»بالدلجماعةلمجار8«)ق)»جماعةلا نجار8«)ا تابذينل لجماعة)
بإقل0م) با غربل ا ريل دائر8ل فيل قا 2اقذينل »نجار8«) ا سال 0ة)

ا ون0طر8.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 
64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)
 1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)
)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)
بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 
10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة قانون لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

واإلعالم) الداخلية  في  الدولة  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 
()1995 يناير) (30(  1415 شعبان) من  (28 في) الصادر  (112.95 رقم)
األرا�ضي) ببعض  الخاصة  الحقوق  ذوي  قائمات  على  باملوافقة 
الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو)

املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم،

قررا ما يلي :

املادة األولى

املسميين) الجماعيين  للعقارين  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 
»بالد جماعة مجارة«)و)»جماعة النجارة«)التابعين للجماعة الساللية)
 R/14339(و(R/29862(النجارة«،)موضوع الرسمين العقاريين عدد«
بإقليم القنيطرة والواقعين داخل دائرة الري بمنطقة الغرب،)كما هو)
1/5000)امللحق بأصل هذا) محدد في التصميم التجزيئي ذي املقياس)

القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)19)من شوال)1441 )11)يونيو)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ا بحري) قا ص0 ل ا فالحةل ققزيرل ا  اخل0ةل مشتركل 2زيرل قرارل
في) صادرل (25(7.(2 رقم) قا غاباتل قامل0اهل ا ورقيةل قا تنم0ةل
با تجزيء) وو�ضيل ()(2(2 و2ن20) (22(  2882 ش2ال) منل (29
»بالد) املسمى) الجماعيل ا ش0اعل لذوارل علىل املالكل  فائ 8ل
جماعةلا نجار8)2«)ا تابعل لجماعةلا سال 0ة)»ا نجار8لا 2اد«)

قا 2اقعلفيلدائر8لا ريلبا غربلبإقل0ملا ون0طر8.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 

64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

 1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.31 وعلى املرسوم رقم)

)25)يوليو)1969()بتحديد إحدى دوائر الري بالغرب بإقليم القنيطرة)

بتاريخ) (1.69.25 رقم) الشريف  الظهير  مقتضيات  عليها  الجارية 

10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة قانون لالستثمارات)

الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

واإلعالم) الداخلية  في  الدولة  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

()1995 يناير) (30(  1415 شعبان) من  (28 في) الصادر  (112.95 رقم)

األرا�ضي) ببعض  الخاصة  الحقوق  ذوي  قائمات  على  باملوافقة 

الجماعية الواقعة داخل دوائر الري بمنطقة الغرب وحوض سبو)

املتوسط بإقليمي القنيطرة وسيدي قاسم،

قررا ما يلي :

املادة األولى

»بالد) املسمى) الجماعي  للعقار  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 

جماعة النجارة)1«)التابع للجماعة الساللية)»النجارة الواد«،)موضوع)

داخل) والواقع  القنيطرة  بإقليم  (R/21584 عدد) العقاري  الرسم 

دائرة الري بمنطقة الغرب،)كما هو محدد في التصميم التجزيئي ذي)

املقياس)1/5000)امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)19)من شوال)1441 )11)يونيو)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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ا بحري) قا ص0 ل ا فالحةل ققزيرل ا  اخل0ةل مشتركل 2زيرل قرارل
في) صادرل (25(8.(2 رقم) قا غاباتل قامل0اهل ا ورقيةل قا تنم0ةل
29)منلش2ال)2882 )22)و2ن20)2)2)()وو�ضيلبا تجزيء) فائ 8)
»بك2 0كت0ف) املسمى) الجماعيل ا ش0اعل لذوارل علىل املالكل
»أهللعين) ا تابعل لجماعةلا سال 0ة) ديلأهللعينلم و2نة«)
م و2نة«)قا 2اقعلفيلدائر8لا ريلبح2ضلسب2لاملت2سطلبإقل0م)

تاقنات.

وزير الداخلية،
ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)
املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 
64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)
 1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1404 من شعبان) (22 الصادر في) (2.84.320 وعلى املرسوم رقم)
بتحديد القطاعين الثاني والثالث للمنطقة املسقية) ()1984 ماي) (24(
بحوض سبو املتوسط بأقاليم فاس وتاونات وسيدي قاسم الخاضعة)
ألحكام الظهير الشريف رقم)1.69.25)بتاريخ)10)جمادى األولى)1389 
كما) املعتبر بمثابة قانون لالستثمارات الفالحية،) ()1969 )25)يوليو)

وقع تغييره وتتميمه)؛

3098.14)الصادر في) وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم)
باملصادقة على لوائح) ()2014 سبتمبر) (12(  1435 16)من ذي القعدة)
بإقليم) أهل عين مديونة  الساللية  للجماعة  التابعين  الحقوق  ذوي 
تاونات والواقعة داخل دوائر الري بحوض سبو املتوسط بأقاليم)

فاس وتاونات وسيدي قاسم،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع امللك الجماعي املسمى)»بكوليكتيف)
التابع للجماعة الساللية)»أهل عين مديونة«،) دي أهل عين مديونة«)
موضوع الرسم العقاري عدد)R/8846)بإقليم تاونات والواقع داخل)
وتاونات وسيدي) فاس  بأقاليم  املتوسط  بحوض سبو  الري  دائرة 
 1/5000 التجزيئي ذي املقياس) في التصميم  كما هو محدد  قاسم،)

امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)19)من شوال)1441 )11)يونيو)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ا بحري) قا ص0 ل ا فالحةل ققزيرل ا  اخل0ةل مشتركل 2زيرل قرارل

في) صادرل (25(9.(2 رقم) قا غاباتل قامل0اهل ا ورقيةل قا تنم0ةل

با تجزيء) وو�ضيل ()(2(2 و2ن20) (22(  2882 ش2ال) منل (29

»غابة«)  فائ 8لاملالكلعلىلا ش0اعل لذوارلالجماعيلاملسمى)
قا 2اقعلفيلدائر8لا ري) ا تابعل لجماعةلا سال 0ة)»أقالدلزاور«)

بتاد ةلبإقل0ملا فو0هلبنلصالح.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى) (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم) بناء)

املتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25( األولى)1389 

64.17)الصادر) في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)

 1440 ذي الحجة) (7 بتاريخ) (1.19.117 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)أغسطس)2019()؛

 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (2.69.33 وعلى املرسوم رقم)

)25)يوليو)1969()بتحديد دوائر الري بتادلة بإقليم بني مالل الجارية)

عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)1.69.25)الصادر في)10)جمادى)

األولى)1389 )25)يوليو)1969()بمثابة قانون لالستثمارات الفالحية،)

كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الصادر) (2211.19 وبعد االطالع على قرار لوزير الداخلية رقم)

باملصادقة على لوائح ذوي) ()2019 يوليو) (3(  1440 من شوال) (29 في)

أراضيها) والواقعة  زاير   أوالد  الساللية  للجماعة  التابعين  الحقوق 

داخل دوائر الري بتادلة بإقليم الفقيه بن صالح،

قررا ما يلي :

املادة األولى

»غابة«) املسمى) الجماعي  امللك  الشياع  على  املالك  لفائدة  يجزأ 

التابع للجماعة الساللية)»أوالد زاير«،)موضوع الرسم العقاري عدد)

8104/10)بإقليم الفقيه بن صالح والواقع داخل دائرة الري بتادلة،)

امللحق) (1/5000 املقياس) التجزيئي ذي  التصميم  في  كما هو محدد 

بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)19)من شوال)1441 )11)يونيو)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت. 

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)
ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
بتغ0ير)  ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 صادرلفي) (2833.(2 رقم)
 2828 شذبان) (( في) ا صادرل ((963.97 رقم) ا ورارل قتتم0مل
)3)ديسمبر)2997()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م)

دكت2رلفيلا طب.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)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)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)
معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ا سذ2دوة):

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

جامعة  من  مسلمة  والجراحة  الطب  في  البكالوريوس  »-درجة 
بشهادة  مشفوعة   ،2018 يوليو   31 في  السعودية  »الفيصل، 
الطب  كلية  طرف  من  مسلمة  واملؤهالت  للمعلومات  »تقييم 

»والصيدلة بالدار البيضاء بتاريخ 28 يناير 2020.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
بتغ0ير)  ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 صادرلفي) (2835.(2 رقم)

 2828 شذبان) (( في) ا صادرل ((963.97 رقم) ا ورارل قتتم0مل

)3)ديسمبر)2997()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م)

دكت2رلفيلا طب.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

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

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)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)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

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

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

.......................................................................................................«
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»-)ف0 را 0ةلرقس0ا):

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

« – Qualification de médecin, dans la spécialité médecine 
« générale, délivrée par l’Université d’Etat de médecine 
«  I.P. Pavlov de Riazan - Fédération de Russie - 
« le 23 juin 2016, assortie d’un stage de deux années, 
« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 
« Marrakech - le 17 février 2020.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)
ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
بتغ0ير)  ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 صادرلفي) (2836.(2 رقم)
 2828 شذبان) (( في) ا صادرل ((963.97 رقم) ا ورارل قتتم0مل
)3)ديسمبر)2997()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م)

دكت2رلفيلا طب.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997()بتحديد)
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)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)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)
معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)أقكران0ا):

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

« – Physician doctor of medicine, in speciality general 
«  medicine, délivré par Kharkiv national medical 
« University - Ukraine - le 25 juin 2010, assorti d’un 
« stage de deux années, une année au sein du Centre 
« hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année 
« au sein du Centre hospitalier régional Moulay Youssef 
« de Casablanca, validé par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca - le 10 février 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)
ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
بتتم0م  ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 في) صادرل (2837.(2  رقم)

 28(5 صفر) منل (25 في) ا صادرل (572.28 رقم) ا ورارل
بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م) ()(228 أبريل) (6(

ا تخصصلفيلا طب،)تخصص):)األمراضلالجل وة.

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)
()2004 1425 )6)أبريل) 15)من صفر) 570.04)الصادر في) العلمي رقم)
الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)األمراض الجلدية،)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
10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)570.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)األمراض الجلدية):

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

»-)أقكران0ا):

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

« – Certificate of specialized training in medicine (clinical 
« ordinatura) specialization in dermatovenereology, 
«  délivré par Kharkiv medical Academy of post-
« graduate education - Ukraine - le 6 octobre 2016, 
« assorti d’un stage de deux années : une année au 
« sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca 
« et une année au sein du Centre hospitalier régional 
« Moulay Youssef de Casablanca, validé par la Faculté 
«  de médecine et de pharmacie de Casablanca - 
« le 10 février 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)
ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
رقم)2).2838)صادرلفي)5)ش2ال)2882 )8))ماي)2)2)) بتتم0ملا ورار)
 ((228 أبريل) (6(  28(5 25)منلصفر) ا صادرلفي) رقم)572.28)
في) ا تخصصل دبل2مل تذادلل ا تيل ا شهاداتل الئحةل بتح و ل

ا طب،)تخصص):)األمراضلالجل وة.

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)
()2004 1425 )6)أبريل) 15)من صفر) 570.04)الصادر في) العلمي رقم)
الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)األمراض الجلدية،)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

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)570.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)األمراض الجلدية):

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

»-)ا سينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de dermatologie- 
« vénéréologie, délivré par la Faculté de médecine, de 
« pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh-Anta- 
« Diop de Dakar - Sénégal - le 3 novembre 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 février 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)
ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
بتتم0م  ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 في) صادرل (2839.(2  رقم)

 28(5 صفر) منل (25 في) ا صادرل رقم)572.28) ا ورارل
بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م) ()(228 أبريل) (6(

ا تخصصلفيلا طب،)تخصص):)األمراضلالجل وة.

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)

()2004 1425 )6)أبريل) 15)من صفر) 570.04)الصادر في) العلمي رقم)

الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)األمراض الجلدية،)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

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)570.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)األمراض الجلدية):

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

»-)ا سينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de dermatologie 

« vénérologie, délivré par la Faculté de médecine, de 

« pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh-Anta- 

« Diop de Dakar - Sénégal - le 8 février 2019, assorti 

« d’une attestation d’évaluation des connaissances et 

« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Casablanca - le 10 février 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

بتتم0م  ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 في) صادرل (2882.(2  رقم)

 28(5 صفر) منل (25 في) ا صادرل (572.28 رقم) ا ورارل

بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م) ()(228 أبريل) (6(

ا تخصصلفيلا طب،)تخصص):)األمراضلالجل وة.

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)

()2004 1425 )6)أبريل) 15)من صفر) 570.04)الصادر في) العلمي رقم)

الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)األمراض الجلدية،)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

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)570.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)األمراض الجلدية):

.........................................................................................................«
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»-)ا سينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de dermatologie- 
« vénéréologie, délivré par la Faculté de médecine, de 
« pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh-Anta- 
« Diop de Dakar - Sénégal - le 5 décembre 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 février 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

بتغ0ير)  ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 صادرلفي) (2882.(2 رقم)

 2828 شذبان) (( في) ا صادرل ((963.97 رقم) ا ورارل قتتم0مل

)3)ديسمبر)2997()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م)

دكت2رلفيلا طب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

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

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)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)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

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

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ف0 را 0ةلرقس0ا):

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

»(–(Qualification(de(médecin,(dans(la(spécialité(médecine(
»(générale,( délivrée( par( l’Université( d’Etat( de( médecine(
»(I.P.( Pavlov( de( Riazan( -( Fédération( de( Russie( - 
»(le( 3( juillet( 2017,( assortie( d’un( stage( de( deux( années,(
»(validé(par( la( Faculté(de(médecine( et(de(pharmacie(de(
»(Marrakech(-(le(11(février(2020.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

بتغ0ير)  ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 صادرلفي) (288(.(2 رقم)

 2828 شذبان) (( في) ا صادرل ((963.97 رقم) ا ورارل قتتم0مل

)3)ديسمبر)2997()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م)

دكت2رلفيلا طب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

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

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)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)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

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

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)رقمان0ا):

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

«  –  Titlul de doctor-medic, in domeniul sanatate, 

«  programul medicina, délivré par Facultatea de 

«  medicina, Universitatii de medicina si farmacie 

«  «  Victor Babes  » din Timisoara - Roumanie - le 

« 4 janvier 2018, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par 

« la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 

« 3 février 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
رقم)2).2883)صادرلفي)5)ش2ال)2882 )8))ماي)2)2)()بتتم0م)

 28(5 ا وذ 8) عيل منل (28 في) ا صادرل ((289.28 رقم) ا ورارل

تذادل) ا تيل ا شهاداتل الئحةل بتح و ل ()(228 ديسمبر) ((7(

دبل2ملا تخصصلفيلا طب،)تخصص):)أمراضلا ولب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2004 ديسمبر) (27(

التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب،)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

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه) املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

1425 القعدة) ذي  من  (14 في) الصادر  (2189.04 رقم)  أعاله 

)27)ديسمبر)2004()):

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب):

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

»-)فرنسا):

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

«  –  Diplôme interuniversitaire de spécialisation de 
« pathologie cardio-vasculaire, délivré par l’Université 
« de Rennes I - France - le 11 juin 1999, assorti d’une 
«  attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Rabat - le 5 février 2020. »
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)
ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
بتغ0ير)  ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 صادرلفي) (2885.(2 رقم)
 2828 شذبان) (( في) ا صادرل ((963.97 رقم) ا ورارل قتتم0مل
)3)ديسمبر)2997()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م)

دكت2رلفيلا طب.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

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

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)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)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)
معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)رقمان0ا):

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

«  –  Titlul de doctor medic in domeniul sanatate, 
«  programul medicina, délivré par Facultatea de 
«  medicina, Universitatii de medicina si farmacie 
«  «  Victor Babes  » din Timisoara - Roumanie - le 
« 28 janvier 2019, assorti d’une attestation d’évaluation 
« des connaissances et des compétences, délivrée par 
« la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 
« 6 janvier 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

 ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 في) صادرل (2886.(2 رقم)

بتتم0ملا ورارلرقم)753.26)ا صادرلفي)7))منلرب0علاألقل)7)28 

)6))أبريل)226)()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م)

ا تخصصلفيلا طب،)تخصص):)أمراضلا كلي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

األطر والبحث العلمي رقم)753.06)الصادر في)27)من ربيع األول)1427  

)26)أبريل)2006()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي،)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)

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،



8229الجريدة الرسمية عدد)6901 - 28)ذو القعدة)1441 )20)يوليو)2020( 

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)753.06)الصادر في)27)من ربيع األول)1427 )26)أبريل)2006():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي):

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

»)-)ا سينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de néphrologie, 
« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
«  d’odontologie - Université Cheikh-Anta-Diop de 
«  Dakar - Sénégal - le 2 avril 2019, assorti d’une 
«  attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Casablanca - le 29 janvier 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)
ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
رقم)2).2887)صادرلفي)5)ش2ال)2882 )8))ماي)2)2)()بتتم0م)
ا ورارلرقم)228.23))ا صادرلفي)7)رجب)8)28 )8)سبتمبر)223)) 
في) ا تخصصل دبل2مل تذادلل ا تيل ا شهاداتل الئحةل بتح و ل

ا طب،)تخصص):)ا تخ ورلقاإلنذاش.

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 سبتمبر) (4(  1424 رجب) (7 الصادر في) (2008.03 العلمي رقم)
الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)التخدير واإلنعاش،)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

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2008.03)الصادر))في)7)رجب))1424 )4)سبتمبر)2003():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)التخدير واإلنعاش):

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

»)-)ا سينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) d’anesthésie- 
«  réanimation, délivré par la Faculté de médecine, 
« de pharmacie et d’odontologie - Université Cheikh- 
« Anta-Diop de Dakar - Sénégal - le 17 juin 2019, assorti 
« d’une attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Rabat - le 3 février 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)
ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
بتغ0ير)  ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 صادرلفي) (2888.(2 رقم)
 2828 شذبان) (( في) ا صادرل ((963.97 رقم) ا ورارل قتتم0مل
)3)ديسمبر)2997()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م)

دكت2رلفيلا طب.

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

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

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

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)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)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

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

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ف0 را 0ةلرقس0ا):

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

«  –  Qualification en médecine-générale, docteur en 

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

« de Riazan - Fédération de Russie - le 25 juin 2012, 

« assortie d’un stage de deux années : une année au 

« sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de 

« Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier 

«  provincial de Berrechid, validé par la Faculté de 

« médecine et de pharmacie de Casablanca - le 7 février 

« 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

قا بحث) ا ذاليل با تذل0مل املكلفل ا ذلميل قا بحثل ا ذاليل

 ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 صادرلفي) (2889.(2 ا ذلميلرقم)

بتتم0ملا ورارلرقم)783.29)ا صادرلفي)6))منلرب0علاألقل)2832 

تذادل) ا تيل ا شهاداتل الئحةل بتح و ل ()(229 مارس) ((8(

ا ب20 2ج0ةلا طب0ة (: تخصص)  دبل2ملا تخصصلفيلا طب،)

)أقلا تحا 0للا ب20 2ج0ةلا طب0ة(.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2009 مارس) (24(

التحاليل) )أو  الطبية) البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص 

البيولوجية الطبية(،)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

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 )24)مارس)2009():

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

الطبية البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص   »دبلوم 

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

.......................................................................................................«
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»-)ف0 را 0ةلرقس0ا):

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

«  –  Diplôme d’études spécialisées de médecine 
« (ordinatura), dans la spécialité diagnostique clinique 
«  de laboratoire, délivré par l’Académie d’Etat de 
« médecine de Nijni Novgorod - Fédération de Russie - 
« le 19 septembre 2016, assorti d’un stage de deux années : 
« une année au sein du Centre hospitalier universitaire 
« Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du 
« Centre hospitalier provincial de Berrechid, validé par 
« la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 
« le 7 février 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
بتغ0ير)  ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 صادرلفي) (2852.(2 رقم)

 2828 شذبان) (( في) ا صادرل ((963.97 رقم) ا ورارل قتتم0مل

)3)ديسمبر)2997()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م)

دكت2رلفيلا طب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

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

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب،)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)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

»املادة األولى.)-)تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل)
»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)
معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ف0 را 0ةلرقس0ا):

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

« – Qualification de médecin, dans la spécialité médecine 
« générale, délivrée par l’Université d’Etat de médecine 
«  I.P. Pavlov de Riazan - Fédération de Russie - 
« le 23 juin 2016, assortie d’un stage de deux années :  
« du 26 avril 2017 au 11 mai 2018 au C.H.U Rabat- 
« Salé et du 4 juillet 2018 au 4 juillet 2019 à la province 
« de Sidi Bennour et d’une attestation d’évaluation 
« des connaissances et des compétences, délivrée par 
« la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - le 
« 6 janvier 2020.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)
ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
 ((2(2 )8))ماي)  2882 ش2ال) (5 في) صادرل (2852.(2 رقم)
بتتم0ملا ورارلرقم)783.29)ا صادرلفي)6))منلرب0علاألقل)2832 
تذادل) ا تيل ا شهاداتل الئحةل بتح و ل ()(229 مارس) ((8(
ا ب20 2ج0ةلا طب0ة (: تخصص)  دبل2ملا تخصصلفيلا طب،)

)أقلا تحا 0للا ب20 2ج0ةلا طب0ة(.

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

والتعليم) الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
في) الصادر  (743.09 رقم) العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي 
26)من ربيع األول)1430 )24)مارس)2009()بتحديد الئحة الشهادات)
التي تعادل دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)البيولوجية الطبية)

)أو التحاليل البيولوجية الطبية(،)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)

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430 )24)مارس)2009():

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

الطبية البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص   »دبلوم 

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

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

»)-)فرنسا):

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

« – Diplôme d’études spécialisées en biologie médicale, 

« délivré par l’Université Jean Monnet-Saint-Etienne - 

« France - le 21 février 2018. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

 ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 في) صادرل (285(.(2 رقم)

بتتم0ملا ورارلرقم)753.26)ا صادرلفي)7))منلرب0علاألقل)7)28 

)6))أبريل)226)()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م)

ا تخصصلفيلا طب،)تخصص):)أمراضلا كلي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

األطر والبحث العلمي رقم)753.06)الصادر في)27)من ربيع األول)1427  

)26)أبريل)2006()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي،)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)

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)753.06)الصادر في)27)من ربيع األول)1427 )26)أبريل)2006():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي):

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

»)-)إسبان0ا):

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

« – Especialidad de nefrologia, délivré par ministerio  
« de sanidad consumo y bienestar social - Espagne - le 
« 26 juillet 2019. »
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

((2(2 )8))ماي)  2882 ش2ال) (5 في) صادرل (2853.(2  رقم)

28(5 منلصفر) (25 في) ا صادرل (573.28 رقم) ا ورارل  بتتم0مل

بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م) ()(228 أبريل) (6(

ا تخصصلفيلا طب،)تخصص):)الجراحةلا ذامة.

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 

1425 صفر) من  (15 في) الصادر  (573.04 رقم) العلمي   والبحث 

)6)أبريل)2004()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

في الطب،)تخصص):)الجراحة العامة،)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

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)573.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)الجراحة العامة):

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

»-)ا سينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de chirurgie 
«  générale, délivré par la Faculté de médecine, de 
«  pharmacie et d’odontologie - Université Cheikh- 
« Anta-Diop de Dakar - Sénégal - le 20 mars 2019,  
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 
«  et des compétences, délivrée par la Faculté de 
« médecine et de pharmacie de Fès - le 21 février 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

((2(2 )8))ماي)  2882 ش2ال) (5 في) صادرل (2858.(2  رقم)

 28(8 رجب) (7 في) ا صادرل (666.23 رقم) ا ورارل بتتم0مل

)8)سبتمبر)223)()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م)

ا تخصصلفيلا طب،)تخصص):)أمراضلاملسا كلا ب2 0ة.

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 سبتمبر) (4(  1424 رجب) (7 في) الصادر  (666.03 رقم) العلمي 

الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)أمراض املسالك البولية،)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

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)666.03)الصادر في)7)رجب)1424 )4)سبتمبر)2003():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض املسالك البولية):

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

»-)ا سينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) d’urologie, 
« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et  
«  d’odontologie - Université Cheikh-Anta-Diop 
« de Dakar - Sénégal - le 29 mai 2019,  assorti d’une 
«  attestation d’évaluation des connaissances et des 
« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et 
« de pharmacie de Casablanca - le 27 février 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

رقم)2).2856)صادرلفي)5)ش2ال)2882 )8))ماي)2)2)()بتتم0م)

 28(5 ا وذ 8) عيل منل (28 في) ا صادرل ((289.28 رقم) ا ورارل

تذادل) ا تيل ا شهاداتل الئحةل بتح و ل ()(228 ديسمبر) ((7(

دبل2ملا تخصصلفيلا طب،)تخصص):)أمراضلا ولب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2004 ديسمبر) (27(

التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب،)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

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه) املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

1425 القعدة) ذي  من  (14 في) الصادر  (2189.04 رقم)  أعاله 

)27)ديسمبر)2004()):

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب):

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

»-)رقمان0ا):

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

« – Certificat de medic specialist cardiologie, délivré par 

« ministerul sanatatii - Roumanie - le 23 janvier 2018, 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

«  et des compétences, délivrée par la Faculté de 

« médecine et de pharmacie d’Oujda - le 6 février 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



5)82الجريدة الرسمية عدد)6901 - 28)ذو القعدة)1441 )20)يوليو)2020( 

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
بتتم0م  ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 في) صادرل (2857.(2  رقم)

 28(5 صفر) منل (25 في) ا صادرل رقم)572.28) ا ورارل

بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م) ()(228 أبريل) (6(

ا تخصصلفيلا طب،)تخصص):)األمراضلالجل وة.

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)

()2004 1425 )6)أبريل) 15)من صفر) 570.04)الصادر في) العلمي رقم)

الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)األمراض الجلدية،)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

10)مارس)2020)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)570.04)الصادر في)15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)األمراض الجلدية):

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

»-)ا سينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de dermatologie- 
« vénéréologie, délivré par la Faculté de médecine, de 
« pharmacie et d’odontologie - Université Cheikh-Anta- 
« Diop de Dakar - Sénégal - le 5 décembre 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 février 2020. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)
ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
رقم)2).2858)صادرلفي)5)ش2ال)2882 )8))ماي)2)2)()بتح و )

بذضلاملذادالتلبينلا شهادات.

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)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)
10)مارس)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

،)DEUP( املهنية) الجامعية  الدراسات  دبلوم  ملعادلة   تقبل 
:(Optique(et(optométrie(الشهادة التالية في

-(Brevet(de( technicien( supérieur(opticien-lunétier,( délivré(
par(l’Académie(de(Versailles(-(France(-(le(9(juillet(2010,

العلمية() )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 
أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

رقم)2).2859)صادرلفي)5)ش2ال)2882 )8))ماي)2)2)()بتح و )

بذضلاملذادالتلبينلا شهادات.

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)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

10)مارس)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

،)DEUP( املهنية) الجامعية  الدراسات  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

: Optique(et(optométrie(الشهادة التالية في

-(Brevet(de( technicien( supérieur(opticien-lunétier,( délivré(

par(l’Académie(de(Versailles(-(France(-(le(9(juillet(2008,

العلمية() )الشعب  الثانوي) للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

رقم)2).2862)صادرلفي)5)ش2ال)2882 )8))ماي)2)2)())بتح و )

بذضلاملذادالتلبينلا شهادات.

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)

10)مارس)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

التالية في)»تقويم السمع«):

-(Titulo(de(tecnico(superior(en(audiologia(protesica,(délivré(

par( Centro( profesional( europeo( de( Madrid( -( Espagne( -(

le( 23( juillet( 2018,( assorti( d’un( stage( validé(par( l’Institut(

supérieur( des( professions( infirmières( et( techniques( de(

santé(-(Rabat(-(le(4(mars(2020,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



7)82الجريدة الرسمية عدد)6901 - 28)ذو القعدة)1441 )20)يوليو)2020( 

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

 ((2(2 ماي) ((8(  2882 ش2ال) (5 في) صادرل (2862.(2 رقم)

 28(8 محرم) (7 في) ا صادرل (2823.2( رقم) ا ورارل بتتم0مل

)22)مارس)223)()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللدبل2م)

ا تحا 0ل) (: تخصص) قا ب20 2ج0ا،) ا ص0  ةل فيل ا تخصصل

ا ب20 2ج0ةلا طب0ة.

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)

في الصيدلة) التخصص  تعادل دبلوم  التي  الشهادات  بتحديد الئحة 

والبيولوجيا،)تخصص):)التحاليل البيولوجية الطبية،)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)

10)مارس)2020)؛

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):

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

»-)أقكران0ا):

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

«  –  Titre du spécialiste en spécialité : diagnostic de 

«  laboratoire clinique, délivré par l’Académie 

«  de médecine de Kharkov de l’enseignement post 

« universitaire - Ukraine - le 14 décembre 2009, assorti 

« d’un stage de 3 années et d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par 

« la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat - 

« le 1er octobre 2019.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
رقم)2).)286)صادرلفي)5)ش2ال)2882 )8))ماي)2)2)()بتغ0ير)

 28(8 منلمحرم) ((2 في) ا صادرل (325.23 ا ورارلرقم) قتتم0مل

)5))مارس)223)()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللشهاد8)

ا  كت2راهلفيلطبلاألسنان.

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)

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

 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)

10)مارس)2020)؛

وبعد استطالع رأي وزير الصحة،
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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.)

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

 »)بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»)الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها):

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

»-)ت2نس):

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

»- شهادة دكتوراه في طب األسنان املسلمة من كلية طب األسنان 

»باملنستير جامعة الوسط - تونس.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
رقم)2).2863)صادرلفي)5)ش2ال)2882 )8))ماي)2)2)()بتغ0ير)

 28(8 منلمحرم) ((2 في) ا صادرل (325.23 ا ورارلرقم) قتتم0مل

)5))مارس)223)()بتح و لالئحةلا شهاداتلا تيلتذادللشهاد8)

ا  كت2راهلفيلطبلاألسنان.

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)

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

10)مارس)2020)؛

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.)

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

 »)بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي،)شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

»)الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها):

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

»-)إوطا 0ا):

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

« – Laurea in odontoiatria e protesi dentaria, délivré par 

« Universita di Pisa - Italie.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)

ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)

2)2)()بتتم0م) 2882 )8))ماي) 5)ش2ال) 2).2868)صادرلفي) رقم)

 28(3 ا وذ 8) عيل منل (28 في  ا صادرل  ((88.2( رقم) ا ورارل

ا تيلتذادللدبل2م) ا شهاداتل بتح و لالئحةل )27)وناور)223)()

دكت2رلفيلا ص0  ة.

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)؛



9)82الجريدة الرسمية عدد)6901 - 28)ذو القعدة)1441 )20)يوليو)2020( 

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)

10)مارس)2020)؛

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

للطب) الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 

)الشعب) الثانوي) للتعليم  البكالوريا  مشفوعة بشهادة  »والصيدلة،)

»العلمية()أو ما يعادلها):

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

»-)إوطا 0ا):

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

« – Laurea specialistica in farmacia, 14/S - classe delle 

« lauree specialistiche in farmacia e farmacia industriale, 

« délivré par Niversita degli stvdi di vrbino Carlo bo - 

« Urbino - Italie.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرارل ل2زيرلاملنت بل  ىلقزيرلا ترب0ةلا 2طن0ةلقا تك2ينلاملنهيلقا تذل0م)
ا ذاليلقا بحثلا ذلميلاملكلفلبا تذل0ملا ذاليلقا بحثلا ذلمي)
2)2)()بتتم0م) 2882 )8))ماي) 5)ش2ال) 2).2865)صادرلفي) رقم)
 28(3 ا وذ 8) عيل منل (28 في  ا صادرل  ((88.2( رقم) ا ورارل
ا تيلتذادللدبل2م) ا شهاداتل بتح و لالئحةل )27)وناور)223)()

دكت2رلفيلا ص0  ة.

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)
10)مارس)2020)؛

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
للطب) الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 
)الشعب) الثانوي) للتعليم  البكالوريا  مشفوعة بشهادة  »والصيدلة،)

»العلمية()أو ما يعادلها):

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

»-)اسبان0ا):

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

« – Titulo unversitario oficial de licenciada en farmacia, 

« délivré par Universidad de Sevilla - Espagne.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)5)شوال)1441 )28)ماي)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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)موررل 2زيرلا تجهيزلقا نوللقلا ل2جيست0كلقاملاء)رقم)2).2698)صادرلفيلفاتحلعيلا وذ 8)2882 )3))و2ن20)2)2)()بتغ0يرلقتتم0م)

موررلقزيرلا تجهيزلقا نوللقلا ل2جيست0كلقاملاء)رقم)27.)85))ا صادرلفي)8))منلعيلالحجة)2838 )29)سبتمبر)227)) 

با تخليلعنلملك0ةلا وطعلاألرض0ةلا الزمةل بناء)س لتاركةلأقما�ضي))منطوةلاألشغال))()بإقل0ملجرس0ف.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء)على القانون رقم)

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()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى املرسوم رقم)2.15.03)الصادر في فاتح جمادى األولى)1436 )20)فبراير)2015()بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء)

سد تاركة أوما�ضي بإقليم جرسيف)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.139)الصادر في)17)من جمادى اآلخرة)1438 )16)مارس)2017()بتجديد املنفعة العامة القاضية)

ببناء)سد تاركة أوما�ضي بإقليم جرسيف)؛

وعلى املرسوم رقم)2.20.149)الصادر في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020()بتجديد إعالن املنفعة العامة القاضية ببناء)سد)

تاركة أوما�ضي بإقليم جرسيف)؛

 1438 من ذي الحجة) (28 الصادر في) (2452.17 رقم) وبعد االطالع على مقرر وزير التجهيز والنقل و اللوجيستيك واملاء)

)19)سبتمبر)2017()بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء)سد تاركة أوما�ضي))منطقة األشغال)2()بإقليم جرسيف)؛

وعلى ملف البحث اإلداري املباشر من)6)ديسمبر)2017)إلى)6)فبراير)2018)بجماعة بركين بإقليم جرسيف)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى)

 1438 28)من ذي الحجة) الصادر في) (2452.17 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من املقرر املشار إليه أعاله رقم)

)19)سبتمبر)2017():

»املادة األولى.)-)يتخلى عن ملكية القطع األرضية املعلم عليها باللون األحمر في التصميمين التجزيئيين ذوي املقياس)1/1200 

»و)1/1250)املضافة إلى أصل هذا املقرر):
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س لتاركةلأقما�ضي
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ا سطحي

ا سطحي
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)الباقي ال تغيير فيه(

املادة الثانية.-)ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة)1441 )23)يونيو)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

2).2695)صادر) موررل 2زيرلاالقتصادلقاملا 0ةلقإصالحلاإلدار8لرقم)

2)2)()با تخليلعنلملك0ة) 2882 )5))و2ن20) 3)عيلا وذ 8) في)

بم ونة) ترقاعل إع ادوةل إلح اثل ا الزمةل األرض0ةل ا وطذةل

ا ناض2ر.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على القانون رقم)7.81)املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة)

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)11)من رجب)1402 )6)ماي)1982()؛

1403 رجب) (2 في) الصادر  (2.82.382 رقم) املرسوم   وعلى 

)16)أبريل)1983()بتطبيق القانون رقم)7.81)املشار إليه أعاله)؛

وعلى القانون رقم)12.90)املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير)

 الشريف رقم)1.92.31)بتاريخ)15)من ذي الحجة)1412 )17)يونيو)1992(

وال سيما الفصل)28)منه؛

وعلى املرسوم رقم)2.12.159)الصادر في)26)من جمادى األولى)1433 

)18)أبريل)2012()باملوافقة على تصميم التهيئة الخاص بموقع بحيرة)

مارشيكا وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة)؛

27)يونيو إلى) وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من)

27)أغسطس)2018)؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتخلى عن ملكية القطعة األرضية الالزمة إلحداث إعدادية ترقاع)

بالناضور،)املبينة في الجدول أسفله واملرسومة حدودها بخط أحمر)

في املخطط التجزيئي امللحق بأصل هذا املقرر):

رقمل

ا وطذةل

با تصم0مل

ا تجزيئي

أسماءلقعناقينلاملالكلاملفترضيناملرجعلا ذواري
املساحة

باملترلاملربع

1
قطعة أرضية غير 

محفظة

- حورية البشيري بنت إدريس.
- فاتحة زرباك.
- محمد زرباك.

- نور الدين زرباك.
- نزيهة زرباك.
- سهام زرباك.
- حنان زرباك.
- عالل زرباك.

- شكري زرباك.
- مراد زرباك،

الساكنون بالناضور.

9867

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)ذي القعدة)1441 )25)يونيو)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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اإلعنلبممارسةلا هن سةلاملذمارية

في صادر  (1719.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4585 عدد) تحت  يرخص  ()2020 يونيو) (29(  1441 القعدة) ذي  (7

للسيدة شهناز البشكري الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من)

للرباط) الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 
وتزاول) معماري  مهندس  تحمل صفة  أن  (،2019 24)ديسمبر) بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها)

بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر  (1720.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4586 عدد) تحت  يرخص  ()2020 يونيو) (29(  1441 القعدة) ذي  (7

للسيدة مرية تاغي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة)

(،2019 مارس) (14 بتاريخ) البيضاء) بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*  *
في صادر  (1721.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4587 يرخص تحت عدد) ()2020 يوليو) )فاتح  (1441 القعدة) ذي  (9

للسيد عمر لحنين الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية املسلمة)

أوكرانيا) (- من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)
ويزاول) معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  (،2018 يونيو) (30 بتاريخ)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بإقليم سيدي بنور.

*

*  *
في صادر  (1722.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4588 يرخص تحت عدد) ()2020 يوليو) )فاتح  (1441 القعدة) ذي  (9

املعمارية) الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  ادويالمي  للسيد محمد 

(- بكييف) املعمارية  والهندسة  للبناء) الوطنية  الجامعة  من  املسلمة 
أوكرانيا بتاريخ)30)يونيو)2018،)أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه)

بمدينة آسفي.

*

*  *

في صادر  (1723.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4589 يرخص تحت عدد) ()2020 يوليو) )فاتح  (1441 القعدة) ذي  (9

للسيدة سهام شكضروح الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية)

(- املسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف)
أوكرانيا بتاريخ)30)يونيو)2018،)أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول)

الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها)

بمدينة أكادير.

*

*  *
في صادر  (1724.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 4590 يرخص تحت عدد) ()2020 يوليو) )فاتح  (1441 القعدة) ذي  (9
للسيدة أمال سناء)زهيري الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من)

(،2019 يوليو) (8 بتاريخ) بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة 

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بإقليم بنسليمان.

من) (32 في) صادرل (2626.(2 رقم) مكناسل (- فاس) جهـةل  قرارل 2ا ـيل

عامل) قرارل علىل بامل2افوةل ()(2(2 و2ن20) ((((  2882 ش2ال)

إقل0ملصفرقلبإقرارلمخططلتنم0ةلا كتلةلا ذمران0ةلا ورقية)

ملركزلجماعةلأدرج.

والي جهة فاس - مكناس،

من ذي) (30 الصادر في) (1.60.063 على الظهير الشريف رقم) بناء)

العمرانية) الكتل  بتنمية  املتعلق  ()1960 يونيو) (25( الحجة)1379 

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الصادر في فاتح جمادى) (1.59.351 رقم) ( وعلى الظهير الشريف)

للمملكة) اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379 اآلخرة)

1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)سبتمبر)2015()؛

ربيع (8 في) الصادر  (3978.19 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

)اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم صفرو رقم)96)بتاريخ)16)يونيو)2020 

بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أدرج)

.()66/AUF(املخطط رقم(
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بفاس في)30)من شوال)1441 )22)يونيو)2020(.

اإلمضاء : السعيد زنيبر.

*

*  *

 قرارل ذامللإقل0ملصفرقلبإقرارلمخططلتنم0ةلا كتلة

ا ذمران0ةلا ورقيةلملركزلجماعةلأدرج

عامل إقليم صفرو،

من ذي) (30 الصادر في) (1.60.063 على الظهير الشريف رقم) بناء)

العمرانية) الكتل  بتنمية  املتعلق  ()1960 يونيو) (25(  1379( الحجة)

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

البحري) والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  رأي  على  االطالع  وبعد 

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)13)يوليو)2019))؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بتاريخ)

19)سبتمبر)2019)؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة أدرج خالل دورته العادية)

املنعقدة بتاريخ)6)ماي)2019)؛

إلى) نوفمبر  (2 من) املباشر  العمومي  البحث  نتائج  وعلى 

فاتح ديسمبر)2019)بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،)

قرر ما يلي):

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أدرج)

)املخطط رقم)AUF/66()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينسخ قرار عامل إقليم صفرو املقر ملخطط تنمية الكتلة العمرانية)

القروية ملركز جماعة أدرج))املخطط رقم)95)-)د)-)1(.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

عي) (( في) صادرل (2696.(2 رقم) آسفيل (- مراكش) جهـةل قرارل 2ا ـيل
قرارلعامل) بامل2افوةلعلىل ()(2(2 و2ن20) ((8(  2882 ا وذ 8)
ا ذمران0ة) ا كتلةل تنم0ةل مخططل بإقرارل إقل0ملا 20سف0ةل

ا ورقيةلملركزلا ل2يحاتلجماعةللخ2ا وة.

والي جهة مراكش - آسفي،

من ذي) (30 الصادر في) (1.60.063 على الظهير الشريف رقم) بناء)

العمرانية) الكتل  بتنمية  املتعلق  ()1960 يونيو) (25(  1379( الحجة)

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الصادر في فاتح جمادى) (1.59.351 رقم) ( وعلى الظهير الشريف)

للمملكة) اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379 اآلخرة)

1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)سبتمبر)2015()؛

ربيع (8 في) ( الصادر) (3978.19 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم اليوسفية املتضمن إقرار مخطط)

لخوالقة) بجماعة  اللويحات  القروية ملركز  العمرانية  الكتلة  تنمية 

)املخطط رقم)2019/04()امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في)2)ذي القعدة)1441 )24)يونيو)2020(.

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو.

*

* *
 قرارل ذامللإقل0ملا 20سف0ةلبإقرارلمخططلتنم0ةلا كتلة

ا ذمران0ةلا ورقيةلملركزلا ل2يحات

عامل إقليم اليوسفية،

من) (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

العمرانية) الكتل  بتنمية  املتعلق  ()1960 يونيو) (25(  1379 الحجة) ذي 

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)23)ديسمبر)2019)؛
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وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بتاريخ)

4)ماي)2020)؛

دورته) خالل  لخوالقة  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

العادية املنعقدة بتاريخ)5)فبراير)2020)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)28)فبراير إلى)31)مارس)2020 

بمقر جماعة لخوالقة،)

قرر ما يلي):

املادة األولى

اللويحات) ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 

بجماعة لخوالقة))املخطط رقم)2019/04()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

عي) (( في) صادرل (2697.(2 رقم) آسفيل (- مراكش) جهـةل قرارل 2ا ـيل

عامل) قرارل علىل بامل2افوةل ()(2(2 و2ن20) ((8( ا وذ 8)2882 

ا ذمران0ة) ا كتلةل تنم0ةل مخططل بإقرارل ا 20سف0ةل إقل0مل

ا ورقيةلملركزلجماعةللخ2ا وة.

والي جهة مراكش - آسفي،

في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على  بناء)

الكتل) بتنمية  املتعلق  ()1960 يونيو) (25(  1379 الحجة) من ذي  (30

العمرانية القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

الصادر في فاتح جمادى) (1.59.351 رقم) ( وعلى الظهير الشريف)

للمملكة) اإلداري  التقسيم  بشأن  ()1959 ديسمبر) (2(  1379 اآلخرة)

1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)23)سبتمبر)2015()؛

ربيع (8 في) ( الصادر) (3978.19 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر)1441 )5)ديسمبر)2019()بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم اليوسفية املتضمن إقرار مخطط)

)املخطط) لخوالقة) جماعة  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية 

رقم)2019/05(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في)2)ذي القعدة)1441 )24)يونيو)2020(.

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو.

*

* *

 قرارل ذامللإقل0ملا 20سف0ةلبإقرارلمخططلتنم0ةلا كتلة

ا ذمران0ةلا ورقيةلملركزلجماعةللخ2ا وة

عامل إقليم اليوسفية،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.60.063)الصادر في)30)من ذي الحجة)1379 

)25)يونيو)1960()املتعلق بتنمية الكتل العمرانية القروية،)كما تم تغييره)

وتتميمه)؛

ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري) ( وبعد االطالع على رأي)

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاريخ)20)ديسمبر)2019)؛

وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)بتاريخ)

4)مارس)2020)؛

دورته) خالل  لخوالقة  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

العادية املنعقدة بتاريخ)5)فبراير)2020)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)28)فبراير إلى)31)مارس)2020 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،)

قرر ما يلي):

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة لخوالقة)

)املخطط رقم)2019/05()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.


