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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  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر
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نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
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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

فهرست

نصوص)عامة

و رد ت) لخش2) على) لإلغ1 ق) مضاد) نهائي) رسم) (-  لجم1ك.)
 ملتعاكس) لالطي)ذ ) ملنشأ) مهورية)مص1) لع1بية.

 4036.21 قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة االقتصاد واملالية رقم 
القا�ضي   )2022 ديسمبر   31(  1443 األولى  جمادى  من   26 في  صادر 
الخشب  واردات  على  لإلغراق  املضاد  النهائي  الرسم  على  باإلبقاء 
656املتعاكس الالطي ذات املنشأ جمهورية مصر العربية............................. 

نظام)تكييف)وتصنيف)مقاوالت) لبناء)و ألشغال) لعمومية.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يناير   6(   1443 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   2118.21 رقم 
 3993.94 رقم  الفالحي  واالستثمار  الفالحة  وزير  قرار  وتتميم  بتغيير 
إلى وزارة  بموجبه  املمدد   )1994 1415 )6 ديسمبر  3 رجب  في  الصادر 
الصادر   2.94.223 رقم  املرسوم  أحكام  الفالحي  واالستثمار  الفالحة 
وزارة  لحساب  بموجبه  املحدث   )1994 يونيو   16(  1415 محرم   6 في 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء نظام لتكييف وتصنيف مقاوالت 
 ...................................................................... 657البناء واألشغال العمومية.

أصناف) ملقاوالت) ملتدخلة)في)قطاع) لتهيئة) لهيدرورالحية.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 2119.21 صادر في 3 جمادى اآلخرة 1443 )6 يناير 2022( بتغيير 

وتتميم قرار وزير الفالحة واالستثمار الفالحي رقم 336.96 الصادر في 

11 من شوال 1416 )فاتح مارس 1996( املتعلق بتحديد عدد أصناف 

قطاع  لكل  املطابق  الهيدروفالحية  التهيئة  قطاع  في  املتدخلة  املقاوالت 

نشاط ومستويات الترتيب داخل كل صنف وكذا املبلغ السنوي األق�ضى 

للصفقة التي يمكن أن تقبل مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في 

 ....................................................................................................... 659شأنها.

م1صدة أو) مو رد) من) قائمة) ملؤسسات) لعمومية) ملستفيدة)
إعانات)من) لدولة)و ملطالبة)بتقد4م)ب1مجتها) مليز نياتية)

متعددة) لسنو ت)للجان) لبفملانية) ملعنية.

قرار للوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية رقم 314.22 

صادر في 30 من جمادى اآلخرة 1443 )2 فبراير 2022( بتحديد قائمة 

املؤسسات العمومية املستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة 

واملطالبة بتقديم برمجتها امليزانياتية متعددة السنوات للجان البرملانية 

 ..................................................................................................... 663املعنية.
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نصوص)خاصة

منح) عتف ف) لدولة):
 امعة)محمد) لسادس)لعلوم) لصحة)-) لد ر) لبيضاء.	 

مرسوم رقم 2.21.943 صادر في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( 
 1438 شوال   8 في  الصادر   2.17.325 رقم  املرسوم  ملحق  بتتميم 
)3 يوليو 2017( القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس 
668لعلوم الصحة - الدار البيضاء................................................................ 

و لهندسة)	  وإد رة) ألعمال) و التصال) لهندسة) إلعالم)  ملدرسة) لعليا)

.)ESTEM((ملدنية)بالد ر) لبيضاء 

مرسوم رقم 2.21.945 صادر في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( 
 1442 صفر   7 في  الصادر   2.18.923 رقم  املرسوم  ملحق  بتتميم 
العليا  باملدرسة  الدولة   اعتراف  بمنح  القا�ضي   )2020 سبتمبر   25(
املدنية  والهندسة  األعمال  وإدارة  واالتصال  اإلعالم  لهندسة 
 ........................................................................)ESTEM( 670بالدار البيضاء

 	.)EMG Rabat((ملدرسة) ملغ1بية)للهندسة)بال1باط 

مرسوم رقم 2.21.946 صادر في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( 
 1442 صفر   7 في  الصادر   2.18.919 رقم  املرسوم  ملحق  بتتميم 
املغربية  باملدرسة  الدولة  اعتراف  بمنح  القا�ضي   )2020 سبتمبر   25(
 ............................................................)EMG Rabat( 671للهندسة بالرباط

ESCA)مدرسة)إد رة) ألعمال.	 

مرسوم رقم 2.21.947 صادر في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( 
 1438 شوال   8 في  الصادر   2.17.328 رقم  املرسوم  ملحق  بتتميم 
ESCA مدرسة إدارة  القا�ضي بمنح اعتراف الدولة ب   )2017 )3 يوليو 
673األعمال..................................................................................................... 

 لجامعة) ألورومتوسطية)بفاس.	 

 مرسوم رقم  2.21.649 صادر في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( 
ربيع من   16 في  الصادر   2.17.745 رقم  املرسوم  ملحق   بتتميم 

بالجامعة  الدولة  اعتراف  بمنح  القا�ضي   )2018 يناير   4(  1439 اآلخر 
675األورومتوسطية بفاس............................................................................. 

بفاس)	  و ملعلوميات) و لتجارة) إلد رة) ألعمال)  ملدرسة) لعليا)

.)Sup’ Management(

مرسوم رقم 2.21.951 صادر في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( 
 1442 صفر   7 في  الصادر   2.18.929 رقم  املرسوم  ملحق  بتتميم 
)25 سبتمبر 2020 ( القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة العليا إلدارة 
 ................. .)Sup’ Management( 681األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس

 	.)UIASS((لجامعة) لدولية) لزه1 وي)لعلوم) لصحة- ل1باط 

مرسوم رقم 2.21.1053 صادر في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022( 
بتغيير وتتميم ملحق املرسوم رقم 2.17.330 الصادر في 8 شوال 1438 
الدولية  بالجامعة  الدولة  اعتراف  بمنح  القا�ضي   )2017 يوليو   3(
 ............................................. .)UIASS( 683الزهراوي لعلوم الصحة-الرباط

معهد)» لتجارة)و لتدبيف)لل1باط« لدى)غ1رة) لتجارة)و لصناعة)
تنظيم) (- -) لقنيط1ة.) سال) (- لجهة) ل1باط) و لخدمات)

وتسييف)مجلس) إلتقان.

االقتصادي  اإلدماج  ووزير  والتجارة  الصناعة  لوزير  مشترك  قرار 
في  صادر   3852.21 رقم  والكفاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة 
وتسيير  تنظيم  بشأن   )2021 أكتوبر   26(  1443 األول  ربيع  من   19
التجارة  غرفة  لدى  للرباط«  والتدبير  »التجارة  ملعهد  اإلتقان  مجلس 
685والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سال - القنيطرة............................. 

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

في  صادر   4052.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
2021( بتحديد بعض املعادالت  1443 )15 ديسمبر  10 جمادى األولى 
686بين الشهادات ...........................................................................................

في صادر   4053.21 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير   قرار 
بعض  بتحديد   )2021 ديسمبر   24(  1443 األولى  جمادى  من   19
687املعادالت بين الشهادات ...........................................................................

في صادر   3983.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   24(  1443 األولى  جمادى  من   19
رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( بتحديد 
 ............ 687الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

في صادر   3984.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   24(  1443 األولى  جمادى  من   19
رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( بتحديد 
 ............ 688الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان.

في صادر   3985.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 
689الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ................................

في صادر   3986.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22
رقم 666.03 الصادر في 7 رجب 1424 )4 سبتمبر 2003( بتحديد الئحة 
أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 
689املسالك البولية .......................................................................................

في صادر   3987.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22
2004( بتحديد  1425 )6 أبريل  15 من صفر  570.04 الصادر في  رقم 
 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 
690األمراض الجلدية .....................................................................................

في صادر   3988.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22
2004( بتحديد  1425 )26 ماي  6 ربيع اآلخر  في  950.04 الصادر  رقم 
 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 
690أمراض النساء والتوليد ...........................................................................

في صادر   3989.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22
2004( بتحديد  1425 )6 أبريل  15 من صفر  572.04 الصادر في  رقم 
 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 
691الطب اإلشعاعي ........................................................................................

في صادر   3990.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 
691الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ................................

في صادر   3991.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 
القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22
 )2009 مارس   24(  1430 األول  ربيع  من   26 في  الصادر   743.09 رقم 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 
692تخصص : البيولوجية الطبية )أو التحاليل البيولوجية الطبية( ............
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في صادر   3992.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22

2004( بتحديد  1425 )26 ماي  6 ربيع اآلخر  في  950.04 الصادر  رقم 

 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 

692أمراض النساء والتوليد ...........................................................................

في صادر   3993.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22

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

693الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ................................

في صادر   3994.21 رقم  واالبتكار   العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22

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

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

694تخصص : أمراض الكلي ...........................................................................

في صادر   3995.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22

2004( بتحديد  1425 )26 ماي  6 ربيع اآلخر  في  950.04 الصادر  رقم 

 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 

694أمراض النساء والتوليد ...........................................................................

في صادر   3996.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22

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

 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 

695األمراض الجلدية .....................................................................................

في صادر   3997.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22

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

 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 

695األمراض الجلدية .....................................................................................

في صادر   3998.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22

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

 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 

696األمراض الجلدية .....................................................................................

في صادر   3999.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22

 )2004 فبراير   16( 1424 الحجة  25 من ذي  في  الصادر   282.04 رقم 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

696تخصص : أمراض األطفال .......................................................................

في صادر   4001.21 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

القرار  بتتميم   )2021 ديسمبر   27(  1443 األولى  جمادى  من   22

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

 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 

697الجراحة العامة ........................................................................................

تصنيف)منتزهات)وطنية):

 ملنتزه) لوطني)إلر1 ن.	 

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 2.22 
بتصنيف   )2021 ديسمبر   30(  1443 األولى  جمادى  من   25 في  صادر 
697املنتزه الوطني إلفران................................................................................ 

 ملنتزه) لوطني)لتوبقال.	 

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 3.22 
بتصنيف   )2021 ديسمبر   30(  1443 األولى  جمادى  من   25 في  صادر 
697املنتزه الوطني لتوبقال.............................................................................. 

 ملنتزه) لوطني)لتازكة.	 

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 4.22 
بتصنيف   )2021 ديسمبر   30(  1443 األولى  جمادى  من   25 في  صادر 
 ............................................................................... 698املنتزه الوطني لتازكة.

 ملنتزه) لوطني)لخنيف1ة.	 

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 5.22 
بتصنيف   )2021 ديسمبر   30(  1443 األولى  جمادى  من   25 في  صادر 
698املنتزه الوطني لخنيفرة............................................................................. 

 ملنتزه) لوطني)إل14يقي.	 

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 6.22 
بتصنيف   )2021 ديسمبر   30(  1443 األولى  جمادى  من   25 في  صادر 
699املنتزه الوطني إليريقي............................................................................... 

 ملنتزه) لوطني)لتلسمطان.	 

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 7.22 
بتصنيف   )2021 ديسمبر   30(  1443 األولى  جمادى  من   25 في  صادر 
699املنتزه الوطني لتلسمطان......................................................................... 

 ملنتزه) لوطني)لألطلس) لكبيف) لش1قي.	 

قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 8.22 
بتصنيف   )2021 ديسمبر   30(  1443 األولى  جمادى  من   25 في  صادر 
 .................................................... 699املنتزه الوطني لألطلس الكبير الشرقي.

إسناد) نتد ب)صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 4054.21 صادر في 26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021( 
 .............................................................................. 700بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 4055.21 صادر في 26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021( 
 .............................................................................. 700بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 4056.21 صادر في 26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021( 
 .............................................................................. 701بإسناد انتداب صحي.

إقليم)ورز ز ت.)-) لتخلي)عن)ملكية)قطعتين)أرضيتين.

مقرر لوزير التجهيز واملاء رقم 2639.21 صادر في 20 من جمادى األولى 1443 
)25 ديسمبر 2021( بالتخلي عن ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين 
إلى   900+348 ن.ك  من   10 رقم  الوطنية  الطريق  مسار  لتعديل 
701ن.ك 350+150 بجماعة ترميكت بإقليم ورزازات.................................. 
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و ملالية ووزي1ة) القتصاد) و لتجارة) لوزي1) لصناعة) مشتفك)  ق1 ر)
ر11)  من) مادى) ألولى) ((6 في) صادر) رقم)4036.21)
على) ل1سم) لنهائي) ملضاد) باإلبقاء) ))ر)ديسمبف)))1)() لقا�ضي)
ذ ت) ملنشأ) و رد ت) لخش2) ملتعاكس) لالطي) على) لإلغ1 ق)

 مهورية)مص1) لع1بية.

وزير الصناعة والتجارة،
ووزيرة االقتصاد واملالية،

الحماية  بتدابير  املتعلق   15.09 رقم  القانون  على  بناء 
بتاريخ   1.11.44 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  التجارية 
29 من جمادى اآلخرة 1432 )2 يونيو 2011( وال سيما املواد 30 و 43 

و 44 و 45 و 46 و 48 منه ؛

1434 صفر  من   13 في  الصادر   2.12.645 رقم  املرسوم   وعلى 
بتدابير  املتعلق   15.09 رقم  القانون  بتطبيق   )2012 ديسمبر   27(

الحماية التجارية وال سيما املادتين 9 و 29 منه ؛

وعلى القرار املشترك للوزير املنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة 
واالستثمار واالقتصاد الرقمي املكلف بالتجارة الخارجية ووزير الصناعة 
واملالية االقتصاد  ووزير  الرقمي  واالقتصاد  واالستثمار   والتجارة 

رقم 4011.15 الصادر في 21 من صفر 1437 )3 ديسمبر 2015( القا�ضي 
املتعاكس  الخشب  واردات  على  لإلغراق  مضاد  نهائي  رسم  بتطبيق 

الالطي ذات منشأ جمهورية مصر العربية ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر 
3037.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  ووزير   والرقمي 

القا�ضي   )2020 ديسمبر   14(  1442 اآلخر  ربيع  من   28 في  الصادر 
واردات  على  لإلغراق  املضاد  النهائي  الرسم  على  املؤقت  باإلبقاء 

الخشب املتعاكس الالطي ذات منشأ جمهورية مصر العربية ؛

بتاريخ املجتمعة  الواردات  مراقبة  لجنة  رأي  استطالع   وبعد 
3 نوفمبر 2021،

قررا ما يلي :

املادة األولى

على  املطبق  لإلغراق،  املضاد  النهائي  الرسم  على  اإلبقاء  يتم 
واردات الخشب املتعاكس الالطي ذات منشأ جمهورية مصر العربية، 
غاية  إلى  أعاله،  إليه  املشار   4011.15 رقم  املشترك  القرار  بموجب 

21 ديسمبر 2025.

املادة الثانية

بموجب  املودع  لإلغراق  املضاد  املؤقت  الرسم  مبلغ  يستخلص 
القرار رقم 3037.20، املشار إليه أعاله، نهائيا لفائدة الخزينة.

املادة الثالثة

ترفق أسباب اختيار املنهجية املستخدمة لتحديد هامش اإلغراق 
في امللحق املرفق بهذا القرار املشترك.

املادة الرابعة

املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  العام  املدير  إلى  يسند 
تطبيق هذا القرار املشترك.

املادة الخامسة

يلي  الذي  اليوم  من  ابتداء  املشترك  القرار  هذا  بأحكام  يعمل 
تاريخ  من  ابتداء  وينسخ،  الرسمية  بالجريدة  نشره  تاريخ  مباشرة 

العمل به، القرار املشترك املذكور رقم 3037.20.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021(.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

*
*  *

ملحق)بالق1 ر) ملشتفك)لوزي1) لصناعة)و لتجارة)ووزي1ة) القتصاد)
 و ملالية)رقم)4036.21) لصادر)في)6))من) مادى) ألولى)ر11)
))ر)ديسمبف)))1)() لقا�ضي)باإلبقاء)على) ل1سم) لنهائي) ملضاد)
 لإلغ1 ق)على)و رد ت) لخش2) ملتعاكس) لالطي)ذ ت) ملنشأ

 مهورية)مص1) لع1بية

أسباب) ختيار) ملنهجية) ملتبعة)في)تحد4د)هو مش) إلغ1 ق

املصدرين  تعاون  لعدم  ونظرا  اإلغراق  هامش  تحديد  أجل  من 
املعلومات  أفضل  على  الوزارة  اعتمدت  التحقيق،  خالل  املصريين 
 15.09 رقم  القانون  من   24 املادة  ألحكام  طبقا  وذلك  املتوفرة 

واملرسوم رقم 2.12.645 بتطبيقه.

املتوسط  بين  مقارنة  إجراء  تم  اإلغراق،  هامش  تحديد  بغرض 
للقيمة  املرجح  املتوسط  وبين  املغرب  نحو  التصدير  لسعر  املرجح 
العادية في نفس املستوى التجاري »الخروج من املصنع« طبقا ألحكام 
املادة 9 من القانون رقم 15.09 واملادة 8 من املرسوم رقم 2.12.645.

تم تحديد سعر التصدير نحو املغرب بناء على املعطيات املتعلقة 
باإلحصائيات الرسمية لالستيراد باملغرب، وقد أعيد هذا السعر إلى 

املستوى »الخروج من املصنع« بعد تعديله.

طرف  من  املطبقة  األثمنة  على  بناء  العادية  القيمة  تحديد  تم 
من  انطالقا  أخذها  تم  والتي  مصر  في  البيع  يعيدون  الذين  البائعين 
عروض أسعار عمومية متوفرة في السوق املصرية. وقد عدلت هذه 

األثمنة في مستوى »الخروج من املصنع«.

نصوص)عامة
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ر11)  ر) مادى) آلخ1ة) في) صادر) (2118.21 رقم) و لغابات) و ملياه) و لتنمية) لق1وية) و لصيد) لبح1ي) لوزي1) لفالحة)  ق1 ر)
(1(5 ر 2) ر) في) 3993.94) لصادر) رقم) و الستثمار) لفالحي) وزي1) لفالحة) ق1 ر) بتغييفوتتميم) ()(1(( 4نا14) (6( 
في) 2.94.223) لصادر) رقم) أحكام) مل1سوم) و الستثمار) لفالحي) وز رة) لفالحة) إلى) بمو به) 991)() ملمدد) ديسمبف) (6( 
لتكييف) نظام) و ملاء) و للو يستيك) و لنقل) وز رة) لتجهيز) لحساب) بمو به) 991)() ملحدث) 4ونيو) ((6(  (1(5 6)مح1م)

وتصنيف)مقاوالت) لبناء)و ألشغال) لعمومية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على املرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 )16 يونيو 1994( املحدث بموجبه لحساب وزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك واملاء نظام لتكييف وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة واالستثمار الفالحي رقم 3993.94 الصادر في 3 رجب 1415)6 ديسمبر 1994( املمدد 
 )1994 يونيو   16(  1415 محرم   6 في  الصادر  رقم 2.94.223  املرسوم  أحكام  الفالحي  واالستثمار  الفالحة  وزارة  إلى  بموجبه 
املحدث بموجبه لحساب وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء نظام لتكييف وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد استشارة لجنة تـأهيل وتصنيف املقاوالت املتدخلة في ميدان إعداد املجال الفالحي ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنسخ مقتضيات املادة 3 من قرار وزير الفالحة واالستثمار الفالحي رقم 3993.94 املشار إليه أعاله كما تم تغييره وتتميمه، 
وتعوض كما يلي :

»املادة 3. - تتكون لجنة تأهيل وتصنيف املقاوالت املتدخلة في ميدان الري وإعداد املجال الفالحي من :

»• املدير املكلف بالري وإعداد املجال الفالحي، رئيسا أو من ينوب عنه ؛

»• ممثلين اثنين عن الوزارة املكلفة بالفالحة ؛

»• ممثل عن الوزارة املكلفة باالقتصاد واملالية ؛

»• ممثل عن الوزارة املكلفة بالداخلية ؛

»• ممثل عن الوزارة املكلفة بالتجهيز ؛

»• ممثل عن الوزارة املكلفة بالصناعة ؛

»• ممثلين اثنين عن الهيئة املهنية ملقاوالت البناء واألشغال العمومية األكثر تمثيلية، يتم تعيينها من طرف الهيئة املذكورة.

»ويمكن لرئيس اللجنة استدعاء بصفة استشارية، أي شخص ذاتي أو اعتباري مشهود له بالتجربة والكفاءة.«

املادة الثانية

ينسخ امللحق املرفق بالقرار رقم 3993.94 املشار إليه أعاله ويعوض بامللحق املرفق بهذا القرار.

املادة الثالثة

الصفقات  إبرام  مساطر  جميع  وتبقى  الرسمية،  بالجريدة  نشره  تاريخ  بعد   )2( شهرين  التنفيذ  حيز  القرار  هذا  يدخل 
العمومية املعلن عنها قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ خاضعة ملقتضيات القرار رقم 3993.94 املشار إليه أعاله.

وحرر بالرباط في 3 جمادى اآلخرة 1443 )6 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *
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ر11) ر) مادى) آلخ1ة) في) صادر) (2119.21 رقم) و لغابات) و ملياه) و لتنمية) لق1وية) و لصيد) لبح1ي) لوزي1) لفالحة)  ق1 ر)

(1(6 شو ل) من) ((( في) 336.96) لصادر) رقم) و الستثمار) لفالحي) وزي1) لفالحة) ق1 ر) وتتميم) بتغييف) ()(1(( 4نا14) (6( 

)راتح)مارس)996)() ملتعلق)بتحد4د)عدد)أصناف) ملقاوالت) ملتدخلة)في)قطاع) لتهيئة) لهيدرورالحية) ملطابق)لكل)قطاع)

نشاط)ومستويات) لتفتي2)د خل)كل)صنف)وكذ ) ملبلغ) لسنوي) ألق�ضى)للصفقة) لتي)4مكن)أن)تقبل)مقاولة)من)صنف)

معين)لتقد4م)ع1ض)في)شأنها.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على املرسوم رقم 2.94.223 الصادر في 6 محرم 1415 )16 يونيو 1994( املحدث بموجبه لحساب وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء نظام لتكييف وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة واالستثمار الفالحي رقم 336.96 الصادر في 11 من شوال 1416 )فاتح مارس 1996( 

بتحديد عدد أصناف املقاوالت املتدخلة في قطاع التهيئة الهيدروفالحية املطابق لكل قطاع نشاط ومستويات الترتيب داخل كل 

صنف وكذا املبلغ السنوي األق�ضى للصفقة التي يمكن أن تقبل مقاولة من صنف معين لتقديم عرض في شأنها، كما تم تغييره 

وتتميمه ؛

وبعد استشارة لجنة تأهيل وتصنيف املقاوالت املتدخلة في ميدان إعداد املجال الفالحي ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنسخ مقتضيات املواد 1 و 2 و 2 مكرر من قرار وزير الفالحة واالستثمار الفالحي رقم 336.96 املشار إليه أعاله كما تم 

تغييره وتتميمه، وتعوض كما يلي :

»املادة األولى. - يحدد على النحو التالي، باعتبار رقم املعامالت السنوي للمقاوالت، عدد رتب املقاوالت املتدخلة في قطاع 

»الري وإعداد املجال الفالحي املطابق لكل فرع من فروع األنشطة الوارد ذكرها، وعتبات الترتيب وكذا التأطير األدنى املطلوب 

»في كل رتبة :
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»يقصد في هذا القرار ب :

»• رقم املعامالت : أكبر رقم معامالت )مع احتساب الرسوم( تم تحقيقه في فرع النشاط املعني بالتصنيف خالل الخمس )5( 

»سنوات األخيرة ؛

»• أطر وتقنيون متخصصون : األطر والتقنيون املتخصصون الذين تابعوا تكوينات تمنحهم ديبلومات في مجاالت فرع النشاط 

»املطلوب.

»يجب على املقاوالت الراغبة في الحصول على تصنيف في أحد فروع األنشطة أن تحقق الشروط التالية :

»• التوفر على رقم املعامالت والتأطير املطلوبين مبررين كما هو مبين في الجدول أعاله ؛

»• التوفر على قائمة معدات مع بيان تواريخ وأثمان شرائها مشفوعة باملستندات أو أي وثيقة تثبت اقتناءها.«

»املادة الثانية. - يحدد على النحو التالي لكل فرع نشاط، املبلغ السنوي األق�ضى للصفقة التي يجوز ملقاولة من صنف معين 

»التعهد بشأنها :
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»املادة 2 مكرر. - يطبق نظام تأهيل وتصنيف املقاوالت على عقود األشغال والتوريدات التي تفوق قيمتها مأتي ألف درهم )200000 

»درهم( مع احتساب الرسوم.«

املادة الثانية

تظل شهادات التأهيل والتصنيف التي تم تسليمها وفقا للمقتضيات السارية، قبل دخول هذا القرار حيز التنفيذ، سارية املفعول حتى 

انتهاء تاريخ صالحيتها. غير أنه خالل الفترة املمتدة بين تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ وانتهاء صالحية الشهادات الصادرة، سيتم 

 3033.13 رقم  للقرار  طبقا  املسلمة  والتصنيفات  التأهيالت  مع  القرار،  هذا  موضوع  الجديدة،  والتصنيفات  التأهيالت  تطابق  اعتماد 

حسب الجدول أسفله :

املؤهالت والتصنيفات األخرى غير املذكورة في الجدول أعاله والتي تحمل نفس األسماء تبقى متطابقة.

املادة الثالثة

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ شهرين )2( بعد تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وتبقى جميع مساطر إبرام الصفقات العمومية املعلن 

عنها قبل تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ خاضعة ملقتضيات القرار رقم 336.96 املشار إليه أعاله.

وحرر بالرباط في 3 جمادى اآلخرة 1443 )6 يناير 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.
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ر11) من) مادى) آلخ1ة) 1ر) في) صادر) (314.22 رقم) بامليز نية) و ملالية) ملكلف) وزي1ة) القتصاد) لدى) للوزي1) ملنتدب)  ق1 ر)

و ملطالبة) من) لدولة) إعانات) أو) مو رد)م1صدة) من) قائمة) ملؤسسات) لعمومية) ملستفيدة) بتحد4د) ()(1(( ربف 14) (((

بتقد4م)ب1مجتها) مليز نياتية)متعددة) لسنو ت)للجان) لبفملانية) ملعنية.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

بناء على املرسوم رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 )15 يوليو 2015( املتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين املالية كما 

تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 2 املكررة منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد بامللحق املرفق بهذا القرار، قائمة املؤسسات العمومية املستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة واملنصوص 

عليها في املادة 2 املكررة من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.15.426 الصادر في 28 من رمضان 1436 )15 يوليو 2015(.

املادة الثانية

ينسخ قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 679.20 الصادر في 18 من جمادى اآلخرة 1441 )13 فبراير 2020( 

بتحديد قائمة املؤسسات العمومية واملقاوالت العمومية املستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة واملطالبة بتقديم 

برمجتها امليزانياتية متعددة السنوات للجان البرملانية املعنية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من جمادى اآلخرة 1443 )2 فبراير 2022(.

اإلمضاء : فوزي لقجع.

*

*        *
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ملحق)بق1 ر) لوزي1) ملنتدب)لدى)وزي1ة) القتصاد)و ملالية) ملكلف)بامليز نية)رقم)314.22) لصادر)في)1ر)من) مادى) آلخ1ة)ر11)
 )))ربف 14)))1)()بتحد4د)قائمة) ملؤسسات) لعمومية) ملستفيدة)من)مو رد)م1صدة)أو)إعانات)من) لدولة)و ملطالبة)بتقد4م)ب1مجتها

 مليز نياتية)متعددة) لسنو ت)للجان) لبفملانية) ملعنية
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نصوص)خاصة

*
*  *

2.17.325 رقم) ملحق) مل1سوم) بتتميم) ()(1(( 4نا14) ((5( ر11)  من) مادى) آلخ1ة) ((( في) صادر) (2.21.943 رقم)  م1سوم)

- لعلوم) لصحة) محمد) لسادس) بجامعة) بمنح) عتف ف) لدولة) 7)1)() لقا�ضي) 4وليو) )ر) 8ر1)  شو ل) (8 في)   لصادر)

 لد ر) لبيضاء.

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم 2.17.325 الصادر في 8 من شوال 1438 )3 يوليو 2017( القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بجامعة 

محمد السادس لعلوم الصحة - الدار البيضاء، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة - الدار البيضاء ؛

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة في 7 ديسمبر 2020 ؛

وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تتمم، وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم، مقتضيات ملحق املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.17.325 الصادر في 8 شوال 1438 

)3 يوليو 2017(.

املادة الثانية

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 ملحق) مل1سوم)رقم)2.21.943) لصادر)في))))من) مادى) آلخ1ة)ر11) )5))4نا14)))1))
 بتتميم)ملحق) مل1سوم)رقم)2.17.325) لصادر)في)8)من)شو ل)8ر1) )ر)4وليو)7)1)() لقا�ضي)بمنح) عتف ف) لدولة)بجامعة

محمد) لسادس)لعلوم) لصحة)-) لد ر) لبيضاء

» دول........................................................................ ملطابقة)لها

 لشهادة)أو) لدبلوم) لوطني)
 ملعادل)ة()له

مدة) لتكوين
تسمية) لدبلوم
)باللغة) لف1نسية(

تسمية) لدبلوم
)باللغة) لع1بية(

تسمية) ملؤسسات)
 لتابعة)للجامعة

 ل1قم)
 لتفتيبي

............................................ ............................................ ............................................ ............................................ كلية الطب  1

............................................ ............................................ ............................................ ............................................ ....................................... ......

............................................ ............................................ ............................................ ............................................ كلية الطب 2-2

شهادة الدكتوراه
ثالث سنوات دراسية بعد "شهادة 

الباكالوريا +خمس سنوات"
» Sciences biomédicales « دبلوم في "العلوم الطبية الحيوية" كلية الطب 3-2

شهادة الدكتوراه
ثالث سنوات دراسية بعد "شهادة 

الباكالوريا +خمس سنوات"

» sciences clinique médicales et 

chirurgicales «

دبلوم في "العلوم السريرية والطبية 

والجراحية"
كلية الطب 4-2

شهادة الدكتوراه
ثالث سنوات دراسية بعد "شهادة 

الباكالوريا +خمس سنوات"

» Santé Publique et Management 

de la Santé «

دبلوم في "الصحة العمومية وتدبير الصحة"
كلية الطب 5-2

................................................. ............................................. ................................................. ................................................... كلية طب األسنان 3

................................................... ................................................... ................................................... ................................................... .................................... .……

................................................... ................................................... ................................................... ................................................... كلية علوم وتقنيات الصحة  9-5

شهادة اإلجازة املهنية
ثالث سنوات دراسية بعد شهادة 

الباكالوريا

» Sciences Infirmières «

 :Option 

- » Infirmier  en Anesthésie et 

Réanimation« 

دبلوم في "علوم التمريض"

اختيار:

"ممرض في التخدير واإلنعاش"
كلية علوم وتقنيات الصحة 10-5

شهادة املاستر املتخصص
سنتان دراسيتان بعد "شهادة 

الباكالوريا+ ثالث سنوات"

» Sciences Infirmières «

Options : 

- Pratique Infirmière 

Avancée: Infirmière 

Clinicienne Spécialisée en 

oncohématologie

- Pratique Infirmière Avancée: 

Spécialité Périnatalité

دبلوم في "علوم التمريض"

اختياري : 

- ممارسة التمريض املتقدم:

التمريض السريري املتخصص في 

األنكولوجيا وأمراض الدم

-ممارسة التمريض املتقدم:

تخصص الفترة املحيطة بالوالدة

كلية علوم وتقنيات الصحة 11-5

....................... ................................ ......................................... ..................................... ............................ ......
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 م1سوم)رقم)2.21.945)صادر)في))))من) مادى) آلخ1ة)ر11) )5))4نا14)))1)()بتتميم)ملحق) مل1سوم)رقم)2.18.923) لصادر)في

وإد رة) و التصال) لهندسة) إلعالم) باملدرسة) لعليا) ( بمنح) عتف ف) لدولة) 1)1)() لقا�ضي) سبتمبف) ((5( 7)صف1)11) 

.)ESTEM((ألعمال)و لهندسة) ملدنية)بالد ر) لبيضاء 

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم 2.18.923 الصادر في 7 صفر1442 )25 سبتمبر 2020( القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة 

العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء )ESTEM( ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مديرة املدرسة العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء 

)ESTEM( ؛

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة في 7 ديسمبر 2020 ؛

وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تتمم، وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم، مقتضيات ملحق املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.18.923 الصادر في 7 صفر1442 

)25 سبتمبر 2020(.

املادة الثانية

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

*
*  *
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 ملحق) مل1سوم)رقم)2.21.945) لصادر)في))))من) مادى) آلخ1ة)ر11) )5))4نا14)))1))
 بتتميم)ملحق) مل1سوم)رقم)2.18.923) لصادر)في)7)صف1)11) )5))سبتمبف)1)1))

(ESTEM((لقا�ضي)بمنح) عتف ف) لدولة)باملدرسة) لعليا)لهندسة) إلعالم)و التصال)وإد رة) ألعمال)و لهندسة) ملدنية)بالدر) لبيضاء 

» دول........................................................................ ملطابقة)لها

 لشهادة)أو) لدبلوم)
 لوطني) ملعادل)ة()له

مدة) لتكوين
تسمية) لدبلوم

)باللغة) لف1نسية)أو)باللغة)
 إلنجليز4ة(

تسمية) لدبلوم
)باللغة) لع1بية(

 ل1قم)
 لتفتيبي

............................................ ............................................ ............................................

دبلوم في "هندسة اإلعالم"

اختيار: 

- "الوسائل املعلوماتية املطبقة على تدبير 

املقاوالت".

1

............................................ ............................................ ............................................ ............................................ .........

............................................ ............................................ ............................................ ........................................... 21

شهادة اإلجازة املهنية ثالث سنوات دراسية بعد شهادة 

الباكالوريا

» Génie Civil et Ingénierie de 

Construction «

دبلوم في "الهندسة املدنية وهندسة البناء"
22

دبلوم مهندس الدولة  ثالث سنوات دراسية متتالية بعد "شهادة 

الباكالوريا + سنتان دراسيتان"

» Génie Industriel « "دبلوم في "الهندسة الصناعية

23

شهادة املاستر املتخصص سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة 

الباكالوريا + ثالث سنوات"

» Gestion des Ressources Humaines « "دبلوم في "تسيير املوارد البشرية
24

 م1سوم)رقم)2.21.946)صادر)في))))من) مادى) آلخ1ة)ر11) )5))4نا14)))1)()بتتميم)ملحق) مل1سوم)رقم)2.18.919) لصادر)في

(EMG Rabat((7)صف1)11) )5))سبتمبف)1)1)() لقا�ضي)بمنح) عتف ف) لدولة)باملدرسة) ملغ1بية)للهندسة)بال1باط

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم 2.18.919 الصادر في 7 صفر1442 )25 سبتمبر 2020( القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة 

املغربية للهندسة بالرباط )EMG Rabat( ؛

،)EMG Rabat(  وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املدرسة املغربية للهندسة بالرباط

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة في 7 ديسمبر 2020 ؛

وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،
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*
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رسم ما يلي :

املادة األولى

تتمم، وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم، مقتضيات ملحق املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.18.919 الصادر في 7 صفر1442 
)25 سبتمبر 2020( 

املادة الثانية

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 ملحق) مل1سوم)رقم)2.21.946) لصادر)في))))من) مادى) آلخ1ة)ر11) )5))4نا14)))1))
 بتتميم)ملحق) مل1سوم)رقم)2.18.919) لصادر)في)7)صف1)11) )5))سبتمبف)1)1)) 
 (EMG Rabat((لقا�ضي)بمنح) عتف ف) لدولة)باملدرسة) ملغ1بية)للهندسة)بال1باط 

» دول........................................................................ ملطابقة)لها

 لشهادة)أو) لدبلوم) لوطني)
 ملعادل)ة()له

مدة) لتكوين
تسمية) لدبلوم
)باللغة) لف1نسية(

تسمية) لدبلوم
)باللغة) لع1بية(

 ل1قم)
 لتفتيبي

............................................ ............................................ ............................................ دبلوم في "الهندسة املدنية" 1

............................................ ............................................ ............................................ ............................................ .........

............................................ ............................................ ............................................ ............................................ 3

دبلوم مهندس الدولة
ثالث سنوات دراسية بعد "شهادة 

الباكالوريا + سنتان دراسيتان"
 » Génie Informatique « دبلوم في "هندسة املعلوميات" 4
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م1سوم)رقم)2.21.947)صادر)في))))من) مادى) آلخ1ة)ر11) )5))4نا14)))1)()بتتميم)ملحق) مل1سوم)رقم)2.17.328) لصادر)

في)8)شو ل)8ر1) )ر)4وليو)7)1)() لقا�ضي)بمنح) عتف ف) لدولة)ب)ESCA)مدرسة)إد رة) ألعمال

رئيس الحكومة،

الدولة اعتراف  بمنح  القا�ضي   )2017 يوليو   3(  1438 شوال   8 في  الصادر   2.17.328 رقم  املرسوم  على  االطالع   بعد 

ب ESCA مدرسة إدارة األعمال ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل الرئيس املؤسس ل ESCA مدرسة إدارة األعمال ؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة في 7 ديسمبر  2020؛

وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تتمم، وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم، مقتضيات ملحق املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.17.328 الصادر في 8 شوال 1438 

)3 يوليو 2017(.

املادة الثانية

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 ملحق) مل1سوم)رقم)2.21.947) لصادر)في))))من) مادى) آلخ1ة)ر11) )5))4نا14)))1))
 بتتميم)ملحق) مل1سوم)رقم)2.17.328) لصادر)في)8)شو ل)8ر1)  )ر)4وليو)7)1))

 لقا�ضي)بمنح) عتف ف) لدولة)ب)ESCA)مدرسة)إد رة) ألعمال

» دول........................................................................ ملطابقة)لها

 لشهادة)أو) لدبلوم) لوطني)
 ملعادل)ة()له

مدة) لتكوين
تسمية) لدبلوم
)باللغة) لف1نسية(

تسمية) لدبلوم
)باللغة) لع1بية(

 ل1قم)
 لتفتيبي

............................................ ............................................ ............................................

دبلوم في "التدبير"

اختيارات :

- "املالية واإلفحاص واملراقبة"

- "التسويق والتواصل"

- "التدبير الدولي"

- "املقاوالتية والتنمية الدولية"

1

............................................ ............................................ ............................................ ............................................ .........

............................................ ............................................ ............................................ ............................................ 8

دبلوم املدارس الوطنية للتجارة 

والتسيير

خمس سنوات دراسية متتالية بعد 

شهادة الباكالوريا

Management

Options  :

- Finance, Audit et Contrôle

- Marketing et Communication

- Gestion Internationale

- Entreprenariat et Développement 

International

- Management de Développement

 التدبير

اختيارات :

- املالية واالفتحاص واملراقبة

- التسويق والتواصل

- التسيير الدولي

- املقاوالتية والتنمية الدولية

- التدبير التنموي

9

شهادة اإلجازة املهنية ثالث سنوات بعد شهادة الباكالوريا  » Gestion des Entreprises « 

Options : 

- »E-business et Marketing Digital« 

- »Banque et Assurances« 

- »Achat et logistique Internationale«

-»Gestion Comptable et Financière«

دبلوم في "تسيير املقاوالت"

اختيارات : 

- "األعمال اإللكترونية والتسويق الرقمي" 

-"البنك والتأمين" 

-"املشتريات واللوجيستيات الدولية"

-"التسيير املحاسباتي واملالي"

10

شهادة املاستر املتخصص سنتان دراسيتان بعد "شهادة الباكالوريا 

+ ثالث سنوات"

»Affaires internationales« دبلوم في "الشؤون الدولية"
11

شهادة املاستر املتخصص سنتان دراسيتان بعد "شهادة الباكالوريا 

+ ثالث سنوات"

»Achats et Supply Chain management« دبلوم في "املشتريات وتدبير سلسلة اإلمدادات"
12

شهادة املاستر املتخصص سنتان دراسيتان بعد "شهادة الباكالوريا 

+ ثالث سنوات"

»Marketing Digital et Communication « دبلوم في "التسويق الرقمي والتواصل"
13

شهادة املاستر املتخصص سنتان دراسيتان بعد "شهادة الباكالوريا 

+ ثالث سنوات"

» Management des Projets « دبلوم في "تدبير املشاريع"
14
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 م1سوم)رقم))2.21.649)صادر)في))))من) مادى) آلخ1ة)ر11) )5))4نا14)))1)()بتتميم)ملحق) مل1سوم)رقم)2.17.745

 لصادر)في)6))من)ربيع) آلخ1)9ر1) )1)4نا14)8)1)() لقا�ضي)بمنح) عتف ف) لدولة)بالجامعة) ألورومتوسطية)بفاس

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم 2.17.745 الصادر في 16 من ربيع اآلخر 1439 )4 يناير 2018( القا�ضي بمنح اعتراف الدولة 

بالجامعة األورومتوسطية بفاس، كما وقع تتميمه ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس الجامعة األورومتوسطية بفاس ؛

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة في 7 ديسمبر 2020 ؛

وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

رسم ما يلي :

املادة األولى

في  الصادر   2.17.745 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  ملحق  مقتضيات  املرسوم،  بهذا  املرفق  امللحق  وفق  تتمم، 

16 من ربيع اآلخر 1439 )4 يناير 2018(.

املادة الثانية

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

*

*  *
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الدبلوم
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تسمية 

الدبلوم
)باللغة العربية( 

 
تسمية المؤسسات 

 
التابعة للجامعة

 
الرقم
الترتيبي 

 

............................................
 

...........................................
.

 
............................................

 
............................................

 
الكلية 

ومتوسطية للهندسة األور
  

1 

............................................
 

............................................
 

.........................................
...

 
............................................

 
............................................

 
........
.

 

............................................
 

............................................
 

............................................
 

................
............................

 
ومتوسطية للعلوم  الكلية األور

اإلنسانية واالجتماعية
 

32 

راسات  زة في الد شهادة اإلجا
األساسية

 
راسية بعد شهادة الباكالوريا ثالث سنوات د

 
« Études Anglo-M

oyen-Orientales 
(Anglo-M

iddle Eastern Studies) 
Options :  

-« Etudes Anglophones »  
- « Etudes du M

oyen-Orient»   

دبلوم في "
راسات األنكلفونية والشرق أوسطية" الد

 
 

 : اختياري
 

- "
راسات األنكلفونية الد

 " 
- 

راسات الشرق أوسطية" "الد
 

 للعلوم 
ومتوسطية  األور

الكلية
اإلنسانية واالجتماعية

 
33 

راسات  زة في الد شهادة اإلجا
األساسية

 
راسية بعد شهادة الباكالوريا ثالث سنوات د

 
« Etudes Arabes Langue Etrangère » 
Options :  
- 

« Linguistique »  
- 

« Littérature »  
- 

« Etudes Culturelles » 

دبلوم في 
"

راسات العربية لغة أجنبية" الد
 

 
رات:  اختيا

 
- 

"علم اللغة" 
 

- 
"اآلداب" 

 
راسات الثقافية" "الد

 

 للعلوم 
ومتوسطية  األور

الكلية
اإلنسانية واالجتماعية

 
34 
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« Didactique 

de 
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Langue 
Etrangère » 

دبلوم في "
تعليم اللغة العربية كلغة أجنبية

"  
 للعلوم 

ومتوسطية  األور
الكلية

اإلنسانية واالجتماعية
 

35 

شهادة املاستر
 

راسيتان بعد  سنتان د
"

ثالث سنواتشهادة الباكالوريا + 
" 

« Santé et Enjeux de Société »  
Options :  
- « Sociologie »  
- « Communication »  
- « M

anagement » 

صحة ورهانات املجتمع" 
دبلوم في " ال

 
رات:  اختيا

 
- 

"السوسيولوجيا" 
 

- 
صل" 

"التوا
 

- 
"التدبير"

 

 للعلوم 
ومتوسطية  األور

الكلية
اإلنسانية واالجتماعية

 
36 

رة  س الوطنية للتجا
ر والدبلوم املدا

تسيير
 

راسية بعد شهادة  س سنوات د
خم

الباكالوريا
 

« Finance , Audit et Pilotage de la 
Performance»  
Options : 
- « Audit et Pilotage de la 

Performance»  
- « Finance d'Entreprises»   

رة األداء"  دبلوم في "املالية والتدقيق وإدا
 

 
اختيار 

 :ي 
- 

رة األداء"  "التدقيق وإدا
 

- 
"مالية

 
املقاوالت "

 
 

ومتوسطية للتدبير رسة األور املد
 

37 

رة  س الوطنية للتجا
ر دبلوم املدا

والتسيير
 

راسية بعد شهادة  س سنوات د
خم

الباكالوريا
 

« M
arketing et Business 

Développement»  
 Options : 
-  « M

arketing et Développement 
Commercial »  

- « E-M
arketing et Communication 

Digitale »      
 

دبلوم في "التسويق وتطوير األعمال" 
 

 
اختيار 

: ي 
 

- 
"التسويق والتطوير التجاري " 

 
- 

صل الرقمي "
"التسويق اإللكتروني والتوا

 

ومتوسطية للتدب رسة األور املد
ير

 
38 

ص
ص

شهادة املاستر املتخ
 

راسيتان بعد  سنتان د
"

ثالث سنواتشهادة الباكالوريا + 
" 

« Finance , Audit et Pilotage de la 
Performance»  
Options : 
- « Audit et Pilotage de la 

Performance»  
-  « Finance d'Entreprises» 
 

رة األداء"  دبلوم في "املالية والتدقيق وإدا
 

 
اختيار 

 :ي 
- 

رة األداء"  "التدقيق وإدا
 

- 
"مالية املقاوالت "

 
 

ومتوسطية للتدبير رسة األور املد
 

39 
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ومتوسطية للتدبير رسة األور املد
 

40 

س الدولة
دبلوم مهند

 
راسية متتالية بعد "شهادة  ثالث سنوات د

راسيتان" الباكالوريا + سنتان د
 

« Analyse des M
éga-données. 

ضخمة"
دبلوم في "تحليل البيانات ال

 
ومتوسطية رسة األور املد

 
الرقمية والذكاء االصطناعيللهندسة 

 
41 

س الدولة
دبلوم مهند

 
راسية متتالية بعد "شهادة  ثالث سنوات د

راسيتان" الباكالوريا + سنتان د
 

« Intelligence Artificielle » 
دبلوم في " الذكاء االصطناعي"

 
ومتوسطية للهندسة  رسة األور املد

الرقمية والذكاء االصطناعي
 

42 
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دبلوم مهند
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ومتوسطية للهندسة  رسة األور املد
الرقمية والذكاء االصطناعي

 
44 
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ومتوسطية للهندسة  رسة األور املد
الرقمية والذكاء االصطناعي

 
45 

س الدولة
دبلوم مهند

 
راسية متتالية بعد "شهادة  ثالث سنوات د

راسيتان" الباكالوريا + سنتان د
 

« Ingénierie Biomédicale » 
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46 

س الدولة
دبلوم مهند

 
راسية متتالية بعد "شهادة  ثالث سنوات د

راسيتان" الباكالوريا + سنتان د
 

« Ingénierie Biotechnologique» 
دبلوم في "هندسة التكنولوجية الحيوية"

   
 

  

ب الحيوي 
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رسة املهند وامد
لتكنولوجيا الحيوية

 
47 
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صمم في أنظمة املعلومة 
دبلوم في "محلل م

والقرار
" 

ومتوسطية  رسة األور املد
املتعددة 

التقنيات
 

48 
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 Options : 
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ultimodale »                                                                                                                              
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ص

شهادة املاستر املتخ
 

 
راسيتان بعد "شهادة  سنتان د

 
الباكالوريا + ثالث سنوات"

 
« Conception et Ingénierie de 
Bâtiments Verts» 
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ومتوسطية  رسة األور املد
املتعددة 

التقنيات
 

52 

ص
ص

شهادة املاستر املتخ
 

 
راسيتان بعد "شهادة  سنتان د

 
الباكالوريا + ثالث سنوات"

 
« M

atériaux 
Fonctionnels 

et 
Fabrication Additive »  
Options : 
- « Fabrication 

Additive 
pour 

l'Aéronautique et l'Automobile »   
- « Fabrication Additive pour le 

Génie Biomédical »  

ف"
ضا

صنيع امل
دبلوم في "املواد الوظيفية والت

 
 

 : اختياري
 

- 
 الطائرات 

صناعة
 ل

ف
ضا

 امل
صنيع

"الت
رات" والسيا

 
- 

 الطبية 
 للهندسة

ف
ضا

 امل
صنيع

"الت
الحيوية"

 

ومتوسطية  رسة األور املد
املتعددة 

التقنيات
 

53 

شهاد
ص

ص
ة املاستر املتخ

 
 

راسيتان بعد  سنتان د
"

شهادة 
راسية"  الباكالوريا + ثالث سنوات د

 
« Transport et M

obilité Durable » 
 Options :
 - 

« Ecoconception des M
obilités »  

- 
« Logistique et Transport de 
Fret» 
 

دبلوم في "النقل والتنقل املستدام"
 

اختيار 
 :ي 

- 
صميم اإليكولوجي

" الت
 

للتنقالت" 
 

- 
"الخدمات اللوج

ي
ضائع"

ستية ونقل الب
 

ومتوسطية  رسة األور املد
املتعددة 

التقنيات
 

54 
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الشهادة أو الدبلوم الوطني 
المعادل)ة( له

 
مدة التكوين

 
تسمية 

الدبلوم
 

)باللغة 
الفرنسية

) 
تسمية 

الدبلوم
)باللغة العربية( 

 
تسمية المؤسسات 

 
التابعة للجامعة

 
الرقم
الترتيبي 

 

س الدولة
دبلوم مهند

 
راسية متتالية بعد "شهادة  ثالث سنوات د

راسيتان" الباكالوريا + سنتان د
 

«Génie Civil» 
دبلوم في "الهندسة املدنية"

  
ومتوسطية  رسة األور املد

املتعددة 

التقنيا
 ت

55 

ص
ص

شهادة املاستر املتخ
 

 
راسيتان بعد "شهادة  سنتان د

راسية"  الباكالوريا + ثالث سنوات د
 

«Energies Renouvelables et 
Efficacité Energétique» 

دبلوم في "الطاقات املتجددة والفعالية 
الطاقية" 

 
ومتوسطية  رسة األور املد

املتعددة 

التقنيات
 

56 

ص
ص

شهادة املاستر املتخ
 

 
سن

راسيتان بعد  تان د
 

راسية" "شهادة الباكالوريا + ثالث سنوات د
 

«Génie Environnemental et Gestion 
de l’Eau» 

دبلوم في "هندسة البيئة وتدبير املاء" 
  

ومتوسطية  رسة األور املد
املتعددة 

التقنيات
 

57 

ص
ص

شهادة املاستر املتخ
 

 
راسيتان بعد  سنتان د

 
"شهادة الباكالوريا + ثالث سن

راسية" وات د
 

«Science des M
EGA- DONNEES 

(BIG DATA)» 
دبلوم في "علم البيانات الكبيرة"

 
ومتوسطية  رسة األور املد

املتعددة 

التقنيات
 

58 

شهادة الدكتوراه
 

راسية متتالية ثالث سنوات د
 

بعد 
 

"شهادة البكالوريا + 
س سنوات

خم
" 

«Science de l’ingénieur» 
دبلوم يف "علوم امل

ھ
ندس

" 
امل

ومتوسطية  رسة األور د
املتعددة 

التقنيات
 

59 

 

 

 

الشهادة أو الدبلوم الوطني 
المعادل)ة( له

 
مدة التكوين

 
تسمية 

الدبلوم
 

)باللغة 
الفرنسية

) 
تسمية 

الدبلوم
)باللغة العربية( 

 
تسمية المؤسسات 

 
التابعة للجامعة

 
الرقم
الترتيبي 

 

س الدولة
دبلوم مهند

 
راسية متتالية بعد "شهادة  ثالث سنوات د

راسيتان" الباكالوريا + سنتان د
 

«Génie Civil» 
دبلوم في "الهندسة املدنية"

  
ومتوسطية  رسة األور املد

املتعددة 

التقنيا
 ت

55 

ص
ص

شهادة املاستر املتخ
 

 
راسيتان بعد "شهادة  سنتان د

راسية"  الباكالوريا + ثالث سنوات د
 

«Energies Renouvelables et 
Efficacité Energétique» 

دبلوم في "الطاقات املتجددة والفعالية 
الطاقية" 

 
ومتوسطية  رسة األور املد

املتعددة 

التقنيات
 

56 

ص
ص

شهادة املاستر املتخ
 

 
سن

راسيتان بعد  تان د
 

راسية" "شهادة الباكالوريا + ثالث سنوات د
 

«Génie Environnemental et Gestion 
de l’Eau» 

دبلوم في "هندسة البيئة وتدبير املاء" 
  

ومتوسطية  رسة األور املد
املتعددة 

التقنيات
 

57 

ص
ص

شهادة املاستر املتخ
 

 
راسيتان بعد  سنتان د

 
"شهادة الباكالوريا + ثالث سن

راسية" وات د
 

«Science des M
EGA- DONNEES 

(BIG DATA)» 
دبلوم في "علم البيانات الكبيرة"

 
ومتوسطية  رسة األور املد

املتعددة 

التقنيات
 

58 

شهادة الدكتوراه
 

راسية متتالية ثالث سنوات د
 

بعد 
 

"شهادة البكالوريا + 
س سنوات

خم
" 

«Science de l’ingénieur» 
دبلوم يف "علوم امل

ھ
ندس

" 
امل

ومتوسطية  رسة األور د
املتعددة 

التقنيات
 

59 
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*
* *

م1سوم)رقم)2.21.951)صادر)في))))من) مادى) آلخ1ة)ر11) )5))4نا14)))1)()بتتميم)ملحق) مل1سوم)رقم)2.18.929) لصادر)في)

7)صف1))11) )5))سبتمبف)1)1))() لقا�ضي)بمنح) عتف ف) لدولة)باملدرسة) لعليا)إلد رة) ألعمال)و لتجارة)و ملعلوميات)

.)(Sup’ Management(((بفاس

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم 2.18.929 الصادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020 ( القا�ضي بمنح اعتراف الدولة باملدرسة 

العليا إلدارة األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس )Sup’ Management( ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املدرسة العليا إلدارة األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس ) Sup’ Management( ؛ 

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة في 7 ديسمبر 2020 ؛

وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تتمم، وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم، مقتضيات ملحق املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.18.929 الصادر في 7 صفر 1442 

)25 سبتمبر 2020(.

املادة  الثانية

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 ملحق) مل1سوم)رقم)2.21.951) لصادر)في))))من) مادى) آلخ1ة)ر11) )5))4نا14)))1))
 بتتميم)ملحق) مل1سوم)رقم)2.18.929) لصادر)في)7)صف1))11) )5))سبتمبف)1)1)) 

.)Sup’ Management((لقا�ضي)بمنح) عتف ف) لدولة)باملدرسة) لعليا)إلد رة) ألعمال)و لتجارة)و ملعلوميات)بفاس 

» دول........................................................................ ملطابقة)لها

 لشهادة)أو) لدبلوم) لوطني)
 ملعادل)ة()له

مدة) لتكوين
تسمية) لدبلوم
)باللغة) لف1نسية(

تسمية) لدبلوم
)باللغة) لع1بية(

 ل1قم)
 لتفتيبي

............................................ ............................................ ............................................ دبلوم في "إدارة األعمال الدولية" 1

............................................ ............................................ ............................................ ............................................ .........

............................................ ............................................ ............................................ ............................................ 19

شهادة املاستر املتخصص سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة 

الباكالوريا + ثالث سنوات دراسية"

» Ingénierie du Tourisme de l'hôtellerie et 

Loisirs «

Options  :

- »Management du Tourisme et Loisirs«

- »Management des Activités Hôtelières«

دبلوم في "هندسة السياحة والضيافة والترفيه"

اختياري :

- "التدبير السياحي والترفيهي"

- "تدبير األنشطة الفندقية"
20

شهادة املاستر املتخصص سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة 

الباكالوريا + ثالث سنوات دراسية"

» Logistique et Transport « دبلوم في "اللوجيستيك والنقل"
21

شهادة املاستر  سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة 

الباكالوريا + ثالث سنوات دراسية "

» Droit et Gestion des Collectivités 

Territoriales «

دبلوم في "قانون وتسيير الجماعات الترابية"
22

شهادة املاستر سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة 

الباكالوريا + ثالث سنوات دراسية "

» Notariat, Droit des Affaires et Médiation « دبلوم في "التوثيق وقانون األعمال والوساطة"
 23

شهادة املاستر املتخصص  سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة 

الباكالوريا + ثالث سنوات دراسية "

» Comptabilité, Contrôle et Audit « دبلوم في "املحاسبة واملراقبة واالفتحاص"
24

شهادة املاستر املتخصص سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة 

الباكالوريا + ثالث سنوات دراسية "

» Ingénierie de communication Marketing et 

E-Business «

دبلوم في "هندسة التسويق والتواصل والتجارة 

اإللكترونية"
25

شهادة املاستر املتخصص سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة 

الباكالوريا + ثالث سنوات دراسية "

»Entrepreneuriat et Management de 

L'innovation «

دبلوم في"املقاوالتية وتدبير االبتكار"
26

شهادة اإلجازة املهنية  ثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة 

الباكالوريا"

» Génie  des Systèmes Embarqués et Internet 

des Objets «

دبلوم في "هندسة النظم املندمجة وأنترنيت األشياء"
27

شهادة املاستر املتخصص سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة 

الباكالوريا + ثالث سنوات "

» Big Data & Digital – Business « دبلوم في "البيانات الكبيرة واألعمال الرقمية"
28

شهادة املاستر املتخصص سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة 

الباكالوريا + ثالث سنوات "

» Informatique embarquée et objets 

connectés «

دبلوم في "املعلوماتية املدمجة واألشياء املتصلة"
29
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*
*  *

م1سوم)رقم)2.21.1053)صادر)في))))من) مادى) آلخ1ة)ر11) )5))4نا14)))1)()بتغييف)وتتميم)ملحق) مل1سوم)رقم)2.17.330 

7)1)() لقا�ضي)بمنح) عتف ف) لدولة)بالجامعة) لدولية) لزه1 وي)لعلوم) لصحة- 8ر1) )ر)4وليو) 8)شو ل)  لصادر)في)

.)UIASS((ل1باط 

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم 2.17.330 الصادر في 8 شوال 1438 )3 يوليو 2017( القا�ضي بمنح اعتراف الدولة بالجامعة 

الدولية الزهراوي لعلوم الصحة-الرباط )UIASS(، كما وقع تغييره ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس الجامعة الدولية الزهراوي لعلوم الصحة-الرباط )UIASS( ؛

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة في 7 ديسمبر 2020 و23 يوليو 2021 ؛

وباقتراح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

رسم ما يلي:

املادة األولى

في  الصادر   2.17.330 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  ملحق  مقتضيات  املرسوم،  بهذا  املرفق  امللحق  وفق  وتتمم،  تغير 

8 شوال 1438 )3 يوليو 2017(.

املادة الثانية

يسند إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية. 

وحرر بالرباط في 22 من جمادى اآلخرة 1443 )25 يناير 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 ملحق) مل1سوم)رقم)2.21.1053) لصادر)في))))من) مادى) آلخ1ة)ر11) )5))4نا14)))1))
 بتغييف)وتتميم)ملحق) مل1سوم)رقم)2.17.330) لصادر)في)8)شو ل)8ر1) )ر)4وليو)7)1))

(UIASS(لقا�ضي)بمنح) عتف ف) لدولة)بالجامعة) لدولية) لزه1 وي)لعلوم) لصحة- ل1باط 

» دول)........................................................................) ملطابقة)لها

 لشهادة)أو) لدبلوم) لوطني)
 ملعادل)ة()له

مدة) لتكوين
تسمية) لدبلوم
)باللغة) لف1نسية(

تسمية) لدبلوم
)باللغة) لع1بية(

تسمية) ملؤسسات)
 لتابعة)للجامعة

 ل1قم)
 لتفتيبي

............................................ ............................................ ............................................ ............................................ كلية الطب الزهراوي  1

شهادة الدكتوراه
ثالث سنوات دراسية بعد" شهادة 

الباكالوريا + خمس سنوات دراسية"

Doctorat en »Sciences Biomédicales 

et Sciences du Médicament«

دكتوراه في " العلوم الطبية الحيوية وعلوم 

الدواء"
كلية الطب الزهراوي 1-1

دبلوم التخصص في الطب

تخصص البيولوجيا :

 - البيولوجية الطبية

)أو التحاليل البيولوجية الطبية(

أربع  سنوات دراسية بعد "دبلوم دكتور 

في الطب "

Diplôme en »Analyses Biologiques 

Médicales«
دبلوم في "التحاليل البيولوجية الطبية" كلية الطب الزهراوي 2-1

دبلوم التخصص في الطب

تخصص في الطب:

- "التخدير واإلنعاش"

أربع  سنوات دراسية بعد "دبلوم دكتور 

في الطب"

Diplôme en »Anesthésie et 

Réanimation«
دبلوم في "التخدير واإلنعاش كلية الطب الزهراوي 3-1

دبلوم التخصص في الطب

تخصص في الطب:

- "الطب اإلشعاعي"

أربع  سنوات دراسية بعد "دبلوم دكتور 

في الطب "
Diplôme en »Radiologie« دبلوم في "الطب اإلشعاعي" كلية الطب الزهراوي 4-1

................................................... ................................................... ................................................... ................................................... كلية الصيدلة الزهراوي 2

................................................... ................................................... ................................................... ................................................... .............................................. ..…

…………………………… .…………………………………… .………………………………… ..………………………………
كلية علوم التمريض والتدبير 

االستشفائي
4

شهادة اإلجازة املهنية

مسلك : "العالجات التمريضية" 

ثالث سنوات دراسية بعد شهادة 

الباكالوريا

Diplôme en » Sciences et soins 

infirmiers «

Options :

- » Infirmier en oncologie «

- » Infirmier en Bloc Opératoire et 

Plateau Technique «

- » Infirmier en Service 

Hospitalier «

دبلوم في "العلوم والعالجات التمريضية"

اختيارات : 

- ممرض في األورام

- ممرض بغرفة العمليات واملعدات التقنية

- ممرض في خدمة املستشفيات

كلية علوم التمريض والتدبير 

االستشفائي
1-4

شهادة اإلجازة املهنية

مسلك : "الترويض وإعادة التأهيل"

ثالث سنوات دراسية بعد شهادة 

الباكالوريا

 Diplôme en » Rééducation/ 

Réhabilitation «

 Option : 

» Kinésithérapie « 

دبلوم في "إعادة التأهيل واإلصالح"

اختيار: 

"الترويض الطبي"

كلية علوم التمريض والتدبير 

االستشفائي 
2-4

.............................. ................................... ................................... .............................................
كلية علوم التمريض والتدبير 

االستشفائي
5

........................... ................................. .................................... ................................................ ............................... ......

........................... .................................... ................................... ..............................................
املعهد العالي للهندسة 

وتكنولوجيات الصحة
7
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 لشهادة)أو) لدبلوم) لوطني)
 ملعادل)ة()له

مدة) لتكوين
تسمية) لدبلوم
)باللغة) لف1نسية(

تسمية) لدبلوم
)باللغة) لع1بية(

تسمية) ملؤسسات)
 لتابعة)للجامعة

 ل1قم)
 لتفتيبي

شهادة اإلجازة املهنية

مسلك: "تقنيات الصحة"

ثالث سنوات دراسية بعد شهادة 

الباكالوريا

Diplôme en » Génie 

Pharmaceutique «
دبلوم  في "الهندسة الصيدالنية"

املعهد العالي للهندسة 

وتكنولوجيـات الصحة
8

اإلجازة املهنية

مسلك: "تقنيات الصحة"

ثالث سنوات دراسية بعد شهادة 

الباكالوريا

Diplôme en » Sécurité, Qualité et 

Environnement de la Santé «

دبلوم  في »السالمة والجودة والبيئة 

الصحية"

املعهد العالي للهندسة 

وتكنولوجيـات الصحة
9

شهادة املاستر املتخصص
سنتان دراسيتان بعد "شهادة 

الباكالوريا + ثالث سنوات دراسية"

Diplôme en » Biomedical 

Engineering «
دبلوم في "الهندسة الطبية الحيوية"

املعهد العالي للهندسة 

وتكنولوجيـات الصحة
10

دبلوم مهندس الدولة
ثالث سنوات دراسية بعد "شهادة 

الباكالوريا + سنتان دراسيتان"

Diplôme en » Génie des Procédés 

Industriels Pharmaceutiques «

دبلوم في "هندسة الطرائق الصناعية 

الصيدالنية"
مدرسة املهندسين الزهراوي 11

دبلوم مهندس الدولة
ثالث سنوات دراسية بعد "شهادة 

الباكالوريا + سنتان دراسيتان"

Diplôme en » Génie Industriel «

Option : 

» Biosciences «

دبلوم في "الهندسة الصناعية"

اختيار: 

"العلوم الحيوية "

مدرسة املهندسين الزهراوي 12

دبلوم مهندس الدولة
ثالث سنوات دراسية بعد "شهادة 

الباكالوريا + سنتان دراسيتان"

Diplôme en » Génie Informatique, 

Systèmes d'Information et Bio 

Analyse «

دبلوم في "الهندسة املعلوماتية ونظم 

املعلومات والتحليل الحيوي"
مدرسة املهندسين الزهراوي 13

ووزي1) إلدماج) القتصادي) و لتجارة) لوزي1) لصناعة) مشتفك) ق1 ر)
و ملقاولة) لصغ1ى)و لتشغيل)و لكفاء ت)رقم)3852.21)صادر)
تنظيم) بشأن) ()(1(( أكتوب1) ((6( ر11)  ربيع) ألول) من) ((9 في)
وتسييف)مجلس) إلتقان)ملعهد)» لتجارة)و لتدبيف)لل1باط«)لدى)
- سال) (- لجهة) ل1باط) و لخدمات) و لصناعة)  غ1رة) لتجارة)

 لقنيط1ة.

وزير الصناعة والتجارة،
ووزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

بناء على املرسوم رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى األولى 1407 
)9 يناير 1987( بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي، كما تم تغييره 

وتتميمه، وال سيما املادة 9 منه ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 
 )2014 1435 )19 أغسطس  22 من شوال  2966.14 الصادر في  رقم 
غرفة  لدى  للرباط«  والتدبير  التجارة  »معهد  وتنظيم  إحداث  بشأن 
التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سال - القنيطرة، كما تم 

تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 8 منه،

قررا مـــــا يلي :

املادة األولى

 8 واملادة   2.86.325 رقم  املرسوم  من   9 املادة  ملقتضيات  تطبيقا 
من القرار رقم 2966.14 املشار إليهما أعاله، يحدث على صعيد معهد 
»التجارة والتدبير للرباط« لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات 
لجهة الرباط - سال - القنيطرة، مجلس لإلتقان يحدد تنظيمه وتسييره 

بهذا القرار املشترك، والذي يشار إليه بعده باملجلس.

املادة الثانية

يتألف املجلس باإلضافة إلى رئيسه، يتم تعيينه من الوسط املنهي، 

من بين أعضاء املجلس، من األعضاء التالين :

 - ممثل عن غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سال -

القنيطرة ؛

- ممثل عن كل جمعية من الجمعيات املهنية املشتغلة في ميدان التجارة 

- سال   - الرباط  جهة  صعيد  على  املتواجدين  والخدمات   والصناعة 

القنيطرة ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالتشغيل ؛

- ممثل عن السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي ؛

- ممثل عن جهة الرباط - سال - القنيطرة ؛

 - ممثل عن والية جهة الرباط - سال - القنيطرة ؛

- مدير املعهد ؛

- مدير الدراسات باملعهد ؛

- املندوب الجهوي للسلطة الحكومية املكلفة بالتجارة والصناعة ؛

- مندوبان عن مجلس التسيير والتنسيق التربوي للمعهد.

في  فائدة  يرى  شخص  كل  يستدعي  أن  املجلس  لرئيس  ويمكن 

جدول  في  املدرجة  القضايا  بعض  حول  استشارته،  قصد  حضوره، 

األعمال.
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املادة الثالثة

يعين رئيس املجلس ونائبه وأعضاؤه بمقرر لرئيس غرفة التجارة 

والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سال - القنيطرة.

املادة الرابعة

يجتمع املجلس مرتين على األقل خالل السنة الدراسية بدعوة من 

رئيسه أو بطلب من رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة 

الرباط - سال - القنيطرة.

وتتخذ قرارات املجلس بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين، فإن 

تعادلت رجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.

 املادة الخامسة

 يمارس أعضاء املجلس مهامهم ملدة أربع )4( سنوات قابلة للتجديد،

وفي حالة استقالة أو وفاة أحد أعضاء املجلس أو فقدانه الصفة التي 

 )3( ثالثة  أقصاه  أجل  داخل  تعويضه  يتم  املجلس  عضوية  خولته 

أشهر.

املادة السادسة

يسير املجلس مكتب يضم :

- رئيس املجلس ؛

- نائبين اثنين للرئيس، ينتميان للوسط املنهي، يتم تعيينهما من بين 

أعضاء املجلس ؛

- مدير املعهد، بصفته كاتبا دائما ؛

- مدير الدراسات باملعهد، بصفته كاتبا مساعدا، وينوب عن الكاتب 

الدائم في حالة غيابه.

املادة السابعة

يقوم املكتب بتحضير جلسات عمل املجلس، ويقوم الكاتب الدائم 

إلى  منها  نسخا  ويبعث  املجلس  اجتماعات  محاضر  بتحرير  للمكتب 

انعقاد  تاريخ  من  أسابيع   )3( ثالثة  يتعدى  ال  أجل  في  املجلس  أعضاء 

املجلس.

املادة الثامنة

يسند تنفيذ هذا القرار املشترك، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى 

رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط - سال - القنيطرة.

وحرر بالرباط في 19 من ربيع األول 1443 )26 أكتوبر 2021(.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة 

الصغرى والتشغيل والكفاءات،

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

 4052.21 رقم) و ل1ياضة) و لتعليم) ألولي) لوزي1) لتفبية) لوطنية) ق1 ر)
صادر)في)1)) مادى) ألولى)ر11) )5))ديسمبف)))1)()بتحد4د)

بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

)16 أكتوبر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما 

وقع تغييره وتتميمه ؛

املعادلة ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر   وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية - 

مسلك العلوم الفيزيائية«، الشهادة التالية :

– Attestation de diplôme baccalauréat de l’enseignement 

secondaire »série : C, mathématiques et sciences 

physiques «, délivrée par le ministère de l’enseignement 

supérieur et de la recherche - République togolaise.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 جمادى األولى 1443 )15 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.
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 4053.21 رقم) و ل1ياضة) و لتعليم) ألولي) لوزي1) لتفبية) لوطنية) ق1 ر)

 ((1(( ديسمبف) ((1( ر11)  من) مادى) ألولى) ((9 في) صادر)

بتحد4د)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�ضي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

)16 أكتوبر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما 

وقع تغييره وتتميمه ؛

املعادلة ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر   وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ 7 سبتمبر 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة الخدمات - مسلك 

تصميم األزياء«، الشهادة التالية :

- شهادة الدراسة الثانوية العامة »تخصص إنتاج مالبس« املسلمة 

من وزارة التربية والتعليم باململكة األردنية الهاشمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1443 )24 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�ضى.

ق1 ر)لوزي1) لتعليم) لعالي)و لبحث) لعلمي)و البتكار)رقم)3983.21)صادر)

في)9))من) مادى) ألولى)ر11) )1))ديسمبف)))1)()بتتميم) لق1 ر)

رقم)305.03) لصادر)في))))من)مح1م)1)1) )5))مارس)ر11)) 

بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي)تعادل)شهادة) لدكتور ه)في)ط2)

 ألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

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

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

14 أكتوبر 2021 ؛

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 

 » بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

» الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»-)ريدر لية)روسيا):

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

» – Qualification de médecin stomatologue en spécialité 

» médecine dentaire, délivrée par l’Université fédérale de  

» Crimée V.I. Vernadskiy - Fédération de Russie - le 

» 14 juin 2018 ;

» – Qualification de médecin dentiste dans la spécialité 

» médecine dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de 

» Jaroslav-Le Sage de Novgorod - Fédération de Russie - 

» le 27 juin 2019 ;
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» – Qualification de médecin dentiste dans la spécialité 
» médecine dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de 
» médecine de Volgograd - Fédération de Russie - le 
» 1er juillet 2019 ;

» – Qualification de médecin dentiste dans la spécialité 
» médecine dentaire, délivrée par l’Université d’Etat de  
» médecine d’Astrakhan - Fédération de Russie - le 
» 1er juillet 2019 ;

» – Qualification de médecin dentiste dans la spécialité 
» stomatologie, délivrée par l’Université d’Etat de 
» médecine d’Astrakhan - Fédération de Russie - le 
» 1er juillet 2019 ;

» assorties d’un stage clinique de six mois du 25 janvier 
» 2021 au 23 juillet 2021 dont trois mois au Centre de santé  
» bucco dentaire et trois mois au Centre de consultation 
» et de traitement dentaires de Rabat, validé par la Faculté 
» de médecine dentaire de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1443 )24 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

ق1 ر)لوزي1) لتعليم) لعالي)و لبحث) لعلمي)و البتكار)رقم)3984.21)صادر)
في)9))من) مادى) ألولى)ر11) )1))ديسمبف)))1)()بتتميم) لق1 ر)
رقم)305.03) لصادر)في))))من)مح1م)1)1) )5))مارس)ر11)) 
بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي)تعادل)شهادة) لدكتور ه)في)ط2)

 ألسنان.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 العلمي رقم 305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003(
 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل شهادة الدكتوراه في طب األسنان،

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
14 أكتوبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم  305.03 الصادر في 21 من محرم 1424 )25 مارس 2003( :

األسنان  طب  في  الدكتوراه  شهادة  ملعادلة  تقبل   - األولى.  » املادة 
مشفوعة  التالية  الشهادة  لألسنان،  طبيب  مهنة  ملزاولة  » املطلوبة 
 » بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي، شعبة العلوم التجريبية أو العلوم

» الرياضية أو دبلوم معترف بمعادلته لها :

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

»-)أوك1 نيا):

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

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist,  
» délivrée par Ukrainian medical stomatological 
» Academy -  Ukraine - le 26 juin 2019 ;

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 
» délivrée par Dnipropetrovsk medical Academy of the 
» ministry of health of Ukraine - Ukraine - le 11 juin 2019 ;

» – Qualification specialist degree dentistry, qualification 
» dentist, délivrée par Lugansk state medical University - 
» Ukraine - le 25 juin 2019 ;

» – Qualification specialist dentistry, qualification dentist, 
» délivrée par Kharkiv national medical University -  
» Ukraine - le 26 juin 2019 ;

» – Qualification specialist degree dentistry, qualification 
» dentist, délivrée par national pirogov memorial medical 
» University Vinnytsya - Ukraine - le 27 juin 2019 ;

» – Qualification dentist, qualification specialist dentistry, 
» délivrée par Zaporizhzhia state medical University - 
» Ukraine - le 30 juin 2019 ;

» assorties d’un stage clinique de six mois du 25 janvier 
» 2021 au 23 juillet 2021 dont trois mois au Centre 
» de santé bucco-dentaire et trois mois au Centre de 
» consultation et de traitement dentaires de Rabat, validé 
» par la Faculté de médecine dentaire de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1443 )24 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3985.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)
 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)
 (1(8 شعبان) (( في) 2963.97) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)
)ر)ديسمبف)997)()بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي)تعادل)دبلوم)

دكتور)في) لط2.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
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 :

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

»-)أوك1 نيا):

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

» – Qualification doctor of medicine, general medicine, 
» délivrée par Zaporizhzhia state medical University -  
» Ukraine - le 30 juin 2018, assortie d’un stage de deux 
» années : du 15 avril 2019 au 20 février 2020 au C.H.U 
» Rabat-Salé et du 29 mai 2020 au 13 avril 2021 à la 
» province de Marrakech et d’une attestation d’évaluation 
» des connaissances et des compétences, délivrée par la 
» Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

3986.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي)  ق1 ر)

((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في)  صادر)
 (1(1 ر 2) (7 في) 666.03) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)

)1)سبتمبف)ر11)()بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي)تعادل)دبلوم)

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):)أم1 ض) ملسالك) لبولية.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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 :

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

»)-)ر1نسا):

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

» – Diplôme d’études spécialisées de chirurgie urologique, 

» délivré par l’Université de Rennes I - France - le 26 juin 

» 1995. «
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3987.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)

 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)

 (1(5 صف1) من) ((5 في) 570.04) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)

دبلوم) تعادل) بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي) ()(111 أب1يل) (6(

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):) ألم1 ض) لجلد4ة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

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

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : األمراض الجلدية، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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 :

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

»)-)ر1نسا):

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

» – Diplôme d’études spécialisées de dermatologie et 

» vénéréologie, délivré par l’Université Lille 2 - France - 

» le 13 mai 2015. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3988.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)

 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)
 (1(5 ربيع) آلخ1) (6 في) 950.04) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)

دبلوم) تعادل) بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي) ()(111 )6))ماي)

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):)أم1 ض) لنساء)و لتوليد.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  )2004 1425 )26 ماي  6 ربيع اآلخر  950.04 الصادر في  العلمي رقم 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : أمراض النساء والتوليد، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 950.04 الصادر في 6 ربيع اآلخر 1425 )26 ماي 2004( :

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

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض النساء والتوليد :

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

»)-)ر1نسا):

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

» – Diplôme d’études spécialisées de gynécologie- 

» obstétrique, délivré par l’Université Paris XI - France - 

» le 13 janvier 2017. «
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3989.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)

 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)

 (1(5 صف1) من) ((5 في) 572.04) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)

دبلوم) تعادل) بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي) ()(111 أب1يل) (6(

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):) لط2) إلشعاعي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

  )2004 1425 )6 أبريل  15 من صفر  في  572.04 الصادر  العلمي رقم 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : الطب اإلشعاعي، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 572.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( :

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

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الطب اإلشعاعي :

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

»)-) لسينغال):

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

» – Diplôme d’études spécialisées )D.E.S.( de radiologie 
» et imagerie médicale, délivré par la Faculté de médecine,  
» de pharmacie et d’odontologie stomatologie, Université 
» Cheikh-Anta-Diop de Dakar - Sénégal - le 21 septembre 
» 2020, assorti d’une attestation d’évaluation des 
» connaissances et des compétences, délivrée par la 
» Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 
» 7 juillet 2021. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3990.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)

 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)

 (1(8 شعبان) (( في) 2963.97) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)

)ر)ديسمبف)997)()بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي)تعادل)دبلوم)

دكتور)في) لط2.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة 

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

تغييره  الطب، كما وقع  في  تعادل دبلوم دكتور  التي  الشهادات  الئحة 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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

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

»-)رومانيا):

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

» – Titlul doctor-medic, in domeniul sanatate, specializarea 

 » medicina, délivré par Facultatea de medicina, Universitatii 

» de medicina si farmacie din Craiova - Roumanie - le 

» 2 octobre 2015, assorti d’une attestation d’évaluation 

» des connaissances et des compétences, délivrée par la 

» Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 

» 11 octobre 2021. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3991.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)

 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)

بتتميم) لق1 ر)رقم)743.09) لصادر)في)6))من)ربيع) ألول)1ر1) 

تعادل) الئحة) لشهاد ت) لتي) بتحد4د) ()(119 مارس) ((1(

:) لبيولو ية) لطبية تخصص) في) لط2،)  دبلوم) لتخصص)

)أو) لتحاليل) لبيولو ية) لطبية(.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين 

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

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

البيولوجية  التحاليل  )أو  الطبية  البيولوجية   : تخصص  الطب،  في 

الطبية(، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 743.09 الصادر في 26 من ربيع األول 1430 )24 مارس 2009( :

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

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية( :

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

»)-)رومانيا):

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

» – Certificat de medic specialist medicina de laborator, 
» délivré par ministerul sanatatii - Roumanie - le 
» 20 février 2020, assorti d’une attestation d’évaluation 
» des connaissances et des compétences, délivrée par la 
» Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 
» 11 octobre 2021. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3992.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)
 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)
 (1(5 ربيع) آلخ1) (6 في) 950.04) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)
دبلوم) تعادل) بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي) ()(111 )6))ماي)

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):)أم1 ض) لنساء)و لتوليد.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
  )2004 1425 )26 ماي  6 ربيع اآلخر  950.04 الصادر في  العلمي رقم 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : أمراض النساء والتوليد، كما وقع تتميمه ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 950.04 الصادر في 6 ربيع اآلخر 1425 )26 ماي 2004( :

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

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

»)-) لسينغال):

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

» – Diplôme d’études spécialisées )D.E.S.( de gynécologie 
» obstétrique, délivré par la Faculté de médecine, de 
» pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh-Anta- 
» Diop de Dakar - Sénégal - le 14 octobre 2019, assorti 
» d’un stage d’une année au C.H.U. Rabat-Salé et d’une 
» attestation d’évaluation des connaissances et des 
» compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de 
» pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3993.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)
 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)
 (1(8 شعبان) (( في) 2963.97) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)
)ر)ديسمبف)997)()بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي)تعادل)دبلوم)

دكتور)في) لط2.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

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 :

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

»-)رومانيا):

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

» – Titlul doctor-medic, in domeniul sanatate, specializarea 

» medicina, délivré par Facultatea de medicina - Universitatii 

» de medicina si farmacie »IULIU Hatieganu« din Cluj-Napoca - 

» Roumanie - le 20 janvier 2016, assorti d’une attestation 

» d’évaluation des connaissances et des compétences, délivrée 

» par la Faculté de médecine et de pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3994.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)

 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)

بتتميم) لق1 ر)رقم)753.06) لصادر)في)7))من)ربيع) ألول)7)1) 

)6))أب1يل)116)()بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي)تعادل)دبلوم)

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):)أم1 ض) لكلي.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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 املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
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 :

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

»)-)رومانيا):

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

» – Certificat de medic specialist nefrologie, délivré par 
» ministerul sanatatii - Roumanie - le 27 janvier 2020, 
» assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 
» et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
» et de pharmacie de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3995.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)
 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)
(1(5 ربيع) آلخ1) (6 في) 950.04) لصادر) رقم)  بتتميم) لق1 ر)
دبلوم) تعادل) بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي) ()(111 )6))ماي)

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):)أم1 ض) لنساء)و لتوليد.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
  )2004 1425 )26 ماي  6 ربيع اآلخر  950.04 الصادر في  العلمي رقم 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : أمراض النساء والتوليد، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 950.04 الصادر في 6 ربيع اآلخر 1425 )26 ماي 2004( :

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

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

»)-) لسينغال):

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

» – Diplôme d’études spécialisées )D.E.S.( de gynécologie 
» obstétrique, délivré par la Faculté de médecine, de 
» pharmacie et d’odontologie - Université Cheikh-Anta- 
» Diop de Dakar - Sénégal - le 9 décembre 2019, assorti 
» d’un stage d’une année au sein du Centre hospitalier 
» Ibn Rochd de Casablanca, validé par la Faculté de médecine 
» et de pharmacie de Casablanca - le 23 septembre 2021.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3396.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)
 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)
 (1(5 صف1) من) ((5 في) 570.04) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)
دبلوم) تعادل) بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي) ()(111 أب1يل) (6(

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):) ألم1 ض) لجلد4ة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 )2004 1425 )6 أبريل  15 من صفر  في  570.04 الصادر  العلمي رقم 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : األمراض الجلدية، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
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 :

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

» لسينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées )D.E.S( de dermatologie- 
« vénéréologie, délivré par la Faculté de médecine, 
« de pharmacie et d’odontologie stomatologie, Université 
« Cheikh Anta Diop de Dakar - Sénégal - le 26 janvier 2021, 
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 
« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Casablanca -  le 21 septembre 2021.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3997.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)
 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)
 (1(5 صف1) من) ((5 في) 570.04) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)
دبلوم) تعادل) بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي) ()(111 أب1يل) (6(

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):) ألم1 ض) لجلد4ة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 )2004 1425 )6 أبريل  15 من صفر  في  570.04 الصادر  العلمي رقم 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : األمراض الجلدية، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
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 :

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

» لسينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées )D.E.S( de dermatologie 
« vénéréologie, délivré par la Faculté de médecine, de 
« pharmacie et d’odontologie stomatologie, Université 
« Cheikh Anta Diop de Dakar - Sénégal - le 29 décembre 2020, 
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances et 
« des compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de 
« pharmacie de Casablanca -  le 21 septembre 2021.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3998.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)
 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)
 (1(5 صف1) من) ((5 في) 570.04) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)
دبلوم) تعادل) بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي) ()(111 أب1يل) (6(

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):) ألم1 ض) لجلد4ة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 
 )2004 1425 )6 أبريل  15 من صفر  في  570.04 الصادر  العلمي رقم 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : األمراض الجلدية، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
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 :

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

» لسينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées )D.E.S( de dermatologie- 
« vénéréologie, délivré par la Faculté de médecine, 
« de pharmacie et d’odontologie stomatologie, Université 
« Cheikh Anta Diop de Dakar - Sénégal - le 29 janvier 2021, 
« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 
« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Casablanca -  le 21 septembre 2021.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3999.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)
 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)
بتتميم) لق1 ر)رقم)282.04) لصادر)في)5))من)ذي) لحجة)1)1) 
)6))ربف 14)111)()بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي)تعادل)دبلوم)

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):)أم1 ض) ألطفال.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

والبحث  األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
العلمي رقم 282.04 الصادر في 25 من ذي الحجة 1424 )16 فبراير 2004( 
بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

أمراض األطفال، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 
)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
14 أكتوبر 2021 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
رقم 282.04 الصادر في 25 من ذي الحجة 1424 )16 فبراير 2004( :

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

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

» لسينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées )D.E.S( de pédiatrie, 
« délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
« d’odontologie - stomatologie, Université Cheikh Anta 
« Diop de Dakar - Sénégal - le 15 décembre 2020,  assorti 
« d’une attestation d’évaluation des connaissances 
« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 
« et de pharmacie de Casablanca - le 23 septembre 2021.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 4001.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)

 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)

 (1(5 صف1) من) ((5 في) 573.04) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)

دبلوم) تعادل) بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي) ()(111 أب1يل) (6(

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):) لج1 حة) لعامة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

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

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : الجراحة العامة، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

2 أغسطس 2017 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

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 :

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

»بلجيكا):

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

« – Médecin spécialiste en chirurgie, délivré par l’Université 

» catholique de Louvain - Belgique - le 1er septembre 

» 1993.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (2.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)إلر1 ن.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 

 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 

 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 

 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املرسوم  بموجب  املحدث  إلفران،  الوطني  املنتزه  يصنف 

 )2004 أكتوبر   8(  1425 شعبان  من   23 في  الصادر  رقم 2.04.783 

كما تم تغييره، في صنف »منتزه وطني« املنصوص عليه في املادة 2 من 

القانون املشار إليه أعاله رقم 22.07.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (3.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)لتوبقال.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 

 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛
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 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 

 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 

 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصنف املنتزه الوطني لتوبقال، املحدث بموجب القرار الصادر في 

2 محرم 1361 )19 يناير 1942(، في صنف »منتزه وطني« املنصوص 

عليه في املادة 2 من القانون املشار إليه أعاله رقم 22.07.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)
 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (4.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)لتازكة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 

 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 

 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 

 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الصادر  القرار  بموجب  املحدث  لتازكة،  الوطني  املنتزه  يصنف 

1950( كما تم تغييره، في صنف  1369 )11 يوليو  25 من رمضان  في 

»منتزه وطني« املنصوص عليه في املادة 2 من القانون املشار إليه أعاله 

رقم 22.07.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (5.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)لخنيف1ة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 

 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 

 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 

 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املرسوم  بموجب  املحدث  لخنيفرة،  الوطني  املنتزه  يصنف 

في   ،)2008 أبريل   9(  1429 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر  رقم 2.08.173 

املشار  القانون  من   2 املادة  في  عليه  املنصوص  وطني«  »منتزه  صنف 

إليه أعاله رقم 22.07.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.
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ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (6.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)إل14يقي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 

 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 

 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 

 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املرسوم  بموجب  املحدث  إليريقي،  الوطني  املنتزه  يصنف 

رقم 2.94.46 الصادر في 28 من رمضان 1414 )11 مارس 1994(، في 

املشار  القانون  من   2 املادة  في  عليه  املنصوص  وطني«  »منتزه  صنف 

إليه أعاله رقم 22.07.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (7.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)لتلسمطان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 

 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 
 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 
 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املرسوم  بموجب  املحدث  لتلسمطان،  الوطني  املنتزه  يصنف 
 )2004 أكتوبر   8(  1425 شعبان  من   23 في  الصادر  رقم 2.04.782 
كما تم تغييره، في صنف »منتزه وطني« املنصوص عليه في املادة 2 من 

القانون املشار إليه أعاله رقم 22.07.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)
 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (8.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)لألطلس) لكبيف) لش1قي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 
 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 
 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 
 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بموجب  املحدث  الشرقي،  الكبير  لألطلس  الوطني  املنتزه  يصنف 
املرسوم رقم 2.04.784 الصادر في 23 من شعبان 1425 )8 أكتوبر 2004(، 
في صنف »منتزه وطني« املنصوص عليه في املادة 2 من القانون املشار إليه 

أعاله رقم 22.07.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)
رقم)4054.21)صادر)في)6))من) مادى) ألولى)ر11) ))ر)ديسمبف)))1)) 

بإسناد) نتد ب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 
الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 
الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 )25 ديسمبر 1980(، 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 
)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 
الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 
قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443
والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القانون  من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 
املشار إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيدة حسناء أملك الطبيبة البيطرية 
 1730/CN/2021 رقم  تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة 

بتاريخ 10 ديسمبر 2021.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

رقم)4055.21)صادر)في)6))من) مادى) ألولى)ر11) ))ر)ديسمبف)))1)) 

بإسناد) نتد ب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

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

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

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

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

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

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل 2 من القانون املشار 

إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيد عبد الرحمان ملريني الطبيب البيطري 

1729/CN/2021 رقم  تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول   املقيد 

بتاريخ 10 ديسمبر 2021.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.
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ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

رقم)4056.21)صادر)في)6))من) مادى) ألولى)ر11) ))ر)ديسمبف)))1)) 

بإسناد) نتد ب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

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

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

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

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

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

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القانون  من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

املشار إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيد ياسين الناصري الطبيب البيطري 

 1731/CN/2021 رقم  تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد 

بتاريخ 10 ديسمبر 2021.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

من) مادى) ((1 في) صادر) (2639.21 رقم) و ملاء) لوزي1) لتجهيز)  مق1ر)
 ألولى)ر11) )5))ديسمبف)))1)()بالتخلي)عن)ملكية) لقطعتين)
 ألرضيتين) لالزمتين)لتعد4ل)مسار) لط1يق) لوطنية)رقم)1))من)
بإقليم) ت1ميكت) بجماعة) 51ر+51)) إلى)ن.ك) 18ر+911) ن.ك)

ورز ز ت.

وزير التجهيز واملاء،

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

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 ؛

من  30 في  الصادر   2.21.651 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 
التي  العامة  املنفعة  إعالن  بتجديد   )2021 سبتمبر   8(  1443 محرم 
تق�ضي بتعديل مسار الطريق الوطنية رقم 10 من ن.ك 348+900 إلى 

ن.ك 350+150  بإقليم ورزازات ؛

إلى   2020 ديسمبر   23 من  املباشر  اإلداري  البحث  وعلى 
22 فبراير 2021 بمكاتب جماعة ترميكت بإقليم ورزازات ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مسار  لتعديل  الالزمتين  األرضيتين  القطعتين  ملكية  عن  يتخلى 
 150+350 ن.ك  إلى   900+348 ن.ك  من   10 رقم  الوطنية  الطريق 
طيه  املرفق  الجدول  في  املبينتين  ورزازات،  بإقليم  ترميكت  بجماعة 
امللحق   1/1000 املقياس  ذي  التجزيئي  التصميم  في  عليهما  واملعلم 

بأصل هذا املقرر :

رقما)

 لقطعتين)

 ألرضيتين

م1 عهما) لعقاري
  سم) ملالك)أو) ملف1وض
أنهم)كذلك)وعناوينهم

 ملساحة
باملتف) مل1بع

مالحظات

1
 رسم عقاري

عدد 28/10979

 املجلس اإلقليمي لورزازات
 جماعة ترميكت
بإقليم ورزازات 

أرض عارية25582

غير محفظة2
 بدر إبراهيم

 جماعة ترميكت
بإقليم ورزازات

4710

أرض فالحية
نخل كبير )16(

نخل متوسط )19(
نخل صغير )72(
زيتون كبير )12(
داليا كبيرة )6(

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من جمادى األولى 1443 )25 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : نزار بركة.


