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فهرست

نصشص)ع6 ة

ترويد) نح)إع6ن6ت) لدولة) ملب6ورة)في) ج56) الستثم6ر.

مرسوم رقم 2.22.234 صادر في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022( لتطبيق 
أحكام املادة 7 من قانون املالية رقم 76.21 للسنة املالية 2022 املتعلقة 
 ....................... 3208بترشيد منح إعانات الدولة املباشرة في مجال االستثمار.

 ملص6دقة)على) نششر))رئيس)هيئة) ر قبة) لتأ ين6ت)و الحتي6ط)
 الجتم6عي.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 276.22 صادر في 23 من جمادى اآلخرة 1443 
التأمينات  باملصادقة على منشور رئيس هيئة مراقبة   )2022 يناير   26(
واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم AS/03/21 الصادر في 29 ديسمبر 2021 
بتغيير وتتميم منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي 
اليقظة  بالتزامات  يتعلق   2019 25 سبتمبر  في  الصادر   AS/02/19 رقم 
التأمين  وإعادة  التأمين  مقاوالت  على  املفروضة  الداخلية  واملراقبة 
3210والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين.......................................................... 

 لصفق6ت) لعمش ية.

 1443 شعبان   5 في  صادر   802.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 

تكون  أن  يمكن  التي  األعمال  الئحة  وتتميم  بتغيير   )2022 مارس   8(

موضوع اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي، الواردة في امللحق 

 1434 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم  من   1 رقم 

3221)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية.................................... 

وز رة) لشب6ب)و لثق6فة)و لتش صل.)-)تحديد)أجرة)كر ء)فض6ء ت)

وق6ع6ت)وأجنحة) ملع6رض)وزي6رته6.

وزيرة  لدى  املنتدب  والوزير  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير  مشترك  قرار 

االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية رقم 483.22 صادر في 5 شوال 1443 

)6 ماي 2022( بتحديد أجرة كراء فضاءات وقاعات وأجنحة املعارض 

 .......................... 3221التي تنظمها وزارة الشباب والثقافة والتواصل وزيارتها.
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نصشص)خ6صة

إقليم)ورز ز ت.)-)نزع) لكية)قطع)أرضية.

مرسوم رقم 2.22.253 صادر في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022( بإعالن 
أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة وتقوية الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة 
 200+373 ون.ك   000+343 ن.ك  بين  فيما  وورزازات  مراكش  بين 
األرضية  القطع  ملكية  وبنزع  ورزازات  بإقليم  نوكدال  اغرم  بجماعة 
3222الالزمة لهذا الغرض................................................................................. 

إقليم)تيزنيت.)-)نزع) لكية)قطعتين)أرضيتين.

 )2022 أبريل   28  (  1443 رمضان  من   26 في  صادر   2.22.268 رقم  مرسوم 
300 متر  مائي بسعة  بإحداث خزان  العامة تق�ضي  املنفعة  أن  بإعالن 
لتزويد  تيزنيت  بإقليم  الساحل  أربعاء  بجماعة  ادموش  بدوار  مكعب 
دواوير الجماعة باملاء الصالح للشرب وبنزع ملكية القطعتين األرضيتين 
 ............................................................................ 3237الالزمتين لهذا الغرض.

إقليم)برويد.)-)نزع) لكية)قطعة)أرضية.

 )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر   2.22.289 رقم  مرسوم 
 225/400 التحويل  مركز  بتوسيع  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  بإعالن 
ك.ف العوامر من طرف املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب 
بجماعة الساحل أوالد احريز بدائرة برشيد بإقليم برشيد وبنزع ملكية 
 .................................................... 3238القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض.

إقليم)كلميم.)-)نزع) لكية)قطع)أرضية.

مرسوم رقم 2.22.290 صادر في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022( بإعالن 
60/225 ك.ف  أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء مركز للتحويل من فئة 
من طرف املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب بجماعة أسرير 
 ............ 3241بإقليم كلميم وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض.

 ملش فقة)على)تص6 يم)وأنظمة) لتهيئة.

 )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر   2.22.273 رقم  مرسوم 
مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
3243جماعة أوالد شبانة بإقليم سطات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة... 

 )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر   2.22.274 رقم  مرسوم 
مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
ذلك  في  أن  وباإلعالن  تارودانت  بإقليم  الرمل  أهل  بجماعة  القصيبة 
3243منفعة عامة............................................................................................. 

 )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر   2.22.275 رقم  مرسوم 
مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
 .............. 3244جماعة كالز بإقليم تاونات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

 )2022 أبريل   28(  1443 رمضان  من   26 في  صادر   2.22.276 رقم  مرسوم 
مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
 ......... 3245جماعة تمزكانة بإقليم تاونات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

 ؤسسة) لعصبة) ملغربية)لحم6ية) لطفشلة.)-) الحتف6ظ)بصفة)
 ملنفعة) لع6 ة.

مرسوم رقم 2.22.305 صادر في 5 شوال 1443 )6 ماي 2022( يق�ضي  باالحتفاظ 
املغربية  العصبة  »مؤسسة  املسماة  للجمعية  العامة  املنفعة  بصفة 
 .......................................................................................... 3245لحماية الطفولة«.

إقليم) لفقيه)بن)ص6لح.)-) ملص6دقة)على)الئحة)ذو2)حقشق)جم6عة)
ساللية.

قرار لوزير الداخلية رقم 1118.22 صادر في 9 رمضان 1443 )11 أبريل 2022( 
باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق التابعين  للجماعة الساللية »أوالد 
دوائر  داخل  أراضيها  والواقعة  صالح  بن  الفقيه  بإقليم  الكائنة  حمو« 
3246الري بتادلة............................................................................................... 

 ملع6دالت)بين) لشه6د ت.

في  صادر   1151.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 بتتميم القرار رقم   )2022 1443 )21 أبريل  19 من رمضان 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 3249التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1153.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 بتتميم القرار رقم   )2022 1443 )21 أبريل  19 من رمضان 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 3249التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1154.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 بتتميم القرار رقم   )2022 1443 )21 أبريل  19 من رمضان 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 3250التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1156.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 2189.04 رقم  القرار  بتتميم   )2022 أبريل   21(  1443 رمضان  من   19
الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( بتحديد الئحة 
أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 
3250القلب....................................................................................................... 

في  صادر   1157.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 950.04 رقم  القرار  بتتميم   )2022 أبريل   21(  1443 رمضان  من   19
الئحة  بتحديد   )2004 ماي   26(  1425 اآلخر  ربيع   6 في  الصادر 
أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 
3251النساء والتوليد........................................................................................ 

في  صادر   1158.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 بتتميم القرار رقم   )2022 1443 )21 أبريل  19 من رمضان 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 3251التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1159.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 بتتميم القرار رقم   )2022 1443 )21 أبريل  19 من رمضان 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 3252التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1163.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 950.04 رقم  القرار  بتتميم   )2022 أبريل   21(  1443 رمضان  من   19
الئحة  بتحديد   )2004 ماي   26(  1425 اآلخر  ربيع   6 في  الصادر 
أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 
3252النساء والتوليد........................................................................................ 

في  صادر   1203.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 2963.97 2022( بتتميم القرار رقم  1443 )27 أبريل  25 من رمضان 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 3253التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
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في  صادر   1204.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 2963.97 بتتميم القرار رقم   )2022 1443 )27 أبريل  25 من رمضان 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 3254التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1205.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 2963.97 بتتميم القرار رقم   )2022 1443 )27 أبريل  25 من رمضان 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 3254التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1206.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 2963.97 2022( بتتميم القرار رقم  1443 )27 أبريل  25 من رمضان 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 3255التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1207.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 2963.97 2022( بتتميم القرار رقم  1443 )27 أبريل  25 من رمضان 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 3255التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1208.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
 2963.97 2022( بتتميم القرار رقم  1443 )27 أبريل  25 من رمضان 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 3256التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1209.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 2022( بتتميم القرار رقم  1443 )27 أبريل  25 من رمضان 

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

 .......................................................... 3256التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1210.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 2963.97 2022( بتتميم القرار رقم  1443 )27 أبريل  25 من رمضان 

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

 .......................................................... 3257التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   1211.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 

 950.04 رقم  القرار  بتتميم   )2022 أبريل   27(  1443 رمضان  من   25

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

أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 

3257النساء والتوليد........................................................................................ 

إقليم)ت6ون6ت.)-)إقر ر) خطط)تنمية) لكتلة) لعمر نية) لقروية)
سيد2) لح6ج)  حمد.

 1443 شعبان   4 في  صادر   828.22 رقم  مكناس   - فاس  جهـة  لوالـي  قرار 

)7 مارس 2022( باملوافقة على قرار عامل إقليم تاونات القا�ضي بإقرار 

3258مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية سيدي الحاج امحمد.............. 
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 ((2(( (26 (27( ش255  وش 5) 22) ن) في) ص6در) 5ش).)).)) رقم)  رسشم)
للسنة) (72.(2 رقم) ق6نشن) مل6لية) 7) ن) أحك6م) مل6دة) لتطبيق)
في) إع6ن6ت) لدولة) ملب6ورة) بترويد) نح)  مل6لية)))2)) ملتعلقة)

 ج56) الستثم6ر.

رئيس الحكومة،

املالية  للسنة   76.21 رقم  املالية  قانون  من   7 املادة  على  بناء 
بتاريخ   1.21.115 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   ،2022

5 جمادى األولى 1443 )10ديسمبر 2021( ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية، املكلف 
بامليزانية ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في 26 من رمضان 1443 
)28 أبريل 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  املالية  قانون  من   7 املادة  أحكام   لتطبيق 
رقم 76.21، يقصد بإعانات الدولة املباشرة في مجال دعم االستثمار 
املمنوحة لألشخاص الذاتيين واالعتباريين املعنيين في وضعية جبائية 

سليمة :

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  في  عليها  املنصوص  اإلعانات   -
الجاري بها العمل و تلك املنصوص عليها في إطار اتفاقي، والتي تمنح 
بشكل نهائي من أجل إنجاز مشاريع االستثمار املتعلقة بقطاعات 

الفالحة والصناعة والتجارة والسياحة والطاقة واملعادن ؛

القطاعات  ميزانيات  إطار  في  املبرمجة  االستثمار  مخصصات   -
لها،  التابعة  العمومية  واملقاوالت  املؤسسات  لفائدة  الوزارية 
املقدمة  املبالغ  أو  ديونها  لتسديد  املدفوعة  املبالغ  باستثناء 
كحصص في الرأسمال أو املبالغ املدفوعة إلنجاز مشاريع في إطار 
اتفاقي أو في إطار اإلشراف املنتدب وكذا املساهمات املمنوحة لها 

بشكل استثنائي. 

املادة الثانية

يجب أن ترفق طلبات اإلعانة املودعة مباشرة لدى مصالح الدولة 
الدولة  إعانات  ملنح  املؤهلة  الهيئات  أو  بتدبيرها  املكلفة  الهيئات  أو 
املباشرة في مجال دعم االستثمار، بشهادة مسلمة بطريقة إلكترونية 
األشخاص  أن  تثبت  تعده،  نموذج  وفق  الضرائب  إدارة  طرف  من 
لدى  كافية  ضمانات  قدموا  أو  سليمة  جبائية  وضعية  في  املعنيين 
في  عليها  املنصوص  لإلعانات  وبالنسبة  بالتحصيل.  املكلف  املحاسب 
يتم  االستثمار،  بميثاق  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 
التوقيع على  املعنيين عند  الشهادة من طرف املستفيدين  إيداع هذه 

االتفاقيات املبرمة في هذا اإلطار.

امللزمين  غير  واالعتباريين  الذاتيين  لألشخاص  بالنسبة  أنه  غير 
املنصوص  املستحقة  والرسوم  والواجبات  الضرائب  وأداء  باإلقرار 
عليها في املدونة العامة للضرائب، يجب أن ترفق طلبات اإلعانة املشار 
إليها في الفقرة األولى أعاله بتصريح بالشرف وفق النموذج امللحق بهذا 

املرسوم.

املادة الثالثة

تستثنى من اإلدالء بالوثائق املشار إليها في املادة 2 أعاله، الجماعات 
ومؤسسات  لها،  التابعة  التنمية  وشركات  ومجموعاتها  الترابية 
الشريف  للظهير  الخاضعة  الجمعيات  وكذا  الجماعات  بين  التعاون 
رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى األولى 1378 )15 نوفمبر 1958( 

بتنظيم حق تأسيس الجمعيات.

املادة الرابعة

ملدة  صالحة  السليمة،  الجبائية  للوضعية  املثبتة  الشهادة  تكون 
سنة ابتداء من تاريخ تسليمها.

املادة الخامسة

الهيئات املؤهلة ملنح  تتأكد املصالح اآلمرة بالصرف للدولة وكذا 
إعانات الدولة املباشرة في مجال دعم االستثمار عند االلتزام بالنفقات 
املادة األولى من هذا املرسوم،  في  باإلعانات املنصوص عليها  املتعلقة 
من  املقدمة  السليمة  الجبائية  للوضعية  املثبتة  الشهادة  صحة  من 

طرف األشخاص املعنيين.

املصالح  عن  صادر  مقرر  موضوع  تكون  التي  لإلعانات  وبالنسبة 
السالفة الذكر يثبت أهلية املستفيد من اإلعانات املذكورة، تتأكد هذه 
املصالح السالفة الذكر من صحة الشهادة املثبتة للوضعية الجبائية 

السليمة قبل إصدار املقرر املذكور.

املادة السادسة

يعمل بهذا املرسوم ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1443 )17 ماي 2022(.

اإلمضاء: عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية، 

املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.
*

*  *



29)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 

Déclaration sur l’honneur ح بالشرفيتصر 
Bénéfice des subventions directes de l'Etat 
dans le cadre du soutien à l'investissement  

 إطار فيالمباشرة  الدولة إعانات الستفادة منل
 االستثمار دعم

(Article 7 de la loi de finances n° 76-21 pour 
l’année budgétaire 2022) 

 للسنة 76.21رقم  المالية من قانون 7 ةالماد)
 )2022المالية 

 

Je soussigné(e)    أسفله( ة)أنا الموقع 

Nom et prénom(s)   ……………………………………………………………………………………  االسم العائلي والشخصي 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de la carte nationale d’identité ou 
de la carte de séjour   …………………………………… 

 رقم البطاقة الوطنية للتعريف أو بطاقة اإلقامة

Adresse  ……………………………………………………………………………………………………………………………… العنوان 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Agissant en mon nom propre     الشخصيةبصفتي   

Déclare sur l’honneur que je n’ai aucune 
obligation de déclaration et de paiement des 
impôts, droits et taxes prévus par le code général 
des impôts*. 

 خاضع ألي التزامات متعلقةأصرح بالشرف بأنني غير 
 المستحقة والرسوم والواجبات وأداء الضرائب باإلقرار

 .*للضرائب المدونة العامة في عليها المنصوص

 

Agissant en qualité de représentant légal de la 
personne physique ou morale désignée ci-
après(1) 

المعين  خص الذاتي أو االعتباريللش الممثل القانونيبصفتي  
 (1) بعده

Nom et prénom (s) ou raison sociale  أو العنوان التجاري العائلي والشخصي االسم 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………… 

Adresse  …………………………………………………………………………………………………………  العنوان 

Activité  ………………………………………………………………………………………………………… النشاط 

Déclare sur l’honneur que la personne physique ou 
morale précitée, n’a aucune obligation de déclaration 
et de paiement des impôts, droits et taxes, prévus par 
le code général des impôts*. 

السالف  خص الذاتي أو االعتباريلشا أنأصرح بالشرف 
وأداء  باإلقرار التزامات متعلقة غير خاضع أليالذكر 

 في عليها المنصوص المستحقة والرسوم والواجبات الضرائب
 .*للضرائب المدونة العامة

 

(*) Déclaration sur l’honneur pour les personnes ne 
disposant pas d’identifiant fiscal. 

الذين ال يتوفرون على  لألشخاص بالنسبةبالشرف  حتصري (*) 
 .تعريف ضريبي

 

 

 

 

 

1- Joindre les pièces justifiant la qualité de 
représentant légal de la personne concernée. 

 القانوني الممثل صفة تثبت التييجب إرفاق الوثائق  -1
 .للشخص المعني

 Toute information erronée expose aux 
dispositions légales prévues en la matière. 

 دالء بمعلومات أو بيانات غير صحيحة يعرض اإل
في هذا المنصوص عليها للمقتضيات القانونية 

 .الشأن
 

A………..………………………………… و حرر ب   

  le ……………….........……….……..  بتاريخ  

   Cachet et signature    و توقيع  خاتم 

 

 



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 22)ش  

قر ر)لشزيرة) القتص6د)و مل6لية)رقم))).72))ص6در)في)ش)) ن)جم6دى) آلخرة)ش255 )2))ين6ير)))2)()ب6ملص6دقة)على) نششر)رئيس)هيئة) ر قبة)

 لتأ ين6ت)و الحتي6ط) الجتم6عي)ب6لني6بة)رقم)2)/شAS/2) لص6در)في)9))ديسمبر)2)2))بتغيير)وتتميم) نششر)رئيس)هيئة) ر قبة) لتأ ين6ت)

و الحتي6ط) الجتم6عي)رقم)AS/2(/29) لص6در)في)5))سبتمبر)229))يتعلق)ب6لتز  6ت) ليقظة)و ملر قبة) لد خلية) ملفروضة)على) ق6والت)

 لتأ ين)وإع6دة) لتأ ين)و لشسط6ء)في) لتأ ين)وإع6دة) لتأ ين.

وزيرة االقتصاد واملالية،

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  االجتماعي  واالحتياط  التأمينات  مراقبة  هيئة  بإحداث  القا�ضي   64.12 رقم  القانون  على   بناء 

رقم 1.14.10 بتاريخ 4 جمادى األولى 1435 )6 مارس 2014(، ال سيما املادة 3 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.16.171 الصادر في 3 شعبان 1437 )10 ماي 2016( بتطبيق القانون رقم 64.12 القا�ضي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات 

واالحتياط االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يصادق على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االجتماعي بالنيابة رقم AS/03/21 الصادر في 29 ديسمبر 2021 بتغيير وتتميم 

اليقظة واملراقبة  بالتزامات  يتعلق   2019 25 سبتمبر  في  الصادر   AS/02/19 التأمينات واالحتياط االجتماعي رقم  منشور رئيس هيئة مراقبة 

الداخلية املفروضة على مقاوالت التأمين وإعادة التأمين والوسطاء في التأمين وإعادة التأمين، كما هو ملحق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار واملنشور امللحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من جمادى اآلخرة 1443 )26 يناير 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

*

*  *



22)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 

يتعلق



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية )2)ش  

 ؛

 ؛



ش2)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 

وتمويل

ومعرفة

- مالءمة

اإلرهاب



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 25)ش  

الذي تتوفر عليه

بالبلدان املرتفعة



25)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 

بــــــتـــــــاريــــــــخ
)25 أغسطس 2016(؛

إليه



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 22)ش  

1-33 و 34-1

؛



27)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 

الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العامل،

وإسمه- اإلسم

بـــــتــــــاريــــــخ رقم 114.13 املتعلق

اآلخر 1436 )19 فبراير 2015(.



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 28)ش  

املخاطر املرتبطة

املخاطر املرتبطة

- مصدر األموال.

اإلسم

الرقابة أو



29)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 

؛

االعتباريين



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 2))ش  

املادة 7

يدخل هذا املنشور حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر قرار الوزيرة املكلفة باملالية باملصادقة عليه بالجريدة الرسمية.

رئيس بالنيابة :

عثمان خليل العلمي.

موثوق

إبرام

التكنولوجية

املــــالئــــمــــة

عــــمـــــلــــيــــات



2))شالجريدة الرسمية عدد 7094 -)25 شوال 1443 )26 ماي 2022(  

قر ر)لشزيرة) القتص6د)و مل6لية)رقم))).)82)ص6در)في)5)وعب6ن)ش255 

بتغيير)وتتميم)الئحة) ألعم56) لتي)يمكن)أن) ()(2(( )8) 6رس)

للق6نشن) لع6د2،) خ6ضعة) عقشد) أو) تكشن) شضشع) تف6ق6ت)

 لش ردة)في) مللحق)رقم)2) ن) ملرسشم)رقم)59ش.)2.)) لص6در)في)

ش22)() ملتعلق)ب6لصفق6ت) 5ش25 )2)) 6رس) 8)جم6دى) ألولى)

 لعمش ية.

وزيرة االقتصاد واملالية،

بناء على املرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى األولى 1434 

تغييره  وقع  كما  العمومية،  بالصفقات  املتعلق   )2013 مارس   20(

وتتميمه، والسيما املادة 4 منه ؛

وباقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم، على النحو التالي، الئحة األعمال التي يمكن أن تكون 

موضوع اتفاقات أو عقود خاضعة للقانون العادي، الواردة في امللحق 

رقم 1 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.12.349 :

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

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

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

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

» - االستشارات الطبية ؛

 » - االستشارات أو البحوث القانونية أو العلمية أواألدبية أو االستشارات

 »التقنية والعلمية في مجال بناء وتشييد وصيانة السدود، التي ال يمكن

»بالنظر إلى طبيعتها وصفة أصحابها، أن تكون موضوع صفقات ؛

» - اقتناء العروض الفنية ؛

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 شعبان 1443 )8 مارس 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

و لشزير) ملنتدب) و لتش صل) و لثق6فة) لشزير) لشب6ب) قر ر) شترك)
)).ش58 رقم) ب6مليز نية) و مل6لية) ملكلف) وزيرة) القتص6د)  لدى)
كر ء) أجرة) بتحديد) ()(2(( (26 (2( ش255  وش 5) (5 في) ص6در)
فض6ء ت)وق6ع6ت)وأجنحة) ملع6رض) لتي)تنظمه6)وز رة) لشب6ب)

و لثق6فة)و لتش صل)وزي6رته6.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،
والوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

 1404 اآلخر  ربيع   7 في  الصادر   2.84.22 رقم  املرسوم  على  بناء 
الشؤون  وزارة  بها  تقوم  التي  الخدمات  بتحديد   )1984 يناير   11(
الثقافية لقاء أجر، كما وقع تتميمه وال سيما باملرسوم رقم 2.22.137 

الصادر في 5 شوال 1443 )6 ماي 2022(،

قررا ما يلي :

املادة األولى

تحدد على النحو التالي أجرة الخدمات التي تقدمها وزارة الشباب 
 والثقافة والتواصل املتعلقة بكراء فضاءات وقاعات وأجنحة املعارض

وزيارتها :

كر ء)فض6ء ت)وق6ع6ت)وأجنحة) ملعرض) لدولي)للنشر)و لكت6ب

 ألجرة لفئة)

522 درهم/م2فضاء غير مجهز

1500 درهم / للساعة الواحدةقاعات مجهزة للمحاضرات

804 دراهم /م2جناح مجهز

زي6رة) ملعرض) لدولي)للنشر)و لكت6ب

 ألجرة لفئة)

األطفال واليافعون من 5 إلى 17 سنة،

الطلبة الجامعيون
خمسة )5( دراهم

عشرة )10( دراهمالعموم

في  األشخاص  أعاله،  إليها  املشار  الزيارة  أجرة  أداء  من  ويعفى 
وضعية إعاقة.

املادة الثانية

استثناء من مقتضيات املادة األولى أعاله، تعفى برسم سنة 2022 
مقاوالت النشر من أداء أجرة خدمة كراء فضاءات وقاعات وأجنحة 

املعرض الدولي للنشر والكتاب.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 شوال 1443 )6 ماي 2022( .

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد 

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية )))ش  

نصشص)خ6صة

 رسشم)رقم)ش5).)).))ص6در)في)2)) ن)ر ض6ن)ش255 )8))أبريل)))2)()بإعالن)أن) ملنفعة) لع6 ة)تق�ضي)بتهيئة)وتقشية) لطريق)

 لشطنية)رقم)9) لر بطة)بين) ر كش)وورز ز ت)فيم6)بين)ن.ك)ش5ش+222)ون.ك)ش7ش+22))بجم6عة) غرم)نشكد 5)بإقليم)

ورز ز ت)وبنزع) لكية) لقطع) ألرضية) لالز ة)لهذ ) لغرض.

رئيس الحكومة،

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

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 15 مارس إلى 15 ماي 2017، بمكاتب جماعة اغرم نوكدال بإقليم ورزازات ؛

وباقتراح من وزير التجهيز واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة وتقوية الطريق الوطنية رقم 9 الرابطة بين مراكش وورزازات فيما بين ن.ك 000+343 

ون.ك 373+200 بجماعة اغرم نوكدال بإقليم ورزازات.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000 

امللحق بأصل هذا املرسوم :



ش))شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 5))ش  



5))شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 2))ش  



7))شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 8))ش  



9))شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 2ش)ش  



2ش)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية )ش)ش  



شش)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 5ش)ش  



5ش)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 2ش)ش  

املادة الثالثة. - يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز واملاء.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.



7ش)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 

 رسشم)رقم)28).)).))ص6در)في)2)) ن)ر ض6ن)ش255 ) 8))أبريل)))2)()بإعالن)أن) ملنفعة) لع6 ة)تق�ضي)بإحد ث)خز ن) 6ئي)

بسعة)22ش) تر) كعب)بدو ر) د شش)بجم6عة)أربع6ء) لس6حل)بإقليم)تيزنيت)لتزويد)دو وير) لجم6عة)ب6مل6ء) لص6لح)للشرب)

وبنزع) لكية) لقطعتين) ألرضيتين) لالز تين)لهذ ) لغرض.

رئيس الحكومة،

بتاريخ   1.15.85 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  بالجماعات  املتعلق   113.14 رقم  التنظيمي  القانون  على  بناء 

20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( ؛

الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  املؤقت  وباالحتالل  العامة  املنفعة  ألجل  امللكية  بنزع  املتعلق   7.81 رقم  القانون   وعلى 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

2020( املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة  1441 )23 مارس  28 من رجب  2.20.292 الصادر في  وعلى املرسوم بقانون رقم 

الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، كما تم تغييره بالقانون رقم 42.20 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة أربعاء الساحل خالل دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 15 نوفمبر 2018  ؛

إلى   2020 يوليو   27 ومن   2020 مارس   20 إلى  فبراير   19 من  الساحل  بأربعاء  املباشر  اإلداري  البحث  ملف  وعلى 

28 أغسطس 2020 ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بإقليم  الساحل  أربعاء  بجماعة  ادموش  بدوار  مكعب  متر   300 بسعة  مائي  خزان  بإحداث  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

تيزنيت لتزويد دواوير الجماعة باملاء الصالح للشرب.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض، كما رسمت حدودهما بحاشية ملونة في التصميم 

امللحق بأصل هذا املرسوم وعينتا في الجدول التالي :

رقم6) لقطعتين) ألرضيتين)في)

 لتصميم)و سمهم6

 س6حتهم6)ب6ملتر) ر جعهم6) لعق6رية

 ملربع

 الحظ6تأسم6ء)وعن6وين) ملالكين) ملفترضين

1

»اكلي نتسيال 1«

ورثة اموش عي�ضى1058 م2أرض غير محفظة

- اموش حفيظ بن عي�ضى )عن الورثة(

- عنوان : حي ايت داوود زنقة 2125 رقم 31 الدشيرة 

إنزكان

يتواجد في جزء من هذا امللك خزان مائي قائم 

محاط بسور وبالوعات املياه

2

»اكلي نتسيال 2«

ورثة العسري محمد223 م2أرض غير محفظة

الحسين العسري )عن الورثة(

عنوان : دوار ادموش جماعة أربعاء الساحل - إقليم 

تيزنيت

يتواجد في جزء من هذا امللك سور قائم



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 8ش)ش  

املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة أربعاء الساحل.

املادة الرابعة. - يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة 
أربعاء الساحل كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 ) 28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 رسشم)رقم)89).)).))ص6در)في)2)) ن)ر ض6ن)ش255 )8))أبريل)))2)()بإعالن)أن) ملنفعة) لع6 ة)تق�ضي)بتشسيع) ركز) لتحشيل)

5/522)))ك.ف) لعش  ر) ن)طرف) ملكتب) لشطني)للكهرب6ء)و مل6ء) لص6لح)للشرب)بجم6عة) لس6حل)أوالد) حريز)بد ئرة)

برويد)بإقليم)برويد)وبنزع) لكية) لقطعة) ألرضية) لالز ة)لهذ ) لغرض.

رئيس الحكومة،

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

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

احريز  أوالد  الساحل  جماعة  بمكاتب   2021 أبريل   16 إلى  فبراير   17 من  املباشر  اإلداري  البحث  ملف  على  االطالع  وبعد 

بإقليم برشيد ؛

وباقتراح من وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

واملاء  للكهرباء  الوطني  املكتب  العوامر من طرف  225/400 ك.ف  التحويل  بتوسيع مركز  تق�ضي  العامة  املنفعة  أن  يعلن 

الصالح للشرب بجماعة الساحل أوالد احريز بدائرة برشيد بإقليم برشيد.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطعة األرضية الالزمة لهذا الغرض، املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها باللون األصفر في 

التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/1000 امللحق بأصل هذا املرسوم، حسب نسبة كل مالك على الشياع :



9ش)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 52)ش  

املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

والتنمية  الطاقي  االنتقال  إلى وزيرة  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  في هذا  ما جاء  بتنفيذ  يعهد   - الرابعة.  املادة 

املستدامة وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

اإلمضاء : ليلى بنعلي.



52)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 

 رسشم)رقم)92).)).))ص6در)في)2)) ن)ر ض6ن)ش255 )8))أبريل)))2)()بإعالن)أن) ملنفعة) لع6 ة)تق�ضي)ببن6ء) ركز)للتحشيل)

 ن)فئة)5))/22)ك.ف) ن)طرف) ملكتب) لشطني)للكهرب6ء)و مل6ء) لص6لح)للشرب)بجم6عة)أسرير)بإقليم)كلميم)وبنزع) لكية)

 لقطع) ألرضية) لالز ة)لهذ ) لغرض.

رئيس الحكومة،

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

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( في شأن تطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من فاتح يوليو إلى 31 أغسطس 2020 بمكاتب جماعة أسرير بإقليم كلميم ؛

وباقتراح من وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة وبعد استشارة وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء مركز للتحويل من فئة 60/225 ك.ف من طرف املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح 

للشرب بجماعة أسرير بإقليم كلميم.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض، املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها باللون األحمر في 

التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/2000 امللحق بأصل هذا املرسوم :

أرق6م) لقطع)

 ألرضية
 ر جعه6) لعق6ريةأسم6ء) ملالك)أو ملظنشن)أنهم) ملالك



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية )5)ش  

املادة الثالثة. - يفوض حق نزع امللكية إلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.

والتنمية  الطاقي  االنتقال  إلى وزيرة  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  في هذا  ما جاء  بتنفيذ  يعهد   - الرابعة.  املادة 

املستدامة وإلى املدير العام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

اإلمضاء : ليلى بنعلي.



ش5)شالجريدة الرسمية عدد 7094 -)25 شوال 1443 )26 ماي 2022(  

 رسشم)رقم)ش7).)).))ص6در)في)2)) ن)ر ض6ن)ش255 )8))أبريل)))2)) 

ب6ملش فقة)على) لتصميم)و لنظ6م) ملتعلق)به) ملشضشعين)لتهيئة)

 ركز)جم6عة)أوالد)وب6نة)بإقليم)سط6ت)وب6إلعالن)أن)في)ذلك)

 نفعة)ع6 ة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

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

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 27 أكتوبر 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أوالد شبانة خالل الفترة 

املمتدة من 13 يناير إلى 11 فبراير 2022 ؛

 وعلى مداوالت مجلس جماعة أوالد شبانة املجتمع خالل دورته 

العادية املنعقدة بتاريخ فاتح فبراير 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق به  والنظام   AUS 03/2021 رقم  التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة مركز جماعة أوالد شبانة بإقليم سطات وباإلعالن 

أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

في هذا  تنفيذ ما جاء  إلى رئيس مجلس جماعة أوالد شبانة  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

 رسشم)رقم)75).)).))ص6در)في)2)) ن)ر ض6ن)ش255 )8))أبريل)))2)) 

ب6ملش فقة)على) لتصميم)و لنظ6م) ملتعلق)به) ملشضشعين)لتهيئة)

 ركز) لقصيبة)بجم6عة)أهل) لر ل)بإقليم)ت6رود نت)وب6إلعالن)

أن)في)ذلك) نفعة)ع6 ة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

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

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 9 فبراير 2021 ؛



عدد 7094 -)25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 55)ش  

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة أهل الرمل خالل الفترة 

املمتدة من 7 يونيو إلى 6 يوليو 2021 ؛

دورته  خالل  املجتمع  الرمل  أهل  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى   

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 8 يوليو 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 10 يناير 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

22/03 والنظام املتعلق به املوضوعين  يوافق على التصميم رقم 

لتهيئة مركز القصيبة بجماعة أهل الرمل بإقليم تارودانت وباإلعالن 

أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

هذا  في  جاء  ما  تنفيذ  الرمل  أهل  جماعة  مجلس  رئيس  إلى  يسند 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

 رسشم)رقم)75).)).))ص6در)في)2)) ن)ر ض6ن)ش255 )8))أبريل)))2)) 
ب6ملش فقة)على) لتصميم)و لنظ6م) ملتعلق)به) ملشضشعين)لتهيئة)
ذلك) نفعة) في) أن) وب6إلعالن) ت6ون6ت) بإقليم) كالز)  ركز)جم6عة)

ع6 ة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 
1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 
 الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر من 14 ماي إلى 14 يونيو 2021 

بجماعة كالز ؛

االستثنائية  دورته  خالل  كالز  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى   

املنعقدة بتاريخ 21 يونيو 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 14 ديسمبر 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق به  والنظام   202/21/AUT رقم  التصميم  على  يوافق 

لتهيئة مركز جماعة كالز بإقليم تاونات وباإلعالن أن في  املوضوعين 

ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

إلى رئيس مجلس جماعة كالز.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.



55)شالجريدة الرسمية عدد 7094 -)25 شوال 1443 )26 ماي 2022(  

 ((2(( أبريل) ((8( ش255  2)) ن)ر ض6ن) في) 72).)).))ص6در) رقم)  رسشم)
ب6ملش فقة)على) لتصميم)و لنظ6م) ملتعلق)به) ملشضشعين)لتهيئة) ركز)

جم6عة)تمزك6نة)بإقليم)ت6ون6ت)وب6إلعالن)أن)في)ذلك) نفعة)ع6 ة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 
1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 
 الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992(

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414
)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 
املنعقد بتاريخ 6 أكتوبر 2020 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر من 19 ماي إلى 18 يونيو 2021 
بجماعة تمزكانة ؛

 وعلى مداوالت مجلس جماعة تمزكانة خالل دورته االستثنائية 
املنعقدة بتاريخ فاتح يوليو 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 
املجلس املنعقدة بتاريخ 27 أكتوبر 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق به  والنظام   203/21/AUT رقم  التصميم  على  يوافق 
املوضوعين لتهيئة مركز جماعة تمزكانة بإقليم تاونات وباإلعالن أن 

في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إلى رئيس مجلس جماعة تمزكانة.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

 رسشم)رقم)25ش.)).))ص6در)في)5)وش 5)ش255 )2) 26)))2)) يق�ضي))

ب6الحتف6ظ)بصفة) ملنفعة) لع6 ة)للجمعية) ملسم6ة)» ؤسسة)

 لعصبة) ملغربية)لحم6ية) لطفشلة«.

رئيس الحكومة،

جمادى   3 في  الصادر   1.58.376 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 

الجمعيات،  تأسيس  حق  بتنظيم   )1958 نوفمبر   15( األولى 1378 

كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 9 منه ؛

1425 القعدة  28 من ذي   في  الصادر   2.04.969 املرسوم رقم   وعلى 

)10 يناير 2005( لتطبيق الظهير الشريف رقم 1.58.376 السالف الذكر ؛

1373 24 من شعبان   وبعد االطالع على القرار الوزيري الصادر في 

)2 سبتمبر 1958( بشأن االعتراف بأن الجمعية املدعوة الرابطة املغربية 

لحماية الطفولة والتهذيب الصحي، هي ذات مصلحة عمومية ؛

 وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.260 الصادر في 17 من صفر 1378

الجديدة  األساسية  القوانين  على  املصادقة  بشأن   )1958 سبتمبر   2(

للجمعية املدعوة »العصبة املغربية لحماية الطفولة والتربية الصحية« ؛

وعلى املرسوم رقم 2.14.270 الصادر في 21 من جمادى اآلخرة 1435 

للجمعية  العامة  املنفعة  بصفة  باالحتفاظ  يق�ضي   )2014 أبريل   21(

قيمة  سقف  برفع  واإلذن  الطفولة«  لحماية  املغربية  »العصبة  املسماة 

ممتلكاتها ؛

وحيث أن الجمعية املسماة »العصبة املغربية لحماية الطفولة«، 

اسم  تحت  لتصبح  اسمها  تغيير  قررت  قد  بالرباط،   مقرها  الكائن 

»مؤسسة العصبة املغربية لحماية الطفولة« ؛

 وبناء على الطلب الذي قدمته الجمعية املذكورة الرامي إلى االحتفاظ

لها بصفة املنفعة العامة، تحت اسمها الجديد املشار إليه،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يحتفظ للجمعية املسماة  »مؤسسة العصبة املغربية لحماية الطفولة« 

القرار  بموجب  األسبق  اسمها  تحت  لها  املخولة  العامة  املنفعة  بصفة 

الوزيري الصادر في 24 من شعبان 1373 )2 سبتمبر 1958(.

املادة الثانية

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 شوال 1443 )6 ماي 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 52)ش  

قر ر)لشزير) لد خلية)رقم))).2228)ص6در)في)9)ر ض6ن)ش255 )22)أبريل)))2)()ب6ملص6دقة)على)الئحة)ذو2) لحقشق) لت6بعين))

للجم6عة) لساللية)»أوالد)حمش«) لك6ئنة)بإقليم) لفقيه)بن)ص6لح)و لش قعة)أر ضيه6)د خل)دو ئر) لر2)بت6دلة

وزير الداخلية،

الجماعية  باألرا�ضي  املتعلق   )1969 يوليو   25( 1389 األولى  10 جمادى  في  الصادر   1.69.30 الشريف رقم  الظهير  بناء على 

الواقعة داخل دوائر الري وال سيما الفصل الخامس منه، كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه 

الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019(  ؛

62.17 القانون رقم  2020( بتطبيق أحكام  يناير   9( 1441 13 من جمادى األولى  في  الصادر   2.19.973  وعلى املرسوم رقم 

املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.69.33 الصادر في 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( القا�ضي بتحديد منطقة الري بتادلة بإقليم 

بني مالل الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 جمادى األولى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق 

لالستثمارات الفالحية ؛

وبعد االطالع على محضر  اجتماع جماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية »أوالد حمو« ؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة النواب إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق املعنيين ؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف السلطة املحلية ؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي للفقيه بن صالح املجتمع بتاريخ 2 ديسمبر 2021 الصادرة في شأن الطعون املقدمة 

ضد هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية »أوالد حمو« الكائنة بإقليم الفقيه بن صالح والواقعة أراضيها 

داخل دوائر الري بتادلة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1443 )11 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



57)شالجريدة الرسمية عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022( 

الئحة)ذو2)حقشق) لجم6عة) لساللية)أوالد)حمش



عدد 7094 - 25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 58)ش  

أوالد  الساللية  الجماعة  حقوق  ذوي  الئحة  ضمن  تسجيلهم  وبالتالي  اإلقليمي  الوصاية  مجلس  قبل  من  طعنهم  قبول  تم  الذين  الطاعنون 
حمو أربعة أفراد وهم : محمد جمال الذي تم تسجيله بالرقم الترتيبي 14 ومومح املصطفى بالرقم الترتيبي 31 وصالح عريف بالرقم 47 واحمد 
بوناعيم املسجل ضمنيا مع ورثة بوناعيم الخليفة بالرقم 92، مع التشطيب على كل من ورثة الشرادي ادريس وورثة بكري عالل وورثة الشرادي 

ادريس وورثة صالح بن احمد وورثة املعطي، وتم حصر الئحة الجماعة الساللية أوالد حمو في 102 ذي حق بدال من 104 ذي حق.



59)شالجريدة الرسمية عدد 7094 -)25 شوال 1443 )26 ماي 2022(  

 2252.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)

ص6در)في)29) ن)ر ض6ن)ش255 )2))أبريل)))2)) بتتميم) لقر ر)

 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 

16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»-)رو 6ني6):

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

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

« medicina, délivré par Facultatea de medicina, Universitatii 

« de medicina si farmacie «Grigore T. Popa» din IASI, 

« Roumanie - le 20 octobre 2020, assorti d’une attestation 

« d’évaluation des connaissances et des compétences, délivrée 

« par la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - 

« le 28 décembre 2021.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).ش225  رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)

ص6در)في)29) ن)ر ض6ن)ش255 )2))أبريل)))2)) بتتميم) لقر ر)

 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 

16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»-)أوكر ني6):

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



عدد 7094 -)25 شوال 1443 )26 ماي 2022(الجريدة الرسمية 52)ش  

« – Qualification physician, doctor of medicine, general 

« medicine, délivrée par Kharkiv national medical 

« University - Ukraine - le 29 juin 2017, assortie d’un stage 

« de deux années : une année au sein du Centre hospitalier 

« Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein du Centre 

« hospitalier préfectoral Fkih Ben Salah, validé par la Faculté 

« de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 18 février 

« 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2255.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)
ص6در)في)29) ن)ر ض6ن)ش255 )2))أبريل)))2)) بتتميم) لقر ر)
 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 
16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»-)أوكر ني6):

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

« – Qualification specialist general medicine, doctor of medicine, 

« délivrée par Zaporizhzhia state medical University - 

« Ukraine - le 30 juin 2018, assortie d’un stage de deux 

« années : une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd 

« de Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier 

« préfectoral Mohamed Sekkat de Casablanca, validé par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 5 

« janvier 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2252.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)

بتتميم)  ((2(( أبريل) ((2( ش255  ر ض6ن) 29) ن) في) ص6در)

25(5 ذ2) لقعدة) 25) ن) في) 289.25)) لص6در) رقم)   لقر ر)

تع6د5) الئحة) لشه6د ت) لتي) بتحديد) ()(225 ديسمبر) ((7(

دبلشم) لتخصص)في) لطب،)تخصص):)أ ر ض) لقلب.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

من  14 في  الصادر   2189.04 رقم  العلمي  والبحث  األطر   وتكوين 

التي  2004( بتحديد الئحة الشهادات  1425 )27 ديسمبر  القعدة  ذي 

تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض القلب، 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 

16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 
رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( :

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

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

»-) لسينغ56):

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

» – Diplôme d’études spécialisées )D.E.S( de cardiologie, 
» 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 1er février 2022.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2257.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)
ص6در)في)29) ن)ر ض6ن)ش255 )2))أبريل)))2)()بتتميم) لقر ر)
 ((225 (26 ((2(  25(5 ربيع) آلخر) (2 في) 952.25) لص6در) رقم)
في) دبلشم) لتخصص) تع6د5) الئحة) لشه6د ت) لتي) بتحديد)

 لطب،)تخصص):)أ ر ض) لنس6ء)و لتشليد.

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 
16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»)-)رو 6ني6):

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

» – Certificat de medic specialist obstetrica-ginecologie, 
» délivré par ministerul sanatatii, Roumanie - le 20 janvier 
» 2020, 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 
» 14 février 2022.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2258.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)
ص6در)في)29) ن)ر ض6ن)ش255 )2))أبريل)))2)) بتتميم) لقر ر)
 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 
16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،
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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 :

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

»-)رو 6ني6):

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

« – 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 26 février  2015,  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 14 février 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2259.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)
ص6در)في)29) ن)ر ض6ن)ش255 )2))أبريل)))2)) بتتميم) لقر ر)
 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 
16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»-)فيدر لية)روسي6):

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

« – Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité 

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

« Tambov G.R. Derjavin - Fédération de Russie - le 10 juillet 

« 2018, assortie d’un stage de deux années : une année au 

« sein du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI 

« d’Oujda et une année à l’hôpital El Farabi d’Oujda, validé 

« par la Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).ش222  رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)
ص6در)في)29) ن)ر ض6ن)ش255 )2))أبريل)))2)()بتتميم) لقر ر)
 ((225 (26 ((2(  25(5 ربيع) آلخر) (2 في) 952.25) لص6در) رقم)
في) دبلشم) لتخصص) تع6د5) الئحة) لشه6د ت) لتي) بتحديد)

 لطب،)تخصص):)أ ر ض) لنس6ء)و لتشليد.

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 

16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»)-)أوكر ني6):

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

» – Certificate of specialized training in medicine )clinical 

» ordinatura( specialization in obstetrics and gynecology, 

» délivré par Sil Zaporizhia medical Academy of post 

» graduate education ministry of health of Ukraine - 

» Ukraine - le 18 décembre 2017, assorti d’un stage de 

» trois années : deux années au sein du Centre hospitalier 

» Ibn Rochd de Casablanca et une année à l’hôpital 

» provincial Mohammed V d’El Jadida, validé par la 

» Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 

» 21 février 2022.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من رمضان 1443 )21 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).ش2)2  رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)

ص6در)في)5)) ن)ر ض6ن)ش255 )7))أبريل)))2)()بتتميم) لقر ر)

 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 

16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»-)فيدر لية)روسي6):

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

« – Qualification de médecin - généraliste, dans la spécialité 

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

« Tambov G.R. Derjavin - Fédération de Russie - le 5 juillet 

« 2019, assortie d’un stage de deux années : une année au sein  

« du Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Oujda 

« et une année à l’hôpital El Farabi d’Oujda, validé par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda.»
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من رمضان 1443 )27 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(25.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)

ص6در)في)5)) ن)ر ض6ن)ش255 )7))أبريل)))2)) بتتميم) لقر ر)

 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 

16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»-)فيدر لية)روسي6):

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

« – Qualification de médecin - généraliste, dans la spécialité 

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

« Tambov G.R. Derjavin - Fédération de Russie - le 5 juillet 

« 2019, assortie d’un stage de deux années, validé par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 

« le 3 mars 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من رمضان 1443 )27 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(25.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)
ص6در)في)5)) ن)ر ض6ن)ش255 )7))أبريل)))2)) بتتميم) لقر ر)
 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 
16 مارس 2022 ؛

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 :

..........................................................................................................«
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»-)فيدر لية)روسي6):

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

« – Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité 

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

« Tambov G.R. Derjavin - Fédération de Russie - le 

« 10 juillet 2018, assortie d’un stage de deux années, validé 

« par la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 

« le 3 mars 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من رمضان 1443 )27 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(22.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)
ص6در)في)5)) ن)ر ض6ن)ش255 )7))أبريل)))2)()بتتميم) لقر ر)
 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 
16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»-)فيدر لية)روسي6):

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

« – Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité 

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

« Tambov G.R. Derjavin - Fédération de Russie - le 

« 10 juillet 2018, assortie d’un stage de deux années, validé 

« par la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 

« le 3 mars 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من رمضان 1443 )27 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(27.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)

ص6در)في)5)) ن)ر ض6ن)ش255 )7))أبريل)))2)()بتتميم) لقر ر)

 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 

16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»-) سب6ني6):

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

« – Titulo universitario oficial de graduado en medicina, 

« délivré par Universidad de Malaga - Espagne.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من رمضان 1443 )27 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(28.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)

ص6در)في)5)) ن)ر ض6ن)ش255 )7))أبريل)))2)()بتتميم) لقر ر)
 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 

16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»-)فيدر لية)روسي6):

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

« – Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité 

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

« Tambov G.R. Derjavin - Fédération de Russie - le 

« 10 juillet 2018, assortie d’un stage de deux années, validé 

« par la Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - 

« le 3 mars 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من رمضان 1443 )27 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(29.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)

ص6در)في)5)) ن)ر ض6ن)ش255 )7))أبريل)))2)()بتتميم) لقر ر)

 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 

16 مارس 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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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 :

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

»-)أوكر ني6):

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

« – Qualification specialist general medicine, doctor of 

« medicine, délivrée par Zaporizhzhia state medical 

« University - Ukraine - le 30 juin 2019, assortie d’un stage 

« de deux années, validé par la Faculté de médecine et de 

« pharmacie de Marrakech - le 3 mars 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من رمضان 1443 )27 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(22.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)

ص6در)في)5)) ن)ر ض6ن)ش255 )7))أبريل)))2)()بتتميم) لقر ر)

 (2997 )ش)ديسمبر)  2528 ))وعب6ن) في) 97.ش92)) لص6در) رقم)

بتحديد)الئحة) لشه6د ت) لتي)تع6د5)دبلشم)دكتشر)في) لطب.

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 
16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»-)فيدر لية)روسي6):

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

« – Qualification de médecin - généraliste, dans la spécialité 

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

« Tambov G.R.Derjavin - Fédération de Russie - le 5 juillet 

« 2019, assortie d’un stage de deux années, validé par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech - le 

« 3 mars 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من رمضان 1443 )27 أبريل 2022( .

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2(22.(( رقم) و البتك6ر) و لبحث) لعلمي) لشزير) لتعليم) لع6لي) قر ر)
ص6در)في)5)) ن)ر ض6ن)ش255 )7))أبريل)))2)()بتتميم) لقر ر)
 ((225 (26 ((2(  25(5 ربيع) آلخر) (2 في) 952.25) لص6در) رقم)
في) دبلشم) لتخصص) تع6د5) الئحة) لشه6د ت) لتي) بتحديد)

 لطب،)تخصص):)أ ر ض) لنس6ء)و لتشليد.

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 

16 مارس 2022 ؛

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 :

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

»)-)أمل6ني6):

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

» – Diplôme de titre de docteur en médecine, spécialiste 
» en gynécologie et obstétrique, délivré par l’Ordre des 
» médecins de Basse - Saxe - Allemagne - le 13 janvier 2021, 
» 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 25 من رمضان 1443 )27 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

قر ر)لش لـي)جهـة)ف6س)-) كن6س)رقم))).8)8)ص6در)في)5)وعب6ن)ش255 

ت6ون6ت) إقليم) ع6 ل) قر ر) على) ب6ملش فقة) ()(2(( )7) 6رس)

تنمية) لكتلة) لعمر نية) لقروية) بإقر ر) خطط)  لق6�ضي)

سيد2) لح6ج)  حمد.

والي جهة فاس - مكناس،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

جمادى  فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

اآلخرة 1379 )2 ديسمبر 1959( بشأن التقسيم اإلداري للمملكة كما 

 وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 2.15.716 بتاريخ 9 ذي الحجة 1436

)23 سبتمبر 2015( ؛

وعلى قرار وزير الداخلية رقم 3978.19 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1441 

)5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مخطط  بإقرار  القا�ضي  تاونات  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

)املخطط رقم  الحاج امحمد  القروية سيدي  العمرانية  الكتلة  تنمية 

.)AUT/21/501

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بفاس في 4 شعبان 1443 )7 مارس 2022(.

اإلمضاء : السعيد زنيبر.

*

*  *
 قر ر)لع6 ل)إقليم)ت6ون6ت

 بإقر ر) خطط)تنمية) لكتلة) لعمر نية) لقروية

 سيد2) لح6ج)  حمد

عامل إقليم تاونات،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

العمارات  نطاق  توسيع  بشأن   )1960 يونيو   25(  1379 الحجة  ذي 

القروية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات بتاونات بتاريخ 22 سبتمبر 2020 ؛

واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  ممثل  موافقة  وعلى 

بتاونات بتاريخ 28 ديسمبر 2020 ؛

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة سيدي الحاج امحمد خالل 

دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ 8 أبريل 2021 ؛



59)شالجريدة الرسمية عدد 7094 -)25 شوال 1443 )26 ماي 2022(  

وعلى نتائج البحث العلني املباشر من 9 أبريل إلى 8 ماي 2021 بمقر 

الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية سيدي الحاج امحمد 

)املخطط رقم AUT/21/501( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينسخ قرار عامل إقليم تاونات املقر  ملخطط تنمية الكتلة العمرانية 

.)PDAR N° AUT/503/14 القروية سيدي الحاج امحمد )املخطط رقم

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.


