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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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300 درهم
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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

التسجيل)في)جداول)الخ 5اء)القضائيين.)-)إحداث)أنواع)الخ 5ة)

وتحديد)مقاييس)البأهيل.

 1443 الحجة  ذي  من   18 في  صادر   2010.22 رقم  العدل  لوزير  قرار 

)18 يوليو 2022( تحدث بموجبه أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل 

5932للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.................................................. 

الجس ك.)-)تطبيق)تدبي5)وقائي)على)واردات)ألواح)الخشب)املطلية.

 قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة االقتصاد واملالية رقم 2287.22

تطبيق  بتمديد   )2022 أغسطس   26(  1444 محرم  من   28 في  صادر 

5961التدبير الوقائي على واردات ألواح الخشب املطلية................................ 

نصوص)خافة

افقة)على)تصسيمي)ونظامي)التهيئة. إقليسا)مطات)وآمصي.)-)املو

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.576 رقم  مرسوم 

لتهيئة جماعة  باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين 

5963البروج بإقليم سطات وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة........................ 

 )2022 أغسطس   24(  1444 محرم  من   26 في  صادر   2.22.577 رقم  مرسوم 

لتهيئة مركزي  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  باملوافقة على 

لغوال وأوالد محية بجماعة لحضر بإقليم آسفي وباإلعالن أن في ذلك 

5963منفعة عامة..............................................................................................

تعيين)آم ين)مساعدين)بالص ف.

قرار لوزير الصناعة والتجارة رقم 2210.22 صادر في 23 من ذي القعدة 1443 

5964)23 يونيو 2022( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم......... 
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 1443 الحجة  ذي  من   18 في  صادر   2227.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  قرار 
)18 يوليو 2022( بتتميم القرار رقم 931.22 الصادر في 7 رجب 1443 
5968)9 فبراير 2022( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم........... 

املعادالت)بين)الشهادات.

في  صادر   2058.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يوليو   20(  1443 الحجة  ذي  من   20
 ......................................................................................... 5968بين الشهادات.

في  صادر   2059.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يوليو   20(  1443 الحجة  ذي  من   20
 ......................................................................................... 5969بين الشهادات.

في  صادر   2060.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يوليو   20(  1443 الحجة  ذي  من   20
 ......................................................................................... 5969بين الشهادات.

في  صادر   2061.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يوليو   20(  1443 الحجة  ذي  من   20
 ......................................................................................... 5969بين الشهادات.

في  صادر   2062.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 يوليو   20(  1443 الحجة  ذي  من   20
 ......................................................................................... 5970بين الشهادات.

في  صادر   2152.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5970الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2153.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد    )2022 )فاتح أغسطس   1444 3 محرم 
5971الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2154.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5971الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2155.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5972الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2156.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5972الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2157.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5973الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2158.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5973الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2159.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5974الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2160.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5974الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2161.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5975الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2162.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5975الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2163.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5976الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2164.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5976الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2165.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5977الشهادات................................................................................................. 

في  صادر   2166.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس  )فاتح   1444 محرم   3
5977الشهادات................................................................................................. 

ش كة)»ATLAMED CAPITAL«.)-)منح)اعبساد.

قرار لوزيرة االقتصاد واملالية رقم 2076.22 صادر في 25 من ذي الحجة 1443 
)25 يوليو 2022( بمنح االعتماد لشركة »ATLAMED CAPITAL« ملزاولة 
5978نشاط شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال....................... 

تصويض)اإلمضاء)واملصادقة)على)الصصقات.

في  صادر   2209.22 رقم  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  لوزيرة  قرار 
اإلمضاء  بتفويض   )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26
 ...................................................................... 5978واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2211.22 رقم 
 ........................................ 5979بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2212.22 رقم 
 ........................................................ 5979بتفويض املصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2213.22 رقم 
 ................................................................................... 5979بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2214.22 رقم 
 ........................................ 5980بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2215.22 رقم 
 ........................................ 5980بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2216.22 رقم 
 ........................................ 5981بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2217.22 رقم 
 ........................................ 5981بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.
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والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2218.22 رقم 
 ................................................................................... 5982بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2219.22 رقم 
 ................................................................................... 5982بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2220.22 رقم 
 ................................................................................... 5983بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2221.22 رقم 
 ................................................................................... 5983بتفويض اإلمضاء.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
2022( بتفويض  1444 )4 أغسطس  6 محرم  2229.22 صادر في  رقم 
5984اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
2022( بتفويض  1444 )4 أغسطس  6 محرم  2230.22 صادر في  رقم 
5984اإلمضاء.................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
2022( بتفويض  1444 )4 أغسطس  6 محرم  2231.22 صادر في  رقم 
5985املصادقة على الصفقات......................................................................... 

من  26 في  صادر   2222.22 رقم  االجتماعية  والحماية  الصحة  لوزير   قرار 
5985ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022( بتفويض اإلمضاء.......................... 

26 من ذي  في  2223.22 صادر  الصحة والحماية االجتماعية رقم  لوزير  قـــرار 
الصادر  رقم 3924.21  القرار  بتغيير   )2022 يوليو   26(  1443 الحجة 
اإلمضاء  بتفويض  )21 أكتوبر 2021(   1443 األول  ربيع  14 من  في 
 ...................................................................... 5986واملصادقة على الصفقات.

إقليم)كلسيم.)-)البخلي)عن)ملكية)قطع)أرضية.

 1443 الحجة  ذي  من   25 في  صادر   2078.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  مقرر 
)25 يوليو 2022( بتغيير مقرر وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 
بالتخلي   )2021 1442 )30 مارس  16 من شعبان  بتاريخ   801.21 رقم 
بين  الرابط  السريع  الطريق  لبناء  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  عن 
إلقليم  الشمالية  الحدود  من  كلميم   - تيزنيت  مقطع  والعيون  تيزنيت 
تكوست  والقصابي  أباينو  بجماعتي   1081+000 ن.ك  إلى  سيدي إفني 
 ............................................. 5987بإقليم كلميم بوالية جهة كلميم - واد نون.

إقليم)فص و.)-)البخلي)عن)ملكية)قطع)أرضية.

 1444 محرم   10 في  صادر   2199.22 رقم  واملاء  التجهيز  لوزير  مقرر 

)8 أغسطس 2022( بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتثليث 

 704+000 ن.ك  إلى  ن.ك 695+000  من  رقم 8  الوطنية  الطريق 

بجماعات كندر سيدي خيار، آيت السبع لجروف وايموزار كندر بإقليم 

5988صفرو....................................................................................................... 

نظام)موظصي)اإلدارات)العامة

نصوص)خافة

الوزارة)املكلصة)باالنبقال)ال قمي)وإفالح)اإلدارة.

قرار للوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة 

 )2022 يوليو   26(  1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2084.22 رقم 

بتحديد شروط وإجراءات وبرامج امتحان الكفاءة املهنية لولوج الدرجة 

 ................................ 5989الثانية من هيئة املتصرفين املشتركة بين الوزارات 

وإصالح الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  للوزيرة   قرار 

 1443 الحجة  ذي  من   26 في  صادر   2085.22 رقم  اإلدارة 

2022( بتحديد شروط وإجراءات وبرنامج امتحان الكفاءة  )26 يوليو 

املحررين  هيئة  من  والثالثة  والثانية  األولى  الدرجات  لولوج  املهنية 

 ............................................................................. 5990املشتركة بين الوزارات 

املجلس)األعلى)للحسابات.

في صادر   2129.22 رقم  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  للرئيس   قرار 

2022( بتغيير قرار الرئيس األول  1443 )28 يوليو  28 من ذي الحجة 

 1443 رجب  من   22 بتاريخ   864.22 رقم  للحسابات  األعلى  للمجلس 

األعلى  باملجلس  وفروعها  الغرف  عدد  بتحديد   )2022 فبراير   24(

 ............................................................................................... 5992للحسابات 

في صادر   2130.22 رقم  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  للرئيس   أمر 

28 من ذي الحجة 1443 )28 يوليو 2022( بتحديد عدد فروع املجالس 

5992الجهوية للحسابات .................................................................................
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نصوص)عامة

ق ار)لوزي )العدل)رقم)2010.22)فادر)في)88)من)ذي)الحجة)3  8 )88)يوليو)))5)()تحدث)بسوجبه)أنواع)الخ 5ة)وتحدد)

مقاييس)البأهيل)للتسجيل)في)جداول)الخ 5اء)القضائيين

وزير العدل،

بتاريخ   1.01.126 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائيين  بالخبراء  املتعلق   45.00 رقم  القانون  على  بناء 

29 من ربيع األول 1422 )22 يونيو 2001( ؛

 45.00 رقم  القانون  أحكام  بتطبيق   )2002 يوليو   17(  1423 األولى  جمادى   6 في  الصادر   2.01.2824 رقم  املرسوم  وعلى 

املتعلق بالخبراء القضائيين وال سيما املادة األولى منه ؛

وبعد استشارة اللجنة املنصوص عليها في املادة 8 من القانون رقم 45.00 املشار إليه أعاله،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد أنواع الخبرة ومقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين على النحو التالي :

1 
 

 َكاٜٝؼحتسخ مبٛدب٘ أْٛاع ارترب٠ ٚحتسز  ..........قازض يف  ضقِ ..........قطاض يٛظٜط ايعسٍ 

 .ايتأٌٖٝ يًتػذٌٝ يف دساٍٚ ارتربا٤ ايكها٥ٝني

- - - - - 

ايكازض بتٓفٝصٙ ايعٗري ايؿطٜف  املتعًل بارتربا٤ ايكها٥ٝني 00.44بٓا٤ ع٢ً ايكإْٛ ضقِ 

 ؛(440.ْٜٛٝٛ  ..) ..00َٔ ضبٝع األٍٚ  4.بتاضٜذ  0.40.0.1ضقِ 

 (.44.ٜٛيٝٛ  02) 00.1مجاز٣ األٚىل  1ايكازض يف  3.0..40..ٚع٢ً املطغّٛ ضقِ 

 املتعًل بارتربا٤ ايكها٥ٝني ٚالغُٝا املاز٠ األٚىل َٓ٘؛ 00.44بتطبٝل أسهاّ ايكإْٛ ضقِ 

املؿاض إيٝ٘  00.44َٔ ايكإْٛ ضقِ  3 ٠اض٠ ايًذ١ٓ املٓكٛم عًٝٗا يف املازٚبعس اغتؿ

 أعالٙ.

 قطض َا ًٜٞ:

 املاز٠ األٚىل

 حتسز أْٛاع ارترب٠ َٚكاٜٝؼ ايتأٌٖٝ يًتػذٌٝ يف دساٍٚ ارتربا٤ ايكها٥ٝني ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:

 احملاغب١

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

: تسقٝل األٍٚايفطع 

اذتػابات َٚطاقبتٗا 

يف  AUDITٚاملكازق١ عًٝٗا 

يؿؤٕٚ ادتبا١ٝ٥ ٚايٓعاعات  ا

املتعًك١ بايهطا٥ب 

ٚايؿطنات ٚقعٛبات 

 املكاٚالت

 مخؼ أٚ َا ٜعازي٘، َع جتطب١ بٛطين رتبري ستاغايسبًّٛ اي 

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق (0)

 بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف  اإلزال٤

 ؛ٖصا ايتدكل

  يف دسٍٚ ١٦ٖٝ ارتربا٤ احملاغبني باملػطب. ايتػذٌٝؾٗاز٠ 

: ارترب٠ يف ايفطع ايجاْٞ

 Expertise enاحملاغب١ 
comptabilité. 

 أٚ املاغرترت املتدكرتل    ملاغرتا ًػًو ايجايح أٚي داَع١ٝ ؾٗاز٠

 عؿط جتطب١ َع ٜعازهلا، َا أٚ املكاٚالت تسبري أٚ االقتكاز يف

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (04)
 يف ايفعًٝرت١  املُاضغرت١  تجبرتت  املدتك١ ادت١ٗ َٔ اإلزال٤ بؿٗاز٠ 

 ايتدكل؛ ٖصا
 املعتُرترتسٜٔ يًُشاغرترتبني املٗٓٝرترت١ املٓعُرترت١ يف ايتػرترتذٌٝ ؾرترتٗاز٠ 

 .باملػطب

 المملكة المغربية
 وزارة العدل

 

تأشيرة األمين 
 العام للحكومة
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 ايؿؤٕٚ ايبشط١ٜ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

: املالس١ ايبشط١ٜ ايفطع األٍٚ

 ٚاغتػالٍ ايبٛاخط

 ٕ(0) مخؼ جتطب١ َع ،ٜعازي٘ َا أٚ ايبشاض أعايٞ يف زبًّٛ ضبا 
 ْا٥ب بكف١ أٚ ايكف١، بٗصٙ ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات

 ايبشاض؛ يف أعايٞ ضبإ
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل

: َٝهاْٝو ايفطع ايجاْٞ

 ايبٛاخط

  ٞايتذاض١ٜ أٚ  املالس١األٚىل يف  سضد١َٔ ايزبًّٛ نابط َٝهاْٝه

غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ  (04)عؿط َع جتطب١  ،َا ٜعازي٘

 ابط؛ايفعًٞ نه

  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.

 : بٓا٤ ايػفٔايفطع ايجايح

  غٓٛات  (04) عؿطَع جتطب١  ،سٚي١ أٚ َا ٜعازي٘ايزبًّٛ َٗٓسؽ

إقالح أٚ بٓا٤  ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ نُػؤٍٚ يف ٚضف

 ايبٛاخط أٚ ايػفٔ؛

 بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  اإلزال٤

 ايتدكل.

 : ايكٝس ايبشطٟايفطع ايطابع

 َٝهاْٝهٞ يًكٝس أٚ َا ٜعازهلا، نابطقبطإ ايكٝس أٚ  ؾٗاز٠ 

 بٗصٙ ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (04)عؿط  جتطب١ َع

 ايكف١؛
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل

 

 ˛
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 املٗٔ ايطب١ٝ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 : ايطب ايعاّايفطع األٍٚ

 ٘(00) ٠عؿط مخؼَع جتطب١  ،زبًّٛ زنتٛض يف ايطب أٚ َا ٜعازي 

 َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا املٝسإ؛ غ١ٓ ع٢ً األقٌ

 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت  اإلزال٤ بؿٗاز٠

 املٝسإ؛
  األطبا٤؛ايٛط١ٝٓ يًطبٝبات ٚ ١٦ٝاهليف دسٍٚ  ايتػذٌٝؾٗاز٠ 
 ت امل١ٝٓٗ تطًب َٔ ادت١ٗ املدتك١؛بطاق١ املعًَٛا 
 ايعٌُ َٔ ادت١ٗ املدتك١. اإلشٕ مبعاٚي١ 

: ايتدككات ايفطع ايجاْٞ

 ايطب١ٝ

  ًَّٛع  ،املطًٛب َعاٚي١ ارترب٠ فٝ٘ أٚ َا ٜعازي٘ يتدكل ايطيبازب

ٌ ايفعًٞ يف ٖصا غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعُ (04)عؿط جتطب١ 

 ايتدكل؛
 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛
 ؛اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ يًطبٝبات ٚاألطبا٤يف دسٍٚ  ايتػذٌٝز٠ ؾٗا 
 .بطاق١ املعًَٛات امل١ٝٓٗ تطًب َٔ ادت١ٗ املدتك١ 

 : طب األغٓإايفطع ايجايح

 ٘(04)عؿط َع جتطب١  ،زبًّٛ زنتٛض يف طب األغٓإ أٚ َا ٜعازي 

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق
 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت اإلزال٤

 ايتدكل؛
  ايٛط١ٝٓ. األغٓا١٦ٖٕٝ أطبا٤ يف دسٍٚ  ايتػذٌٝؾٗاز٠ 

 ايكٝسي١

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

: ايكٝازي١ ايفطع األٍٚ

 بايكٝسيٝات

 ٘(04)عؿط َع جتطب١  ،زبًّٛ زنتٛض يف ايكٝسي١ أٚ َا ٜعازي 

 ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛ٌ َٔ ايعٌُ غٓٛات ع٢ً األق

 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛
 ٝسيٞ ٜعاٍٚ َٗٓت٘ يف ؾٗاز٠ ايتػذٌٝ ب١٦ٝٗ ايكٝازي١ إشا نإ ايك

 ايكطاع اذتط؛
 شٕ مبُاضغ١ امل١ٓٗ َٔ ادت١ٗ املدتك١.اإل 
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: ايكٝازي١ ايكٓاع ايفطع ايجاْٞ

 ٚاملٛظعٕٛ

 ًّٛ(04)عؿط َع جتطب١  ،زنتٛض يف ايكٝسي١ أٚ َا ٜعازي٘ زب 

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق

 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛
 ٝسيٞ ٜعاٍٚ َٗٓت٘ يف ؾٗاز٠ ايتػذٌٝ ب١٦ٝٗ ايكٝازي١ إشا نإ ايك

 ايكطاع اذتط؛
 امل١ٓٗ َٔ ادت١ٗ املدتك١.شٕ مبُاضغ١ اإل 

: ايكٝازي١ ايفطع ايجايح

 اإلسٝا٥ٕٝٛ

 ٘( 04عؿط )َع جتطب١  ،زبًّٛ زنتٛض يف ايكٝسي١ أٚ َا ٜعازي

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق

 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛
  ٝسيٞ ٜعاٍٚ َٗٓت٘ يف ايكٝازي١ إشا نإ ايكؾٗاز٠ ايتػذٌٝ ب١٦ٝٗ

 ايكطاع اذتط؛
 شٕ مبُاضغ١ امل١ٓٗ َٔ ادت١ٗ املدتك١.اإل 

 ايتشًٝالت

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

: ايتشًٝالت ايفطع األٍٚ

 ايطب١ٝ

 َٚا  أٚ ٟبٝططؾٗاز٠ زنتٛض يف ايطب أٚ  زبًّٛ زنتٛض يف ايكٝسي١ أ

 ؛ٜعازي٘
  ًّٛيف أسس ايتدككات ايبٝٛيٛد١ٝ نعًِ املٓاع١ ايطيب يتدكل ازب

ٚايعًّٛ ايس١َٜٛ، ٚايهُٝٝا٤ ايبٝٛيٛد١ٝ، ٚعًّٛ ادتطاثِٝ، ٚايفريٚغات، 

غٓٛات ( 04عؿط )َع جتطب١ ٚعًّٛ ايطفًٝٝات، ٚغري شيو أٚ َا ٜعازي٘ 

 ل؛ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدك

 ايفع١ًٝ يف ٖصا  املُاضغ١ اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛
 اييت ٜٓتُٞ إيٝٗا املعين باألَط؛ ١٦ٝاهلؿٗاز٠ ايتػذٌٝ باإلزال٤ ب 
 ُاضغ١ َٔ ادت١ٗ املدتك١.املشٕ باإل 



عدد 7123 - 8 صفر 1444 )5 ستتمبر 2022(الجريدة الرسمية   (936

5 
 

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

: حتًٝالت املٛاز ايفطع ايجاْٞ

 ايػصا١ٝ٥

  ًّٛأٚ َا ٜعازي٘، َع  ايكٓاعات ايعضاع١ٝ ٚايػصا١ٝ٥سٚي١ يف ايَٗٓسؽ زب

ٖصا  شتترب يف يفغٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ  (0مخؼ )جتطب١ 

 ايتدكل؛
 ( اإلزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗréférences 

professionnelles)؛ 

  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.

: حتًٝالت ايفطع ايجايح

 اذتُض ايٟٓٛٚ

  ًّٛايطيب يف َػًوايتدكل زب ( عًِ ايٛضاث١DNS Génétique )

 أٚ َا ٜعازي٘؛ٚايكٝسي١ نًٝات ايطب َػًِ َٔ 
  ٚأٚ َا  يف عًِ ايٛضاث١ َػ١ًُ َٔ نًٝات ايعًّٛ سنتٛضاٙؾٗاز٠ ايأ

 ٜعازهلا؛
  ٚعًِ اذتٝا٠ ادتع١ٝ٥ َػ١ًُ َٔ نًٝات ايعًّٛ أٚ  يفؾٗاز٠ ايسنتٛضاٙ أ

 ؛َا ٜعازهلا
  ٚ؛اَا ٜعازهل أٚ بٝططٟؾٗاز٠ زنتٛض أ 
  املٝسإ؛ ٖصا ٓٛات َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يفغ (0مخؼ )جتطب١ 
 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛
 بايٓػب١ يف١٦ األطبا٤ ايٛط١ٝٓ يبٝاطط٠ ؾٗاز٠ ايتػذٌٝ يف دسٍٚ ١٦ٖٝ ا

 ايبٝاطط٠.

 املٛاز حتًٌٝ: ايطابع ايفطع

 املدسض٠

 يًػرتًو   داَعٝرت١  ؾٗاز٠ ٚ ّ  يف أٚ املاغرترت املتدكرتل   املاغرترت  ايجايرتح أ  ايعًرتٛ

ٌ  عًرت٢  غٓٛات( 04عؿط ) جتطب١ َع ،ٜعازهلا َا أٚ ايهُٝٝا٤ َػًو  األقرت

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ
 بؿرترترتٗاز٠  اإلزال٤  ٔ  ٖرترترترتصا يف ايفعًٝرترترت١  املُاضغرترترت١  تجبرترترتت  املدتكرترترترت١ ادتٗرترترت١  َرترترت

 ايتدكل؛

 références) املٗٓٝرترترت١ املطادرترترتع َرترترتٔ األقرترترتٌ عًرترترت٢ شزمنرترترتا بجالثرترترت١ اإلزال٤
professionnelles). 
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 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 حتًٌٝ: ارتاَؼ ايفطع

 األز١ٜٚ

  ًّٛغٓٛات (04عؿط ) جتطب١ َع ،ٜعازي٘ َا أٚ ايكٝسي١ يف زنتٛضزب 

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 ايتدكل؛
 ايكٝازي١ ب١٦ٝٗ ايتػذٌٝ ؾٗاز٠. 

 اهلٓسغ١

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

: اهلٓسغ١ ايفطع األٍٚ

 املعُاض١ٜ

  ًّٛغٓٛات ع٢ً ( 04عؿط )َع جتطب١  ،َٗٓسؽ َعُاضٟ أٚ َا ٜعازي٘زب

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛األق
 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا ايتدكل؛ اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت 
  دسٍٚ ١٦ٖٝ املٗٓسغني املعُاضٜني؛ يف ايتػذٌٝؾٗاز٠ 
  اإلشٕ َٔ ادت١ٗ املدتك١ حبٌُ قف١ َٗٓسؽ َعُاضٟ أٚ َعاٚي١ اهلٓسغ١

 بايٓػب١ ملٔ ٜعاٍٚ بايكطاع ارتام؛املعُاض١ٜ 
 ( اإلزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗréférences 

professionnelles)، ع َطفك١ ٜؿاضَؤؾط عًٝٗا َٔ ططف أقشاب امل

 بتكاَُٝٗا َؤؾط عًٝٗا َٔ ططف املكاحل ايبًس١ٜ.

 اهلٓسغ١: ايجاْٞ ايفطع

 ٖٓسغ١) ايساخ١ًٝ املعُاض١ٜ

 (ايسٜهٛض

 غٓٛات (0مخؼ ) زبًّٛ َٗٓسؽ ختكل ٖٓسغ١ ايسٜهٛض، َع جتطب١ 

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً
 ايتدكل. ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

: اهلٓسغ١ ايجايحايفطع 

 املس١ْٝ

  ( 04عؿط )َع جتطب١  ،سٚي١ يف اهلٓسغ١ املس١ْٝ أٚ َا ٜعازي٘ايزبًّٛ َٗٓسؽ

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق
 ٥ش١ األؾػاٍ مبا ال ٜكٌ عٔ ثالث١؛اإلزال٤ بال 
 بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا ايتدكل. اإلزال٤ 

: ايطبٛغطافٝا ايطابعايفطع 

 ٚاملػح

  غٓٛات ( 04عؿط )َع جتطب١  ،أٚ َا ٜعازي٘يف ايطبٛغطافٝا زبًّٛ َٗٓسؽ

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛ع٢ً األق
 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا ايتدكل؛ اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت 
  املػاسني  ايٛط١ٝٓ يًُٗٓسغني ١٦ٝاهليف دسٍٚ  ايتػذٌٝؾٗاز٠

 ايطبٛغطافٝني.
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 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

: ايكٝؼ ارتاَؼايفطع 

 ِٜٛباملرت ٚايعرب ٚايتك

 ًّٛغٓٛات (0مخؼ ) جتطب١ َع ،ٜعازي٘ َا أٚ ايطبٛغطافٝا يف َٗٓسؽ زب 

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً
 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 
 املػاسني يًُٗٓسغني ايٛط١ٝٓ اهل١٦ٝ دسٍٚ يف ايتػذٌٝ ؾٗاز٠ 

 ايطبٛغطافٝني؛
 امل١ٝٓٗ املطادع َٔ األقٌ ع٢ً مناشز بجالث١ اإلزال٤ (références 

professionnelles). 

 ايعكاض

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

ايؿؤٕٚ فطع فطٜس: 

 ايعكاض١ٜ

  ًَّٛٗٓسؽ َعُاضٟ أٚ َا ٜعازي٘؛زب 
  ٚيطبٛغطافٝا أٚ َا ٜعازي٘؛َٗٓسؽ يف ازبًّٛ أ 
  ٚاهلٓسغ١ املس١ْٝ أٚ َا ٜعازي٘؛سٚي١ يفايَٗٓسؽ زبًّٛ أ  
  يعٌُ ايفعًٞ يف أسس ٖصٙ غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ا (0مخؼ )جتطب١

 ايتدككات؛
  أٚ اهل١٦ٝ ايٛط١ٝٓ ايٛط١ٝٓ ملٗٓسغني املعُاضٜني اؾٗاز٠ ايتػذٌٝ يف ١٦ٖٝ 

 ؛سػب اذتاي١ ،ًُٗٓسغني املػاسني ايطبٛغطافٝنيي
  ضغ١ ايفع١ًٝ يف أسس ٖصٙ اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُا

 ايتدككات؛
 ( اإلزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗréférences 

professionnelles). 
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 ايفالس١

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 : اإلْتاز اذتٝٛاْٞايفطع األٍٚ

 ٜٚتعًل باملٗاّ اآلت١ٝ:

 ايعضاعات ايه١ٝ٦ً. -

 تػٝري املطاعٞ. -

تػٝري ايهٝعات ايعضاع١ٝ  -

 املتدكك١ يف اإلْتاز اذتٝٛاْٞ.

إدطا٤ ايسضاغات ايتك١ٝٓ  -

ايهف١ًٝ بتشػني ظطٚف 

اغتػالٍ املاؾ١ٝ ٚتػٜٛل 

 َٓتذاتٗا.

 ًّٛظضاعٞ أٚ فالسٞ ختكل عًِ تطب١ٝ املٛاؾٞ َٗٓسؽ  زب

(Zootechnic) ٘غٓٛات  (04عؿط )َع جتطب١  ،أٚ َا ٜعازي

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛ع٢ً األق
  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف

 ٖصا ايتدكل.

 ايطب ايبٝططٟ: ايفطع ايجاْٞ

 ٜٚتعًل باملٗاّ اآلت١ٝ:

ٚقا١ٜ ٚعالز اذتٝٛاْات َٔ  -

 األَطاض.

ٚقا١ٜ ايكش١ ايبؿط١ٜ َٔ  -

األَطاض اييت قس تٓكٌ َٔ 

 اذتٝٛاْات أٚ َٓتذاتٗا.

نُإ غال١َ املٓتذات  -

 اذتٝٛا١ْٝ ٚدٛزتٗا.

  (04عؿط )َع جتطب١ بٝططٟ أٚ َا ٜعازهلا، زنتٛض ؾٗاز٠ 

 صا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖ
 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف  بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت اإلزال٤

 ٖصا ايتدكل؛
  ايٛط١ٝٓ. يبٝاطط٠ا يف دسٍٚ ١٦ٖٝ ايتػذٌٝؾٗاز٠ 

 اإلْتاز ايٓباتٞ: ايفطع ايجايح

 ٜٚتعًل باملٗاّ اآلت١ٝ:

ايسضاغات املتعًك١ بتٛفري  -

ؾطٚط اإلْتاز باعتباض إَهاْات 

ايٛغط ايكطٟٚ )َٓار، تطب١ٝ، 

 َا٤....(.

تكٓٝات ايعضاعات ايهرب٣  -

)سبٛب قطاْٞ، ظضاعات 

 غهط١ٜ...(

  ًّٛعؿط َع جتطب١  ،ٚ َا ٜعازيَ٘ٗٓسؽ ظضاعٞ أٚ فالسٞ أزب

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق( 04)
  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف

 ٖصا ايتدكل.
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 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 ٟايتذٗٝع ايكطٚ: ايفطع ايطابع

 ٜٚتعًل باملٗاّ اآلت١ٝ:

 تػٝري املٛاضز املا١ٝ٥ -

قطف املٝاٙ ايػطش١ٝ  -

 ٚادتٛف١ٝ

 َه١ٓٓ ايعضاعات -

 تكٓٝات َٚعسات ايػكٞ -

ايتػٝري املٓاخٞ يًبٝٛت  -

 املػطا٠

 ٚايطاق١املا٤ تكٓٝات اقتكاز  -

  ًَّٛع جتطب١  ،َٗٓسؽ يف اهلٓسغ١ ايكط١ٜٚ أٚ َا ٜعازي٘زب

ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا األقغٓٛات ع٢ً ( 04عؿط )

 ايتدكل؛
  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف

 .ٖصا ايتدكل

 : محا١ٜ ايٓباتايفطع ارتاَؼ

 ٜٚتعًل باملٗاّ اآلت١ٝ:

ٚقا١ٜ َٚعادت١ املعضٚعات  -

 ٚاألغطاؽ

َطابك١ املبٝسات ٚاملٛاز  -

ايهُٝٝا١ٝ٥ األخط٣ املػتع١ًُ يف 

ايفالسٞ يًُعاٜري املعٍُٛ  املٝسإ

 بٗا.

اعتُاز ايبصٚض ٚاألغطاؽ  -

احملسز٠ يف طبكا يًُٛاقفات 

 زتاٍ غال١َ ايٓباتات.

  ًَّٛٗٓسؽ ظضاعٞ أٚ فالسٞ يف محا١ٜ ايٓباتات أٚ َا زب

غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ ( 04عؿط )َع جتطب١  ،ٜعازي٘

 ايتدكل؛ايفعًٞ يف ٖصا 
 بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف  اإلزال٤

 ٖصا ايتدكل.
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 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

: ايكٓاعات ايفطع ايػازؽ

 ايفالس١ٝ ٚايػصا١ٝ٥

 ٜٚتعًل باملٗاّ اآلت١ٝ:

َٓاٖر ٚططم حتٌٜٛ املٛاز  -

 ايفالس١ٝ ٚايػصا١ٝ٥

ايتذٗٝعات ايكٓاع١ٝ  -

 ٚتػٝريٖا

َطاقب١ ظدط ايػـ يف املٛاز  -

 ايػصا١ٝ٥

ػٛغٝٛ زضاغ١ ايٛغط اي -

اقتكازٟ يًُؤغػ١ يف زتاٍ 

 االغتٗالى ايػصا٥ٞ

  ًَّٛٗٓسؽ يف ايكٓاعات ايعضاع١ٝ ٚايػصا١ٝ٥ أٚ َا ٜعازي٘زب، 

ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف غٓٛات ع٢ً األق( 04عؿط )َع جتطب١ 

 ٖصا ايتدكل؛
  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف

 ٖصا ايتدكل.

 االقتكاز ايعضاعٞ: ايفطع ايػابع

 ٜٚتعًل باملٗاّ اآلت١ٝ:

زضاغ١ األغٛام ايساخ١ًٝ  -

ٚارتاضد١ٝ قبٌ ايؿطٚع يف ع١ًُٝ 

 اإلْتاز

ايسضاغات املتعًك١ بأمث١ٓ  -

إْتاز احملاقٌٝ ايعضاع١ٝ 

 ٚاذتٝٛا١ْٝ

ايبشح عٔ إَها١ْٝ ختفٝض  -

أمثإ املسخالت ايعضاع١ٝ 

)أمسس٠، بصٚض، غكٞ، 

 ذتٝٛا١ْٝ.تٛدات آَبٝسات...( ٚامل

تكِٝٝ ارتػا٥ط ايٓامج١ عٔ  -

 ٚايعطٚف املٓاخ١ٝ أْؿط١ اإلْػإ

 ٚايهٛاضخ ايطبٝع١ٝ.

 َ ًّٛاالقتكاز ايكطٟٚ أٚ ظضاعٞ أٚ فالسٞ يف َػًو ٗٓسؽ زب

غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ ( 04عؿط )َع جتطب١  ،َا ٜعازي٘

 فعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛اي
 بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف  اإلزال٤

 ٖصا ايتدكل.
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 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 : اجملاٍ ايػابٟٛايفطع ايجأَ

  ًّٛعؿط َع جتطب١  ،َٗٓسؽ يف املٝاٙ ٚايػابات أٚ َا ٜعازي٘زب

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق( 04)
  يف اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ

 ٖصا ايتدكل.

: ايػال١َ ايكش١ٝ ايفطع ايتاغع

 يًُٓتذات ايػصا١ٝ٥

  ًّٜٛعازي٘ َا أٚ ٚايػصا١ٝ٥ ايعضاع١ٝ ايكٓاعات يف َٗٓسؽزب، 

 يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (04عؿط ) جتطب١ َع

 ايتدكل؛ ٖصا
 يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل ٖصا

 املٝهاْٝو

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 : املٝهاْٝو ايعاّاألٍٚ فطعاي

  عؿط َع جتطب١  ،سٚي١ يف املٝهاْٝو أٚ َا ٜعازي٘ايزبًّٛ َٗٓسؽ

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق( 04)
  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.

َٝهاْٝو : ايجاْٞايفطع 

 ايطريإ

  سٚي١ ختكل َٝهاْٝو ايطريإ أٚ َا ٜعازي٘ايزبًّٛ َٗٓسؽ، 

( غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا 0َع جتطب١ مخؼ )

 ايتدكل؛

  ٚتدكل يف َٝهاْٝو ايطريإ أٚ َا ٜعازي٘املتكين ايزبًّٛ أ، 

( غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا 04َع جتطب١ عؿط )

 ايتدكل؛

 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل
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 ايؿؤٕٚ ايتذاض١ٜ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

: ايتذاض٠ ايساخ١ًٝ ايفطع األٍٚ

 ٚاألقٍٛ ايتذاض١ٜ

 

 يف أٚ املاغرت املتدكل املاغرت ايجايح أٚيًػًو  داَع١ٝ ؾٗاز٠ 

أٚ َا  ٚايتذاض٠ املكاٚالت إزاض٠ أٚ ايتسبري أٚ ايتػٝري َػًو

 ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (3مثإ ) جتطب١ َع ،ٜعازهلا

 ايتدكل؛ ٖصا يف
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل

 : ايتذاض٠ ارتاضد١ٝايفطع ايجاْٞ

  يف  املاغرت أٚ املاغرت املتدكل ايجايح أٚيًػًو  داَع١ٝؾٗاز٠

ٚايتذاض٠ أٚ َا  املكاٚالت إزاض٠ أٚ ايتسبري أٚ ايتػٝري َػًو

 ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (3مثإ ) جتطب١ َع ،ٜعازهلا

 ايتدكل؛ ٖصا يف
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل

 : ايتذاض٠ ايسٚي١ٝايفطع ايجايح

  يف  املاغرت أٚ املاغرت املتدكل ايجايح أٚيًػًو  داَع١ٝؾٗاز٠

ٚايتذاض٠ أٚ َا  املكاٚالت إزاض٠ أٚ ايتسبري أٚ ايتػٝري َػًو

 ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (3مثإ ) جتطب١ َع ،ٜعازهلا

 ايتدكل؛ ٖصا يف
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل

: ايتػٜٛل ايفطع ايطابع

marketing 

  يف  املاغرت أٚ املاغرت املتدكل ايجايح أٚيًػًو  داَع١ٝؾٗاز٠

ٚايتذاض٠ أٚ َا  املكاٚالت إزاض٠ أٚ ايتسبري أٚ ايتػٝري َػًو

 ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (3مثإ ) جتطب١ َع ،ٜعازهلا

 ايتدكل؛ ٖصا يف
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل
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 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

: االغتجُاضات ايفطع ارتاَؼ

 ارتاضد١ٝ

  يف  املاغرت أٚ املاغرت املتدكل ايجايح أٚيًػًو  داَع١ٝؾٗاز٠

ٚايتذاض٠ أٚ َا  املكاٚالت إزاض٠ أٚ ايتسبري أٚ ايتػٝري َػًو

 ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (3مثإ ) جتطب١ َع ،ٜعازهلا

 ايتدكل؛ ٖصا يف
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل
 ايهٗطبا٤

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 : ايهٗطبا٤ ايتك١ٝٓايفطع األٍٚ

 

  َع  ،سٚي١ يف اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ أٚ َا ٜعازي٘ايزبًّٛ َٗٓسؽ

ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا غٓٛات ع٢ً األق (04عؿط )جتطب١ 

 ايتدكل؛
 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت اإلزال٤

 ايتدكل؛
 ( اإلزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗréférences 

professionnelles). 

 : ايهٗطبا٤ اآلي١ٝايفطع ايجاْٞ

  ًَّٛع  ،سٚي١ يف اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ أٚ َا ٜعازي٘ايٗٓسؽ َزب

ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا غٓٛات ع٢ً األق (04عؿط )جتطب١ 

 ايتدكل؛
 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛
 ( اإلزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗréférences 

professionnelles). 

 ايفٕٓٛ ادت١ًُٝ ٚاآلثاض ايعتٝك١

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 : ايفٕٓٛ ادت١ًُٝاألٍٚ ايفطع

 

 اإلداظ٠ يف ايسضاغات األغاغ١ٝ  اإلداظ٠ أٚ أٚ يػًو ايجاْٞؾٗاز٠ ا

ملعٗس ايٛطين يًفٕٓٛ ادت١ًُٝ أٚ َا ا أٚ اإلداظ٠ امل١ٝٓٗ َػ١ًُ َٔ

ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ غٓٛات ع٢ً األق (0مخؼ )َع جتطب١  ،اٜعازهل

 يف ٖصا ايتدكل؛
 بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  اإلزال٤

 ايتدكل.
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: عًّٛ اآلثاض ايفطع ايجاْٞ

 ايعتٝك١

  ايٛطين ملعٗسأٚ ايػًو األغاغٞ َػًِ َٔ ا ايجاْٞزبًّٛ ايػًو 

غٓٛات  (0مخؼ )َع جتطب١  ،عًّٛ اآلثاض ٚايرتاخ أٚ َا ٜعازي٘ي

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛ع٢ً األق
  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.

 حتكٝل ارتطٛط

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

 ثالخ  جتطب١ َع ،ٜعازهلا َا أٚ ارتطٛط حتكٝل يف داَع١ٝ ؾٗاز٠

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (1)
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل

 ايع١ًُ املعس١ْٝ ٚاألٚضام ايٓكس١ٜ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

 غٓٛات ع٢ً  (04عؿط )َع جتطب١  ،إطاض َؤٌٖ يف بٓو املػطب

 ألٚضام ايٓكس١ٜ ٚايع١ًُ املعس١ْٝ؛األقٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف زتاٍ ا
 بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  اإلزال٤

 ايتدكل.

 ايعًُٝات ٚايتكٓٝات ايبٓه١ٝ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

    ٚاإلدرترتاظ٠ أٚ  ؾرترتٗاز٠زبًرترتّٛ املرترتساضؽ ايٛطٓٝرترت١ يًتذرترتاض٠ ٚايتػرترتٝري أ

 َػرترترتًو يفاإلدرترترتاظ٠ يف ايسضاغرترترتات األغاغرترترت١ٝ أٚ اإلدرترترتاظ٠ املٗٓٝرترترت١ 

 باإلنرتاف١  ،اُٜعازهل َا أٚ املاي١ٝ ايؿؤٕٚ أٚ ايتذاض٠ أٚ االقتكاز

 يف أٚ بٓهٝرترترت١ َؤغػرترترت١ أٚ ايعاَرترترت١ ارتعٜٓرترترت١ يف إطرترترتاض ؾرترترتطط إىل

 غرتٓٛات  (04عؿرتط )  جتطبرت١  َرتع  بٛضق١ ؾطن١ أٚ َاي١ٝ َؤغػ١

 ؛ايتدكل ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً

 ادت١ٗ املؿػ١ً؛ ارتسَات ٚبرتخٝل باملعاٚي١ ببٝإ اإلزال٤ َٔ 
 ايفعًٝرترترت١ املُاضغرترترت١ تجبرترترتت املدتكرترترت١ ادتٗرترترت١ َرترترتٔبؿرترترتٗاز٠  اإلزال٤ 

 .يًذُٝع بايٓػب١
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 اذتساز٠

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

 املٗين َػًِ َٔ إسس٣ َؤغػات ايتهٜٛٔ  يتأٌٖٝ املٗينزبًّٛ ا

ٌ َٔ ع٢ً األقغ١ٓ  (00) ٠مخؼ عؿطَع جتطب١  ،أٚ َا ٜعازي٘

 ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛
 بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  اإلزال٤

 ايتدكل.

 ايٓذاض٠

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

  ًّٛغٓٛات ع٢ً  (0مخؼ )َع جتطب١  ،َ٘ٗٓسؽ أٚ َا ٜعازيزب

 األقٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ؛
  ًّٛأٚ َا  َػًِ َٔ إسس٣ َؤغػات ايتهٜٛٔ املٗينيتكين اأٚ زب

َٔ ايعٌُ  غ١ٓ ع٢ً األقٌ (00) ٠مخؼ عؿطَع جتطب١ ، ٜعازي٘

 ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛
 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛
  اإلزال٤ بؿٗاز٠ َعطف١ شتتًف َٝازٜٔ امل١ٓٗ َػ١ًُ َٔ أسس

 َهاتب ايتذاضب ٚاملطاقب١.

 ايكٓاع١ املعس١ْٝ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 املعازٕ: اغتػالٍ ايفطع األٍٚ
 

  َع جتطب١  ،سٚي١ يف اهلٓسغ١ املعس١ْٝ أٚ َا ٜعازي٘ايزبًّٛ َٗٓسؽ

ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا غٓٛات ع٢ً األق (04عؿط )

 ايتدكل؛

 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛

 ( االزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗRéférences 
Professionnelles.) 
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 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 : ادتٝٛيٛدٝاايفطع ايجاْٞ
 

  عؿط َع جتطب١  ،يف ادتٝٛيٛدٝا أٚ َا ٜعازي٘سٚي١ ايزبًّٛ َٗٓسؽ

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق (04)

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل؛

  األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗ )االزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ًRéférences 
Professionnelles.) 

 ايبرتٍٚ: ايجايحايفطع 

  َع جتطب١  ،سٚي١ يف اهلٓسغ١ املعس١ْٝ أٚ َا ٜعازي٘ايزبًّٛ َٗٓسؽ

 (3) إمثَٓٗا غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ  (04عؿط )
 ؛غٓٛات يف َٝسإ ايبرتٍٚ

 يف ٖصا  املُاضغ١ ايفع١ًٝ االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ؛ايتدكل
 ( االزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗRéférences 

Professionnelles.) 

 ُٝا٤ ايكٓاع١ٝٝايه

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 ُٝا٤ املٝاٙٝ: نايفطع األٍٚ 
 

  ُٝا٤ أٚ ٝيسنتٛضاٙ يف ايهاأٚ ؾٗاز٠  ٤هُٝٝايف ايزبًّٛ َٗٓسؽ

غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ  (0مخؼ )َع جتطب١  ،َا ٜعازهلُا

 ١ًٝ املٝاٙ أٚ إظاي١ املًٛس١ َٓ٘؛ايفعًٞ يف قٓاع١ املا٤ ايؿطٚب ٚحت

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.

 

ُٝا٤ املٛاز ٝ: نايفطع ايجاْٞ 

ايبالغتٝه١ٝ ٚاحملطٚقات 

 ٚايعٜٛت
 

  ًُّٛٝا٤ أٚ ٝيسنتٛضاٙ يف ايها أٚ ؾٗاز٠ ٤ُٝاٝهاييف َٗٓسؽ زب

غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ  (04عؿط )َع جتطب١  ،َا ٜعازهلُا

ُٝا١ٜٚ، أٚ تٛيٝس تهطٜط ايبرتٍٚ، ايكٓاع١ ايبرتٚنايفعًٞ يف 

 ايطاق١ بايبداض؛

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.
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 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 
ُٝا٤ املٛاز ٝن: ايجايحايفطع  

 األٚي١ٝ ٚاملكٓع١
 

  ًُّٛٝا٤ أٚ ٝيسنتٛضاٙ يف ايها أٚ ؾٗاز٠ ٤ُٝاٝهيف ايَٗٓسؽ زب

غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ  (04عؿط )َع جتطب١  ،َا ٜعازهلُا

يف قٓاع١ غري نُٝٝا١ٝ٥، ، أٚ ايهُٝٝا١ٝ٥ايفعًٞ يف ايكٓاع١ 

 َطاقب١ تػتعٌُ َٛاز نُٝا١ٜٚ نُٛاز أٚي١ٝ َع جتطب١ يف َٝسإ

 ادتٛز٠؛

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.

 

: اهلٓسغ١ ايفطع ايطابع 

 ايهُٝٝا١ٝ٥
 

  ًّٛ(04عؿط )َع جتطب١  ،٘أٚ َا ٜعازي ٤هُٝٝايف ايَٗٓسؽ زب 

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف قٓاع١ نرب٣؛غٓٛات ع٢ً األق

 تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١

 ايتدكل.

 

ًٛخ ت: ايايفطع ارتاَؼ 

 ايكٓاعٞ
 

  ًّٛأٚ هلٓسغ١ املس١ْٝ: اختٝاض ٖٓسغ١ ايب١٦ٝ يف ا سٚي١ايَٗٓسؽ زب

غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ  (04عؿط )َع جتطب١  ،َا ٜعازي٘

 يف ٖصا ايتدكل؛ايفعًٞ 

  ايفع١ًٝ يف ٖصا االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١

 ايتدكل.

 
ُٝا٤ ٝايه: ايػازؽايفطع  

 ايبٝٛيٛد١ٝ
 

  ًّٛيف  سنتٛضاٙايؾٗاز٠ أٚ  ُٝا٤ ايبٝٛيٛد١ٝٝيف ايه َٗٓسؽزب

غٓٛات ع٢ً  (04عؿط )َع جتطب١  ،أٚ َا ٜعازهلُا ايبٝٛيٛدٝا

 ُٝا٤ ايبٝٛيٛدٝا؛ٝشتتربات ناألقٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف 

 تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١

 ايتدكل.

 ايػٝاس١ ٚايتػٝري ايفٓسقٞ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

  َع جتطب١  ،أٚ َا ٜعازهلااملتدكك١ ؾٗاز٠ َٔ أسس املعاٖس ايعًٝا

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق (04عؿط )

  امل١ٝٓٗ )االزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادعRéférences 
Professionnelles؛) 

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.
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 ايكٝاغ١ ٚاألسذاض ايهطمي١

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

  ايتٛفط ع٢ً قف١ "قا٥ؼ" َػذٌ بٗصٙ ايكف١ يس٣ َكاحل إزاض٠

 (00) ٠عؿطمخؼ َع جتطب١ باؾط٠، املادتُاضى ٚايهطا٥ب غري 

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.
 ايكباغ١

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

  أٚ اإلداظ٠ يف ايسضاغات األغاغ١ٝ أٚ اإلداظ٠ امل١ٝٓٗ إلداظ٠اؾٗاز٠ 

ٌ غٓٛات ع٢ً األق (3مثإ )َع جتطب١  ،ٜعازهلاُٝا٤ أٚ َا ٝيف ايه

 َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.
 اإليهرتْٚٝو

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

فطع فطٜس: آيٝات اذتاغٛب 

 ٚباقٞ اآليٝات االيهرت١ْٝٚ
 

 ًّٛاتَٗٓسؽ ايسٚي١ يف اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥ اختٝاض اآليٝ زب 

غٓٛات  (04عؿط )َع جتطب١  ،أٚ َا ٜعازي٘ يهرت١ْٝٚ ٚايكٝا١ْاإل

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛ع٢ً األق

 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛

  َٔ ٌاملطادع امل١ٝٓٗ )االزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقRéférences 
Professionnelles.) 
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 االيهرتَٚٝهاْٝو

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

  زبًّٛ َٗٓسؽ ايسٚي١ يف اهلٓسغ١ ايهٗطَٚٝهاْٝه١ٝ أٚ اهلٓسغ١

ٌ غٓٛات ع٢ً األق (04عؿط )َع جتطب١  ،ايهٗطبا١ٝ٥ أٚ َا ٜعازي٘

 َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛

  املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبتاالزال٤

 ايتدكل؛

 ( االزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗRéférences 
Professionnelles.) 

 اإلعالَٝات

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

 َ٘ع  ،زبًّٛ َٗٓسؽ ايسٚي١ يف اهلٓسغ١ املعًَٛات١ٝ أٚ َا ٜعازي

ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا غٓٛات ع٢ً األق (04عؿط )جتطب١ 

 ايتدكل؛

 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛

 ( االزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗRéférences 
Professionnelles.) 
 ايػعٍ ٚايٓػٝر

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

 َ٘ع جتطب١  ،زبًّٛ َٗٓسؽ ايسٚي١ يف ايٓػٝر ٚاأليبػ١ أٚ َا ٜعازي

ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا غٓٛات ع٢ً األق( 04عؿط )

 ايتدكل؛

 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛

 ( االزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗRéférences 
Professionnelles.) 
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 اذتطٜل

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

  يف أٚ املاغرت أٚ املاغرت املتدكل يًػًو ايجايح  داَع١ٝؾٗاز٠

غٓٛات ع٢ً  (3مثإ )َع جتطب١  ،ُٝا٤ ايعه١ٜٛ أٚ َا ٜعازهلاٝايه

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛األق

  ٚعؿط َع جتطب١  سٚي١ يف ايهٗطبا٤ أٚ َا ٜعازهلاايَٗٓسؽ زبًّٛ أ

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق (04)

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.
 ايٓكٌ ايربٟ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

 عؿط َع جتطب١  ،ؾٗاز٠ عًٝا يف زتاٍ ايٓكٌ ايربٟ أٚ َا ٜعازهلا

 َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛ٌ غٓٛات ع٢ً األق (04)

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.
 ايٓكٌ ادتٟٛ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

 عؿط َع جتطب١  ،ؾٗاز٠ عًٝا يف زتاٍ ايٓكٌ ادتٟٛ أٚ َا ٜعازهلا

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق (04)

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.
 ايتربٜس

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

 ًّٛغٓٛات  (04َع جتطب١ عؿط ) ،ايتربٜس أٚ َا ٜعازي٘ َػًوَٗٓسؽ يف  زب

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛ع٢ً األق

 غ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا ايتدكل؛االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاض 

 ( االزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗRéférences 
Professionnelles.) 
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 املٛاظٜٔ ٚاملكاٜٝؼ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

  ًّٛاملٝازٜٔ ايتك١ٝٓ أٚ َا ٜعازي٘؛ َٗٓسؽ يفزب 

  (04)عٔ عؿط  ملس٠ ال تكٌجتطب١ َٝسا١ْٝ يف ايٛظٕ ٚايكٝاؽ 

 َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات 

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.
 ايتػًٝف ٚايتعب١٦

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

  َع جتطب١  ،يف َٝسإ ايتػًٝف ٚايتعب١٦ أٚ َا ٜعازهلا عًٝاؾٗاز٠

 ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛ٌ َٔ ايعٌُ غٓٛات ع٢ً األق (0مخؼ )

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.
 يػ١ اإلؾاضات )ايكِ ٚايبهِ(

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

يف زتاٍ ايتٛاقٌ بًػ١ االزال٤ بتكطٜط َكاب١ً جتطٜٗا َؤغػ١ َؤ١ًٖ 

 .اإلؾاضات )ايكِ ٚايبهِ(

 ارتٝاط١ ايتكًٝس١ٜ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

  َع  ،ايتكًٝس١ٜ يف ارتٝاط١ ''عًِمل''تكًٝسٟ االزال٤ مبا ٜفٝس انتػاب قف١ قاْع

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غ١ٓ ع٢ً األق (00) ٠عؿط مخؼجتطب١ 

  ؛ايتػذٌٝ يف ايػذٌ ايٛطين يًكٓاع١ ايتكًٝس١ٜاالزال٤ مبا ٜفٝس 

  ٝس١ٜ يف قٛا٥ِ ايكٓاع غطف١ ايكٓاع١ ايتكًاالزال٤ مبا ٜفٝس تكٝٝسٙ يس٣

 ايتكًٝسٜني؛

 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا ايتدكل؛ االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت 

 .ايتٛفط ع٢ً َػت٣ٛ ثكايف ٜؤًٖ٘ يتشطٜط تكطٜط ارترب٠ 
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 ارتٝاط١ ايعكط١ٜ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

  ًَّٛػًِ َٔ إسس٣ َؤغػات ايتهٜٛٔ املٗين أٚ َا يتكين ازب

غ١ٓ ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ  (00) ٠عؿط مخؼَع جتطب١ ٜعازي٘، 

 عًٞ يف ٖصا ايتدكل؛ايف

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.
 ارتٝاط١ ايكٓاع١ٝ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

 مخؼ ١ َع جتطب ،عًٝا يف ارتٝاط١ ايكٓاع١ٝ أٚ َا ٜعازهلا ؾٗاز٠

 غٓٛات ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل. (0)

 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛

 .ٟاالزال٤ مبا ٜفٝس تػذًٝ٘ يف ايػذٌ ايتذاض 
 ايطخاّ ٚايٓكـ ع٢ً اذتذط

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

 يف ٖصا  ''عًِمل'' قاْع تكًٝسٟ الزال٤ مبا ٜفٝس انتػاب قف١ا

غ١ٓ ع٢ً األقٌ َٔ ايعٌُ  (00) ٠عؿط مخؼَع جتطب١  ،ايتدكل

 ايفعًٞ؛

 املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت

 ايتدكل؛

 ا٥ِ يس٣ غطف١ ايكٓاع١ ايتكًٝس١ٜ يف قٛ ايتػذٌٝ االزال٤ مبا ٜفٝس

 ايكٓاع ايتكًٝسٜني ٚاملٗٓٝني؛

 ؛االزال٤ مبا ٜفٝس ايتػذٌٝ يف ايػذٌ ايٛطين يًكٓاع١ ايتكًٝس١ٜ 

  َػت٣ٛ ٜؤٌٖ يتشطٜط تكاضٜط ارترب٠؛ايتٛفط ع٢ً 

 ( االزال٤ بجالث١ مناشز ع٢ً األقٌ َٔ املطادع امل١ٝٓٗRéférences 
Professionnelles.) 
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 ايؿػٌ ٚايعالقات امل١ٝٓٗ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

 ال َرتس٠  قهرتا٤  َرتع  األٚىل ايسضدرت١  َٔ ؿػٌاي َفتـ  ٌ ٔ  تكرت مخرتؼ   عرت

 ايكف١؛ بٗصٙ غٓٛات (0)
   اإلدرترتاظ٠ أٚ اإلدرترتاظ٠ يف ايسضاغرترتات   ؾرترتٗاز٠إٔ ٜهرترتٕٛ ساقرترتال عًرترت٢

 أٚ َا ٜعازهلا؛األغاغ١ٝ أٚ اإلداظ٠ امل١ٝٓٗ 
 املٛاقالت ايػًه١ٝ ٚايالغًه١ٝ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

  ًّٛسٚي١ يف مجٝع ايتدككات املتعًك١ باملٛاقالت ايَٗٓسؽ زب

 أٚ َا ٜعازي٘؛ ١ايػًه١ٝ ٚايالغًهٝ

  ت َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛا (0مخؼ )جتطب١ 

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.
 ٖٚٝانٌ ايعطبات املطاي١

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطع فطٜس
 

 ًّٛإسس٣ َؤغػات ايتهٜٛٔ املٗين  َٔ َػًِ تدكلامل تكيناي زب

 ؛أٚ َا ٜعازي٘
 ٖرترتصا يف ايفعًرترتٞ ايعُرترتٌ َرترتٔعًرترت٢ األقرترتٌ   غرترتٓٛات (04عؿرترتط ) جتطبرترت١ 

 ايتدكل؛
 ٖرترتصا يف ايفعًٝرترت١ املُاضغرترت١ تجبرترتت املدتكرترت١ ادتٗرترت١ َرترتٔ بؿرترتٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل
 ايفهط١ٜ املًه١ٝ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

: املًه١ٝ ايفطع األٍٚ

 ايكٓاع١ٝ

  مخؼ َع جتطب١  ،أٚ َا ٜعازهلا ايكٓاع١ٝؾٗاز٠ داَع١ٝ يف َٝسإ املًه١ٝ

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق (0)

 .االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا ايتدكل 

: ًَه١ٝ سكٛم ايفطع ايجاْٞ

 املؤيف ٚاذتكٛم اجملاٚض٠

 مخؼ َع جتطب١  ،ؾٗاز٠ داَع١ٝ يف َٝسإ املًه١ٝ ايفهط١ٜ أٚ َا ٜعازهلا

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق (0)

 .االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا ايتدكل 
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 َنيأايت

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 فطٜسفطع 

 عؿط َع جتطب١  ،ؾٗاز٠ داَع١ٝ يف َٝسإ ايتأَني أٚ َا ٜعازهلا

 ٌ َٔ ايعٌُ ايفعًٞ يف ٖصا ايتدكل؛غٓٛات ع٢ً األق (04)

  االزال٤ بؿٗاز٠ َٔ ادت١ٗ املدتك١ تجبت املُاضغ١ ايفع١ًٝ يف ٖصا

 ايتدكل.
 ايطاق١

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 

 ايطاقات: األٍٚ ايفطع

 املتذسز٠

  أٚ  ايطاقات املتذسز٠ َػًوسٚي١ أٚ زبًّٛ داَعٞ يًتهٓٛيٛدٝا ايزبًّٛ َٗٓسؽ

ٖصا  يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (0مخؼ ) جتطب١ ، َعَا ٜعازي٘

( 04عؿط )جتطب١ ٚ، سٚي١ايَٗٓسؽ يًشاقٌ ع٢ً زبًّٛ بايٓػب١ ايتدكل 

  ؛ادتاَعٞ يًتهٓٛيٛدٝا ّسبًٛشاقٌ ع٢ً ايبايٓػب١ يًع٢ً األقٌ  ٓٛاتغ
 ٖصا ايتدكل يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤. 

 ايٛقا١ٜ: ايجاْٞ ايفطع

 اي١ٜٚٛٓ األؾع١ َٔ

 عؿط  جتطب١ َع ،ٜعازهلا َا أٚ ايفٝعٜا٤ َػًو ايعًّٛ يف يسنتٛضاٙا ؾٗاز٠

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (04)
 ايتدكل ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤. 

 اذتُا١ٜ: ايجايح ايفطع

 املؤ١ٜٓ اإلؾعاعات َٔ

 عؿط  جتطب١ َع ،ٜعازهلا َا أٚ ايفٝعٜا٤ َػًو ايعًّٛ يف يسنتٛضاٙا ؾٗاز٠

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (04)
 ايتدكل ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤. 

 األضقاز ادت١ٜٛ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

  ًّٛأٚ َا  تدكل يف زتاٍ األضقاز ادت١ٜٛاملتكين ايزبًّٛ َٗٓسؽ أٚ زب

ٖصا  يف ايفعًٞ ايعٌُ ع٢ً األقٌ َٔ غٓٛات (0مخؼ ) ، َع جتطب١ٜعازي٘

غٓٛات  (04عؿط )ٚجتطب١  ،ٗٓسؽزبًّٛ ًَشاقٌ ع٢ً بايٓػب١ يايتدكل 

 تدكل؛املتكين ايزبًّٛ ًشاقٌ ع٢ً بايٓػب١ يع٢ً األقٌ 
 ٖصا ايتدكل يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤. 
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 ايكشاف١ ٚاإلعالّ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

  أٚ املاغرت أٚ املاغرت املتدكل يف اإلعالّ ايجايح يًػًو  داَع١ٝؾٗاز٠

 ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ غٓٛات (0مخؼ ) َع جتطب١ ،اٚاالتكاٍ أٚ َا ٜعازهل

 ٖصا ايتدكل؛ يف
 ٖصا ايتدكل يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤. 

 املكاعس ٚايػالمل املتشطن١

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

  ايهٗطبا٤ أٚ اهلٓسغ١ ايهٗطبا١ٝ٥، أٚ زبًّٛ  َػًوسٚي١ ايزبًّٛ َٗٓسؽ

 (0مخؼ ) ، َع جتطب١أٚ َا ٜعازي٘ تدكل يف اجملاٍ املصنٛضاملتكين اي
يًشاقٌ ع٢ً بايٓػب١ ايتدكل  يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات

بايٓػب١ ع٢ً األقٌ  غٓٛات (04عؿط )جتطب١ ٚ ،سٚي١ايزبًّٛ َٗٓسؽ 

 ؛دكلتاملتكين ايزبًّٛ ًشاقٌ ع٢ً ي
 ٖصا  يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤

 .ايتدكل
 ايتػًػ١ًٝ األضقاّ تؿدٝل

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 تؿدٝل: األٍٚ ايفطع

 ٚاملطنبات ايعطبات أضقاّ

 يفأٚ اإلدرترتاظ٠ يف ايسضاغرترتات األغاغرترت١ٝ أٚ اإلدرترتاظ٠ املٗٓٝرترت١  اإلدرترتاظ٠ ؾرترتٗاز٠ 

 (04عؿرتط )  جتطبرت١  َع ،ٜعازهلا َا أٚ ايهُٝٝا٤ أٚ ايفٝعٜا٤ َػًو ايعًّٛ

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات
 ٖرترترتصا  يف ايفعًٝرترترت١ املُاضغرترترت١  تجبرترترتت املدتكرترترت١ ادتٗرترترت١  َرترترتٔ بؿرترترتٗاز٠ اإلزال٤ 

 ايتدكل؛
 املٗٓٝرترترت١ املطادرترترتع َرترترتٔ األقرترترتٌ عًرترترت٢ منرترترتاشز بجالثرترترت١ اإلزال٤ (références 

professionnelles). 
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 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 تؿدٝل: ايجاْٞ ايفطع

 ايسضادات أضقاّ

 يف ايسضاغرترتات األغاغرترت١ٝ أٚ اإلدرترتاظ٠ املٗٓٝرترت١ أٚ اإلدرترتاظ٠ يف  اإلدرترتاظ٠ ؾرترتٗاز٠ 

 (04عؿرتط )  جتطبرت١  َرتع  ،ٜعازهلا َا أٚ ايهُٝٝا٤ أٚ ايفٝعٜا٤ َػًو ايعًّٛ

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات
 ٖرترترتصا  يف ايفعًٝرترترت١ املُاضغرترترت١  تجبرترترتت املدتكرترترت١ ادتٗرترترت١  َرترترتٔ بؿرترترتٗاز٠ اإلزال٤ 

 ايتدكل؛
 املٗٓٝرترترت١ املطادرترترتع َرترترتٔ األقرترترتٌ عًرترترت٢ منرترترتاشز بجالثرترترت١ اإلزال٤ (références 

professionnelles). 

 تؿدٝل: ايجايح ايفطع

 األغًش١ أضقاّ

 يفأٚ اإلدرترتاظ٠ يف ايسضاغرترتات األغاغرترت١ٝ أٚ اإلدرترتاظ٠ املٗٓٝرترت١   اإلدرترتاظ٠ ؾرترتٗاز٠ 

 (04عؿرتط )  جتطبرت١  َرتع  ،ٜعازهلا َا أٚ ايهُٝٝا٤ أٚ ايفٝعٜا٤ َػًو ايعًّٛ

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات
 ٖرترترتصا  يف ايفعًٝرترترت١ املُاضغرترترت١  تجبرترترتت املدتكرترترت١ ادتٗرترترت١  َرترترتٔ بؿرترترتٗاز٠ اإلزال٤ 

 ايتدكل؛
 املٗٓٝرترترت١ املطادرترترتع َرترترتٔ األقرترترتٌ عًرترترت٢ منرترترتاشز بجالثرترترت١ اإلزال٤ (références 

professionnelles). 
 تؿدٝل ايبكُات

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

 ايعًّٛ يف أٚ املاغرت املتدكل املاغرتًػًو ايجايح أٚ ي داَع١ٝ ؾٗاز٠ 

 غٓٛات (04عؿط ) جتطب١ َع ،ٜعازهلا َا أٚ ايهُٝٝا٤ أٚ ايفٝعٜا٤ َػًو

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 ايتدكل؛
 امل١ٝٓٗ املطادع َٔ األقٌ ع٢ً مناشز بجالث١ اإلزال٤ (références 

professionnelles). 
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 تؿدٝل أغباب ايػطم

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

 جتطب١ َع ،ٜعازهلا َا أٚ ايبٝٛيٛدٝا َػًو  ايعًّٛ يف ايسنتٛضاٙ ؾٗاز٠ 

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (04عؿط )
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 ايتدكل؛
 امل١ٝٓٗ املطادع َٔ األقٌ ع٢ً مناشز بجالث١ اإلزال٤ (références 

professionnelles). 
 ٚايتعٜٝف ٚايتعٜٚط ايػـ تؿدٝل

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطٜس فطع

 ايجايح أٚ املاغرت أٚ املاغرت يًػًو  داَع١ٝؾٗاز٠  أٚ ايسنتٛضاٙ ؾٗاز٠

 َع ،ٜعازهلُا َا أٚ ايهُٝٝا٤ أٚ ايفٝعٜا٤ َػًو ايعًّٛ يف املتدكل

ايتدككني  ٖصٜٔأسس  يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات 0 جتطب١

 غٓٛات( 04جتطب١ عؿط )ٚ ،ايسنتٛضاٙ ؾٗاز٠ًشاقٌ ع٢ً ي بايٓػب١

ايجايح أٚ يًػًو  ادتاَع١ٝؿٗاز٠ ايًشاقٌ ع٢ً ي بايٓػب١ األقٌ ع٢ً

 ؛املاغرت أٚ املاغرت املتدكل
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 ايتدكل؛
 امل١ٝٓٗ املطادع َٔ األقٌ ع٢ً مناشز بجالث١ اإلزال٤ (références 

professionnelles). 
 ايػري سٛازخ أغباب ٚحتًٌٝ زضاغ١

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطٜس فطع

 يفأٚ اإلداظ٠ يف ايسضاغات األغاغ١ٝ أٚ اإلداظ٠ امل١ٝٓٗ  اإلداظ٠ ؾٗاز٠ 

 (04عؿط ) جتطب١ َع، ٜعازهلا َا أٚ ايهُٝٝا٤ أٚ ايفٝعٜا٤ َػًو ايعًّٛ

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 ايتدكل؛
 امل١ٝٓٗ املطادع َٔ األقٌ ع٢ً مناشز بجالث١ اإلزال٤ (références 

professionnelles). 
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 حتًٝالت ايفٝسٜٛ ٚايكٛت

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

: ايتشًٌٝ ايفطع األٍٚ

 ايكٛتٞ

  َع  ،اهلٓسغ١ املٝهاْٝه١ٝ أٚ َا ٜعازي٘ َػًوسٚي١ ايزبًّٛ َٗٓسؽ

يف زتاٍ ايتشًٌٝ  ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (0مخؼ ) جتطب١

 ايكٛتٞ؛
 ٖصا  يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤

 .ايتدكل

: ايتشًٌٝ ايفطع ايجاْٞ

 ايًػٟٛ

 أٚ اإلداظ٠ يف ايسضاغات األغاغ١ٝ أٚ اإلداظ٠ امل١ٝٓٗ َػًو اإلداظ٠ ؾٗاز٠ 

غٓٛات َٔ املُاضغ١  (0مخؼ )أٚ َا ٜعازهلا، َع جتطب١  ايًػاْٝات عًّٛ

 ايفع١ًٝ يف زتاٍ ايتشًٌٝ ايًػٟٛ؛
 ٖصا  يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤

 .ايتدكل

: حتًٌٝ ايفطع ايجايح

 ايفٝسٜٛ ٚايكٛض٠

 أٚ أٚ اإلداظ٠ يف ايسضاغات األغاغ١ٝ أٚ اإلداظ٠ امل١ٝٓٗ  اإلداظ٠ ؾٗاز٠

ايتدككات شات ايك١ً بٗصا املػايو ٚيف مجٝع تدكل امل تكينايزبًّٛ 

١ ايفعًٝ ُاضغ١امل غٓٛات َٔ( 0مخؼ ) ، َع جتطب١ُاأٚ َا ٜعازهلاجملاٍ 

أٚ اإلداظ٠ يف ايسضاغات األغاغ١ٝ أٚ  اإلداظ٠ ؾٗاز٠بايٓػب١ يًشاقٌ ع٢ً 

تكين اي( غٓٛات بايٓػب١ يًشاقٌ ع٢ً زبًّٛ 04، ٚعؿط )اإلداظ٠ امل١ٝٓٗ

 ؛تدكلامل
 ٖصا  يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤

 .تدكلاي

 ايطق١ُٝحتًٌٝ األزي١ 

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

  أٚ اإلداظ٠ يف ايسضاغات األغاغ١ٝ أٚ  اإلداظ٠ ؾٗاز٠سٚي١ أٚ ايزبًّٛ َٗٓسؽ

ايتدككات ٚ املػايو تدكل يف مجٝعاملتكين ايأٚ زبًّٛ اإلداظ٠ امل١ٝٓٗ 

ع٢ً األقٌ غٓٛات  (0مخؼ )ا، َع جتطب١ ُات أٚ َا ٜعازهلاملتعًك١ باإلعالَٝ

 ؾٗاز٠أٚ  سٚي١ايزبًّٛ َٗٓسؽ  يًشاقٌ ع٢ً بايٓػب١َٔ املُاضغ١ ايفع١ًٝ 

جتطب١ عؿط ٚ ،أٚ اإلداظ٠ يف ايسضاغات األغاغ١ٝ أٚ اإلداظ٠ امل١ٝٓٗ اإلداظ٠

 ؛تدكلاملتكين اي( غٓٛات ع٢ً األقٌ بايٓػب١ يًشاقٌ ع٢ً زبًّٛ 04)
 ٖصا ايتدكل يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤. 
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 ادتٓا٥ٝتني ٚاألْطُٛيٛدٝا األْجطبٛيٛدٝا

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 األْجطبٛيٛدٝا: األٍٚ ايفطع

 ادتٓا١ٝ٥

 َا أٚ ادتٝٛيٛدٝا أٚ ايبٝٛيٛدٝا َػًو ايعًّٛ يف ايسنتٛضاٙ ؾٗاز٠ 

 يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (04عؿط ) جتطب١ َع ،ٜعازهلا

 ايتدكل؛ ٖصا
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل

: ايجاْٞ ايفطع

 ادتٓا١ٝ٥ األْطُٛيٛدٝا

 جتطب١ َع ،ٜعازهلا َا أٚ ايبٝٛيٛدٝا َػًو ايعًّٛ يف ايسنتٛضاٙ ؾٗاز٠ 

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (04عؿط )
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

  .ايتدكل
 األغًش١ ٚايصخري٠

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

 عؿط  جتطب١ َع ،ٜعازهلا َا أٚ ايفٝعٜا٤ َػًو: ايعًّٛ يف ايسنتٛضاٙ ؾٗاز٠

 ايتدكل؛ ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (04)
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل
 امل١ٝٓٗ املطادع َٔ األقٌ ع٢ً مناشز بجالث١ اإلزال٤ (références 

professionnelles). 
 املتفذطات

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطٜس فطع

 ٜعازهلا َا أٚ ايهُٝٝا٤ أٚ ايفٝعٜا٤ َػًو: ايعًّٛ يف ايسنتٛضاٙ ؾٗاز٠، 

 ٖصا يف ايفعًٞ ايعٌُ َٔ األقٌ ع٢ً غٓٛات (04عؿط ) جتطب١ َع

 ايتدكل؛
 ٖصا يف ايفع١ًٝ املُاضغ١ تجبت املدتك١ ادت١ٗ َٔ بؿٗاز٠ اإلزال٤ 

 .ايتدكل
 امل١ٝٓٗ املطادع َٔ األقٌ ع٢ً مناشز بجالث١ اإلزال٤ (références 

professionnelles). 
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 ق ار)مشت5ك)لوزي )الصناعة)والبجارة)ووزي ة)االقبصاد)واملالية)رقم)2287.22

ببسديد) ()(5(( أغسطس) ((6( مح م)   8  من) ((8 في) فادر)

تطبيق)البدبي5)الوقائي)على)واردات)ألواح)الخشب)املطلية.

وزير الصناعة والتجارة ،

ووزيرة االقتصاد واملالية ،

بناء على القانون رقم 15.09 املتعلق بتدابير الحماية التجارية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.44 بتاريخ 29 من جمادى اآلخرة 1432 

)2 يونيو 2011( وال سيما املادة 69 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 املادة 54 منه ؛

والتجارة  واالستثمار  الصناعة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

واالقتصاد الرقمي ووزير االقتصاد واملالية رقم 2784.19 الصادر في 

25 من ذي الحجة 1440 )27 أغسطس 2019( االقا�ضي بتطبيق تدبير 

وقائي نهائي على واردات ألواح الخشب املطلية ؛

بتاريخ املجتمعة  الواردات  مراقبة  لجنة  رأي  استطالع   وبعد 

10 أغسطس 2022،

قررا ما يلي :

املادة األولى

مع مراعاة املادتين الثانية والثالثة أدناه، يتم تمديد تطبيق الرسم 

البنود  في  املندرجة  املطلية  الخشب  ألواح  واردات  على  اإلضافي 

 ،4410.19.93.90  ،4410.11.20.90  ،4410.11.30.90 التعريفية 

4410.19.92.90 إلى غاية 19 ستتمبر 2025. ويتم تحرير هذا الرسم 

وفقا للجدول الزمني في امللحق 1 املرفق بهذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ال يطبق الرسم اإلضافي املنصوص عليه في املادة األولى أعاله على 

واردات ألواح الخشب املطلية في حدود الحصة السنوية املشار إليها في 

الجدول الوارد في امللحق 1 املرفق بهذا القرار املشترك.

املادة الثالثة

ال يطبق الرسم اإلضافي املنصوص عليه في املادة األولى أعاله على 

 واردات ألواح الخشب املطلية من الدول النامية املشار إليها في امللحق 2

املرفق لهذا القرار املشترك.

30 
 

 ادتُطن١ٝ ١ايهُاْ

 َكاٜٝػٗا فطٚعٗا

 فطع فطٜس

  ايكف١ يس٣ َكاحل إزاض٠ َػذٌ بٗصٙ  ''قا٥ؼ''ايتٛفط ع٢ً قف١

 ادتُاضى ٚايهطا٥ب غري املباؾط٠؛

 ايفع١ًٝ ملس٠ ال  تٗامماضغٖصٙ ايكف١ ٚ ا ٜجبتمباملدتك١ ادت١ٗ  َٔ اإلزال٤

 غ١ٓ؛ (00) ٠مخؼ عؿطتكٌ عٔ 
 .ايتٛفط ع٢ً َػت٣ٛ ٜؤٌٖ يتشطٜط تكاضٜط ارترب٠ 

 

 املاز٠ ايجا١ْٝ

املؿاض إيٝ٘ أعالٙ، أٚ يًٛنٌٝ ايعاّ يًًُو يس٣  00.44ايكإْٛ  َٔ 3 هٔ يًذ١ٓ املٓكٛم عًٝٗا يف املاز٠مي

ايتذطب١ نًُا اقتهت املكًش١ شيو ع٢ً إٔ ال تكٌ عٔ ْكف  سته١ُ االغت٦ٓاف املدتك١، اقرتاح ختفٝض َس٠

 املس٠ املطًٛب١.

 املاز٠ ايجايج١

حتسخ  (401.ٜٛيٝٛ  0) 0012َٔ ضَهإ  4.ايكازض يف  14.01..ضقِ  ٚاذتطٜات ٚظٜط ايعسٍقطاض ٓػذ ٜ

 .مبٛدب٘ أْٛاع ارترب٠ ٚحتسز َكاٜٝؼ ايتأٌٖٝ يًتػذٌٝ يف دساٍٚ ارتربا٤ ايكها٥ٝني

 املاز٠ ايطابع١

 ٜٓؿط ٖصا ايكطاض بادتطٜس٠ ايطمس١ٝ.

 .....ٚسطض بايطباط، يف: ............................       

املادة الثانية. - يمكن، للجنة املنصوص عليها في املادة 8 من القانون رقم 45.00 املشار إليه أعاله، أو للوكيل العام للملك لدى 

محكمة االستئناف املختصة، اقتراح تخفيض مدة التجربة كلما اقتضت املصلحة ذلك على أن ال تقل عن نصف املدة املطلوبة.

املادة الثالثة. - ينسخ قرار وزير العدل والحريات رقم 2239.16 الصادر في 29 من رمضان 1437 )5 يوليو 2016( تحدث 

بموجبه أنواع الخبرة وتحدد مقاييس التأهيل للتسجيل في جداول الخبراء القضائيين.

املادة الرابعة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1443 )18 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.
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املادة الرابعة

املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  العام  املدير  إلى  يسند 

تطبيق هذا القرار املشترك.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية ويعمل بمقتضياته 

ابتداء من تاريخ 20 ستتمبر 2022.

و حرر بالرباط في 28 من محرم 1444 )26 أغسطس 2022(.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

*

*  *

امللحق)رقم)8

الجدول)الزمني)للحصص)السنوية

الحصة السنوية
من 20 ستتمبر 2022 إلى 

19 ستتمبر 2023

من 20 ستتمبر 2023 إلى 

19 ستتمبر 2024

من 20 ستتمبر 2024 إلى 

19 ستتمبر 2025

33.000.00033.990.00035.009.700بالكيلوغرام

* * *

امللحق)رقم))

الئحة)الدول)النامية)املعصاة)من)تطبيق)ال مم)اإلضافي

وبربودا،  أنتيغوا  أنغوال،  ألبانيا،  أفريقيا،  جنوب  أفغانستان، 

اململكة  العربية السعودية، األرجنتين، أرمينيا، البحرين، بنغالديش، 

دار  بروناي  البرازيل،  بوتسوانا،  بوليفيا،  البنين،  بليز،  بربادوس، 

الرأس   ، الكاميرون   ، كمبوديا   ، بوروندي  بوركينافاسو،  السالم، 

كوريا،  جمهورية  الكونغو،  كولومبيا،  الصين،  الشيلي،  األخضر، 

مصر،  دومينيكا،  جيبوتي،  كوبا،  ديفوار،  الكوت  كوستاريكا، 

إسواتيني،  اإلكوادور،  املتحدة،  العربية  اإلمارات  السلفادور، 

الغابون، غامبيا،  السابقة، فيجي،  اليوغوسالفية  جمهورية مقدونيا 

جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيماال، غينيا، غينيا بيساو، غيانا، هايتي، 

إندونيسيا،  الهند،  سليمان،  جزر  الصين،  كونغ  هونغ  الهندوراس، 

ليبريا،  ليسوتو،  الكويت،  كينيا،  كازاخستان،  األردن،  جامايكا، 

مالي،  املالديف،  جزر  مالوي،  ماليزيا،  مدغشقر،   ، الصين  ماكاو 

موريشيوس، موريتانيا، املكسيك، مولدوفا، منغوليا، الجبل األسود، 

نيجيريا،  النيجر،  نيكاراغوا،  نيبال،  ناميتيا،  ميانمار،  موزامبيق، 

الباراغواي،  الجديدة،  غينيا  بابوا  البنما،  باكستان،  أوغندا،  عمان، 

جمهورية  الوسطى،  أفريقيا  جمهورية  قطر،  الفلبين،  البيرو، 

 الكونغو  الديمقراطية، جمهورية الو الديمقراطية الشعبية ، جمهورية

كيتس  سانت  لوسيا،  سانت  رواندا،  غيزستان،  قير  الدومينيك، 

ونيفيس، سنات فنسنت وجزر غرينادين، ساموا، السنغال، السيشل، 

الصين  السيراليون، سنغافورة، سريالنكا، سورينام، طاجيكستان، 

تايتيه، تنزانيا، التشاد، تايالند، التوغو، التونغا، ترينيداد وتوباغو، 

تونس، األوروغواي، فانواتو، جمهورية فنزويال البوليفارية، فييتنام 

واليمن، زامبيا وزيمبابوي.
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م موم)رقم)2.22.576)فادر)في)6))من)مح م)   8 ) ))أغسطس)))5)) 

افقة)على)البصسيم)والنظام)املبعلق)به)املوضوعين)لتهيئة) باملو

جساعة)ال 5وج)بإقليم)مطات)وباإلعالن)أن)في)ذلك)منصعة)عامة.

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( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 

1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)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 ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 3 فبراير 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة البروج من 21 أكتوبر إلى 

19 نوفمبر 2021 ؛

االستثنائية  دورته  خالل  البروج  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

املنعقدة بتاريخ 2 ديسمبر 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 22 مارس 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به  املتعلق  والنظام   AUS01/2021 رقم  التصميم  على  يوافق 

املوضوعين لتهيئة جماعة البروج بإقليم سطات وباإلعالن أن في ذلك 

منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة البروج تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

م موم)رقم)2.22.577)فادر)في)6))من)مح م)   8 ) ))أغسطس)))5)) 

افقة)على)البصسيم)والنظام)املبعلق)به)املوضوعين)لتهيئة) باملو

آمصي) بإقليم) لحض ) بجساعة) محية) وأوالد) لغوال) م كزي)

وباإلعالن)أن)في)ذلك)منصعة)عامة.

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( ؛

بتنفيذه  الصادر  بالتعمير  املتعلق   12.90 رقم  القانون  وعلى 

1412 الحجة  ذي  من   15 بتاريخ   1.92.31 رقم  الشريف   الظهير 

)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 ؛

نصوص)خافة
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 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 17 أكتوبر 2019 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة لحضر من 16 أغسطس 

إلى 14 ستتمبر 2021 ؛

االستثنائية  دورته  خالل  لحضر  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

املنعقدة بتاريخ 4 نوفمبر 2021 ؛

بدراسة  املكلفة  اللجنة  طرف  من  التصميم  مشروع  دراسة  وبعد 

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ 24 ديسمبر 2021 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم 04/2021 والنظام املتعلق به املوضوعين 

آسفي  بإقليم  لحضر  بجماعة  محية  وأوالد  لغوال  مركزي  لتهيئة 

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة لحضر تنفيذ ما جاء في هذا املرسوم 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من محرم 1444 )24 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

 ق ار)لوزي )الصناعة)والبجارة)رقم)2210.22)فادر)في)3))من)ذي)القعدة)3  8 )3))يونيو)))5))

ببعيين)آم ين)مساعدين)بالص ف)ونواب)عنهم

وزير الصناعة والتجارة،

بناء على املرسوم امللكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 )21 أبريل 1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع 

تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.836 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير الصناعة 

والتجارة ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،
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اآلمرون المساعدون االختصاص الترابي
المحاسبون النواببالصرف

المكلفون

قرر ما يلي :

املادة األولى

االعتمادات  لصرف  عنهم  نوابا  واآلخرون  مساعدين  آمرين  األولون  التالي  الجدول  في  مهامهم  إلى  املشار  األشخاص  يعين 

املفوضة إليهم من لدن وزير الصناعة والتجارة في إطار الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى »صندوق النهوض بتشغيل 

 الشباب« وإصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بمراجعة األثمنة والغرامات املترتبة عن تنفيذ الصفقات املبرمة

في إطار هذه االعتمادات :
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ق ار)لوزي )البجهيز)واملاء)رقم)2227.22)فادر)في)88)من)ذي)الحجة)3  8 

في) الصادر) (931.22 رقم) الق ار) بتبسيم) ()(5(( يوليو) (88(

مساعدين) آم ين) ببعيين) ()(5(( ف 5اي ) (9(  8  3 رجب) (7

بالص ف)ونواب)عنهم.

وزير التجهيز واملاء،

 1443 رجب   7 في  الصادر   931.22 رقم  القرار  على  االطالع  بعد 

)9 فبراير 2022( بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.830 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التجهيز واملاء ؛

وبعد موافقة وزيرة االقتصاد واملالية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

التالي الفقرة الرابعة من املادة األولى من القرار  تتمم على النحو 

املشار إليه أعاله رقم 931.22 بتاريخ 7 رجب 1443 )9 فبراير 2022( : 

»املادة األولى. - يعين األشخاص .........................................................

»4 - إلصدار بيانات الدفع واألوامر بالتحصيل املتعلقة بما يلي :

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

القانون  مقتضيات  مخالفي  على  املفروضة  اإلدارية  الغرامات   -« 

»رقم 27.13 املتعلق باملقالع.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من ذي الحجة 1443 )18 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار بركة.

 2058.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

))5)()ببحديد) 3  8 )5))يوليو) 5))من)ذي)الحجة) في) فادر)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Gestion et économie في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة   تقبل 

: de l’entreprise

– Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention : 
économie de l’entreprise et des marchés,  délivré en date 
du 15 décembre 2021, par l’Université de Lorraine - 
 France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1443 )20 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

املادة الثانية. - تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات الحساب 

املرصد ألمور خصوصية التي يقومون بصرف النفقات منه.

املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من ذي القعدة 1443 )23 يونيو 2022(.

اإلمضاء : رياض مزور.



969)الجريدة الرسمية عدد 7123 -)8 صفر 1444 )5 ستتمبر 2022(  

 2059.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)
))5)()ببحديد) 3  8 )5))يوليو) 5))من)ذي)الحجة) في) فادر)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في   تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 
: Economie et gestion

– Diplôme de licence de droit, économie, gestion, mention : 
économie et gestion,  délivré en date du 3 décembre 2019, 
par l’Université de Strasbourg - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1443 )20 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2060.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)
))5)()ببحديد) 3  8 )5))يوليو) 5))من)ذي)الحجة) في) فادر)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في   تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Administration des affaires

– Bachelier en administration des affaires )B.A.A(, délivré 

en date du 24 mars 2022, par l’Université du Québec à 

Montréal - Canada.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1443 )20 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2061.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

))5)()ببحديد) 3  8 )5))يوليو) 5))من)ذي)الحجة) في) فادر)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛
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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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Relations internationales تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: et diplomatie

– Degree of master of arts, international studies and 

diplomacy, délivré en date du 31 décembre 2021, par 

SOAS l’University of London - Royaume-Uni.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1443 )20 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2062.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

))5)()ببحديد) 3  8 )5))يوليو) 5))من)ذي)الحجة) في) فادر)

بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 5 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في   تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Commerce international

– Graduated with BA )Hons(  international business,  délivré 

en date du 28 janvier 2020, par Regent’s University London - 

Royaume - Uni.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ذي الحجة 1443 )20 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

2152.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي )  ق ار)

فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Titlul de master in domeniul de studii inginerie civila si 

instalatii programul de studii inginerie structurala, délivré 

en date du 24 novembre 2021, par Facultatea de inginerie 

in Limbi Straine, Universitatii tehnice de constructii 

Bucuresti - Roumanie, assorti du titlul de inginer in 

domeniul de studii inginerie civila, délivré en date du 5 

août 2019 par la même université,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2153.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)())ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Génie في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

: mécanique

– Master’s degree, field of study mechanical engineering 

program subject area applied mechanics, délivré en date 

du 23 décembre 2021,par national technical University 

»kharkiv polytechnic Institute« - Ukraine, assorti du 

bachelor’s degree program subject area »aerospace 

engineering« educational program »aircraft production 

technologies«, délivré en date du 30 juin 2020, par national 

aerospace University »Kharkiv aviation Institute«,

العلمية الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا   وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2154.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛
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والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Diplôme d’ingénieur des travaux du bâtiment,  délivré en 
date du 29 octobre 1999, par l’Ecole spéciale des travaux 
publics du bâtiment et de l’industrie - France,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2155.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)
فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Sciences de تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في
: la terre

– Diplôme d’ingénieur de l’Ecole polytechnique universitaire 
Pierre et Marie Curie de l’Université Paris VI, dans la spécialité 
sciences de la terre, délivré en date du 8 décembre 2014 - 
France,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2156.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)
فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

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

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Qualification d’ingénieur d’Etat dans la spécialité génie 
civil et industriel, délivrée en date du 16 juin 2000,  
par l’Université d’Etat de Moscou de génie civil - Féderation 
de Russie,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 
العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2157.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)
فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Institut d’ingénierie 

informatique de Limoges, délivré en date du 29 novembre 2018 -  

France,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2158.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale supérieure 

d’ingénieurs de Poitiers, spécialité : génie de l’eau et génie 

civil, délivré en date du 6 octobre 2021 - France,

التقنيين  تكوين  ملعهد  املتخصص  التقني  بدبلوم  مشفوعة 

 املتخصصين في األشغال العمومية، شعبة الهندسة املدنية، تخصص :

الطرق، نمط التكوين : تكوين أسا�ضي، الرباط، فوج 2017.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 2159.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Environnement تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole des métiers de 

l’environnement, délivré en date du 23 février 2016 - 

France,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

2160.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي )  ق ار)

فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Master’s degree, field of study architecture and 

construction programme subject area building and civil 

engineering, délivré en date du 31 décembre 2021, par 

Lviv polytechnic national University - Ukraine, assorti 

du bachelor degree, program subject area building and 

civil engineering educational program building and civil 

engineering, délivré en date du 30 juin 2020, par la même 

université,

العلمية الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا   وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 2161.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie industriel  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Grade de bachelier en ingénierie )B.Ing.( en génie des 

opérations et de la logistique, délivré en date du 17 juin 

2020, par l’Ecole de technologie supérieure - Université 

du Québec - Canada,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2162.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Diplôme national d’ingénieur, génie civil, délivré en date 

du 19 octobre 2021, par l’Ecole polytechnique privée de 

Sousse - République tunisienne,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 2163.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale des ponts et 

chaussées, délivré en date du 20 juillet 1981 - France,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2164.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole polytechnique de 

l’Université Clermiont Auvergne, spécialité : génie civil, 

délivré en date du 13 novembre 2017 - France,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 2165.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Grade de maître en ingénierie )M.Ing( en génie de la 

construction, délivré en date du 12 décembre 2012, par l’Ecole 

de technologie supérieure - Université du Québec - Canada,

: الرياضيات املسلمة بتاريخ  مشفوعة باإلجازة في العلوم، شعبة 

5 أكتوبر 1993، من كلية العلوم السماللية بمراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2166.22 رقم) واالببكار) العلمي) والبحث) العالي) البعليم) لوزي ) ق ار)

فادر)في)3)مح م)   8))فاتح)أغسطس)))5)()ببحديد)بعض)

املعادالت)بين)الشهادات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie électrique  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

– Grade de maître en ingénierie )M.Ing( en génie électrique, 

délivré en date du 26 septembre 2001, par l’Ecole de technologie 

supérieure - Université du Québec - Canada,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 محرم 1444 )فاتح أغسطس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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في) فادر) (2076.22 رقم) واملالية) االقبصاد) لوزي ة) ق ار)
االعبساد) بسنح) ()(5(( يوليو) ((((  8  3 الحجة) ذي) من) (((
لش كة)»ATLAMED CAPITAL«)ملزاولة)نشاط)ش كة)تسيي5)

هيئات)البوظيف)الجساعي)لل أمسال.

وزيرة االقتصاد واملالية،

الجماعي  التوظيف  بهيئات  املتعلق   41.05 رقم  القانون  على  بناء 
بتاريخ   1.06.13 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  للرأسمال 
وتتميمه  تغييره  تم  كما   )2006 فبراير   14(  1427 محرم  15 من 

وال سيما املادة 26 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.07.1300 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1430 
)28 ماي 2009( لتطبيق القانون رقم 41.05 املتعلق بهيئات التوظيف 
الجماعي للرأسمال، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما املادة الثالثة 

منه ؛

وعلى طلب االعتماد الذي قدمته شركة »ATLAMED CAPITAL« ؛

بتاريخ الرساميل  لسوق  املغربية  الهيئة  رأي  استطالع   وبعد 
16 يونيو 2022،

قررت ما يلي :

املادة األولى

مقرها  الكائن   »ATLAMED CAPITAL« لشركة  االعتماد  يمنح 
النخيل،  حي  زونيم  ابن  سارية  زنقة   17 البيضاء  بالدار  االجتماعي 

ملزاولة نشاط شركة تسيير هيئات التوظيف الجماعي للرأسمال.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1443 )25 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

 2209.22 رقم) املسبدامة) والبنسية) الطاقي) االنبقال) لوزي ة) ق ار)
فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)()ببصويض)

اإلمضاء)واملصادقة)على)الصصقات.

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة  وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

 بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس 2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.839 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الطاقي  االنتقال  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتنمية املستدامة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد بن الشرع، مدير معهد املعادن بمراكش، 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة 

عدا  ما  املعهد  لنفس  التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق  جميع  على 

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

وزيرة  عن  نيابة  اإلمضاء  الشرع  بن  محمد  السيد  إلى  يفوض 

بالحياة  املتعلقة  الوثائق  على  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال 

املعادن  ملعهد  التابعين  واملؤقتين  والعرضيين  للمياومين  اإلدارية 

بمراكش.

املادة الثالثة

وزيرة  عن  نيابة  اإلمضاء  الشرع  بن  محمد  السيد  إلى  يفوض 

للموظفين  الصادرة  األوامر  املستدامة على  والتنمية  الطاقي  االنتقال 

داخل  بمأموريات  للقيام  بمراكش  املعادن  ملعهد  التابعين  واألعوان 

اململكة.

املـادة الرابعة

الصفقات  على  املصادقة  الشرع  بن  محمد  السيد  إلى  يفوض 

وعلى  فسخها  وكذا  بمراكش  املعادن  ملعهد  التابعة  باملصالح  املتعلقة 

جميع الوثائق الخاصة بها.

املـادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : ليلى بنعلي.
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والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)
رقم)2211.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)) 

ببصويض)اإلمضاء)واملصادقة)على)الصصقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30( 

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 
)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لجهة للفالحة  الجهوي  املدير  ميسور،  محمد  السيد  إلى   يفوض 
بني مالل - خنيفرة بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة 
والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق 
الجهة بنفس  للفالحة  الجهوية  للمديرية  التابعة  باملصالح   املتعلقة 

ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد ميسور املصادقة على الصفقات وفسخها 
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -
15.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 
1.000.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم.

املادة الثالثة

إذا تغيب السيد محمد ميسور أو عاقه عائق ناب عنه السيد رشيد 
مزي، رئيس قسم الري وإعداد املجال الفالحي.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)
رقم)2212.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)) 

ببصويض)املصادقة)على)الصصقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد ميسور، مدير املكتب الجهوي لالستثمار 

نطاق  في  املدرجة  الصفقات  على  املصادقة  بالنيابة،  لتادلة  الفالحي 

بها  الخاصة  الوثائق  جميع  وعلى  وفسخها  إليه  املفوضة  االعتمادات 

ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

10.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي  الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)
رقم)2213.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)) 

ببصويض)اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
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1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30( 

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 ستتمبر 1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لجهة  للفالحة  الجهوي  املدير  ميسور،  محمد  السيد  إلى  يفوض 
بني مالل - خنيفرة بالنيابة، اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد 
الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 
للقيام  الجهة  بنفس  للفالحة  الجهوية  للمديرية  التابعين  للموظفين 

بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد محمد ميسور أو عاقه عائق ناب عنه السيد رشيد 
مزي، رئيس قسم الري وإعداد املجال الفالحي.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)
رقم)2214.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)) 

ببصويض)اإلمضاء)واملصادقة)على)الصصقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30( 

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 
)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد الراوي موالي املهدي، املدير اإلقليمي للفالحة 
بأكادير بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة 
باملصالح التابعة للمديرية اإلقليمية للفالحة بأكادير ما عدا املراسيم 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

إلى السيد الراوي موالي املهدي املصادقة على الصفقات  يفوض 

وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

5.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)
رقم)2215.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)) 

ببصويض)اإلمضاء)واملصادقة)على)الصصقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛



988)الجريدة الرسمية عدد 7123 -)8 صفر 1444 )5 ستتمبر 2022(  

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد لغواسلي، املدير اإلقليمي للفالحة بوزان، 

اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة 

والقرارات  املراسيم  عدا  ما  بوزان  للفالحة  اإلقليمية  للمديرية 

التنظيمية.

املادة الثانية

الصفقات  على  املصادقة  لغواسلي  محمد  السيد  إلى  يفوض 

وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

5.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)
رقم)2216.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)) 

ببصويض)اإلمضاء)واملصادقة)على)الصصقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد رشيد الطيبي، املدير اإلقليمي للفالحة بجرسيف 

بالنيابة، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح 

املراسيم  عدا  ما  بجرسيف  للفالحة  اإلقليمية  للمديرية  التابعة 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد رشيد الطيبي املصادقة على الصفقات وفسخها 

وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

5.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)
رقم)2217.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)) 

ببصويض)اإلمضاء)واملصادقة)على)الصصقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛



عدد 7123 -)8 صفر 1444 )5 ستتمبر 2022(الجريدة الرسمية   (98(

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الفالحي  التقني  املعهد  مدير  انجاي،  توفيق  السيد  إلى  يفوض 
بسيدي بيبي باشتوكة - آيت باها، اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير 
على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 
جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املعهد ما عدا املراسيم 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد توفيق انجاي املصادقة على الصفقات وفسخها 
وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -
700.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 
300.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 250.000 درهم.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)
رقم)2218.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)) 

ببصويض)اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 
الدولة وكتاب  الوزراء  إمضاء  تفويض  شأن  في   )2008 أكتوبر   30( 

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 ستتمبر 1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد لغواسلي، املدير اإلقليمي للفالحة بوزان، 

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء 

للمديرية  التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه 

اإلقليمية للفالحة بوزان للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  لغواسلي  محمد  السيد  تغيب  إذا 

امفضل معاون، املتصرف من الدرجة الثانية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)

رقم)2219.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)) 

ببصويض)اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد رشيد الطيبي، املدير اإلقليمي للفالحة بجرسيف 

والتنمية  البحري  الفالحة والصيد  نيابة عن وزير  بالنيابة، اإلمضاء 

التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية 

داخل  بمأموريات  للقيام  بجرسيف  للفالحة  اإلقليمية  للمديرية 

اململكة.

املادة الثانية

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  الطيبي  رشيد  السيد  تغيب  إذا 

عبد الكريم عماري، رئيس مصلحة اإلعانات والتحفيزات.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)

رقم)2220.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)) 

ببصويض)اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الفالحي  التقني  املعهد  مديرة  املهدي،  كريمة  السيدة  إلى  يفوض 

بتارودانت، اإلمضاء نيابة عن وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

التابعين  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية 

لنفس املعهد للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)

رقم)2221.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)) 

ببصويض)اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

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

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

الفالحي  التقني  املعهد  مدير  انجاي،  توفيق  السيد  إلى  يفوض 

الفالحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  باها،  آيت   - باشتوكة  بيبي  بسيدي 

األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 

داخل  بمأموريات  للقيام  املعهد  لنفس  التابعين  للموظفين  الصادرة 

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)

 ((5(( أغسطس) ( ( مح م)   8  (6 في) فادر) (2229.22 رقم)

ببصويض)اإلمضاء)واملصادقة)على)الصصقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لجهة  للفالحة  الجهوي  املدير  السيد حساين رحاوي،  إلى  يفوض 

وزير  نيابة عن  التأشير  أو  اإلمضاء  بالنيابة،  - سطات  البيضاء  الدار 

الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات على جميع 

بنفس  للفالحة  الجهوية  للمديرية  التابعة  باملصالح  املتعلقة  الوثائق 

الجهة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

الصفقات  على  املصادقة  رحاوي  حساين  السيد  إلى  يفوض 

وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

15.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

1.000.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 درهم.

املادة الثالثة

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  رحاوي  حساين  السيد  تغيب  إذا 

محمد كرفال، رئيس قسم الري وإعداد املجال الفالحي.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 محرم 1444 )4 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)

 ((5(( أغسطس) ( ( مح م)   8  (6 في) فادر) (2230.22 رقم)

ببصويض)اإلمضاء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛
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وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 ستتمبر 1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

لجهة  للفالحة  الجهوي  املدير  السيد حساين رحاوي،  إلى  يفوض 

الفالحة  وزير  عن  نيابة  اإلمضاء  بالنيابة،  سطان   - البيضاء  الدار 

األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد 

الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الجهوية للفالحة بنفس الجهة 

للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

السيد  عنه  ناب  عائق  عاقه  أو  رحاوي  حساين  السيد  تغيب  إذا 

محمد كرفال، رئيس قسم الري وإعداد املجال الفالحي.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 محرم 1444 )4 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

والغابات) واملياه) الق وية) والبنسية) البح ي) والصيد) الصالحة) لوزي ) ق ار)

 ((5(( أغسطس) ( ( مح م)   8  (6 في) فادر) (2231.22 رقم)

ببصويض)املصادقة)على)الصصقات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1434 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.12.349 رقم  املرسوم   وعلى 

)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد حساين رحاوي، مدير املكتب الجهوي لالستثمار 

الفالحي لدكالة، املصادقة على الصفقات املدرجة في نطاق االعتمادات 

املفوضة إليه وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ماعدا :

يفوق  مبلغها  كان  إذا  العروض  طلب  إثر  على  املبرمة  الصفقات   -

10.000.000 درهم ؛

يفوق مبلغها  كان  إذا  مباراة  طريق  عن  املبرمة  الصفقات   - 

600.000 درهم ؛

- الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق 500.000 درهم.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 محرم 1444 )4 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

 ق ار)لوزي )الصحة)والحساية)االجبساعية)رقم)2222.22)فادر)في

6))من)ذي)الحجة)3  8 )6))يوليو)))5)()ببصويض)اإلمضاء

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 شوال  من   30 في  الصادر   2.05.768 رقم  املرسوم   وعلى 

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

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.06.656 الصادر في 24 من ربيع األول 1428 

)13 أبريل 2007( املتعلق بالتنظيم االستشفائي ؛
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1436 شــوال   7 فــي  الصــادر   2.14.562 رقــم  املرســوم   وعلى 

)24 يوليو 2015( بتطبيق القانون - إطار رقم 34.09 املتعلق باملنظومة 

العالجات  عرض  تنظيم  يخص  فيما  العالجات،  وبعرض  الصحية 

والخريطة الصحية واملخططات الجهوية لعرض العالجات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

للصحة  الجهوي  املدير  والديش،  أحمد  الدكتور  إلى  يفوض 

والحماية االجتماعية بجهة الشرق، اإلمضاء نيابة عن وزير الصحة 

والحماية االجتماعية على مقررات التعيين في املناصب التالية في حدود 

الترابي للمديرية الجهوية للصحة والحماية االجتماعية  االختصاص 

بالجهة املذكورة :

واإلقليمية  الجهوية  االستشفائية  باملراكز  األقطاب  رؤساء   -

واملستشفيات التابعة لهذه املراكز ؛

بمركز  تقنية   - طبية  أو  طبية  مصلحة  أو  قسم  رئيس  طبيب   -

استشفائي أو بمستشفى ؛

بمركز  تقنية  طبية-  أو  طبية  بمصلحة  أو  بقسم  رئيس  ممرض   -

استشفائي أو بمستشفى ؛

األول  املستويين  من  قروي  أو  حضري  صحي  مركز  رئيس  طبيب   -

والثاني ؛

األول  املستويين  أو قروي من  رئيس مركز صحي حضري  - ممرض 

والثاني ؛

- ممرض رئيس مستوصف قروي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 3923.21 

بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول  ربيع  من   14 في  الصادر 

اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

في فادر) (2223.22 رقم) االجبساعية) والحساية) الصحة) لوزي )  قـــ ار)

الق ار ببغيي5) ()(5(( يوليو) ((6(  8  3 الحجة) ذي) من) ((6 

 رقم)3924.21)الصادر)في) 8)من)ربيع)األول)3  8 )8))أكبوب )8)5))

ببصويض)اإلمضاء)واملصادقة)على)الصصقات.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

ربيع من   14 في  الصادر   3924.21 رقم  القرار  على  االطالع   بعد 

على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2021 أكتوبر   21(  1443 األول 

الصفقات كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.854 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والحماية  الصحة  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

االجتماعية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار رقم 3924.21 بتاريخ 

14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021( :

»الجدول)امللحق

النواباملصوض)إليهماالخبصاص)الت5ابي

جهة الشرق

جهة الشرق

 السيد أحمد والديش، املدير

والحماية  للصحة  الجهوي 

االجتماعية بجهة الشرق.

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

................................................................عمالة وجدة - أنجاد

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

................................................................إقليم الدريوش

إقليم جرادة
..........................................-

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

إقليم بركان
................................................................

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

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

)الباقي التغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء : خالد ايت طالب.
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))5)()ببغيي5)مق ر)وزي )البجهيز)والنقل) 3  8 ))))يوليو) )))من)ذي)الحجة) مق ر)لوزي )البجهيز)واملاء)رقم)2078.22)فادر)في)
بالبخلي)عن)ملكية)القطع)األرضية) ()(5(8 )  8 )35)مارس) 86)من)شعبان) بباريخ) واللوجيستيك)واملاء)رقم)801.21)
الالزمة)لبناء)الط يق)الس يع)ال ابط)بين)تيزنيت)والعيون)مقطع)تيزنيت)-)كلسيم)من)الحدود)الشسالية)إلقليم)ميدي)إفني)

إلى)ن.ك)555+8588)بجساعتي)أباينو)والقصابي)تكومت)بإقليم)كلسيم)بوالية)جهة)كلسيم)-)واد)نون.

وزير التجهيز واملاء،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

 )2021 مارس   30(  1442 شعبان  من   16 في  الصادر   801.21 رقم  واملاء  اللوجيستيك  و  والنقل  التجهيز  وزير  مقرر  وعلى 
بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع تيزنيت - كلميم من الحدود 
الشمالية إلقليم سيدي إفني إلى ن.ك 000+1081 بجماعتي أباينو والقصابي تكوست بإقليم كلميم بوالية جهة كلميم - واد نون ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

في  الصادر   801.21 رقم  واملاء  اللوجيستيك  و  والنقل  التجهيز  وزير  مقرر  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تغير 
16 من شعبان 1442 )30 مارس 2021( :

 »املادة األولى. - يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء الطريق السريع الرابط بين تيزنيت والعيون مقطع تيزنيت -
000+1081 بجماعتي أباينو والقصابي تكوست بإقليم كلميم بوالية  »كلميم من الحدود الشمالية إلقليم سيدي إفني إلى ن.ك 
1/1000 امللحق بأصل  في التصميم التجزيئي ذي املقياس  في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها  »جهة كلميم - واد نون، املبينة 

»هذا املقرر :

أرقام القطع 
األرضية

 مراجعها
مالحظاتأسماء المالك أو المفروض أنهم المالك وعناوينهمالعقارية المساحة

هـ آر س

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية. - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ذي الحجة 1443 )25 يوليو 2022(.

اإلمضاء : نزار  بركة.
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مق ر)لوزي )البجهيز)واملاء)رقم)2199.22)فادر)في)85)مح م)   8 )8)أغسطس)))5)()بالبخلي)عن)ملكية)القطع)األرضية)الالزمة)
لبثليث)الط يق)الوطنية)رقم)8)من)ن.ك)555+)69)إلى)ن.ك)555+ 75)بجساعات)كندر)ميدي)خيار،)آيت)السبع)لج وف)

وايسوزار)كندر)بإقليم)فص و.

وزير التجهيز واملاء،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 
رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

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

2019( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثليث  1440 )21 مارس   14 من رجب  2.19.179 الصادر في  وعلى املرسوم رقم 
الطريق الوطنية رقم 8 من ن.ك 000+695 إلى ن.ك 000+704 بإقليم صفرو ؛

وعلى املرسوم رقم 2.22.280 الصادر في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022( بتجديد إعالن أن املنفعة العامة التي تق�ضي 
بتثليث الطريق الوطنية رقم 8 من ن.ك 000+695 إلى ن.ك 000+704 بإقليم صفرو ؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 14 أبريل إلى 14 يونيو 2021 بمكاتب جماعات كندر سيدي خيار وآيت 
السبع لجروف وايموزار كندر بإقليم صفرو ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتثليث الطريق الوطنية رقم 8 من ن.ك 000+695 إلى ن.ك 000+704 بجماعات 
كندر سيدي خيار وآيت السبع لجروف وايموزار كندر بإقليم صفرو، املبينة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم 

التجزيئية ذات املقياس 1/500 املضافة إلى أصل هذا املقرر :

أرقام 
القطع 
األرضية

 مراجعها
مالحظاتأسماء المالك وعناوينهمالعقارية

 المساحة
بالمتر المربع

املادة الثانية. - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 10 محرم 1444 )8 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : نزار  بركة.
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نظام)موظصي)اإلدارات)العامة

نصوص)خافة

الوزارة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة

ال قمي) باالنبقال) املكلصة) الحكومة) رئيس) لدى) املنبدبة) للوزي ة) ق ار)
وإفالح)اإلدارة)رقم)2084.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 
امبحان) وب امج) وإج اءات) ببحديد)ش وط) ()(5(( يوليو) ((6(
املبص فين) هيئة) من) الثانية) الدرجة) لولوج) املهنية) الكصاءة)

املشت5كة)بين)الوزارات.

الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي 
وإصالح اإلدارة،

ربيع من   13 في  الصادر   401.67 رقم  امللكي  املرسوم  على   بناء 
األول 1387 )22 يونيو 1967( بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات 
العمومية، اإلدارات  ومناصب  ودرجات  أسالك  بولوج   الخاصة 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.04.403 رقم  املرسوم  وعلى 
الدرجة في  الدولة  موظفي  ترقي  شروط  بتحديد   )2005 ديسمبر   2( 

أو اإلطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.1367 رقم  املرسوم   وعلى 
اإلدارة  موظفي  وتقييم  تنقيط  مسطرة  بتحديد   )2005 ديسمبر   2(

العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431
املتصرفين  بهيئة  الخاص  األسا�ضي  النظام  بشأن   )2010 أكتوبر   29(

املشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفتح سنويا، بقرار لرئيس اإلدارة املعنية، امتحان الكفاءة املهنية 
لولوج الدرجة الثانية من هيئة املتصرفين املشتركة بين الوزارات.

املتصرفون املستوفون لألقدمية  املذكور،  في االمتحان  ويشارك 
في  الصادر   2.06.377 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  في  املحددة 

20 من ذي القعدة 1431 )29 أكتوبر 2010(.

املادة 2

يحدد في قرار فتح امتحان الكفاءة املهنية، ما يلي :

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛

- شروط املشاركة في امتحان الكفاءة املهنية ؛

- األجل املحدد إليداع الترشيحات وكيفية إيداعها وعنوان املصلحة 

املختصة باستقبالها.

األقل،  على  يوما،   )15( عشر  خمسة  وجوبا،  القرار  هذا  ينشر 

قبل آخر أجل إليداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة 

التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 

األخرى  الوسائل  بكل  ونشره  تعميمه  يمكن  كما  املعنية،  للوزارة 

املتاحة.

ويمكن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل 

تنظيم االمتحان، ال سيما في إيداع طلبات الترشيح ومعالجتها، وإجراء 

االختبارات.

املادة 3

بينهم  األقل، من  )3( أعضاء على  ثالثة  تتألف لجنة االمتحان من 

املتوفرة  العليا  األطر  بين  اإلدارة، من  لرئيس  بمقرر  يعينون  رئيس، 

بناء  ويختارون  بشأنها،  املمتحن  الدرجة  تفوق  نظامية  وضعية  على 

على كفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية واملهنية.

خارج  من  آخرين  أعضاء  اللجنة  تضم  أن  االقتضاء  عند  ويمكن 

مواد  في  خبرة  من  عليه  ما يتوفرون  على  بناء  اختيارهم  يتم  اإلدارة 

االختبارات.

املادة 4

)3( أعضاء، على األقل،  الحراسة من ثالثة  أو لجان  تتألف لجنة 

لكل لجنة من بينهم رئيس، يعينون بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية.

املادة 5

يشتمل االمتحان على اختبار كتابي واختبار شفوي تحدد مواضيعهما 

ومددهما ومعامالتهما، كما يلي :

املعاملاملدةاالخببار

أسئلة  أو  سؤال  أو  موضوع   : كبابي) اخببار) (-

بمجال  الصلة  ذات   ،)QCM( االختيارات  متعددة 

أو  باملهام  تتعلق  أو  املعني  القطاع  اختصاصات 

الوظائف املرتبطة بالدرجة املمتحن بشأنها.

2ثالث )3( ساعات

مع  االمتحان  لجنة  فيه  تناقش   : اخببار)شصوي) (-

الصلة  ذات  مختلفة،  وقضايا  مواضيع  املترشح 

تقييم  بهدف  املتصرفين، وذلك  بتخصصات هيئة 

مدى قدرته على القيام باملهام أو الوظائف املرتبطة 

بالدرجة املمتحن بشأنها.

3ما بين 15 و 30 دقيقة

ومتطلبات  طبيعة  االختبارات  هذه  مواضيع  اختيار  في  وتراعى 

ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املمتحن بشأنها.
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املادة 6

وتعتبر  و 20،   0 بين  تتراوح  عددية  نقطة  اختبار  كل  عن  تمنح 

إقصائية كل نقطة تقل عن 5 على 20.

املادة 7

يتأهل الجتياز االختبار الشفوي املترشحون الحاصلون على نقطة  

ال تقل عن 10 على 20 في االختبار الكتابي.

املادة 8

الكتابي  االختبار  في  عليها  املحصل  النقط  معدل  إلى  تضاف 

والشفوي، نقطة مهنية عددية تطابق معدل النقط املمنوحة للمترشح 

تتراوح  االمتحان،  في  للمشاركة  املطلوبة   )6( الست  السنوات  برسم 

بين 0 و 20.

ويتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :

النقطة النهائية =
)معدل نقط االمتحان × 70( + )معدل النقطة املهنية × 30( 

100

املادة 9

حدود  في  الناجحين،  املترشحين  الئحة  االمتحان  لجنة  تحدد 

بين  من  االستحقاق،  حسب  مرتبين  بشأنها،  املمتحن  املناصب  عدد 

دون   ،20 من   10 عن  ال تقل  نهائية  نقطة  على  الحاصلين  املترشحين 

الحصول على نقطة إقصائية.

املادة 10

يعلن عن الئحة املترشحين الناجحين، مع مراعاة مقتضيات املادة 9 

وطنيتين صحيفتين  في  ينشر  املعنية  اإلدارة  لرئيس  بمقرر   أعاله، 

وعلى  االختبارات  بها  أجريت  التي  وباألماكن  اإلدارة  بمقر  يلصق  أو 

املوقع اإللكتروني لإلدارة املعنية.

املادة 11

تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، جميع 

القرارات املتعلقة بتحديد شروط وإجراءات وبرامج امتحان الكفاءة 

املهنية لولوج درجة متصرف من الدرجة الثانية.

املادة 12

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء :غيتة مزور.

ال قمي) باالنبقال) املكلصة) الحكومة) رئيس) لدى) املنبدبة) للوزي ة) ق ار)
وإفالح)اإلدارة)رقم)2085.22)فادر)في)6))من)ذي)الحجة)3  8 
))5)()ببحديد)ش وط)وإج اءات)وب نامج)امبحان) )6))يوليو)
من) والثالثة) والثانية) األولى) الدرجات) لولوج) املهنية) الكصاءة)

هيئة)املح رين)املشت5كة)بين)الوزارات.

الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي 

وإصالح اإلدارة،

ربيع من   13 في  الصادر   401.67 رقم  امللكي  املرسوم  على   بناء 

األول 1387 )22 يونيو 1967( بسن نظام عام للمباريات واالمتحانات 

العمومية، اإلدارات  ومناصب  ودرجات  أسالك  بولوج   الخاصة 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.04.403 رقم  املرسوم   وعلى 

الدرجة في  الدولة  موظفي  ترقي  شروط  بتحديد   )2005 ديسمبر   2( 

أو اإلطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.1367 رقم  املرسوم   وعلى 

اإلدارة  موظفي  وتقييم  تنقيط  مسطرة  بتحديد   )2005 ديسمبر   2(

العمومية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.10.454 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431

املحررين  بهيئة  الخاص  األسا�ضي  النظام  بشأن   )2010 أكتوبر   29(

املشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يفتح سنويا، بقرار لرئيس اإلدارة املعنية، امتحان الكفاءة املهنية 

لولوج الدرجات األولى والثانية والثالثة من هيئة املحررين املشتركة 

بين الوزارات.

لألقدمية  املستوفون  املحررون  املذكور،  االمتحان  في  ويشارك 

في  الصادر   2.10.454 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  في  املحددة 

20 من ذي القعدة 1431 )29 أكتوبر 2010(.

املادة 2

يحدد في قرار فتح امتحان الكفاءة املهنية، ما يلي :

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛

- شروط املشاركة في امتحان الكفاءة املهنية ؛
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- األجل املحدد إليداع الترشيحات وكيفية إيداعها وعنوان املصلحة 

املختصة باستقبالها.

األقل،  على  يوما،   )15( عشر  خمسة  وجوبا،  القرار  هذا  ينشر 

قبل آخر أجل إليداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة 

التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 

األخرى  الوسائل  بكل  ونشره  تعميمه  يمكن  كما  املعنية،  للوزارة 

املتاحة.

ويمكن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل 

تنظيم االمتحان، ال سيما في إيداع طلبات الترشيح ومعالجتها، وإجراء 

االختبارات.

املادة 3

بينهم  األقل، من  )3( أعضاء على  ثالثة  تتألف لجنة االمتحان من 

املتوفرة  العليا  األطر  بين  اإلدارة، من  لرئيس  بمقرر  يعينون  رئيس، 

بناء  ويختارون  بشأنها،  املمتحن  الدرجة  تفوق  نظامية  وضعية  على 

على كفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية واملهنية.

خارج  من  آخرين  أعضاء  اللجنة  تضم  أن  االقتضاء  عند  ويمكن 

مواد  في  خبرة  من  عليه  ما يتوفرون  على  بناء  اختيارهم  يتم  اإلدارة 

االختبارات.

املادة 4

)3( أعضاء، على األقل،  الحراسة من ثالثة  أو لجان  تتألف لجنة 

لكل لجنة من بينهم رئيس، يعينون بمقرر لرئيس اإلدارة املعنية.

املادة 5

يشتمل االمتحان على اختبار كتابي واختبار شفوي تحدد مواضيعهما 

ومددهما ومعامالتهما، كما يلي :

املعاملاملدةاالخببار

أسئلة  أو  سؤال  أو  موضوع   : كبابي) اخببار) (-

بمجال  الصلة  ذات   ،)QCM( االختيارات  متعددة 

أو  باملهام  تتعلق  أو  املعني  القطاع  اختصاصات 

الوظائف املرتبطة بالدرجة املمتحن بشأنها.

2ثالث )3( ساعات

مع  االمتحان  لجنة  فيه  تناقش   : اخببار)شصوي) (-

الصلة  ذات  مختلفة،  وقضايا  مواضيع  املترشح 

تقييم  بهدف  وذلك  املحررين،  هيئة  بتخصصات 

مدى قدرته على القيام باملهام أو الوظائف املرتبطة 

بالدرجة املمتحن بشأنها.

3ما بين 15 و 30 دقيقة

ومتطلبات  طبيعة  االختبارات  هذه  مواضيع  اختيار  في  وتراعى 

ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املمتحن بشأنها.

املادة 6

وتعتبر  و 20،   0 بين  تتراوح  عددية  نقطة  اختبار  كل  عن  تمنح 

إقصائية كل نقطة تقل عن 5 على 20.

املادة 7

يتأهل الجتياز االختبار الشفوي املترشحون الحاصلون على نقطة  

ال تقل عن 10 على 20 في االختبار الكتابي.

املادة 8

الكتابي  االختبار  في  عليها  املحصل  النقط  معدل  إلى  تضاف 

والشفوي، نقطة مهنية عددية تطابق معدل النقط املمنوحة للمترشح 

تتراوح  االمتحان،  في  للمشاركة  املطلوبة   )6( الست  السنوات  برسم 

بين 0 و 20.

ويتم احتساب النقطة النهائية على النحو التالي :

النقطة النهائية =
)معدل نقط االمتحان × 70( + )معدل النقطة املهنية × 30( 

100

املادة 9

حدود  في  الناجحين،  املترشحين  الئحة  االمتحان  لجنة  تحدد 

بين  من  االستحقاق،  حسب  مرتبين  بشأنها،  املمتحن  املناصب  عدد 

دون   ،20 من   10 عن  ال تقل  نهائية  نقطة  على  الحاصلين  املترشحين 

الحصول على نقطة إقصائية.

املادة 10

مقتضيات  مراعاة  مع  الناجحين،  املترشحين  الئحة  عن  يعلن 

صحيفتين  في  ينشر  املعنية  اإلدارة  لرئيس  بمقرر  أعاله،  املادة 9 

وطنيتين أو يلصق بمقر اإلدارة وباألماكن التي أجريت بها االختبارات 

وعلى املوقع اإللكتروني لإلدارة املعنية.

املادة 11

تنسخ ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية، جميع 

القرارات املتعلقة بتحديد شروط وإجراءات وبرامج امتحان الكفاءة 

املحررين  هيئة  من  والثالثة  والثانية  األولى  الدرجات  لولوج  املهنية 

املشتركة بين الوزارات.

املادة 12

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1443 )26 يوليو 2022(.

اإلمضاء :غيتة مزور.
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املجلس األعلى للحسابات

 ق ار)لل ئيس)األول)للسجلس)األعلى)للحسابات)رقم)2129.22)فادر)في
ق ار) ببغيي5) ()(5(( يوليو) ((8(  8  3 الحجة) ذي) من) ((8
ال ئيس)األول)للسجلس)األعلى)للحسابات)رقم)864.22)بباريخ)
الغ ف) عدد) ببحديد) ()(5(( ف 5اي ) (( (  8  3 رجب) من) (((

وف وعها)باملجلس)األعلى)للحسابات.

الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،

بناء على قرار الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات رقم 864.22 
2022( بتحديد عدد الغرف  1443 )24 فبراير  22 من رجب  الصادر في 

وفروعها باملجلس األعلى للحسابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

قرار  من  الثانية  املادة  مقتضيات  التالي،  النحو  على  تغير، 
في  الصادر   864.22 رقم  للحسابات  األعلى  للمجلس  األول  الرئيس 
22 من رجب 1443 )24 فبراير 2022( بتحديد عدد الغرف وفروعها 

باملجلس األعلى للحسابات :

»املادة الثانية. - تنقسم كل غرفة .......................... إلى ستة فروع.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1443 )28 يوليو 2022(.

اإلمضاء : زينب العدوي.

 أم )لل ئيس)األول)للسجلس)األعلى)للحسابات)رقم)2130.22)فادر)في

8))من)ذي)الحجة)3  8 )8))يوليو)))5)()ببحديد)عدد)ف وع)

املجالس)الجهوية)للحسابات.

الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات،

بناء على القانون رقم 62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع اآلخر 1423 

)13 يونيو 2002(، كما وقع تغييره وتتميمه، ال سيما املادة 125 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.556 الصادر في 21 من ذي الحجة 1436 

)5 أكتوبر 2015( بتحديد عدد املجالس الجهوية للحسابات وتسميتها 

ومقارها ودوائر اختصاصها،

أمر  بما يلي :

املادة األولى

ينقسم كل مجلس جهوي للحسابات إلى ستة فروع.

املادة الثانية

ينسخ أمر الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات رقم 491.06 

الصادر في 15 من صفر 1427 )16 مارس 2006( بتحديد عدد فروع 

املجالس الجهوية للحسابات، كما وقع تغييره.

املادة الثالثة

ينشر هذا األمر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من ذي الحجة 1443 )28 يوليو 2022(.

اإلمضاء : زينب العدوي.


