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ظهبئر)شريفة

 دملجلس)داعل )للتفبية)مدلتكوين)مدلبحث)دلعلمي.)-)تعيين)دلرئيس

مداعضبء.

ظهير شريف رقم 1.22.72 صادر في 28 من ربيع اآلخر 1444 )23 نوفمبر 2022( 

7700بتعيين رئيس املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ............

ظهير شريف رقم 1.22.73 صادر في 28 من ربيع اآلخر 1444 )23 نوفمبر 2022( 

7700بتعيين أعضاء املجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ............

دلهيئة)دلوطنية)للنزدهة)مدلوقبية)من)دلرشوة)ممحبربتهب.)-)تعيين)

داعضبء)مدامين)دلعبم.

ظهير شريف رقم 1.22.70 صادر في 28 من ربيع اآلخر 1444 )23 نوفمبر 2022( 

الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  الهيئة  مجلس  أعضاء  بتعيين 

7700ومحاربتها ..................................................................................................

 ظهير شريف رقم 1.22.71 صادر في 28 من ربيع اآلخر 1444 )23 نوفمبر 2022(

7700بتعيين أمين عام الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها  

نصوص)عبمة

مأليف)مكيفيبت)عتل)دللجنة)دلوطنية)ملنتجبت)حتبية)دلنببمبت.

 )2022 نوفمبر   16(  1444 اآلخر  ربيع  من   21 في  صادر   2.22.670 رقم  مرسوم 

7701بتحديد تأليف وكيفيات عمل اللجنة الوطنية ملنتجات حماية النباتات  ...



عدد 7148 -)6 وماد  األوجى 1444  فاتس د حمبر 2022( الجريدة الرسمية7696  
صفحة صفحة

دقبة)دلتأمينبت)مدالحتيبط) دملصبدقة)عل )منشور)رئيس)هيئة)مر
دالوتتبعي.

 1444 محرم  من   21 في  صادر   2244.22 رقم  واملالية  االقتصاد  لوزيرة  قرار 
مراقبة  هيئة  رئيس  منشور  على  باملصادقة   )2022 أغحطس   19(
بتاريخ   PS/10/22 رقم  بالنيابة  االوتماعي  واالحتياط  التأمينات 
الداخلية  واملراقبة  اليقظة  بالتزامات  يتعلق   2022 أغحطس   4
اختياري  أو  إوباري  تقاعد  نظام  تدبر  التي  املؤسحات  على  املفروضة 
 عطي إمكانية األداءاالستثنائي والحر للمحاهمات والصندوق الوطني 
غحل  مكافحة  مجال  في  املخولة  التأمينات  برسم  والتأمين  للتقاعد 
7702األموال وتمويل اإلرهاب........................................................................... 

في) للزردعة) دلقببلة) دلنببمبت) مأصنبف) انودع) دلرسمي) دلسجل)
دملغرب.)-)مقييد)أصنبف)وديدة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 أكتوبر   18(  1444 األول  ربيع  من   21 في  2777.22 صادر  رقم 
املوسمية  البطاطس  من  وديدة  أصناف  تقييد  بمووبه  يرخص 
والبطاطس التحويلية والطماطم غير محدودة النمو والطماطم الطرية 
والشمندر  والبطيخ  والخس  الصناعية  والطماطم  النمو  املحدودة 
الشمس  ونوارة  والحلجم  واألرز  والذرة  الحكري  والشمندر  الخضري 
والعدس  الصغير  والفول  والفول  اللين  والقمس  الصلب  والقمس 
السجل  في  والفصة  العلفي  والجلبان  الخضري  والجلبان  والحمص 
7722الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة في املغرب................... 

دلتأمين)دإلوببري)داسب�سي)عن)دملرض.

والوزير  االوتماعية  والحماية  الصحة  ووزير  الداخلية  لوزير  مشترك  قرار 
 3324.22 رقم  بامليزانية  املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لد   املنتدب 
صادر في 5 وماد  األوجى 1444 )30 نوفمبر 2022( بتحديد آوال تقديم 
طلبات االستمرار في االستفادة من نظام التأمين اإلوباري األسا�سي عن 
7731املرض الخاص باألشخاص غير القادرين على تحمل واوبات االشتراك .

نصوص)خبصة

إقليم)طبطب.)-)مبريخ)درتتبح)عتلية)دلتحديد)دإلددري.

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.835 صادر في  مرسوم رقم 
»ارض  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة إسافن  1 و  وموع إداوتنحت قطعة  
الحاللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  طاطا،  بإقليم  طاطا  بدائرة 
 ............................................................................................... 7732إداوتنحت.

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.836 صادر في  مرسوم رقم 
»ارض  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
دودرار« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة إسافن بدائرة طاطا بإقليم طاطا، 
 .......................................... 7732الجاري على ملك الجماعة الحاللية دودرار.

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.837 صادر في  مرسوم رقم 
»ارض  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
طاطا  بدائرة  إسافن  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  فيد«  ايت  وموع 
7733بإقليم طاطا، الجاري على ملك الجماعة الحاللية ايت فيد.................. 

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.838 صادر في  مرسوم رقم 
»ارض  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 
وموع ابركاك« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة إسافن بدائرة طاطا بإقليم 
7733طاطا، الجاري على ملك الجماعة الحاللية ابركاك................................ 

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.839 صادر في  مرسوم رقم 

»ارض  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

بدائرة طاطا  إسافن  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  ايت وارحو«  وموع 

7734بإقليم طاطا، الجاري على ملك الجماعة الحاللية ايت وارحو.............. 

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.840 صادر في  مرسوم رقم 

»ارض  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

الترابي لقيادة إسافن بدائرة طاطا  بالنفوذ  وموع ايت هارون« الواقع 

 ............ 7734بإقليم طاطا، الجاري على ملك الجماعة الحاللية ايت هارون.

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.841 صادر في  مرسوم رقم 

»ارض  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

بدائرة طاطا  إسافن  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  واكرو«  ايت  وموع 

 ............. 7735بإقليم طاطا، الجاري على ملك الجماعة الحاللية ايت واكرو.

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.842 صادر في  مرسوم رقم 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تكنزة 1« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تكموت بدائرة طاطا بإقليم طاطا، الجاري 

 ......................................................... 7735على ملك الجماعة الحاللية تكنزة.

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.843 صادر في  مرسوم رقم 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ارض ايت 

كين« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تكموت بدائرة طاطا بإقليم طاطا، 

 ....................................... 7736الجاري على ملك الجماعة الحاللية ايت كين.

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.844 صادر في  مرسوم رقم 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تكموت« 
الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تكموت بدائرة طاطا بإقليم طاطا، الجاري 

7736على ملك الجماعة الحاللية تكموت....................................................... 

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.845 صادر في  مرسوم رقم 

»اكادير  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

بإقليم  طاطا  بدائرة  تكموت  لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع  الجديد« 

 .................. 7737طاطا، الجاري على ملك الجماعة الحاللية اكادير الجديد.

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.846 صادر في  مرسوم رقم 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تكراكرا« 

الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تمنارت بدائرة أقا بإقليم طاطا الجاري على 

7737ملك وماعة الحاللية تحلكيت، اغير اغناين، امي اوزالك وتنغروت.... 

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.847 صادر في  مرسوم رقم 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »تبحيحت 

القطعة 1 و 2« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة تمنارت بدائرة أقا بإقليم 

طاطا الجاري على ملك الجماعة الحاللية تحلكيت، اغير اغناين، امي 

7738اوزالك وتنغروت....................................................................................... 

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.848 صادر في  مرسوم رقم 

بتحديد تاريخ افتتاح عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »الفايجة« 
بإقليم طاطا، الجاري  أقا  الترابي لقيادة تمنارت بدائرة  بالنفوذ  الواقع 

 ................... 7739على ملك الجماعتين الحالليتين اغير ايت حربيل واكيواز.

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.849 صادر في  مرسوم رقم 

»ارض  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

لقيادة  الترابي  بالنفوذ  الواقع   »  5 و   4 و   3 و   2 و   1 القطعة  القصبة 

الحاللية  الجماعة  ملك  على  الجاري  بإقليم طاطا،  أقا  بدائرة  تمنارت 

 .................................................................................. 7739قصبة ايت حربيل.
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 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.850 صادر في  مرسوم رقم 

»ارض  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

وموع توريرت نتالس اكرض كيوض فم تليت « الواقع بالنفوذ الترابي 

لقيادة الوكوم بدائرة فم زكيد بإقليم طاطا، الجاري على ملك الجماعة 

 ................................ 7740الحاللية،توريرت انتالس اكرض كيوض فم تليت.

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.851 صادر في  مرسوم رقم 

»ملك  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  افتتاح  تاريخ  بتحديد 

تزولت « الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة أد س بدائرة طاطا بإقليم طاطا، 

7740الجاري على ملك الجماعة الحاللية تزولت............................................ 

 )2022 1444 )16 نوفمبر  21 من ربيع اآلخر  2.22.852 صادر في  مرسوم رقم 

»توريرت  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  افتتاح عملية  تاريخ  بتحديد 

وزال« الواقع بالنفوذ الترابي لقيادة أيت وابلي بدائرة أقا بإقليم طاطا، 

7741الجاري على ملك الجماعة الحاللية تزونين............................................ 

شركة) رأستبل) في) ببملحبهتة) إذن) (- ميد«.) »مبرشيكب) شركة)
.»Atalayoun Golf Hotel«

 )2022 1444 )23 نوفمبر  28 من ربيع اآلخر  2.22.875 صادر في  مرسوم رقم 

باإلذن لشركة  مارشيكا ميد( »Marchica Med« باملحاهمة في رأسمال 

 .......................................................... »Atalayoun Golf Hotel« 7741شركة

وتعية)دلتعبمن)دملتببدل)»تعبضدية)مكتب)دستغالل)دملودنئ«.)-)
دملصبدقة)عل )دلتعديالت)دملدخلة)عل )دلنظم)داسبسية.

واملالية  االقتصاد  ووزيرة  االوتماعية  والحماية  الصحة  لوزير  مشترك  قرار 
رقم 386.22 صادر في 6 روب 1443 )8 فبراير 2022( يق�سي باملصادقة 

على التعديالت املدخلة على النظم األساسية لجمعية التعاون املتبادل 

 ......................................... 7742املحماة »تعاضدية مكتب استغالل املوانئ«.

دملعبدالت)بين)دلشهبددت.

في  صادر   1446.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

 2797.95 رقم  القرار  بتتميم   )2022 ماي   23(  1443 شوال  من   22

بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر 

من  املحلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 7742املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   2056.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

19 من ذي الحجة 1443 )19 يوليو 2022( بتتميم القرار رقم 2797.95 

بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر 

من  املحلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 7743املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   2454.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

 2797.95 2022( بتتميم القرار رقم  1444 )16 سبتمبر  19 من صفر 

بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر 

من  املحلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 7744املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   2455.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

 2797.95 2022( بتتميم القرار رقم  1444 )16 سبتمبر  19 من صفر 

بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر 

من  املحلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 

 ...................................................... 7744املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   2456.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
 2797.95 2022( بتتميم القرار رقم  1444 )16 سبتمبر  19 من صفر 
بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر 
من  املحلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 
 ...................................................... 7745املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   2457.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
 2797.95 2022( بتتميم القرار رقم  1444 )16 سبتمبر  19 من صفر 
بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر 
من  املحلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 
 ...................................................... 7746املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   2458.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
 2797.95 2022( بتتميم القرار رقم  1444 )16 سبتمبر  19 من صفر 
بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر 
من  املحلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 
 ...................................................... 7746املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   2459.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
 2797.95 2022( بتتميم القرار رقم  1444 )16 سبتمبر  19 من صفر 
بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر 
من  املحلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 
 ...................................................... 7747املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   2460.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
 2797.95 2022( بتتميم القرار رقم  1444 )16 سبتمبر  19 من صفر 
بتحديد   )1995 نوفمبر   14(  1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر 
من  املحلمة  معماري  مهندس  شهادة  تعادل  التي  الشهادات  قائمة 
 ...................................................... 7748املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

في  صادر   2800.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 7748التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   2801.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 743.09 
بتحديد   )2009 مارس   24(  1430 األول  ربيع  من   26 في  الصادر 
 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 
7749البيولووية الطبية  أو التحاليل البيولووية الطبية(............................ 

في  صادر   2802.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 7749التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   2803.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
27 من ربيع األول 1443 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 1482.04 
الصادر في 24 من وماد  اآلخرة 1425 )11 أغحطس 2004( بتحديد 
 : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة 
 .......................................................................... 7750أمراض الكلوم والجبارة.

في  صادر   2804.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 7751التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.
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في  صادر   2805.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 7751التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   2806.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 7752التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   2807.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 7752التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   2808.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 7753التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   2809.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 572.04 
الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد الئحة الشهادات 
7754التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الطب اإلشعاعي...... 

في  صادر   2810.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2189.04 
الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 د حمبر 2004( بتحديد الئحة 
أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 
7754القلب....................................................................................................... 

في  صادر   2811.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 7755التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   2812.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 346.04 
الصادر في 4 محرم 1425 )25 فبراير 2004( بتحديد الئحة الشهادات 
التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض األذن والحلق 
 ................................................................................................ 7755والحنجرة.

في  صادر   2813.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 7756التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   2814.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 752.06 
بتحديد الئحة   )2006 أبريل   26(  1427 األول  ربيع  27 من  في  الصادر 
أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 
 ........................................................................................ 7756املعدة واألمعاء.

في  صادر   2815.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 7757التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   2816.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 753.06 
بتحديد الئحة   )2006 أبريل   26(  1427 األول  ربيع  27 من  في  الصادر 
أمراض   : الطب، تخصص  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 
 ....................................................................................................... 7757الكلي.

في  صادر   2817.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 7758التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   2819.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 

27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 1109.06 
الصادر في 16 من وماد  األوجى 1427 )13 يونيو 2006( بتحديد الئحة 
علم   : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات 
7758التشريس املر�سي....................................................................................... 

في  صادر   2826.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022( بتتميم القرار رقم 2963.97 
الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات 
 .......................................................... 7759التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.

في  صادر   3037.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت بعض  بتحديد   )2022 نوفمبر   7(  1444 اآلخر  ربيع  من   12 
7760بين الشهادات ..........................................................................................

في  صادر   3048.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العاجي  التعليم  لوزير  قرار 
املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 نوفمبر   7(  1444 اآلخر  ربيع  من   12

7760بين الشهادات .........................................................................................

إقليم)سيدي)قبسم.)-)دملصبدقة)عل )الئحة)ذمي)حقوق)وتبعة)
ساللية.

 1443 الحجة  ذي  من   22 في  صادر   2127.22 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
للجماعة  الحقوق  ذوي  الئحة  على  باملصادقة   )2022 يوليو   22(
الحاللية أوالد عاصم بإقليم سيدي قاسم والواقعة داخل دائرة الري 
7761بالغرب..................................................................................................... 

دملجلس)داعل )للتقييس)مدلشهبدة)ببملطببقة)مدالعتتبد.)-)تعيين)
أعضبء.

 1444 األول  ربيع   9 في  صادر   2717.22 رقم  والتجارة  الصناعة  لوزير  قرار 
والشهادة  للتقييس  األعلى  املجلس  أعضاء  بتعيين   )2022 أكتوبر   6(
7765باملطابقة واالعتماد ومدة انتدابهم.......................................................... 

دالعتفدف)ببلبيبن)دلجغردفي)مدملصبدقة)عل )درتف)دلتحتالت):

»كتون)دملنكوب«.	 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2022 أكتوبر   11(  1444 األول  ربيع  من   14 في  2721.22 صادر   رقم 
على  املنكوب« واملصادقة  »كمون  الجغرافي  بالبيان  باالعتراف  يتعلق 
 ..................................................................... 7765دفتر التحمالت الخاص به.

»نعنبع)دلافمج«.	 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
 )2022 أكتوبر   11(  1444 األول  ربيع  من   14 في  2732.22 صادر  رقم 
يتعلق باالعتراف بالبيان الجغرافي »نعناع البروج« واملصادقة على دفتر 
7767التحمالت الخاص به............................................................................... 
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شركة)»SOGEFINANCEMENT«.)-)تمديد أول التصفية.

مقرر لواجي بنك املغرب رقم 118 صادر في 27 من ربيع األول 1444  )24 أكتوبر 2022( 
 ........................»SOGEFINANCEMENT« 7768بتمديد أول تصفية شركة

نظبم)موظفي)دإلددردت)دلعبمة

نصوص)خبصة

مزدرة)دلددخلية.

 1444 اآلخر  ربيع   5 في  صادر   2919.22 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
بتاريخ   1181.09 رقم  الداخلية  وزير  قرار  بتغيير   )2022 أكتوبر   31(
اإلدارة  ممثلي  بتعيين   )2009 ماي   11(  1430 األوجى  وماد   من   16
املتحاوية  اإلدارية  اللجان  حظيرة  في  لالوتماع  املدعوين  واملوظفين 
 ........................................... 7769األعضاء املختصة إزاء هيئة روال الحلطة.

مزدرة)دلنقل)مدللوويحتيك.

قرار للوزيرة املنتدبة لد  رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة 
 )2022 نوفمبر   10( 1444 اآلخر  ربيع  15 من  في  3081.22 صادر  رقم 
بتحديد شروط وإوراءات وبرامج امتحان الكفاءة املهنية لولوج دروة 
 ........... 7770مهندس الدولة من الدروة املمتازة بوزارة النقل واللوويحتيك.

قرار للوزيرة املنتدبة لد  رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة 
 )2022 نوفمبر   10( 1444 اآلخر  ربيع  15 من  في  3082.22 صادر  رقم 
إجى دروة تقني  للترقي  بتحديد إوراءات تنظيم امتحان الكفاءة املهنية 
7772من الدروات الثالثة والثانية واألوجى بوزارة النقل واللوويحتيك........... 

إعالنبت)مبالغبت

دملجلس)داعل )للتفبية)مدلتكوين)مدلبحث)دلعلمي.

 ................................................................. 7777الئحة أعضاء املجلس ححب الفئات 
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 تعيين)رئيس)دملجلس)داعل )للتفبية)مدلتكوين

مدلبحث)دلعلمي

ربيع من   28 في  الصادر   1.22.72 رقم  الشريف  الظهير   بمووب 

املالكي  الحبيب  الحيد  تعيين  تم   ،)2022 نوفمبر   23(  1444 اآلخر 

من  ابتداء  العلمي،  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  للمجلس  رئيحا 

14 نوفمبر 2022.

 تعيين)أعضبء)ببملجلس)داعل )للتفبية)مدلتكوين

مدلبحث)دلعلمي

ربيع من   28 في  الصادر   1.22.73 رقم  الشريف  الظهير   بمووب 

 ،2022 نوفمبر   16 من  ابتداء  تم،   ،)2022 نوفمبر   23(  1444 اآلخر 

األعلى  باملجلس  أعضاء  أسماؤهم،  التالية  والحادة  الحيدات  تعيين 

للتربية والتكوين والبحث العلمي :

- الحيد وميل الحالمي ؛

- الحيدة أمينة ملريني الوهابي ؛

- الحيد أمين بنحعيد ؛

- الحيد يوسف الحعداني ححني ؛

- الحيدة آسية أقصبي محفر ؛

- الحيد محمد الصغير ونجار ؛

- الحيد حميد بوشيخي ؛

- الحيد محمد البرنو�سي ؛

- الحيدة عائشة الحجامي ؛

- الحيدة ليلى بنحليمان ؛

- الحيد مختاري قويدر ؛

- الحيدة أمال الفالح الحغروشني ؛

- الحيد صالح الود ع ؛

الحيد فؤاد شفيقي ؛

- الحيد ومال بلحرش ؛

- الحيد موالي إدريس العلوي ؛

- الحيد محمد أمين الصبيحي ؛

- الحيد محمد سال�سي سنو ؛

- الحيد رشيد بن الزين ؛

- الحيدة فاطمة الزهراء بياز.

 تعيين)أعضبء)بتجلس)دلهيئة)دلوطنية)للنزدهة

مدلوقبية)من)دلرشوة)ممحبربتهب

ربيع من   28 في  الصادر   1.22.70 رقم  الشريف  الظهير   بمووب 

 ،2022 أكتوبر   24 من  ابتداء  تم،   ،)2022 نوفمبر   23(  1444 اآلخر 

الهيئة  التالية أسماؤهم، أعضاء بمجلس  الحيدتين والحيدين  تعيين 

الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها :

- الحيد عبد الحالم العماني ؛

- الحيدة نادية عنوز ؛

- الحيدة دنيا بنعباس التعارجي ؛

- الحيد عبد الصمد صدوق.

 تعيين)دامين)دلعبم)للهيئة)دلوطنية)للنزدهة

مدلوقبية)من)دلرشوة)ممحبربتهب

ربيع من   28 في  الصادر   1.22.71 رقم  الشريف  الظهير   بمووب 

العمومري  أحمد  الحيد  تعيين  تم   )2022 نوفمبر   23(  1444 اآلخر 

ومحاربتها،  الرشوة  من  والوقاية  للنزاهة  الوطنية  للهيئة  عاما  أمينا 

ابتداء من 24 أكتوبر 2022.

ظهبئر)شريفة
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مرسوم)رقم)2.22.670)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
حتبية) ملنتجبت) دلوطنية) دللجنة) عتل) مكيفيبت) مأليف) بتحديد)

دلنببمبت.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 34.18 املتعلق بمنتجات حماية النباتات الصادر 

 1442 الحجة  ذي   3 في  الصادر   1.21.67 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)14 يوليو 2021(، وال سيما املادتين 4 و 5 منه ؛

ربيع فاتس  بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

اآلخر 1444 )27 أكتوبر 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األوجى 

عنها،  ينوب  من  أو  بالفالحة،  املكلفة  الحكومية  الحلطة  تتوجى 
في  عليها  املنصوص  النباتات  حماية  ملنتجات  الوطنية  اللجنة  رئاسة 
بمنتجات  املتعلق   34.18 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من   4 املادة 

حماية النباتات واملشار إليها فيما يلي بــ »اللجنة«.

تتألف اللجنة من أعضاء يمثلون القطاعات الحكومية التالية :

- الداخلية ؛

- املالية  إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة( ؛

- الفالحة ؛

- الصحة ؛

- التنمية املحتدامة ؛

- املاء ؛

- الصناعة ؛

- التشغيل.

الصحية  للحالمة  الوطني  للمكتب  العام  املدير  اللجنة  تضم 
للمنتجات الغذائية أو من ينوب عنه وممثلي املصالح املكلفة بمنتجات 

حماية النباتات التابعين لهذا املكتب.

املادة الثانية 

الوطني  للمكتب  التابعة  املنشآت  في  بالرباط  اللجنة  مقر  يحدد 
رئيحها،  من  بدعوة  وتجتمع  الغذائية.  للمنتجات  الصحية  للحالمة 
في الحنة وفق  إجى ذلك، وعلى األقل، مرتين  2(  كلما دعت الضرورة 

الكيفيات املحددة في نظامها الدخلي.

املادة الثالثة

الذي  الداخلي  نظامها  تعقده،  اوتماع  أول  خالل  اللجنة،  تعتمد 
يحدد، على الخصوص، ما يلي :

- كيفيات سير أشغالها ؛

- كيفيات إبداء آرائها ؛

- كيفيات استعانتها بخبراء ؛

- كيفيات إحداث لجان ملعالجة قضايا معينة عند االقتضاء.

الحكومية  للحلطة  بقرار  للجنة  الداخلي  النظام  على  يصادق 
املكلفة بالفالحة.

املادة الرابعة

 عهد بكتابة اللجنة إجى املكتب الوطني للحالمة الصحية للمنتجات 
الغذائية الذي يتوجى، على الخصوص، القيام بما يلي :

- تلقي وتسجيل طلبات إبداء الرأي، وكل املحائل األخر  التي قد 
الحالف  القانون  4 من  املادة  اللجنة، طبقا ألحكام  تعرض على 

الذكر رقم 34.18 ؛

- تحضير ودول أعمال االوتماعات وعرضه على رئيس اللجنة ؛

- إعداد محاضر االوتماعات ؛

- محك أرشيف أشغال اللجنة.

املادة الخامحة

تكون مداوالت اللجنة صحيحة عندما يحضرها نصف أعضائها، 

تجتمع  النصاب،  هذا  توفر  عدم  حالة  في  يمثلهم.  من  أو  األقل،  على 

اللجنة مجددا داخل أول أقصاة خمحة  5( أيام من أيام العمل وتكون 

مداوالتها صحيحة مهما كان عدد األعضاء الحاضرين أو املمثلين.

عدم  حالة  وفي  الحاضرين.  األعضاء  بتوافق  آراءها  اللجنة  تتخذ 

حالة  وفي  األصوات  بأغلبية  آراءها  اللجنة  تتخذ  األعضاء،  توافق 

تحاوي األصوات، يرجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.

يوقع األعضاء الحاضرون على محاضر اللجنة خالل الجلحة.

املادة الحادسة

بخصوص  املنهي  الحر  بكتمان  والخبراء  اللجنة  أعضاء  يلتزم 

املعلومات التي تتضمنها امللفات املعروضة على رأي اللجنة ومناقشاتها 

وخالصاتها.

نصوص)عبمة
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مباشرة مصلحة  أي  والخبراء  اللجنة  ألعضاء  تكون  أال   يجب 
أو غير مباشرة تتعلق باملواد الفعالة واملواد الوقائية للنباتات واملواد 
على  املعروضة  املحاعدة  واملواد  النباتات  حماية  ومنتجات  املؤازرة 
يتعلق  تصريس  على  التوقيع  عليهم  يجب  الغاية،  ولهذه  اللجنة.  رأي 

بااللتزام بالحرية وغياب تضارب املصالح.

املادة الحابعة

وينسخ   .2023 يناير  فاتس  في  التنفيذ  حيز  املرسوم  هذا  يدخل 
28 من في  الصادر   2.01.1343 التاريخ، املرسوم رقم   ابتداء من هذا 
مبيدات  لجنة  بإحداث   )2001 سبتمبر   17(  1422 اآلخرة  وماد  

اآلفات الزراعية.

وتنقل امللفات التي تمحكها، في هذا التاريخ، لجنة مبيدات اآلفات 
الوطنية ملنتجات حماية  اللجنة  إجى  في ذلك األرشيف،  بما  الزراعية، 

النباتات.

املادة الثامنة

إجى  الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم،  تنفيذ هذا   حند 

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444)16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.

قردر)لوزيرة)دالقتصبد)مدملبلية)رقم)2244.22)صبدر)في)6))من)محرم)   6) 69)أغحطس)))ف)()ببملصبدقة)عل )منشور)رئيس)
دقبة)دلتأمينبت)مدالحتيبط)دالوتتبعي)ببلنيببة)رقم)))/فPS/6)بتبريخ) )أغحطس)))ف))يتعلق)ببلتزدمبت)دليقظة) هيئة)مر
دقبة)دلددخلية)دملفرمضة)عل )دملؤسحبت)دلتي)مدبر)نظبم)مقبعد)إوببري)أم)دختيبري) عطي)إمكبنية)داددءدالستثنبئي) مدملر
دامودل) غحل) مكبرحة) مجبل) في) دملخولة) دلتأمينبت) برسم) مدلتأمين) للتقبعد) دلوطني) مدلصندمق) للتحبهتبت) مدلحر)

ممتويل)دإلرهبب.

وزيرة االقتصاد واملالية،

بناء على القانون رقم 64.12 القا�سي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االوتماعي الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
رقم 1.14.10 بتاريخ 4 وماد  األوجى 1435 )6 مارس 2014(، ال سيما املادة 3 منه ؛

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

قررت ما يلي :

املادة األوجى

يصادق على منشور رئيس هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االوتماعي بالنيابة رقم PS/10/22 بتاريخ 4 أغحطس 2022، 
يتعلق بالتزامات اليقظة واملراقبة الداخلية املفروضة على املؤسحات التي تدبر نظام تقاعد إوباري أو اختياري  عطي إمكانية 
مكافحة غحل  في مجال  املخولة  التأمينات  برسم  والتأمين  للتقاعد  الوطني  والصندوق  لللمحاهمات  والحر  االستثنائي  األداء 

األموال وتمويل اإلرهاب، كما هو ملحق بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار واملنشور امللحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من محرم 1444 )19 أغحطس 2022(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

*
*  *
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 فيها ومراقبتها وكذا التقليص منها بكيفية
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 المستقاة من
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المتعلقة بمعرفة

اإلسم
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المتعلقة بمعرفة
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 الجمعية تتعلق

 الضبط
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 وممثليهم أن يتأكد من
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ال سيما
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استنادا إلى نهج قائم

اتخاذ
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 اآلتي بيانهم :
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دامل)   6  ربيع) من) ((6 في) صبدر) (2777.22 رقم) مدلغبببت) مدمليبه) دلقرمية) مدلتنتية) دلبحري) مدلصيد) دلفالحة) لوزير) قردر)
 68)أكتوبر)))ف)()يرخص)بتووبه)مقييد)أصنبف)وديدة)من)دلبطبطس)دملوستية)مدلبطبطس)دلتحويلية)مدلطتبطم)غيف)
محدمدة)دلنتو)مدلطتبطم)دلطرية)دملحدمدة)دلنتو)مدلطتبطم)دلصنبعية)مدلخس)مدلبطيخ)مدلشتندر)دلخضري)مدلشتندر)
دلحكري)مدلذرة)مدارز)مدلحلجم)منودرة)دلشتس)مدلقتس)دلصلب)مدلقتس)دللين)مدلفول)مدلفول)دلصغيف)مدلعدس)مدلحتص)

مدلجلببن)دلخضري)مدلجلببن)دلعلفي)مدلفصة)في)دلسجل)دلرسمي)انودع)مأصنبف)دلنببمبت)دلقببلة)للزردعة)في)دملغرب.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.69.169 الصادر في 10 وماد  األوجى 1389 )25 يوليو 1969( بتنظيم إنتاج وتحويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصل 4 منه ؛

الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية  للمنتجات  الصحية  للحالمة  الوطني  املكتب  بإحداث  القا�سي   25.08 رقم  القانون  وعلى 
الشريف رقم 1.09.20 بتاريخ 22 من صفر 1430 )18 فبراير 2009(، وال سيما املادة 2 منه ؛

بتحديد شروط   )1977 1397 )22 سبتمبر  8 شوال  في  الصادر   863.75 الزراعي رقم  الفالحة واإلصالح  وعلى قرار وزير 
لتسجيل األصناف  الحابقة  التجربة  املغرب وكذا طرق  في  للزراعة  القابلة  النباتات  الرسمي ألنواع وأصناف  السجل  إمحاك 

الجديدة في السجل املذكور ؛

تأليف  بشأن   )1977 سبتمبر   22(  1397 شوال   8 في  الصادر   864.75 رقم  الزراعي  واإلصالح  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 
واختصاصات اللجنة الوطنية النتقاء البذور واألغراس، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد اقتراح اللجنة الوطنية النتقاء البذور واألغراس،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

والبطاطس  املوسمية  البطاطس  أصناف  املغرب،  في  للزراعة  القابلة  النباتات  وأصناف  ألنواع  الرسمي  السجل  في  تقيد 
التحويلية والطماطم غير محدودة النمو والطماطم الطرية املحدودة النمو والطماطم الصناعية والخس والبطيخ والشمندر 
اللين والفول والفول الصغير  الخضري والشمندر الحكري والذرة واألرز والحلجم ونوارة الشمس والقمس الصلب والقمس 

والعدس والحمص والجلبان الخضري والجلبان العلفي والفصة املعينة في الجدول امللحق بهذا القرار.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية التقييد املذكور في عشر  10( سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ويمكن تجديده ملدة خمس  5( سنوات، شريطة أن يقدم طلب التجديد للمكتب الوطني للحالمة الصحية للمنتجات الغذائية 
عامين  2(، على األقل، قبل تاريخ انتهاء مدة صالحية التقييد األول أو مدة صالحية آخر تجديد للتقييد.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع األول 1444 )18 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

*
*  *
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قردر)مشتفك)لوزير)دلددخلية)ممزير)دلصحة)مدلحتبية)دالوتتبعية)مدلوزير)دملنتدب)لد )مزيرة)دالقتصبد)مدملبلية)دملكلف)ببمليزدنية)

رقم)3324.22)صبدر)في)5)وتبد )دامج )   6) ف3)نورتاف)))ف)()بتحديد)آوبل)مقديم طلببت)دالستتردر)في)دالستفبدة)من)

نظبم)دلتأمين)دإلوببري)داسب�سي)عن)دملرض)دلخبص)بباشخبص)غيف)دلقبدرين)عل )محتل)مدوببت)دالشتفدك.

وزير الداخلية،

ووزير الصحة والحماية االوتماعية،

والوزير املنتدب لد  وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية،

بناء على املرسوم رقم 2.22.797 الصادر في 4 وماد  األوجى 1444 )29 نوفمبر 2022( بتطبيق القانون رقم 65.00 املتعلق 

غير  باألشخاص  الخاص  املرض  عن  األسا�سي  اإلوباري  التأمين  نظام  يخص  فيما  بالتأمين اإلوباري األسا�سي عن املرض، 

القادرين على تحمل واوبات االشتراك، وال سيما املادة 18 منه،

قرروا ما يلي :

املادة األوجى

يقدم طلب االستمرار في االستفادة من نظام التأمين اإلوباري األسا�سي عن املرض الخاص باألشخاص غير القادرين على 

انتهاء مدة صالحية  2.22.797 قبل  إليه أعاله رقم  املشار  املرسوم  18 من  املادة  في  املنصوص عليه  تحمل واوبات االشتراك 

في  املحددة  اآلوال  مراعاة  مع  وذلك  املذكور،  النظام  من  لالستفادة  نقله  تم  الذي  باملؤمن  الخاصة  الطبية  املحاعدة  بطاقة 

الجدول التاجي :

أول)مقديم)دلطلب)مبريخ)دنتهبء)صالحية)بطبقة)دملحبعدة)دلطبية

من فاتس يناير 2023 إجى 30 يونيو 2023من فاتس د حمبر 2022 إجى 31 د حمبر 2023

من فاتس يوليو 2023 إجى 30 نوفمبر 2023من فاتس يناير 2024 إجى 31 د حمبر 2025

الذين  املحتقلين واألشخاص غير األوراء  والعمال  املهنيين  بفئات  الخاصة  القوائم  الذي ورد اسمه ضمن  املؤمن  أن  غير 

يزاولون نشاطا خاصا، أو تبين أنه ال يتوفر على أربعة وخمحين  54( يوما من التصريس بنظام التأمين اإلوباري األسا�سي عن 

املرض لفائدة املأوورين وأصحاب املعاشات بالقطاع الخاص، يتعين عليه تقديم الطلب املذكور قبل انتهاء مدة صالحية بطاقة 

املحاعدة الطبية الخاصة به وفي وميع الحاالت قبل فاتس ماي 2023.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 وماد  األوجى 1444 )30 نوفمبر 2022(.

 وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الصحة والحماية االوتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

 الوزير املنتدب لد  وزيرة االقتصاد

 واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.
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مرسوم)رقم)2.22.835)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 

بتحديد)مبريخ)درتتبح)عتلية)دلتحديد)دإلددري)للعقبر)دملدعو)»درض)

دلتفدبي)لقيبدة) ببلنفوذ) دقع) )«)دلو 6)م) ( وتوع)إددممنحت)قطعة)

دلجتبعة) ملك) عل ) دلجبري) طبطب،) بإقليم) طبطب) بددئرة) إسبرن)

دلحاللية)دددممنحت.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 16 يناير 2023 وتتواصل في األيام املوالية 

عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ارض وموع 

بإقليم  بدائرة طاطا  بقيادة إسافن  الواقع   ،»2 و   1 إداوتنحت قطعة 

للجماعة  اململوك  11319 هكتارا،  التقريبية  البالغة محاحته  طاطا، 

الحاللية اداوتنحت.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرا�سي الجموع اداو مارتان ؛

- شرقا : أرا�سي الجموع تكموت، بولعياد ؛

- ونوبا : أرا�سي الجموع تحوسخت الشمالية وايت اورحو وابركان 

وتعرابت ؛

- غربا : أرا�سي الجموع ابركان.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 

الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  إسافن،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.836)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 

بتحديد)مبريخ)درتتبح)عتلية)دلتحديد)دإلددري)للعقبر)دملدعو)»درض)

دقع)ببلنفوذ)دلتفدبي)لقيبدة)إسبرن)بددئرة)طبطب)بإقليم) دمدردر«)دلو

طبطب،)دلجبري)عل )ملك)دلجتبعة)دلحاللية)دمدردر.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 23 يناير 2023 وتتواصل في األيام املوالية 

عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ارض دودرار«، 

محاحته  البالغة  طاطا،  بإقليم  طاطا  بدائرة  إسافن  بقيادة  الواقع 

التقريبية 63503 هكتارات، اململوك للجماعة الحاللية دودرار.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : وبل ؛

- شرقا : أرض الجموع ؛

- ونوبا : التحديد اإلداري 544 ؛

- غربا : وبل.

نصوص)خبصة
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املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  إسافن،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.837)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
بتحديد)مبريخ)درتتبح)عتلية)دلتحديد)دإلددري)للعقبر)دملدعو)»درض)
بددئرة) إسبرن) لقيبدة) دلتفدبي) ببلنفوذ) دقع) دلو ريد«) ديت) وتوع)
طبطب)بإقليم)طبطب،)دلجبري)عل )ملك)دلجتبعة)دلحاللية)ديت)ريد.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 26 يناير 2023 وتتواصل في األيام املوالية 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ارض وموع 
البالغة  طاطا،  بإقليم  طاطا  بدائرة  إسافن  بقيادة  الواقع  فيد«،  ايت 
محاحته التقريبية 9793 هكتارا، اململوك للجماعة الحاللية ايت فيد.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرض وموع ايت وراح ؛

- شرقا : أرض وموع ايت حرون ؛

- ونوبا : أرض وموع تيزغت ؛

- غربا : أرض وموع ايت عبد هللا.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  إسافن،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.838)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
بتحديد)مبريخ)درتتبح)عتلية)دلتحديد)دإلددري)للعقبر)دملدعو)»درض)
بددئرة) إسبرن) لقيبدة) دلتفدبي) ببلنفوذ) دقع) دلو دبركبك«) وتوع)
طبطب)بإقليم)طبطب،)دلجبري)عل )ملك)دلجتبعة)دلحاللية)دبركبك.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 30 يناير 2023 وتتواصل في األيام املوالية 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ارض وموع 
البالغة  طاطا،  بإقليم  طاطا  بدائرة  إسافن  بقيادة  الواقع  ابركاك«، 
محاحته التقريبية 9035 هكتارا، اململوك للجماعة الحاللية ابركاك.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرض وموع اداو زكري ؛

- شرقا : أرض الجموع ؛

- ونوبا : أرض وموع ايت وارحو ؛

- غربا : أرض وموع داو تكاديرت.
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املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 

الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  إسافن،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.839)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 

دملدعو) للعقبر) دإلددري) دلتحديد) عتلية) درتتبح) مبريخ) بتحديد)

دقع)ببلنفوذ)دلتفدبي)لقيبدة)إسبرن) »درض)وتوع)ديت)مدرحو«)دلو

بددئرة)طبطب)بإقليم)طبطب،)دلجبري)عل )ملك)دلجتبعة)دلحاللية)

ديت)مدرحو.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

املوالية  األيام  في  وتتواصل   2023 فبراير   2 يوم  من  ابتداء  تباشر، 

وموع  »ارض  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 

البالغة  طاطا،  بإقليم  طاطا  بدائرة  إسافن  بقيادة  الواقع  وارحو«،  ايت 

محاحته التقريبية 9631 هكتارا، اململوك للجماعة الحاللية ايت وارحو.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرا�سي الجموع ابركاك ؛

- شرقا : أرا�سي الجموع اوكرو، ارا�سي الجموع تحوسخت الشمالية ؛

- ونوبا : أرا�سي الجموع ايت فيد ؛

- غربا : أرا�سي الجموع ايت عبد هللا.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  إسافن،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.840)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
دملدعو) للعقبر) دإلددري) دلتحديد) عتلية) درتتبح) مبريخ) بتحديد)
دقع)ببلنفوذ)دلتفدبي)لقيبدة)إسبرن) »درض)وتوع)ديت)هبرمن«)دلو
بددئرة)طبطب)بإقليم)طبطب،)دلجبري)عل )ملك)دلجتبعة)دلحاللية)

ديت)هبرمن.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 6 فبراير 2023 وتتواصل في األيام املوالية 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ارض وموع 
ايت هارون«، الواقع بقيادة إسافن بدائرة طاطا بإقليم طاطا، البالغة 
الحاللية  للجماعة  اململوك  هكتارا،   27999 التقريبية  محاحته 

ايت هارون.
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 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرا�سي وموع واكرو ؛

- شرقا : أرا�سي وموع تزاخت ؛

- ونوبا : أرا�سي وموع تزاخت ؛

- غربا : أرا�سي وموع ايت فيد.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  إسافن،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.841)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
دملدعو للعقبر) دإلددري) دلتحديد) عتلية) درتتبح) مبريخ)  بتحديد)
دقع)ببلنفوذ)دلتفدبي)لقيبدة)إسبرن) »درض)وتوع)ديت)مدكرم«)دلو
دلحاللية) دلجتبعة) ملك) عل ) دلجبري) بإقليم)طبطب،) بددئرة)طبطب)

ديت)مدكرم.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

2023 وتتواصل في األيام املوالية  9 فبراير  تباشر، ابتداء من يوم 
»ارض وموع  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
ايت واكرو«، الواقع بقيادة إسافن بدائرة طاطا بإقليم طاطا، البالغة 
محاحته التقريبية 545 هكتارا، اململوك للجماعة الحاللية ايت واكرو.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرا�سي الجموع تحوسخت الشمالية ؛

- شرقا : أرا�سي الجموع ؛

- ونوبا : أرا�سي الجموع ايت فيد، وايت هارون ؛

- غربا : أرا�سي وموع ايت وارحو.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 

الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  إسافن،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.842)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 

دملدعو) للعقبر) دإلددري) دلتحديد) عتلية) درتتبح) مبريخ) بتحديد)

طبطب) بددئرة) مكتوت) لقيبدة) دلتفدبي) ببلنفوذ) دقع) دلو (»6 »مكنزة)

بإقليم)طبطب،)دلجبري)عل )ملك)دلجتبعة)دلحاللية)مكنزة.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 13 فبراير 2023 وتتواصل في األيام املوالية 
 ،»1 »تكنزة  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
محاحته  البالغة  طاطا،  بإقليم  طاطا  بدائرة  تكموت  بقيادة  الواقع 

التقريبية 453 هكتارا، اململوك للجماعة الحاللية تكنزة.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرا�سي الجموع ؛

- شرقا : أرا�سي الجموع ؛

- ونوبا : الطريق ؛

- غربا : أرا�سي الجموع.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  تكموت، قصد  قيادة  بمقر  التاسعة صباحا 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.843)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
بتحديد)مبريخ)درتتبح)عتلية)دلتحديد)دإلددري)للعقبر)دملدعو)»درض)
طبطب) بددئرة) مكتوت،) لقيبدة) دلتفدبي) ببلنفوذ) دقع) دلو كين«) ديت)

بإقليم)طبطب،)دلجبري)عل )ملك)دلجتبعة)دلحاللية)ديت)كين.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 16 فبراير 2023 وتتواصل في األيام املوالية 
ايت  »ارض  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
البالغة  طاطا،  بإقليم  طاطا  بدائرة  تكموت  بقيادة  الواقع  كين«، 
الحاللية  للجماعة  اململوك  هكتارات،   5609 التقريبية  محاحته 

ايت كين.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرا�سي الجموع ازكاغ يرس ؛

- شرقا : أرا�سي الجموع تكموت ؛

- ونوبا : الدوار، أرا�سي الجموع تكموت، القصبة، تاوريرت، تكنزة، 
واسا ازالن ؛

- غربا : أرا�سي الجموع دوساون.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  تكموت، قصد  قيادة  بمقر  التاسعة صباحا 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.844)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
دملدعو) للعقبر) دإلددري) دلتحديد) عتلية) درتتبح) مبريخ) بتحديد)
طبطب) بددئرة) مكتوت) لقيبدة) دلتفدبي) ببلنفوذ) دقع) دلو »مكتوت«)

بإقليم)طبطب،)دلجبري)عل )ملك)دلجتبعة)دلحاللية)مكتوت.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 20 فبراير 2023 وتتواصل في األيام املوالية 
»تكموت«،  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
محاحته  البالغة  طاطا،  بإقليم  طاطا  بدائرة  تكموت  بقيادة  الواقع 

التقريبية 18785 هكتارا، اململوك للجماعة الحاللية تكموت.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : بني  عقوب، بني زوليد ؛

- شرقا : والد والل، واد، طريق وطنية، التحديد اإلداري 484 ؛

- ونوبا : التحديد اإلداري 501 و 484 ؛

- غربا : أرا�سي الجموع، طريق وطنية، سمنات.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  تكموت، قصد  قيادة  بمقر  التاسعة صباحا 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.845)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
دملدعو) للعقبر) دإلددري) دلتحديد) عتلية) درتتبح) مبريخ) بتحديد)
بددئرة) مكتوت) لقيبدة) دلتفدبي) ببلنفوذ) دقع) دلو دلجديد«) »دكبدير)
طبطب)بإقليم)طبطب،)دلجبري)عل )ملك)دلجتبعة)دلحاللية)دكبدير)

دلجديد.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 23 فبراير 2023 وتتواصل في األيام املوالية 
»اكادير  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتصاد،  عند 
البالغة  طاطا،  بإقليم  طاطا  بدائرة  تكموت  بقيادة  الواقع  الجديد«، 
اكادير  الحاللية  للجماعة  اململوك  هكتارا،   175 التقريبية  محاحته 

الجديد.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرا�سي الجموع، أرض القصبة ؛

- شرقا : أرا�سي الجموع تكموت ؛

- ونوبا : أرا�سي الجموع تكموت ؛

- غربا : مطلب التحفيظ عدد 56/5839، دوار اكادير الجديد.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  تكموت، قصد  قيادة  بمقر  التاسعة صباحا 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.846)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
دملدعو) للعقبر) دإلددري) دلتحديد) عتلية) درتتبح) مبريخ) بتحديد)
أقب) بددئرة) متنبرت) لقيبدة) دلتفدبي) ببلنفوذ) دقع) دلو »مكردكرد«)
تحلكيت،) دلحاللية) دلجتبعبت) ملك) عل ) دلجبري) طبطب،) بإقليم)

دغيف)دغنبين،)دمي)دمزالك)ممنغرمت.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،
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رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 27 فبراير 2023 وتتواصل في األيام املوالية 
»تكراكرا«،  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
محاحته  البالغة  طاطا،  بإقليم  أقا  بدائرة  تمنارت  بقيادة  الواقع 
التقريبية 53582 هكتارا، اململوك للجماعة الحاللية تحلكيت، اغير 

اغناين، امي اوزالك، تنغروت.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : اكجكال، ايت بنوح، ايت  �سي ؛

- شرقا : ايت بنوح، ايت  �سي، التحديد اإلداري 498 و 1059 ؛

- ونوبا : التحديد اإلداري 464، أرا�سي الجموع  اكيواز(، دوار اغير 
اوغناي ؛

- غربا : الواد، انامر سموكن، اكجكال.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  تمنارت، قصد  قيادة  بمقر  التاسعة صباحا 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.
اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.847)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
دملدعو) للعقبر) دإلددري) دلتحديد) عتلية) درتتبح) مبريخ) بتحديد)
دقع)ببلنفوذ)دلتفدبي)لقيبدة)متنبرت) »مبحيحت)دلقطعة)6)م))«)دلو
دلحاللية) دلجتبعة) ملك) عل ) دلجبري) طبطب) بإقليم) أقب) بددئرة)

تحلكيت،)دغيف)دغنبين،)دمي)دمزالك،)منغرمت.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 6 مارس 2023 وتتواصل في األيام املوالية 

»تبحيحت  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 

طاطا،  بإقليم  أقا  بدائرة  تمنارت  بقيادة  الواقع   ،»2 و   1 القطعة 

البالغة محاحته التقريبية 14763 هكتارا، اململوك للجماعة الحاللية 

تحلكيت، اغير اغناين، امي اوزالكو، تنغروت.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرا�سي الجموع غنتور اغير سموكن ؛

علي  ايت  وتنغروت  علي  ايت  اوزالك  امي  الجموع  أرا�سي   : شرقا   -

اوغناين  اغير  الجموع  وأرا�سي  علي،  ايت  وتحلكيت 

الجموع  وأرا�سي  تمنارت،  اكرض  دوار  اعزا(،   اد براهيم 

اكرض  امي أوكني( ؛

الجموع وأرا�سي  حربيل  ايت  قصبة  الجموع  أرا�سي   : ونوبا   - 

ايت علي ؛

الجموع تكجكالت  أرا�سي  تاليلت،  : طريق غير معبدة، اهل  - غربا 

ايت تكني.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 

الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  تمنارت، قصد  قيادة  بمقر  التاسعة صباحا 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ماواء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



7739الجريدة الرسمية عدد 7148 -)6 وماد  األوجى 1444  فاتس د حمبر 2022(  

مرسوم)رقم)2.22.848)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
دملدعو) للعقبر) دإلددري) دلتحديد) عتلية) درتتبح) مبريخ) بتحديد)
أقب) بددئرة) متنبرت) لقيبدة) دلتفدبي) ببلنفوذ) دقع) دلو »دلفبيجة«)
ديت) دغيف) دلجبري)عل )ملك)دلجتبعتين)دلحالليتين) بإقليم)طبطب،)

حربيل)مدكيودز.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 9 مارس 2023 وتتواصل في األيام املوالية 
»الفايجة«،  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
محاحته  البالغة  طاطا،  بإقليم  أقا  بدائرة  تمنارت  بقيادة  الواقع 
ايت  اغير  الحالليتين  للجماعتين  اململوك  هكتارا،   3871 التقريبية 

حربيل واكيواز.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

امي  تنغروت،  تحلكيت،  اوغناين،  اغير  الجموع  أرا�سي   : شماال   -
اوزالك، أرا�سي الجموع قصبة ايت حربيل ؛

- شرقا : أرا�سي الجموع ؛

- ونوبا : التحديد اإلداري 464 ؛

- غربا : أرا�سي الجموع.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  تمنارت، قصد  قيادة  بمقر  التاسعة صباحا 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.849)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
بتحديد)مبريخ)درتتبح)عتلية)دلتحديد)دإلددري)للعقبر)دملدعو)»أرض)
دلتفدبي) ببلنفوذ) دقع) دلو (» (5 م) م) ) (3 م) (( م) (6 دلقطعة) دلقصبة)
لقيبدة)متنبرت)بددئرة)أقب)بإقليم)طبطب،)دلجبري)عل )ملك)دلجتبعة)

دلحاللية)قصبة)ديت)حربيل.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 13 مارس 2023 وتتواصل في األيام املوالية 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرض القصبة 
القطعة 1 و 2 و 3 و 4 و 5«، الواقع بقيادة تمنارت بدائرة أقا بإقليم 
للجماعة  اململوك  هكتارا،   583 التقريبية  محاحته  البالغة  طاطا، 

الحاللية قصبة ايت حربيل.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرا�سي الجموع، الشعبة، وبل ؛

- شرقا : دوار القصبة ؛

- ونوبا : أرا�سي الجموع ؛

- غربا : أرا�سي الجموع.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  تمنارت، قصد  قيادة  بمقر  التاسعة صباحا 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مرسوم)رقم)2.22.850)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
بتحديد)مبريخ)درتتبح)عتلية)دلتحديد)دإلددري)للعقبر)دملدعو)»أرض)
ببلنفوذ) دقع) دلو (» مليت) رم) كيوض) دكرض) نتالس) موريرت) وتوع)
دلتفدبي)لقيبدة)دلوكوم)بددئرة)رم)زكيد)بإقليم)طبطب،)دلجبري)عل )

ملك)دلجتبعة)دلحاللية،موريرت)دنتالس)دكرض)كيوض)رم)مليت.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 16 مارس 2023 وتتواصل في األيام املوالية 
عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »أرض وموع 
توريرت نتالس اكرض كيوض فم تليت«، الواقع بقيادة الوكوم بدائرة 
7858 هكتارا،  التقريبية  محاحته  البالغة  طاطا،  بإقليم  زكيد  فم 

اململوك للجماعة الحاللية توريرت انثالس اكرض كيوض فم تليت.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرض مخصصة للرعي ؛

- شرقا : أرا�سي الجموع ؛

 487 1(، التحديد اإلداري  489  قطعة  : التحديد اإلداري  - ونوبا 

 قطعة 2( ؛

- غربا : أرا�سي الجموع.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التحديد  عملية  مباشرة  قصد  الوكوم،  قيادة  بمقر  التاسعة صباحا 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.851)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
بتحديد)مبريخ)درتتبح)عتلية)دلتحديد)دإلددري)للعقبر)دملدعو)»ملك)
دقع)ببلنفوذ)دلتفدبي)لقيبدة)أد س)بددئرة)طبطب)بإقليم) مزملت)«)دلو

طبطب،)دلجبري)عل )ملك)دلجتبعة)دلحاللية)مزملت.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 

الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 20 مارس 2023 وتتواصل في األيام املوالية 

عند االقتضاء، عملية التحديد اإلداري للعقار املدعو »ملك تزولت«، 

محاحته  البالغة  طاطا،  بإقليم  طاطا  بدائرة  أد س  بقيادة  الواقع 

التقريبية 409 هكتارات، اململوك للجماعة الحاللية تزولت،

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 

عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : التحديد اإلداري رقم 973 أرا�سي الجموع تكريس ؛

- شرقا : أرا�سي الجموع أنغريف ؛

- ونوبا : واد تزولت ؛

- غربا : واد تزولت و أرا�سي الجموع تكريس وإكرزاكن.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 

الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 

التحديد  عملية  مباشرة  قصد  أد س،  قيادة  بمقر  صباحا  التاسعة 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.



6 77الجريدة الرسمية عدد 7148 -)6 وماد  األوجى 1444  فاتس د حمبر 2022(  

مرسوم)رقم)2.22.852)صبدر)في)6))من)ربيع)دآلخر)   6) 66)نورتاف)))ف)) 
دملدعو) للعقبر) دإلددري) دلتحديد) عتلية) درتتبح) مبريخ) بتحديد)
دلتفدبي)لقيبدة)أيت)مدبلي)بددئرة) ببلنفوذ) دقع) دلو »موريرت)مزدل«)

أقب)بإقليم)طبطب،)دلجبري)عل )ملك)دلجتبعة)دلحاللية)مزمنين.

رئيس الحكومة،

ألرا�سي  اإلداري  بالتحديد  املتعلق   63.17 رقم  القانون  على  بناء 
الجماعات الحاللية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 

بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وباقتراح من وزير الداخلية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

تباشر، ابتداء من يوم 23 مارس 2023 وتتواصل في األيام املوالية 
»توريرت  املدعو  للعقار  اإلداري  التحديد  عملية  االقتضاء،  عند 
البالغة  طاطا،  بإقليم  أقا  بدائرة  وابلي  أيت  بقيادة  الواقع  وزال«، 
محاحته التقريبية 4262 هكتارا، اململوك للجماعة الحاللية تزونين.

 شتمل هذا العقار على أراض فالحية ورعوية بما فيها مياه الحقي 
عند االقتضاء، ويحده :

- شماال : أرا�سي الجموع ؛

- شرقا : أرا�سي الجموع ؛

- ونوبا : أرا�سي الجموع ؛

مطلب  حمان،  وايت  وتيزونين  وابلي  ايت  الجموع  أرا�سي   : غربا   -
التحفيظ 6202/56، 5566/56.

املادة الثانية

تجتمع لجنة التحديد اإلداري، املنصوص عليها في املادة الخامحة 
الحاعة  في  التحديد  يوم   ،63.17 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  من 
التاسعة صباحا بمقر قيادة أيت وابلي، قصد مباشرة عملية التحديد 

اإلداري.

املادة الثالثة

 حند تنفيذ ما واء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
إجى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1444 )16 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

مرسوم)رقم)2.22.875)صبدر)في)8))من)ربيع)دآلخر)   6) 3))نورتاف)))ف)) 
ببإلذن)لشركة) مبرشيكب)ميد()»Marchica Med«)ببملحبهتة)في)

.(»Atalayoun Golf Hotel«(رأستبل)شركة

رئيس الحكومة ،

بيبن)داسببب):

تطلب شركة  مارشيكا ميد( »Marchica Med« اإلذن املنصوص 
تحويل  في  بمووبه  املأذون   39.89 رقم  القانون  من   8 املادة  في  عليه 
في   %45 بنحبة  املحاهمة  أول  من  الخاص  القطاع  إجى  عامة  منشآت 

رأسمال شركة »Atalayoun Golf Hotel« ؛

 »Marchica Med« )تعتزم شركة  مارشيكا ميد وفي هذا اإلطار، 
أتالعيون(  في  مدينة  فندق  تشييد  خالل  من  سياحي  مشروع  تطوير 
 »Atlas Hospitality Cité D’Atalayoun وذلك بشراكة مع مجموعة 

»Morocco ؛

في  املوقعة  التفاهم  مذكرة  إطار  في  املشروع  هذا  ويندرج 
 »Marchica Med« ميد(  شركة  مارشيكا  بين   2011 أكتوبر   3
واملجموعة املذكورة أمام أنظار واللة امللك محمد الحادس نصره هللا 
على عقد شراكة  التوقيع  2022 من خالل  بداية  في  تحيينها  تم  والتي 
وتشغيل  وتطوير  إحداث  خالل  من  املشروع  هذا  تنفيذ  على  ينص 

.»KOON« الوحدة الفندقية التي تحمل إسم

شركة  محاهمة  خالل  من  الشراكة  هذه  تفعيل  وسيتم  هذا، 
»Atalayoun Golf في رأسمال شركة »Marchikَa Med« )مارشيكا ميد  
»Hotel، التي تم إحداثها من لدن املجموعة الحالفة الذكر برأسمال 
يبلغ مليون درهم، وذلك عبر عملية رفع رأسمالها مما سيحمس لشركة 

 مارشيكا ميد( باملحاهمة بحواجي 45% من أسهم شركة املشروع.

بأن   ،2033-2024 الفترة  برسم  الشركة  أعمال  مخطط  ويبين 
رقم معامالتها سينتقل من 15,48 مليون درهم سنة 2024 إجى 27,41 
تتجاوز  نموا سنويا متوسطا  بذلك  2033 مسجال  مليون درهم سنة 

نحبته %6,55.

درهم  مليون   -  6,71 من  فحينتقل  الصافي،  بالناتج  يتعلق  وفيما 
سنويا  تزايدا  محققا   2033 سنة  درهم  مليون   1,17 إجى   2024 سنة 

متوسطا يبلغ %9,17.

أما بخصوص املردودية الداخلية املرتقبة لهذا املشروع، فيتوقع 
أن تبلغ 5,6% ما بين 2025 و 2029.

على  ميد(  لشركة  مارشيكا  اإلداري  املجلس  صادق  وقد  هذا 
 »Atalayoun Golf في رأسمال شركة   %45 بنحبة  املحاهمة  مشروع 

»Hotel بتاريخ 14 فبراير 2022.

ونظرا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع وال سيما تثمين بحيرة 
مارشيكا من خالل تطوير املنتوج الحياحي ؛
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في  بمووبه  المأذون   39.89 رقم  القانون  من   8 المادة  على  وبناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  الخاص  القطاع  إجى  عامة  منشآت  تحويل 

الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 )10 أبريل 1990(، 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من وزيرة االقتصاد والمالية،

رسم ما يلي :

املادة األوجى

باملحــاهمــة  »Marchica Med« ميـد(  لشركـــة  مارشيكــا   يـــؤذن 

.»Atalayoun Golf Hotel« بنحبة 45 % في رأسمال شركة

املادة الثانية

إجى  الرسمية  الجريدة  في  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ   حند 

وزيرة االقتصاد واملالية.

وحرر بالرباط في 28 من ربيع اآلخر 1444 )23 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

دالقتصبد) ممزيرة) دالوتتبعية) مدلحتبية) دلصحة) لوزير) مشتفك) قردر)
مدملبلية)رقم)386.22)صبدر)في)6)روب)3  6) 8)رافدير)))ف)) 

دلنظم) عل ) دملدخلة) دلتعديالت) عل ) ببملصبدقة) يق�سي)

»تعبضدية) دملحتبة) دملتببدل) دلتعبمن) لجتعية) داسبسية)

مكتب)دستغالل)دملودنئ«.

وزير الصحة والحماية االوتماعية،

ووزيرة االقتصاد واملالية،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من وماد 

اآلخرة 1383 )12 نوفمبر 1963( بحن نظام أسا�سي للتعاون املتبادل، 

كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل  8( منه ؛

وعلى القانون رقم 64.12 القا�سي بإحداث هيئة مراقبة التأمينات 

واالحتياط االوتماعي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.10 

بتاريخ 4 وماد  األوجى 1435 )6 مارس 2014( والسيما املادة 12 منه ؛

وعلى القرار املشترك لوزير الشغل والشؤون االوتماعية ووزير 

املالية رقم 359.67 الصادر في 29 ماي 1967 الذي تم بمووبه إصدار 

النظم األساسية النموذوية لجمعيات التعاون املتبادل ؛

االوتماعية  والشؤون  التشغيل  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
في  الصادر   2426.96 رقم  الخاروية  واالستثمارات  املالية  ووزير 
بمووبه  تمت  الذي   )1996 )25 سبتمبر   1417 األوجى  11 من وماد  
املحماة  املتبادل  التعاون  لجمعية  األساسية  النظم  على  املصادقة 

»تعاضدية مكتب استغالل املوانئ« كما تم تغييره وتتميمه ؛

وباقتراح من هيئة مراقبة التأمينات واالحتياط االوتماعي،

قررا ما يلي :

املادة األوجى

أعاله،  إليه  املشار  الشريف  الظهير  8 من  الفصل  تطبيقا ألحكام 
التعديالت  على  املشترك،  القرار  هذا  بأصل  ملحق  هو  كما  يصادق، 
لجمعية  األساسية  النظم  من  والعاشرة  األوجى  املادتين  على  املدخلة 
التعاون املتبادل املحماة »تعاضدية مكتب استغالل املوانئ«، الكائن 
مقرها بالدار البيضاء، زاوية شارع ألبير األول وزنقة أفيحنيس، حي 

املحطة، بلفدير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في 6 روب 1443 )8 فبراير 2022(.

 وزير الصحة والحماية االوتماعية

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

 وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

 1446.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
))ف)()بتتتيم)دلقردر) 3  6) 3))مبي) )))من)شودل) في) صبدر)
 6 66 دآلخرة) وتبد ) من) ف)) في) دلصبدر) (2797.95 رقم)
  6)نورتاف)6995()بتحديد)قبئتة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)شهبدة)
للهندسة) دلوطنية) دملدرسة) من) دملحلتة) معتبري) مهندس)

دملعتبرية.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي وتكوين األطر والبحث 
 1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 
)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 
وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري 

تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة ؛
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املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 23 د حمبر 2021،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على  تتمم 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من وماد  اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( :

تعادل شهادة  التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األوجى.-  »املادة 
املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري  »مهندس 
مشفوعة   ،016.89 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  في  إليها  »املشار 
التقنية أو  العلمية  الشعب  إحد   في  املحلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما  عادلها :

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

» – Grade académique de master en architecture, à finalité 
» spécialisée en art de bâtir et urbanisme, délivré par la 
» faculté d’architecture, Académie universitaire Wallonie - 
» Europe - Belgique en l’année académique 2013 - 2014 
» et d’une attestation de validation du complément de 
» formation, délivrée par l’Ecole nationale d’architecture 
» de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من شوال 1443 )23 ماي 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2056.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
بتتتيم) ))ف)() يوليو) (69 (6  3 دلحجة) ذي) من) (69 في) صبدر)
 6 66 ف))من)وتبد )دآلخرة) في) دلصبدر) دلقردر)رقم)2797.95)
  6)نورتاف)6995()بتحديد)قبئتة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)شهبدة)
للهندسة) دلوطنية) دملدرسة) من) دملحلتة) معتبري) مهندس)

دملعتبرية.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي وتكوين األطر والبحث 
 1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 
)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 
وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري 

تتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على  تتمم 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من وماد  اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( :

تعادل شهادة  التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األوجى.-  »املادة 

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري  »مهندس 

مشفوعة   ،016.89 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  في  إليها  »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحد   في  املحلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما  عادلها :

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

» – Qualified as an architect, specialized in architecture, 

» délivré par Belarusian national technical University - 

» Belarus - le 28 juin 2019, assorti de l’attestation de 

» validation du complément de formation, délivrée par 

» l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من ذي الحجة 1443 )19 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 2454.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
بتتتيم) ))ف)() سبتتاف) صفر)   6) 66) من) (69 في) صبدر)
 6 66 ف))من)وتبد )دآلخرة) في) دلصبدر) دلقردر)رقم)2797.95)
  6)نورتاف)6995()بتحديد)قبئتة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)شهبدة)
للهندسة) دلوطنية) دملدرسة) من) دملحلتة) معتبري) مهندس)

دملعتبرية.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي وتكوين األطر والبحث 
 1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 
)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 
وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري 

تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
الوطنية ؛

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

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على  تتمم 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من وماد  اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( :

تعادل شهادة  التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األوجى.-  »املادة 
املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري  »مهندس 
مشفوعة   ،016.89 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  في  إليها  »املشار 
التقنية أو  العلمية  الشعب  إحد   في  املحلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما  عادلها :

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

» – Diplôme national d’architecte, délivré en date du 
» 18 janvier 2021 par l’Ecole nationale d’architecture et 
» d’urbanisme, Université de Carthage - Tunisie, assorti 
» d’une attestation de validation du complément de 
» formation, délivrée par l’Ecole nationale d’architecture 
» de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1444 )16 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2455.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)

بتتتيم) ))ف)() سبتتاف) صفر)   6) 66) من) (69 في) صبدر)

 6 66 ف))من)وتبد )دآلخرة) في) دلصبدر) دلقردر)رقم)2797.95)

  6)نورتاف)6995()بتحديد)قبئتة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)شهبدة)

للهندسة) دلوطنية) دملدرسة) من) دملحلتة) معتبري) مهندس)

دملعتبرية.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي وتكوين األطر والبحث 

 1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 

)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري 

تتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على  تتمم 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من وماد  اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( :

تعادل شهادة  التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األوجى.-  »املادة 

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري  »مهندس 

مشفوعة   ،016.89 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  في  إليها  »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحد   في  املحلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما  عادلها :
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»..........................................................................................................

» – Master’s degree field of study »architecture and 

» construction« programme subject area »architecture 

» and town planning«, délivré en date du 31 mai 2021 par 

» O.M. Beketov national University of urban economy 

» in Kharkiv - Ukraine, assorti de la qualification bachelor 

» degree program subject area »architecture«, délivrée en 

» date du 29 juin 2019 par la même université et d’une 

» attestation de validation du complément de formation, 

» délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1444 )16 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2456.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)

بتتتيم) ))ف)() سبتتاف) صفر)   6) 66) من) (69 في) صبدر)

 6 66 ف))من)وتبد )دآلخرة) في) دلصبدر) دلقردر)رقم)2797.95)

  6)نورتاف)6995()بتحديد)قبئتة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)شهبدة)

للهندسة) دلوطنية) دملدرسة) من) دملحلتة) معتبري) مهندس)

دملعتبرية.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي وتكوين األطر والبحث 

 1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 

)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري 

تتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على  تتمم 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من وماد  اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( :

تعادل شهادة  التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األوجى.-  »املادة 

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري  »مهندس 

مشفوعة   ،016.89 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  في  إليها  »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحد   في  املحلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما  عادلها :

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

» – Qualification master degree program subject area 

» »architecture and town plannig« educational and 

» scientific program »architecture of buildings and 

» constructions«,  délivrée en date du 30 mai 2020 par 

»O.M Beketov national University of urban economy in 

» Kharkiv - Ukraine, assortie de la qualification bachelor 

» degree program subject area »architecture«, délivrée 

» en date du 30 juin 2017 par la même  université et d’une 

» attestation de validation du complément de formation, 

» délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1444 )16 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 2457.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
بتتتيم) ))ف)() سبتتاف) صفر)   6) 66) من) (69 في) صبدر)
 6 66 ف))من)وتبد )دآلخرة) في) دلصبدر) دلقردر)رقم)2797.95)
  6)نورتاف)6995()بتحديد)قبئتة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)شهبدة)
للهندسة) دلوطنية) دملدرسة) من) دملحلتة) معتبري) مهندس)

دملعتبرية.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي وتكوين األطر والبحث 
 1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 
)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 
وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري 

تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
الوطنية ؛

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

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على  تتمم 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من وماد  اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( :

تعادل شهادة  التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األوجى.-  »املادة 
املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري  »مهندس 
مشفوعة   ،016.89 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  في  إليها  »املشار 
التقنية أو  العلمية  الشعب  إحد   في  املحلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما  عادلها :

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

» – Master’s degree field of study »architecture and 
» construction« program subject area »architecture and 
» town planning« professional qualification »architect«, 
» délivré en date du 31 mai 2021 par Kharkiv national 
» University of civil engineering and architecture - 
» Ukraine, assorti de la qualification bachelor degree, 

» program subject area »architecture«, professional 

» qualification »bachelor of architecture«, délivrée en 

» date du 30 juin 2019 par la même université et d’une 

» attestation de validation du complément de formation, 

» délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1444 )16 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2458.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)

بتتتيم) ))ف)() سبتتاف) صفر)   6) 66) من) (69 في) صبدر)

 6 66 ف))من)وتبد )دآلخرة) في) دلصبدر) دلقردر)رقم)2797.95)

  6)نورتاف)6995()بتحديد)قبئتة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)شهبدة)

للهندسة) دلوطنية) دملدرسة) من) دملحلتة) معتبري) مهندس)

دملعتبرية.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي وتكوين األطر والبحث 

 1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 

)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري 

تتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على  تتمم 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من وماد  اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( :
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تعادل شهادة  التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األوجى.-  »املادة 

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري  »مهندس 

مشفوعة   ،016.89 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  في  إليها  »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحد   في  املحلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما  عادلها :

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

» – Qualification master degree, program subject area 

» »architecture and town planning«, educational program 

» »architecture and town planning«, professional 

» qualification »architect«, délivrée en date du 31 mai 2020 

» par Kharkiv national University of civil engineering and 
» architecture - Ukraine, assortie de la qualification bachelor 

» degree, program subject area »architecture«, délivrée en 

» date du 30 juin 2018, par la même université et d’une 

» attestation de validation du complément de formation, 

» délivrée par l’Ecole nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1444 )16 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2459.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)

بتتتيم) ))ف)() سبتتاف) صفر)   6) 66) من) (69 في) صبدر)

 6 66 ف))من)وتبد )دآلخرة) في) دلصبدر) دلقردر)رقم)2797.95)

  6)نورتاف)6995()بتحديد)قبئتة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)شهبدة)

للهندسة) دلوطنية) دملدرسة) من) دملحلتة) معتبري) مهندس)

دملعتبرية.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي وتكوين األطر والبحث 

 1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 

)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 

وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري 

تتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

الوطنية ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 26 ماي 2022،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على  تتمم 

رقم 2797.95 الصادر في 20 من وماد  اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( :

تعادل شهادة  التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األوجى.-  »املادة 

املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري  »مهندس 

مشفوعة   ،016.89 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  في  إليها  »املشار 

التقنية أو  العلمية  الشعب  إحد   في  املحلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما  عادلها :

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

» – Titulo universitario oficial de graduado en arquitectura, 

» délivré en date du 25 juin 2018, par Universidad de 

» Malaga - Espagne, assorti d’une attestation de validation 

» du complément de formation, délivrée par l’Ecole 

» nationale d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1444 )16 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 2460.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
بتتتيم) ))ف)() سبتتاف) صفر)   6) 66) من) (69 في) صبدر)
 6 66 ف))من)وتبد )دآلخرة) في) دلصبدر) دلقردر)رقم)2797.95)
  6)نورتاف)6995()بتحديد)قبئتة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)شهبدة)
للهندسة) دلوطنية) دملدرسة) من) دملحلتة) معتبري) مهندس)

دملعتبرية.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي وتكوين األطر والبحث 
 1416 اآلخرة  وماد   من   20 في  الصادر   2797.95 رقم  العلمي 
)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 
وقع  كما  املعمارية،  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري 

تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة ؛

املعماريين  املهندسين  لهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
الوطنية ؛

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

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على  تتمم 
رقم 2797.95 الصادر في 20 من وماد  اآلخرة 1416 )14 نوفمبر 1995( :

تعادل شهادة  التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  األوجى.-  »املادة 
املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من  املحلمة  معماري  »مهندس 
مشفوعة   ،016.89 رقم  القانون  من  الرابعة  املادة  في  إليها  »املشار 
التقنية أو  العلمية  الشعب  إحد   في  املحلمة  البكالوريا   »بشهادة 

»أو ما  عادلها :

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

» – Titulo oficial de master universitario en arquitectura, 
» délivré en date du 7 décembre 2018 par la Universitat 
» politecnica de Valencia - Espagne, assorti du titulo 
» universitario oficial de graduado en fundamentos de la 
» arquitectura, délivré en date du 1er décembre 2017 par 
» la même université et d’une attestation de validation du 
» complément  de formation, délivrée par l’Ecole nationale 
» d’architecture de Rabat. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من صفر 1444 )16 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

2800.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير)  قردر)

))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)

 6 68 شعببن) (( في) دلصبدر) (2963.97 رقم) دلقردر) بتتتيم)

 3)د حتاف)6997()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دكتور)في)دلطب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي والبحث العلمي والثقافة 

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

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

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 

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

»املادة األوجى. - تحدد على النحو التاجي الئحة الشهادات التي تعادل 

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  شعبة   « 

» بمعادلته لها :
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..........................................................................................................«

»-)أمكردنيب):

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

« – Qualified physician doctor of medicine, in speciality 

« general medicine, délivré en date du 11 juillet 2014, par V.N. 

« Karazin  Kharkiv national University - Ukraine, assorti 

« d’un stage de deux années : une année au sein du Centre 

« hospitalier Ibn Rochd de Casablanca et une année au sein 

« du Centre hospitalier provincial Hassan II de Khouribga, 

« validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca - le 28 juin 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2801.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
بتتتيم) ))ف)() أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
ف3 6 دامل) ربيع) من) ((6 في) دلصبدر) (743.09 رقم)  دلقردر)
تعبدل) دلتي) دلشهبددت) الئحة) بتحديد) 9فف)() مبرس) ((  
دلطبية دلبيولووية) (: مخصص) دلطب،) في) دلتخصص)  دبلوم)

 أم)دلتحبليل)دلبيولووية)دلطبية(.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

العاجي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

ربيع من   26 في  الصادر   743.09 رقم  العلمي  والبحث  األطر   وتكوين 

تعادل  التي  الشهادات  بتحديد الئحة   )2009 1430 )24 مارس  األول 

دبلوم التخصص في الطب، تخصص : البيولووية الطبية  أو التحاليل 

البيولووية الطبية(، كما وقع تتميمه؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

27 يوليو 2022،

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 

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

التي الشهادات  الئحة  التاجي  النحو  على  تحدد   - األوجى.   »املادة 

الطبية البيولووية   : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم   »تعادل 

» أو التحاليل البيولووية الطبية( :

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

»)-)أمكردنيب):

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

» – Certificat d’études spécialisées de médecine )ordinatura 

» clinique  dans la spécialité diagnostic clinique de 

» laboratoire, délivré en date du 13 juillet 2018, par 

» l’Académie d’enseignement médical post - universitaire 

» de Kharkiv - Ukraine, assorti d’un stage de deux années : 

» une année au sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de 

» Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier 

» provincial Hassan II de Khouribga, validé par la Faculté 

» de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 28 juin 

» 2022. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2802.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
6 68 شعببن) (( في) دلصبدر) (2963.97 رقم) دلقردر)  بتتتيم)
 3)د حتاف)6997()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دكتور)في)دلطب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي والبحث العلمي والثقافة 

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

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

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 العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( :

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

»بمعادلته لها :

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

»-)بلجيكب):

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

« – Grade académique de médecin, délivré par la Faculté de 

« médecine et médecine dentaire Uclouvain - Belgique. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2803.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
بتتتيم) ))ف)() أكتوبر) ((  (6  3 دامل) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
6 (5 في) ))من)وتبد )دآلخرة) دلصبدر)  دلقردر)رقم)1482.04)
تعبدل) دلتي) دلشهبددت) الئحة) بتحديد)  66)أغحطس) فف)()
دلكلوم) أمردض) (: مخصص) دلطب،) في) دلتخصص) دبلوم)

مدلجببرة.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

العاجي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
من  24 في  الصادر   1482.04 رقم  العلمي  والبحث  األطر   وتكوين 
وماد  اآلخرة 1425 )11 أغحطس 2004( بتحديد الئحة الشهادات 
الكلوم  أمراض   : تخصص  الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي 

والجبارة، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على  تتمم 

 1425 اآلخرة  وماد   من   24 في  الصادر   1482.04 رقم  أعاله 

)11 أغحطس 2004( :

»املادة األوجى. - تحدد على النحو التاجي الئحة الشهادات التي تعادل 

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض الكلوم والجبارة :

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

»-)ررنحب):

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

« –  Diplôme d’études spécialisées complémentaires de 

« chirurgie orthopédique et traumatologie, délivré en date 

« du 24 juin 2011, par l’Université de Toulouse III - France, 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Rabat - le 24 juin 2022. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1443 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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2804.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير)  قردر)
))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
 6 68 شعببن) (( في) دلصبدر) (2963.97 رقم) دلقردر) بتتتيم)
 3)د حتاف)6997()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دكتور)في)دلطب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

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

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( :

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

»بمعادلته لها :

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

»-)أمكردنيب):

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

» – Qualification specialist general medicine, doctor of 
» medicine, délivrée en date du 30 juin 2018, par 
» Zaporizhzhia state medical University - Ukraine, 
» assortie d’un stage de deux années : une année au 
» sein du Centre hospitalier Ibn Rochd de Casablanca 
» et une année au sein du Centre hospitalier préfectoral 
» Mohammédia, validé par la Faculté de médecine et de 
» pharmacie de Casablanca. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

2805.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير)  قردر)

))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)

 6 68 شعببن) (( في) دلصبدر) (2963.97 رقم) دلقردر) بتتتيم)

 3)د حتاف)6997()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دكتور)في)دلطب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي والبحث العلمي والثقافة 

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

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

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 

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

»املادة األوجى. - تحدد على النحو التاجي الئحة الشهادات التي تعادل 

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف  دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها :
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..........................................................................................................«

»-)ريدردلية)رمسيب):

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

« – Qualification de médecin - généraliste dans la spécialité 

« médecine générale, délivrée en date du 5 juillet 2019, par 

« l’Université d’Etat de Tambov G.R.Derjavin - Fédération 

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

« au sein du Centre hospitalier universitaire Ibn Rochd de 

« Casablanca et une année au sein du Centre hospitalier 

« provincial Hassan II d’Agadir, validé par la Faculté de 

« médecine et de pharmacie de Casablanca. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2806.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)

))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)

6 68 شعببن) (( في) دلصبدر) (2963.97 رقم) دلقردر)  بتتتيم)

 3)د حتاف)6997()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دكتور)في)دلطب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي والبحث العلمي والثقافة 

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

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

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 

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

»املادة األوجى. - تحدد على النحو التاجي الئحة الشهادات التي تعادل 

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف  دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

»-)ريدردلية)رمسيب):

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

» – Qualification en médecine générale - docteur  en 

» médecine,  délivrée en date du 24 juin 2013 par 

» l’Université d’Etat  de médecine de Riazan - Fédération 

» de Russie, assortie d’un stage de deux années, validé 

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

» le 4 juillet 2022 .«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2807.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
6 68 شعببن) (( في) دلصبدر) (2963.97 رقم) دلقردر)  بتتتيم)
 3)د حتاف)6997()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دكتور)في)دلطب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي والبحث العلمي والثقافة 

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

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

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛
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بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( :

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

»بمعادلته لها :

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

»-)ريدردلية)رمسيب):

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

« – Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité 

« médecine générale, délivrée en date du 10 juillet 2018 par 

« l’Université d’Etat de Tambov G.R. Derjavin - Fédération 

« de Russie, assortie d’un stage de deux années et trois 

« mois, validé par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Marrakech - le 4 juillet 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2808.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
6 68 شعببن) (( في) دلصبدر) (2963.97 رقم) دلقردر)  بتتتيم)
 3)د حتاف)6997()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دكتور)في)دلطب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

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

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 

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

»املادة األوجى. - تحدد على النحو التاجي الئحة الشهادات التي تعادل 

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف  دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

»-)أمكردنيب):

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

« – Qualification specialist general medicine, doctor of 

« medicine, délivrée en date du 26 juin 2019, par Kharkiv 

« national medical University - Ukraine, assortie d’un stage 

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

« universitaire Mohammed VI d’Oujda et une année à 

« l’hopital El Farabi d’Oujda, validé par la Faculté de 

« médecine et de pharmacie d’Oujda.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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2809.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير)  قردر)
))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
 6 (5 صفر) من) (65 في) دلصبدر) (572.04 رقم) دلقردر) بتتتيم)
دبلوم) تعبدل) دلتي) دلشهبددت) بتحديد)الئحة) أبريل) فف)() (6 

دلتخصص)في)دلطب،)مخصص):)دلطب)دإلشعبعي.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي وتكوين األطر والبحث 
  )2004 1425 )6 أبريل  15 من صفر  في  572.04 الصادر  العلمي رقم 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : الطب اإلشعاعي، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 
رقم 572.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( :

»املادة األوجى. - تحدد على النحو التاجي الئحة الشهادات التي تعادل  
»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الطب اإلشعاعي :

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

»)-)رممبنيب):

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

«  – Certificat de medic specialist radiologie si imagistica 
«  medicala, délivré en date du 23 janvier 2020, par 
« ministerul sanatatii - Roumanie, assorti d’une attestation 
«  d’évaluation des connaissances et des compétences, 
« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de 
« Rabat - le 7 juin 2022. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2810.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
بتتتيم) ))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
 6 (5 دلقعدة) ذي) من) في) 6) دلصبدر) (2189.04 رقم) دلقردر)
تعبدل) دلتي) دلشهبددت) الئحة) بتحديد) د حتاف) فف)() ((7 

دبلوم)دلتخصص)في)دلطب،)مخصص):)أمردض)دلقلب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

العاجي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
من  14 في  الصادر   2189.04 رقم  العلمي  والبحث  األطر   وتكوين 
التي  2004( بتحديد الئحة الشهادات  1425 )27 د حمبر  القعدة  ذي 
تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض القلب، كما وقع 

تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 
رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 د حمبر 2004( :

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

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

»-)رممبنيب):

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

» – Certificat de medic specialist cardiologie, délivré en 
» date du 14 décembre 2020, par ministerul sanatatii, 
» Roumanie, assorti d’un stage de six mois au sein du 
» Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Oujda, 
» validé par la Faculté de médecine et de pharmacie 
» d’Oujda.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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2811.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير)  قردر)
))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
 6 68 شعببن) (( في) دلصبدر) (2963.97 رقم) دلقردر) بتتتيم)
 3)د حتاف)6997()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دكتور)في)دلطب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

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

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( :

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

»بمعادلته لها :

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

»-)أمكردنيب):

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

» – Qualification de médecin, dans la spécialité médecine 
» générale )thérapeutique , délivrée en date du 26 juin 2013  
» par l’Université nationale de médecine de Kharkiv - 
» Ukraine, assortie d’un stage de trois années au sein du 
» Centre hospitalier universitaire Mohammed VI d’Oujda, 
»  validé par la Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2812.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
بتتتيم) ))ف)() أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
دلقردر)رقم)346.04)دلصبدر)في) )محرم)5) 6) 5))رافدير) فف)) 
في) دلتخصص) دبلوم) تعبدل) دلتي) دلشهبددت) الئحة) بتحديد)

دلطب،)مخصص):)أمردض)داذن)مدلحلق)مدلحنجرة.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي وتكوين األطر والبحث 
 )2004 فبراير   25(  1425 محرم   4 في  الصادر   346.04 رقم  العلمي 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : أمراض األذن والحلق والحنجرة، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 
رقم 346.04 الصادر في 4 محرم 1425 )25 فبراير 2004(  :

التي  الشهادات  الئحة  التاجي  النحو  على  تحدد   - األوجى.  »املادة 
»تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض األذن والحلق 

»والحنجرة  :

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

»-)أمكردنيب):

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

« – Certificat dans la spécialité otorhinolaryngologie, délivré en 
« date du 13 septembre 2017, par l’Académie de médecine de la 
« formation continue de Kharkiv - Ukraine, assorti du titre de 
« médecin - spécialiste dans la spécialité otorhinolaryngologie, 
« délivré en date du 30 juin 2015, par la même  académie - 
« Ukraine et d’un stage de trois années au sein du  Centre 
« hospitalier universitaire Mohammed VI d’Oujda, validé par 
« la Faculté de médecine et de pharmacie d’Oujda.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 2813.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
6 68 شعببن) (( في) دلصبدر) (2963.97 رقم) دلقردر)  بتتتيم)
 3)د حتاف)6997()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دكتور)في)دلطب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

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

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( :

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

» بمعادلته لها :

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

»-)أمكردنيب):

».........................................................................................................
« – Qualification specialist general medicine, doctor of  

« medicine, délivrée en date du 30 juin 2019, par Zaporizhzhia 
« state medical University - Ukraine, assortie d’un stage 
« de deux années : une année au sein du Centre hospitalier 
« universitaire Mohammed VI d’Oujda et une année 
« à l’hôpital El Farabi d’Oujda, validé par la Faculté de 
« médecine et de pharmacie d’Oujda.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2814.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
بتتتيم) ))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
 6 (7 دامل) ربيع) من) ((7 في) دلصبدر) (752.06 رقم) دلقردر)
 6))أبريل)6فف)()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دلتخصص)في)دلطب،)مخصص):)أمردض)دملعدة)مدامعبء.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العاجي وتكوين 
 األطر والبحث العلمي رقم 752.06 الصادر في 27 من ربيع األول 1427
)26 أبريل 2006( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في 

الطب، تخصص : أمراض املعدة واألمعاء، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 
رقم 752.06 الصادر في 27 من ربيع األول 1427 )26 أبريل 2006( :

»املادة األوجى. - تحدد على النحو التاجي الئحة الشهادات التي تعادل 
»دبلوم التخصص في الطب، تخصص: أمراض املعدة واألمعاء :

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

»-)دلواليبت)دملتحدة)دامريكية):

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

« – Gastroenterology and hepatology, délivré en date du 

« 30 juin 2018, par metrohealth medical Center, case 

« western reserve University - Etats-Unis d’Amérique, 

« assorti du the capacity of fellowship in hepatology, délivré 

« en date du 30 juin 2011, par Florida hospital liver unit - 

« Etats-Unis d’Amérique et resident in internal medicine,  

« Easton hospital, délivré en date du 30 juin 2008, par Drexel 

« University College of medicine Easton - Pennsylvania - 

« Etats-Unis d’Amérique et d’une attestation d’évaluation, 

« des connaissances et des compétences, délivrée par  

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

« 11 mai 2022. »
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2815.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)

))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)

6 68 شعببن) (( في) دلصبدر) (2963.97 رقم) دلقردر)  بتتتيم)

 3)د حتاف)6997()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دكتور)في)دلطب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العاجي والبحث العلمي والثقافة 

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

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

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 

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

»املادة األوجى. - تحدد على النحو التاجي الئحة الشهادات التي تعادل 

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف  دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

»-)أمكردنيب):

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

« – Qualification specialist general medicine, doctor of  

« medicine, délivrée en date du 30 juin 2019, par Zaporizhzhia 

« state medical University - Ukraine, assortie d’un stage 

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

« universitaire Mohammed VI d’Oujda et une année 

« à l’hôpital El Farabi d’Oujda, validé par la Faculté de 

« médecine et de pharmacie d’Oujda. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2816.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)

بتتتيم) ))ف)() أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)

6 (7 دامل) ربيع) من) ((7 في) دلصبدر) رقم)753.06)  دلقردر)

 6))أبريل)6فف)()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دلتخصص)في)دلطب،)مخصص):)أمردض)دلكلي.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العاجي وتكوين 

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

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

في الطب، تخصص : أمراض الكلي، كما وقع تتميمه؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األوجى

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

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

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

»)-)دلحينغبل):

».......................................................................................................
« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S.) de néphrologie, 

«  délivré en date du 21 juin 2021, par la Faculté de 
«  médecine, de pharmacie et  d’odontologie stomatologie - 
« Université Cheikh-Anta- Diop de Dakar - Sénégal, assorti 
«  d’une attestation d’évaluation des connaissances et   des 
« compétences, délivrée par la Faculté de médecine et  de 
« pharmacie de Casablanca - le 13 juin 2022. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2817.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
6 68 شعببن) (( في) دلصبدر) (2963.97 رقم) دلقردر)  بتتتيم)
 3)د حتاف)6997()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دكتور)في)دلطب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

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

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 

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

»املادة األوجى. - تحدد على النحو التاجي الئحة الشهادات التي تعادل 

 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي

معترف  دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها :

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

»-)رممبنيب):

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

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

« medicina, délivré en date du 20 avril 2021, par Facultatea 

« de medicina, Universitatii de Vest «Vasile Goldis» din 

« Arad - Roumanie, assorti d’une attestation d’évaluation 

« des connaissances et des compétences, délivrée par la 

« Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca - le 

« 7 juin 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2819.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)

بتتتيم) ))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)

 6 (7 دامج ) وتبد ) من) (66 في) دلصبدر) (1109.06 رقم) دلقردر)

 63)يونيو)6فف)()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دلتخصص)في)دلطب،)مخصص):)علم)دلتشريس)دملر�سي.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

في  الصادر   1109.06 رقم  العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العاجي 

16 من وماد  األوجى 1427 )13 يونيو 2006( بتحديد الئحة الشهادات 

 التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : علم التشريس املر�سي

كما وقع تتميمه ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 

رقم 1109.06 الصادر في 16 من وماد  األوجى 1427 )13 يونيو 2006( :

»املادة األوجى. - تحدد على النحو التاجي الئحة الشهادات التي تعادل 

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : علم التشريس املر�سي  :

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

»-)دلحينغبل):

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

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) d’anatomie et 

 « de cytologie pathologiques, délivré en date du 12 

« janvier 2021, par la Faculté de médecine, de pharmacie et 

« d’odontologie - stomatologie, Université Cheikh-Anta- 

« Diop  de Dakar -  Sénégal, assorti d’une attestation  

« d’évaluation des connaissances et des compétences, délivrée 

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

« le 26 mai 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 2826.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)
))ف))  أكتوبر) دامل)   6)  )) ربيع) من) ((7 في) صبدر)
6 68 شعببن) (( في) دلصبدر) (2963.97 رقم) دلقردر)  بتتتيم)
 3)د حتاف)6997()بتحديد)الئحة)دلشهبددت)دلتي)تعبدل)دبلوم)

دكتور)في)دلطب.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

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

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 
27 يوليو 2022 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األوجى  املادة  التاجي  النحو  على   تتمم 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 د حمبر 1997( :

»املادة األوجى. - تحدد على النحو التاجي الئحة الشهادات التي تعادل 
 »دبلوم دكتور في الطب مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي
معترف  دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  شعبة   «

»بمعادلته  لها :

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

»-)ريدردلية)رمسيب):

».........................................................................................................
« – Qualification de médecin généraliste, dans la spécialité 

« médecine générale, délivrée en date du 10 juillet 2018, 
« par l’Université d’Etat de Tambov G.R. Derjavin - 
« Fédération de Russie, assortie d’un stage de deux années : 
« du 25  février 2019 au 28 octobre 2020 au C.H.U Rabat - 
« Salé et du 4 janvier 2021 au 23 novembre 2021 à la 
« province de Khémisset et d’une attestation d’évaluation des 
« connaissances et des compétences, délivrée  par la Faculté 
« de médecine et de pharmacie de Rabat - le 21 juin 2022.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 3037.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)

بتحديد) ))ف)() نورتاف) دآلخر)   6) 7) ربيع) من) (6( في) صبدر)

بعض)دملعبدالت)بين)دلشهبددت.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملحطرة الخاصة بمنس  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العاجي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسحات  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 العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالوتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

 ،)BAC + 5  تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتحيير

الشهادة التالية :

– Diplôme du programme grande Ecole, grade de master, 

délivré en date du 15 mai 2019, par Kedge Business 

School - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من ربيع اآلخر 1444 )7 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 3048.22 رقم) مدالبتكبر) دلعلمي) مدلبحث) دلعبجي) دلتعليم) لوزير) قردر)

بتحديد) ))ف)() نورتاف) دآلخر)   6) 7) ربيع) من) (6( في) صبدر)

بعض)دملعبدالت)بين)دلشهبددت.

وزير التعليم العاجي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملحطرة الخاصة بمنس  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العاجي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسحات  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 العاجي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالوتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األوجى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلوازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Economie et gestion

– Diplôme de licence économie - gestion, mention : économie 

gestion, délivré en date du 10 juillet 2015, par l’Université 

Paris II - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من ربيع اآلخر 1444 )7 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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قردر)لوزير)دلددخلية)رقم)2127.22)صبدر)في))))من)ذي)دلحجة)3  6) )))يوليو)))ف)()ببملصبدقة)عل )الئحة)ذمي)دلحقوق)

دقعة)ددخل)ددئرة)دلري)ببلغرب للجتبعة)دلحاللية)أمالد)عبصم)بإقليم)سيدي)قبسم)مدلو

وزير الداخلية،

الجماعية  باألرا�سي  املتعلق   )1969 يوليو   25( 1389 األوجى  10 وماد   في  الصادر   1.69.30 الشريف رقم  الظهير  بناء على 

 الواقعة في دوائر الري، كما تم تغييره وتتميمه بمووب القانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ

7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

وعلى القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية اإلدارية على الجماعات الحاللية وتدبير أمالكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.19.115 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 )9 أغحطس 2019( ؛

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

املشار إليه أعاله ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.69.31 الصادر في 10 وماد  األوجى 1389 )25 يوليو 1969( بتحديد إحد  دوائر الري بالغرب بإقليم 

القنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.25 بتاريخ 10 وماد  األوجى 1389 )25 يوليو 1969( بمثابة ميثاق 

لالستثمارات الفالحية، كما وقع تغييره ؛

وبعد االطالع على محضر اوتماع وماعة النواب إلعداد الئحة ذوي حقوق الجماعة الحاللية »أوالد عاصم« ؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املحلمة من طرف وماعة النواب ؛

وعلى سجل الطعون املوقع من طرف الحلطة املحلية ؛

وعلى مقررات مجلس الوصاية اإلقليمي لحيدي قاسم في شأن الطعون املقدمة ضد هذه الالئحة،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الحاللية أوالد عاصم الكائنة بإقليم سيدي قاسم والواقعة أراضيها داخل 

دائرة الري بالغرب املرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من ذي الحجة 1443 )22 يوليو 2022(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *
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قردر)لوزير)دلصنبعة)مدلتجبرة)رقم)2717.22)صبدر)في)9)ربيع)دامل)   6 
للتقييس) داعل ) دملجلس) أعضبء) بتعيين) ))ف)() أكتوبر) (6 

مدلشهبدة)ببملطببقة)مدالعتتبد)ممدة)دنتددبهم.

وزير الصناعة والتجارة،

بناء على القانون رقم 12.06 املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة 
بتاريخ   1.10.15 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واالعتماد 

26 من صفر 1431 )11 فبراير 2010( وال سيما املادة 5 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.10.252 الصادر في 16 من وماد  األوجى 1432 
بالتقييس  املتعلق   12.06 رقم  القانون  بتطبيق   )2011 أبريل   20(

والشهادة باملطابقة واالعتماد، والسيما املادة األوجى منه،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

باملطابقة  والشهادة  للتقييس  األعلى  باملجلس  كأعضاء   عين 
واالعتماد، ممثلو الفئات املنصوص عليها في الفقرة الثانية من املادة 

األوجى من املرسوم رقم 2.10.252 املشار إليه أعاله، كما يلي :

- األمين العام لالتحاد املغربي للشغل أو ممثله، كممثل عن نقابات 
املأوورين ؛

- رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات املحتهلك أو ممثله، كممثل عن 
ومعيات املحتهلكين ؛

- مدير املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن بالرباط، كممثل عن 
مؤسحات البحث العلمي والتكوين ؛

ممثله،  أو  والدراسات  للتجارب  العمومي  للمختبر  العام  املدير   -
كممثل عن املختبرات واملراكز التقنية ؛

ممثله، كممثل عن  أو  املهنية لشركات اإلسمنت  الجمعية  رئيس   -
الجمعيات املهنية ؛

- رئيس الجمعية املغربية ملكاتب املراقبة التقنية أو ممثله، كممثل 
عن هيئات الشهادة باملطابقة والتحقق واملراقبة.

املادة الثانية

في  أعاله  األوجى  املادة  في  إليهم  املشار  األعضاء  انتداب  مدة  تحدد 
خمس سنوات، تبتد ئ من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ربيع األول 1444 )6 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : رياض مزور.

قردر)لوزير)دلفالحة)مدلصيد)دلبحري)مدلتنتية)دلقرمية)مدمليبه)مدلغبببت)

 رقم)2721.22)صبدر)في) 6)من)ربيع)دامل)   6) 66)أكتوبر)))ف))

يتعلق)ببالعتفدف)ببلبيبن)دلجغردفي)»كتون)دملنكوب«)مدملصبدقة)

عل )درتف)دلتحتالت)دلخبص)به.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، 

للمنشأ  املميزة  بالعالمات  املتعلق   25.06 رقم  القانون  على  بناء 

الصادر  والبحرية  الفالحية  واملنتووات  الغذائية  للمواد  والجودة 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.56 بتاريخ 17 من وماد  األوجى 1429 

)23 ماي 2008(، كما تم تغييره وتتميمه، السيما املادة 14 منه ؛

1429 الحجة  ذي   6 في  الصادر   2.08.403 رقم  املرسوم   وعلى 

بالعالمات  املتعلق   25.06 رقم  القانون  بتطبيق   )2008 د حمبر   5(

الفالحية  واملنتووات  الغذائية  للمواد  والجودة  للمنشأ  املميزة 

والبحرية ؛

1429 الحجة  ذي   6 في  الصادر   2.08.404 رقم  املرسوم   وعلى 

الوطنية  اللجنة  عمل  وكيفية  بتركيبة  املتعلق   )2008 د حمبر   5(

للعالمات املميزة للمنشأ والجودة، كما تم تغييره وتتميمه ؛ 

للمنشأ  املميزة  للعالمات  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

 1443 شوال  من   16 بتاريخ  املنعقد  اوتماعها  خالل  والجودة 

)17 ماي 2022(،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

طرف  من  املطلوب  املنكوب«  »كمون  الجغرافي  بالبيان   عترف 

فجيج«،  إقليم  املنكوب  »كمون  االقتصادي  النفع  ذات  املجموعة 

دفتر  في  املحددة  الشروط  وفق  عليه  املحصل  للكمون  بالنحبة 

التحمالت املصادق عليه وامللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

املنكوب«  »كمون  الجغرافي  البيان  من  أن  حتفيد  يمكن  ال 

إال الكمون الذي يتم إنتاوه، حصريا، وفق الشروط املحددة في دفتر 

التحمالت املصادق عليه واملنصوص عليه في املادة األوجى أعاله.

املادة الثالثة

 شمل املوقع الجغرافي إلنتاج الكمون ذي البيان الجغرافي »كمون 

املنكوب« أربع  4( وماعات تابعة إلقليم فجيج وهي كالتاجي: بني تدويت 

وبوعنان وعين الشعير وبني كيل.



عدد 7148 -)6 وماد  األوجى 1444  فاتس د حمبر 2022(الجريدة الرسمية   7766

املادة الرابعة

بالخصائص  املنكوب«  »كمون  الجغرافي  البيان  ذو  الكمون  يتميز 
التالية :

1 - يجب أن ينحدر الكمون ذو البيان الجغرافي »كمون املنكوب« 
النوع » Cuminum cyminum« على شكل حبوب كاملة  حصريا من 

أو على شكل مسحوق ؛

2 - الخصائص الفيزيائية والكيميائية :

الكمون 	  لحبوب  بالنحبة  مصفر  بني  إجى  مصفر  أخضر   : دللون 
وأخضر فاتس بالنحبة للمسحوق ؛

شكل)دلحبوب : محتطيل مع نهايات ممددة بطول متوسط يناهز 	 
5 ملم ؛

نحبة)دلرطوبة : أقل من 8.5 % ؛	 

نحبة)دلزيوت)داسبسية : من 3.3 إجى 4.5 % ؛	 

بنية)دملسحوق : دقيقة ومتجانحة ؛	 

أي 	  وبدون  وطبيعيا  ونقيا  نظيفا  املسحوق  يكون  أن  يجب 
مضافات كيميائية.

3 - الخصائص املتعلقة بالذوق والرائحة :

دلردئحة : نفاذة بالنحبة للحبوب وود نفاذة بالنحبة للمسحوق ؛	 

دملذدق : متبل، الذع ومر قليال.	 

املادة الخامحة

يتم إنتاج الكمون ذي البيان الجغرافي »كمون املنكوب« وتخزينه 
وتوضيبه وفق الشروط األساسية التالية : 

املوقع  داخل  وتوضيبه  وتخزينه  الكمون  زرع  عمليات  تتم   -  1
الجغرافي املشار إليه في املادة الثالثة أعاله ؛

2 - يتم الحرث خالل شهري نوفمبر ودونبر ؛

3 - يتم الزرع املوسمي بين شهري د حمبر ويناير والزرع املتأخر 
خالل شهري فبراير ومارس ؛ 

4 - تعتمد زراعة الكمون على النظام الحقوي؛

5 - تتم إزالة األعشاب الضارة عن طريق االقتالع اليدوي خالل 
مرحلة اإلزهار؛

6 - تمتد عملية حصاد الكمون من نهاية شهر أبريل إجى شهر يونيو 
وتتم عبر االقتالع اليدوي لقمم الكمون ؛

7 - يتم قطع القمم التي تم اقتالعها وتجميعها وتجفيفها في الهواء 
الطلق ملدة ثالثة  3( إجى سبعة  7( أيام ؛

8 - بعد عمليتي التجفيف والدرس، يتم نقل حبوب الكمون على 

على  تحافظ  مناسبة  حاويات  في  والتوضيب  الطحن  إجى وحدة  الفور 

وودة املنتوج ؛

الطحن  بوحدة  استالمها  تم  التي  الكمون  حبوب  فرز  يتم   -  9

في  وتخزينها  وغربلتها  الصحي  املحتو   على  املرخصة  والتوضيب 

حاويات مناسبة تحافظ على وودة املنتوج في ظروف تهوية ورطوبة 

مناسبة. ويجب أال تتعد  فترة التخزين ثالث  3( سنوات ؛

طحن  وحدات  داخل  وغربلتها  الكمون  حبوب  طحن  يتم   -  10

مسحوق  توضيب  ويجب  الصحي.  املحتو   على  مرخصة  وتوضيب 

الكمون خالل 24 ساعة التي تلي عملية الطحن؛

مواد  من  مكونة  مناسبة،  عبوات  في  الكمون  توضيب  يتم   -  11

معدة لتتصل باملنتجات الغذائية، تحمس بالحفاظ على وودة املنتوج 

على شكل حبوب أو مسحوق تتراوح سعاتها على التواجي بين 100 غرام 

و25 كلغ وبين 100 غرام و1000 غرام.

املادة الحادسة

 عهد إجى هيئة املصادقة واملراقبة »Normacert Sarl« أو كل هيئة 

العمل،  به  الجاري  للتنظيم  طبقا  معتمدة  أخر   ومراقبة  مصادقة 

القيام باملراقبة واملصادقة على الكمون املحتفيد من البيان الجغرافي 

»كمون املنكوب«.

واملوضبين  للمنتجين  املعنية  واملراقبة  املصادقة  هيئة  وتحلم 

البيان  من  املحتفيد  الكمون  على  املصادقة  شهادة  لديها  املسجلين 

الجغرافي »كمون املنكوب«.

املادة الحابعة

عالوة على البيانات اإللزامية املنصوص عليها في القوانين الجاري 

بها العمل الخاصة بعنونة املنتجات وعرضها، يجب أن تتضمن عنونة 

البيانات  املنكوب«  »كمون  الجغرافي  البيان  من  املحتفيد  الكمون 

التالية :

إشارة »البيان الجغرافي املحمي كمون املنكوب« ؛	 

امللحق 	  في  نشره  تم  كما  املحمي  الجغرافي  للبيان  الرسمي  الرمز 

باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.08.403 ؛

مروع هيئة املصادقة واملراقبة.	 

يجب تجميع هذه البيانات في نفس املجال املرئي على نفس البطاقة. 

للزوال  البيانات بخط واضح ومقروء وغير قابل  يتم عرض هذه 

وكبير بشكل يجعله يبدو بارزا ضمن اإلطار الذي طبع فيه ويميزه عن 

كل البيانات والرسوم األخر . 
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املادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في14 من ربيع األول 1444 )11 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

مدمليبه) دلقرمية) مدلتنتية) دلبحري) مدلصيد) دلفالحة) لوزير) قردر)
دامل)   6 ربيع) من) في) 6) صبدر) (2732.22 رقم)  مدلغبببت)
))ف)()يتعلق)ببالعتفدف)ببلبيبن)دلجغردفي)»نعنبع)  66)أكتوبر)

دلافمج«)مدملصبدقة)عل )درتف)دلتحتالت)دلخبص)به.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

للمنشأ  املميزة  بالعالمات  املتعلق   25.06 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر  والبحرية  الفالحية  واملنتووات  الغذائية  للمواد  والجودة 
بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.56 بتاريخ 17 من وماد  األوجى 1429 

)23 ماي 2008(، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 14 منه ؛

1429 الحجة  ذي   6 في  الصادر   2.08.403 رقم  املرسوم   وعلى 
بالعالمات  املتعلق   25.06 رقم  القانون  بتطبيق   )2008 د حمبر   5(
املميزة للمنشأ والجودة للمواد الغذائية واملنتووات الفالحية والبحرية ؛

 1429 الحجة  ذي   6 في  الصادر   2.08.404 رقم  املرسوم  وعلى 
الوطنية  اللجنة  عمل  وكيفية  بتركيبة  املتعلق   )2008 )5 د حمبر 

للعالمات املميزة للمنشأ والجودة، كما تم تغييره وتتميمه ؛

والجودة  للمنشأ  املميزة  للعالمات  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 
خالل اوتماعها املنعقد بتاريخ 17 من ربيع اآلخر 1443 )23 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

 عترف بالبيان الجغرافي »نعناع البروج« املطلوب من طرف الجمعية 
املغربية للبيان الجغرافي نعناع البروج، بالنحبة للنعناع املحصل عليه 
وفق الشروط املحددة في دفتر التحمالت املصادق عليه وامللحق بأصل 

هذا القرار.

املادة الثانية

ال يمكن أن  حتفيد من البيان الجغرافي »نعناع البروج« إال النعناع   
التحمالت  دفتر  في  املحددة  الشروط  وفق  إنتاوه، حصريا،  يتم  الذي 

املصادق عليه واملنصوص عليه في املادة األوجى أعاله.

املادة الثالثة

الجغرافي  البيان  ذي  النعناع  بإنتاج  املعني  الجغرافي  املوقع   شمل 
»نعناع البروج« على تحع وعشرين  29( وماعة تابعة إلقليمي سطات 

وبرشيد وهي كالتاجي :

-)دلجتبعبت)دلتببعة)إلقليم)سطبت) ف)) : محكورة، سيدي بومهدي، 
ريما، كيحر،  الجنوبية،  مزامزة  العايدي،  سيدي  افريحة،   أوالد 
أوالد  الشاوية،  اخميحات  رحال،  بن  محمد  سيدي  يكرين،  بني 
سيدي البروج،  احمد،  بن  كدانة،  امزورة،  لحوازة،   سعيد، 

عبد الكريم، أوالد شبانة، واد النعناع، ورأس العين الشاوية ؛

-دلجتبعبت)دلتببعة)إلقليم)برشيد )9( : أوالد عبو، حد الحوالم، 
لغنيميين، حمدون،  بن  سيدي  زاوية  املكي،  سيدي   لححاسنة، 

بن معاشو، سيدي عبد الخالق والحاحل أوالد حريز.

املادة الرابعة

يجب أن ينحدر النعناع ذو البيان الجغرافي »نعناع البروج« حصريا 
 Mentha viridis L نوع  من  املتأتي  »البروج«  اإليكولوجي  النوع  من 

واملحمى محليا »نعناع«. ويتميز بالخصائص األساسية التالية :

6)-)دلخصبئص)دملوررولووية)مدملتعلقة)ببلذمق)مدلردئحة):

- األوراق : الطئة، ذات لون أخضر غامق ونصل بيضاوي حاد قليال 
وعروق وسطية وووهة سفلى مجعدة ؛

- الحاق : ذو شكل رباعي الزوايا وذو لون يميل إجى البني ؛

- الرائحة : مميزة ملادة الكارفون CARVONE مع نوتة عشبية ؛

- النكهة : قوية والذعة.

))-)دلخصبئص)دلكيتيبئية):

- نحبة املاء : تتراوح بين 68.2 و 86.7 % ؛

 - نحبة الزيوت األساسية : تتراوح بين 0.2 و 2.9 % ؛

- نحبة الكارفون carvone : تتراوح بين 56 و 70 % ؛

- نحبة الليمونين limonène : تتراوح بين 7 و 14 %.

املادة الخامحة

وتخزينه  البروج«  »نعناع  الجغرافي  البيان  ذي  النعناع  إنتاج  يتم 
وتوضيبه وفق الشروط األساسية التالية :

1 - يجب أن تنجز وميع العمليات الخاصة بإنتاج النعناع وتخزينه 
وتوضيبه داخل املوقع الجغرافي املشار إليه في املادة الثالثة أعاله ؛

2 - يجب أن يتأتى النعناع حصريا من النوع اإليكولوجي املشار إليه 
في املادة الرابعة أعاله ؛

الغرس  يتم  أن  ويجب  الحنة.  فترات  وميع  الغرس خالل  يتم   -  3
عمقها  يتراوح  حفر  في  الكاملة  الحيقان  بعض  وضع  خالل  من  يدويا 
20 بين  الحفر  بين  الفاصلة  املحافة  وتتراوح  سنتمترا.   20 و   10  بين 
و 30 سنتمترا. ويجب أن تتأتى هذه الحيقان حصريا من املوقع الجغرافي 

املشار إليه في املادة الثالثة أعاله ؛



عدد 7148 -)6 وماد  األوجى 1444  فاتس د حمبر 2022(الجريدة الرسمية   7768

ويحظر  ميكانيكيا.  أو  يدويا  الضارة  األعشاب  إزالة  يمكن   -  4
استخدام مبيدات األعشاب الكيميائية  ؛

5 - تعتمد مغروسات نعناع على نظام سقوي ؛

سم  20 إجى  النبات  ارتفاع  يصل  عندما  النعناع  حصاد  يتم   -  6 
أو يفوقها وينتهي قبل بداية اإلزهار ؛

وحدات  إجى  الحقول  من  حصاده  تم  الذي  النعناع  نقل  يتم   -  7
املحافظة  من  تمكن  مناسبة  حاويات  في  فورا  والتوضيب،  التخزين 
النعناع  على وودة املنتوج. ويجب أال تتعد  املدة الزمنية بين حصاد 
واستقباله في وحدات التخزين والتوضيب، أربع وعشرون  24( ساعة ؛

التخزين  بوحدات  استقباله  عند  الطري  النعناع  فرز  يتم   -  8
كاملة  وأوراقه  النعناع  سيقان  تكون  أن  ويجب  يدويا،  والتوضيب 

وسليمة ونظيفة ؛

9 - يجب تخزين النعناع الطري بوحدات تخزين وتوضيب مرخصة 
على املحتو  الصحي. ويتم هذا التخزين داخل غرف تبريد تحت دروة 
حرارة محددة في ست 6( دروات مئوية ونحبة رطوبة محددة في تحعين 

باملائة  90 %(. يجب أال تتعد  مدة التخزين سبعة  7( أيام ؛

من  مكونة  مناسبة،  حاويات  في  الطري  النعناع  توضيب  يتم   -  10
بين  تتراوح  بكميات  مناسبة  الغذائية،  باملنتجات  لتتصل  معدة  مواد 

خمحين  50( ومائة وعشرين  120( غراما.

املادة الحادسة

 عهد إجى هيئة املصادقة واملراقبة »CCPB MAROC SARL« أو كل 
هيئة مصادقة ومراقبة أخر . معتمدة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، 
برنامج  وفق  التحمالت،  دفتر  في  الواردة  البنود  احترام  بمراقبة  القيام 

املراقبة املنصوص عليه في دفتر التحمالت املذكور.

للموضبين  للمنتجين  املعنية  واملراقبة  املصادقة  هيئة  وتحلم 
البيان  من  املحتفيد  النعناع  على  املصادقة  شهادة  لديها  املسجلين 

الجغرافي »نعناع البروج«.

املادة الحابعة

النصوص  في  عليها  املنصوص  اإللزامية  البيانات  على  عالوة 
تتضمن  وعرضها،  الغذائية  املواد  عنونة  مجال  في  املطبقة  التطبيقية 
البروج«  »نعناع  املحمي  الجغرافي  البيان  من  املحتفيد  النعناع  عنونة 

البيانات التالية :

- إشارة »البيان الجغرافي املحمي نعناع البروج«  ؛

امللحق  في  نشره  تم  كما  املحمي  الجغرافي  للبيان  الرسمي  الرمز   -
باملرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.08.403؛

- مروع هيئة املصادقة واملراقبة.

يجب تجميع هذه البيانات في نفس املجال املرئي على نفس البطاقة.

للزوال  قابل  وغير  ومقروء  واضح  بخط  البيانات  هذه  عرض  يتم 

وكبير بشكل يجعله يبدو بارزا ضمن اإلطار الذي طبع فيه ويمكن تمييزه 

بوضوح على باقي كل البيانات والرسوم األخر . 

املادة الثامنة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1444 )11 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

 مقرر)لودجي)بنك)دملغرب)رقم)668)صبدر)في)7))من)ربيع)دامل)   6 

»SOGEFINANCEMENT«(أكتوبر)))ف)()بتتديد)أول)مصفية)شركة((  

واجي بنك املغرب،

االئتمان  بمؤسحات  املتعلق   103.12 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   حكمها  في  املعتبرة  والهيئات 

 )2014 د حمبر   24(  1436 األول  ربيع  فاتس  بتاريخ   1.14.193 رقم 

وال سيما املادتين 145 و 146 منه ؛

من  27 في  الصادر   56 رقم  املغرب  بنك  لواجي  مقرر   وعلى 

شركة  اعتماد  بسحب   )2016 أغحطس  1437  فاتس  شوال 

»SOGEFINANCEMENT« بصفتها شركة تمويل ؛

 وعلى مقرر لواجي بنك املغرب رقم 99 الصادر في 3 ربيع األول 1441

 فاتس نوفمبر 2019( بتمديد أول تصفية شركة »SOGEFINANCEMENT« ؛

  »SOGEFINANCEMENT« شركة  لتصفية  املحدد  األول  لكون  ونظرا 

سينتهي في 3 نوفمبر 2022، دون أن تتم عمليات التصفية ؛

وعلى طلب التمديد الذي قدمه املصفي املنتدب بتاريخ 18 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي  :

املادة األوجى

»SOGEFINAN- 3( سنوات أول تصفية شركة )يمدد ملدة ثالث 

»CEMENT املنصوص عليه في مقرر واجي بنك املغرب رقم 99 املشار 

إليه أعاله.

املادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من ربيع األول 1444 )24 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف الجواهري.
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نظبم)موظفي)دإلددردت)دلعبمة

نصوص)خبصة

وزارة الداخلية

قردر)لوزير)دلددخلية)رقم)2919.22)صبدر)في)5)ربيع)دآلخر)   6) 36)أكتوبر)))ف)()بتغييف)قردر)مزير)دلددخلية)رقم)1181.09)بتبريخ)

دللجبن) في)حظيفة) لالوتتبع) دملدعوين) مدملوظفين) دإلددرة) متثلي) بتعيين) 9فف)() مبي) ف3 6) 66) دامج ) من)وتبد ) (66

دإلددرية)دملتحبمية)داعضبء)دملختصة)إزدء)هيئة)روبل)دلحلطة.

وزير الداخلية،

2009( بتعيين ممثلي اإلدارة  1430 )11 ماي  16 من وماد  األوجى  1181.09 الصادر في  بناء على قرار وزير الداخلية رقم 

واملوظفين املدعوين لالوتماع في حظيرة اللجان اإلدارية املتحاوية األعضاء املختصة إزاء هيئة روال الحلطة، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األوجى

في  الصادر   1181.09 رقم  أعاله  إليه  املشار  الداخلية  وزير  قرار  من  األوجى  املادة  مقتضيات  التاجي،  النحو  على  تغير، 

16 من وماد  األوجى 1430 )11 ماي 2009( :

»املادة األوجى. -  عين ................................................. ححب الجدول التاجي :

دلببب)II):)متثلو)دملوظفيندلببب)I):)متثلو)دإلددرةبيبن)دللجنة)دإلددرية)دملتحبمية)داعضبء

النوابالرسميونالنوابالرسميوناإلطاررقم اللجنة

إدريس الجوهريالعمال1

غحان كصاب

خالد الزرواجي

محمد أوزكان

عمر النويمي

الححين أمزال

فؤاد محمدي

ومال مخططار

الباشوات2
إدريس الجوهري

غحان كصاب

عبد الحالم الصالحي

عز الدين بكوش

عبد اللطيف حلويت

عبد الحالم فريندو

عبد الحالم الحتاش

كمال الحمودي

القواد3
إدريس الجوهري

غحان كصاب

ارشيد هاشمي علوي

لطفي النايلي

يونس الخويلدي

محمد الصادق

مصطفى الصنهاجي

نوال عبادو

خلفاء القواد4
إدريس الجوهري

غحان كصاب

عبد هللا البيض

املهدي العلوي

عبد الكريم الدوغمي

امحمد بن الشيخ

سعيد بنعال

صالح الدين فنان

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 ربيع اآلخر 1444 )31 أكتوبر 2022(.

اإلمضاء : عبد الوافي الفتيت.
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وزارة النقل واللوويحتيك

دلرقمي) ببالنتقبل) دملكلفة) دلحكومة) رئيس) لد ) دملنتدبة) للوزيرة) قردر)

مإصالح)دإلددرة)رقم)3081.22)صبدر)في)65)من)ربيع)دآلخر)   6 

 ف6)نورتاف)))ف)()بتحديد)شرمط)مإوردءدت)مبردمج)دمتحبن)

دلدروة) من) دلدملة) مهندس) دروة) لولوج) دملهنية) دلكفبءة)

دملتتبزة)بوزدرة)دلنقل)مدللوويحتيك.

الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لد   املنتدبة  الوزيرة 

وإصالح اإلدارة،

ربيع  من   13 في  الصادر   401.67 رقم  امللكي  املرسوم  على  بناء 

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

كما  العمومية،  اإلدارات  ومناصب  ودروات  أسالك  بولوج  الخاصة 

وقع تغييره وتتميمه ؛

 1432 شوال  من   15 في  الصادر   2.11.471 رقم  املرسوم  وعلى 

املهندسين  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  بشأن   )2011 )14 سبتمبر 

تغييره  وقع  كما  الوزارات،  بين  املشتركة  املعماريين  واملهندسين 

وتتميمه ؛

وباقتراح من وزير النقل واللوويحتيك،

قررت ما يلي :

املــادة األولـى

مهندس  دروة  إجى  للترقي  املهنية  الكفاءة  امتحان  سنويا،  يفتس 

بالنقل  املكلفة  الحكومية  للحلطة  بقرار  املمتازة  الدروة  من  الدولة 

واللوويحتيك.

يتضمن هذا القرار ما يلي :

• تاريخ ومكان إوراء االختبارات ؛

• عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛

• شروط املشاركة في االمتحانات ؛

املختصة  املصلحة  وعنوان  الترشيحات  إليداع  املحدد  األول   •
باستقبالها ؛

• التخصصات املمتحن بشأنها عند االقتضاء.

األقل،  على  يوما،  عشر  15(  خمحة  وووبا،  القرار  هذا  ينشر 

العمومي  التشغيل  بوابة  على  الترشيحات،  إليداع  أول  آخر  قبل 

النقل  لوزارة  اإللكتروني  املوقع  وعلى   www.emploi-public.ma

األخر   الوسائل  بكل  وتعميمه  نشره  يمكن  كما  واللوويحتيك، 

املتاحة.

املادة 2

من  الدولة  مهندس  دروة  لولوج  املهنية  الكفاءة  امتحان  يفتس 

التابعين  األوجى  الدروة  من  الدولة  مهند�سي  ووه  في  املمتازة  الدروة 

على  سنوات،  أربع  4(  على  املتوفرين  واللوويحتيك  النقل  لقطاع 

األقل، من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

املادة 3

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

رئيس،  عينون بمقرر للحلطة الحكومية املكلفة بالنقل واللوويحتيك 

من بين موظفين ينتمون إجى دروة أعلى من الدروة املمتحن بشأنها، 

يتم اختيارهم بناء على كفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية واملهنية في مواد 

االختبارات.

ويمكن أن تضم هذه اللجنة أعضاء آخرين مشهود لهم بالكفاءة 
والخبرة.

املادة 4

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

لكل لجنة من بينهم رئيس،  عينون بمقرر للحلطة الحكومية املكلفة 

بالنقل واللوويحتيك.

املادة 5

في  عليها  املنصوص  الشعب  إحد   املترشحون  يختار  أن  يجب 

امللحق املرفق بهذا القرار.

املادة 6

واختبار  كتابيين  اختبارين  على  املهنية  الكفاءة  امتحان   شتمل 

شفوي أو تطبيقي أو هما معا، تحدد مواضيعها ومددها ومعامالتها، 

كما يلي :

دملعبملدملدةدالختببرنوع)دالختببر

6-)دختبــبر)كتببــي)
عبم.

موضــوع عــام ذي صلــة بقطــاع النقــل 
واللوويحــتيك.

ثالث  3( 
ساعات

3

))-)دختببر)كتببي)
خبص.

بحث انتقادي مللف مشروع  أو دراسة 
ححب الشعبة املختارة.

أربع  4( 
ساعات

4

3)-)دختبــبر)شــفوي)
أم)مطبيقــي)أم)هتــب)

معــب.

تناقــش فيــه لجنــة االمتحــان مــع املترشــح 
صلــة  ذات  مختلفــة  وقضايــا  مواضيــع 
الختبــار  أو تخضعــه  املعنــي  بالقطــاع 
تطبيقي أو هما معا يتضمن عمال فرديا 
املهندســين  هيئــة  مهــام  ضمــن  يدخــل 
بهــدف تقييــم مــد  قدرتــه علــى ممارســة 
بالدروــة  املرتبطــة  الوظائــف  أو  املهــام 

بشــأنها. املمتحــن 

ما بين 
15 و30 
دقيقة

3
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ومتطلبات  طبيعة  االختبارات،  هذه  مواضيع  اختيار  في  ويراعى 

ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدروة املمتحن بشأنها.

املادة 7

وتعتبر  و20،   0 بين  ما  تتراوح  عددية  نقطة  اختبار  كل  عن  تمنس 

إقصائية كل نقطة تقل عن 5 من 20.

املادة 8

معا  هما  أو  التطبيقي  أو  الشفوي  االختبار  الوتياز  يتأهل 

املترشحون الحاصلون على معدل ال يقل عن 10 من 20 في االختبارين 

الكتابيين.

املادة 9

الكتابيين  االختبارين  في  عليها  املحصل  النقط  معدل  إجى  تضاف 

واالختبار الشفوي أو التطبيقي أو هما معا، نقطة مهنية عددية تطابق 

األخيرة  األربعة  الحنوات  برسم  للمترشح  املمنوحة  النقط  معدل 

لها  ويخصص  و20   0 بين  تتراوح  االمتحان،  في  للمشاركة  املطلوبة 

معامل 1. 

املادة 10

حدود  في  الناجحين،  املترشحين  الئحة  االمتحان،  لجنة  تحصر 

عدد املناصب املمتحن في شأنها، مرتبين ححب االستحقاق، من بين 

دون   ،20 من   12 عن  تقل  ال  نهائية  نقطة  على  الحاصلين  املترشحين 

الحصول على نقطة إقصائية.

املادة 11

مقتضيات  مراعاة  مع  نهائية،  بصفة  الناجحين  الئحة  عن   علن 

 املادة 10 أعاله، بمقرر للحلطة الحكومية املكلفة بالنقل واللوويحتيك،

وتنشــر على املــوقع اإللكتـروني للـوزارة ويلصق بمقر اإلدارة املعنية.

املادة 12

الرسمية،  بالجريدة  نشره  تاريخ  من  ابتداء  القرار  بهذا   عمل 

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، بالنحبة لقطاع النقل واللوويحتيك، 

املكلف  الحكومة  رئيس  لد   املنتدب  الوزير  قرار  مقتضيات 

في  الصادر   2873.12 رقم  اإلدارة  وتحديث  العمومية  بالوظيفة 

21 من رمضان 1433 )10 أغحطس 2012( بتحديد شروط وإوراءات 

الدروة  إجى  األوجى  الدروة  من  للترقي  املهنية  األهلية  امتحان  وبرامج 

وقع  كما  والنقل،  التجهيز  بوزارة  الدولة  ملهند�سي  بالنحبة  املمتازة 

تغييره وتتميمه.

املادة 13

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ربيع اآلخر 1444 )10 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : غيتة مزور.

*

*     *

 ملحق)بقردر)دلوزيرة)دملنتدبة)لد )رئيس)دلحكومة)دملكلفة

ببالنتقبل)دلرقمي)مإصالح)دإلددرة)رقم)3081.22)دلصبدر)في)

65)من)ربيع)دآلخر)   6) ف6)نورتاف)))ف))

»)مجبالت)دالختببردت)ححب)دلشعب«

6)-)شعبة)دلطيفدن)دملدني):

• تقنيات الطائرات واملحركات ؛

• تدبير واستغالل املطارات ؛

• املالحة الجوية املدنية ؛

• سالمة وأمن الطيران ؛

• تنظيم النقل الجوي ؛

• اقتصاد النقل الجوي ؛

• التحقيقات التقنية حول حوادث الطيران املدني.

))-)شعبة)دملالحة)دلتجبرية):

• املالحة البحرية ؛

• النقل البحري ؛

• روال البحر واألسطول.

3)-)شعبة)دلنقل)دلطرقي)مدلحالمة)دلطرقية):

• تنظيم النقل الطرقي ؛

• توقعات الحركة النقلية ؛

• التحليل النقدي لنظام النقل الطرقي ؛

• ولوويات وسائل النقل العمومي ؛

• الحالمة الطرقية ؛

• إشكالية حوادث الحير والعناصر الرئيحية لهذه الحوادث.
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 )-)شعبة)دللوويحتيك):

• تطور رهانات اللوويحتيك ؛

• األنظمة اللوويحتيكية مدخل مفهوم اللوويحتيك ؛

• دور اللوويحتيك في االقتصاد الوطني والدوجي ؛

• تدبير البنيات التحتية اللوويحتيكية املحاطر الجمركية واملينائية.

5)-)شعبة)دإلحصبء)مدالقتصبد)دلتطبيقي):

• اإلحصاء واالحتماالت ؛

• االستطالع : النظريات والتقنيات ؛

• االقتصاد التطبيقي ؛

• البحوثات اإلورائية.

6)-)شعبة)دمليكبنيك):

• امليكانيك العامة ؛

• اإللكتروميكانيك ونظام التحكم اآلجي.

7)-)شعبة)دإلعالميبت):

• أنظمة االستغالل ؛

• الشبكات اإلعالمية ؛

• قاعدة البيانات واملعطيات.

دلرقمي) ببالنتقبل) دملكلفة) دلحكومة) رئيس) لد ) دملنتدبة) للوزيرة) قردر)

مإصالح)دإلددرة)رقم)3082.22)صبدر)في)65)من)ربيع)دآلخر)   6 

دلكفبءة) منظيم)دمتحبن) ))ف)()بتحديد)إوردءدت)  ف6)نورتاف)

مدلثبنية) دلثبلثة) دلدروبت) من) مقني) دروة) في) للتفقي) دملهنية)

مدامج )بوزدرة)دلنقل)مدللوويحتيك.

الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لد   املنتدبة  الوزيرة 

وإصالح اإلدارة،

ربيع من   13 في  الصادر   401.67 رقم  امللكي  املرسوم  على   بناء 

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

الخاصة بولوج أسالك ودروات ومناصب اإلدارات العمومية، كما تم 

تغييره وتتميمه ؛

1426 شوال  مــن   29 في  الصــادر   2.04.403 رقـــم  املرســــوم   وعلى 

الدروة في  الدولة  موظفي  ترقي  شروط  بتحديد   )2005 د حمبر   2( 

أو اإلطار، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.72 رقـــم  املرســــوم   وعلى 

التقنيين  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  بشأن   )2005 د حمبر   2(

 10 9 و  8 و  املشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وال سيما املواد 

و 11 منه ؛

وباقتراح من وزير النقل واللوويحتيك،

قررت ما يلي :

املادة األوجى

يفتس سنويا، بقرار للحلطة الحكومية املكلفة بالنقل واللوويحتيك 

الثالثة  الدروات  من  تقني  دروة  إجى  للترقي  املهنية  الكفاءة  امتحان 

والثانية واألوجى بوزارة النقل واللوويحتيك.

يتضمن هذا القرار، ما يلي :

تاريخ ومكان إوراء االختبارات ؛	 

عدد املناصب املمتحن بشأنها ؛	 

شروط املشاركة في االمتحانات ؛	 

األول املحدد إليداع الترشيحات وعنوان املصلحة املختصة 	 

باستقبالها ؛ 

التخصصات املمتحن بشأنها عند االقتضاء.	 

األقل،  على  يوما،  عشر  15(  خمحة  وووبا،  القرار  هذا  ينشر 

العمومي  التشغيل  بوابة  على  الترشيحات،  إليداع  أول  آخر  قبل 

النقل  لوزارة  اإللكتروني  املوقع  وعلى   www.emploi-public.ma

األخر   الوسائل  بكل  وتعميمه  نشره  يمكن  كما  واللوويحتيك، 

املتاحة.

املادة 2

الدروة  من  تقني  دروة  لولوج  املهنية  الكفاءة  امتحان  يفتس 

النقل  لقطاع  التابعين  الرابعة  الدروة  من  التقنيين  ووه  في  الثالثة 

من  األقل،  على  سنوات،  ست  6(  على  املتوفرين  واللوويحتيك 

الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

املادة 3

يفتس امتحان الكفاءة املهنية لولوج دروة تقني من الدروة الثانية في 

ووه التقنيين من الدروة الثالثة التابعين لقطاع النقل واللوويحتيك 

املتوفرين على ست  6( سنوات، على األقل، من الخدمة الفعلية بهذه 

الصفة.
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املادة 4

يفتس امتحان الكفاءة املهنية لولوج دروة تقني من الدروة األوجى في 

ووه التقنيين من الدروة الثانية التابعين لقطاع النقل واللوويحتيك 

املتوفرين على ست  6( سنوات، على األقل، من الخدمة الفعلية بهذه 

الصفة.

املادة 5

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

بالنقل  املكلفة  الحكومية  للحلطة  بمقرر  رئيس،  عينون  بينهم 

الدروة  أعلى من  إجى دروة  ينتمون  بين موظفين  واللوويحتيك، من 

املمتحن بشأنها، يتم اختيارهم بناء على كفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية 

واملهنية في مواد االختبارات.

ويمكن أن تضم هذه اللجنة أعضاء آخرين مشهود لهم بالكفاءة 

والخبرة.

املادة 6

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

لكل لجنة من بينهم رئيس،  عينون بمقرر للحلطة الحكومية املكلفة 

بالنقل واللوويحتيك.

املادة 7

في  عليها  املنصوص  الشعب  إحد   املترشحون  يختار  أن  يجب 

امللحق املرفق بهذا القرار.

املادة 8

واختبار  كتابيين  اختبارين  على  املهنية  الكفاءة  امتحان   شتمل 

ومعامالتها  ومددها  مواضيعها  تحدد  معا،  هما  أو  تطبيقي  أو  شفوي 

كما يلي :

دملعبملدملدةدالختببرنوع)دالختببر

كتببي) دختببر) (- (6

عبم

ثالث  3( موضوع عام ذي صلة بقطاع النقل واللوويحتيك.

ساعات

3

كتببي) دختببر) (- ((

خبص

بحث انتقادي مللف مشروع أو دراسة ححب الشعبة 

املختارة .

ثالث  3( 

ساعات

4

شفوي) دختببر) (- (3

هتب) أم) مطبيقي) أم)

معب

مواضيع  املترشح  مع  االمتحان  لجنة  فيه  تناقش 

وقضايا مختلفة ذات صلة بالقطاع املعني أو تخضعه 

الختبار تطبيقي أو هما معا يتضمن عمال فرديا يدخل 

قدرته  مد   تقييم  بهدف  التقنيين  هيئة  مهام  ضمن 

بالدروة  املرتبطة  الوظائف  أو  املهام  ممارسة  على 

املمتحن بشأنها.

ما بين 

15 و30 

دقيقة

3

ومتطلبات  طبيعة  االختبارات،  هذه  مواضيع  اختيار  في  ويراعى 

ممارسة املهام أو الوظائف املرتبطة بالدروة املمتحن بشأنها.

املادة 9

وتعتبر  و20،   0 بين  ما  تتراوح  عددية  نقطة  اختبار  كل  عن  تمنس 

إقصائية كل نقطة تقل عن 5 من 20.

املادة 10

معا  هما  أو  التطبيقي  أو  الشفوي  االختبار  الوتياز  يتأهل 

املترشحون الحاصلون على معدل ال يقل عن 10 من 20 في االختبارين 

الكتابيين.

املادة 11 

الكتابيين  االختبارين  في  عليها  املحصل  النقط  إجى مجموع  تضاف 

واالختبار الشفوي أو التطبيقي أو هما معا، دون الحصول على نقطة 

إقصائية، نقطة مهنية عددية تطابق معدل النقط املمنوحة للمترشح 

 برسم ست  6( سنوات املطلوبة للمشاركة في االمتحان، تتراوح بين

0 و20.

ويتم احتحاب النقطة النهائية على النحو التاجي :

دلنقطة)دلنهبئية)=
 معدل)نقط)دالمتحبن)Xن ف7()+) معدل)دلنقطة)دملهنية)Xن ف3)

فف6

املادة 12

حدود  في  الناجحين،  املترشحين  الئحة  االمتحان،  لجنة  تحصر 

عدد املناصب املمتحن في شأنها، مرتبين ححب االستحقاق، من بين 

دون   20 من   12 عن  تقل  ال  نهائية  نقطة  على  الحاصلين  املترشحين 

الحصول على نقطة إقصائية.

املادة 13

مراعاة  مع  نهائية،  بصفة  الناجحين  املترشحين  الئحة  عن   علن 

بالنقل  املكلفة  الحكومية  للحلطة  بمقرر  أعاله،   12 املادة  مقتضيات 

واللوويحتيك، وينشر على املوقع اإللكتروني للوزارة، ويلصق بمقر 

اإلدارة املعنية.

املادة 14

الرسمية،  بالجريدة  نشره  تاريخ  من  ابتداء  القرار  بهذا   عمل 

وتنسخ ابتداء من نفس التاريخ، بالنحبة لقطاع النقل واللوويحتيك، 

املقتضيات التالية :

 1739.06 رقم  العامة  القطاعات  بتحديث  املكلف  الوزير  قرار   -

الصادر في 5 روب 1427 )31 يوليو 2006( بتحديد نظام امتحان 

بوزارة  األوجى  الدروة  من  تقني  دروة  إجى  للترقي  املهنية  الكفاءة 

التجهيز والنقل، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
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 1740.06 رقم  العامة  القطاعات  بتحديث  املكلف  الوزير  قرار   -

الصادر في 5 روب 1427 )31 يوليو 2006( بتحديد نظام امتحان 

بوزارة  الثالثة  الدروة  من  تقني  دروة  إجى  للترقي  املهنية  الكفاءة 

التجهيز والنقل، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1741.06 رقم  العامة  القطاعات  بتحديث  املكلف  الوزير  قرار   -

الصادر في 5 روب 1427 )31 يوليو 2006( بتحديد نظام امتحان 

بوزارة  الثانية  الدروة  من  تقني  دروة  إجى  للترقي  املهنية  الكفاءة 

التجهيز والنقل، كما وقع تغييره وتتميمه، 

املادة 15

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 15 من ربيع اآلخر 1444 )10 نوفمبر 2022(.

اإلمضاء : غيتة مزور.

*

*  *

ملحق)بقردر)دلوزيرة)دملنتدبة)لد )رئيس)دلحكومة)دملكلفة)

ببالنتقبل)دلرقمي)مإصالح)دإلددرة)رقم)3082.22)دلصبدر)في)

65)من)ربيع)دآلخر)   6) ف6)نورتاف)))ف))

»)مجبالت)دالختببردت)ححب)دلشعب)«

I.)شعبة)دلتدبيف

6)-)مدبيف)دلشؤمن)دإلددرية):

القوانين والتنظيمات املعمول بها في مجال تدبير املوارد البشرية ؛	 

استخدام االعتمادات ؛	 

املنازعات املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين ؛	 

تحليل املعطيات واالشكاليات املتعلقة بتدبير املوارد البشرية ؛	 

التدبير التوقعي للموارد البشرية ؛	 

التكوين والتكوين املحتمر.	 

))-)مدبيف)دمللك)دلعتومي):

األمالك 	  تدبير  مجال  في  بها  املعمول  والتنظيمات  القوانين 
العمومية ؛

املنازعات املتعلقة بتدبير امللك العمومي ؛	 

تحليل املعطيات واإلشكاليات املتعلقة بتدبير امللك العمومي ؛	 

نزع امللكية.	 

3)-)دلصفقبت)دلعتومية):

الصفقات 	  تدبير  مجال  في  بها  املعمول  والتنظيمات  القوانين 
العمومية واملحاطر املرتبطة بها ؛

املنازعات املتعلقة بتدبير الصفقات العمومية ؛	 

الصفقات 	  بتدبير  املتعلقة  واإلشكاليات  املعطيات  تحليل 
العمومية ؛

املحاسبة التحليلية.	 

 )-)مهييء)دلقبنون)دملبجي):

امليزانية واالنتحاب املاجي ؛	 

استخدام االعتمادات ؛	 

التدبير التوقعي للميزانية ؛	 

محك الوضعيات الححابية للمصالح.	 

II( شعبة)دإلعالميبت.

تشكيل الحاسوب ؛	 

أنظمة االستغالل ؛	 

وسائل إنتاج البرامج ؛	 

االستغالل اإلعالميائي ؛	 

اإلعالميات الصغيرة ؛	 

هيكلة املعطيات ؛	 

الشبكة املعلوماتية ؛	 

األمن اإلعالمياتي ؛	 

نظم اإلعالم ؛	 

التحليل العضوي والوظيفي ؛	 

طرق التحليل والبرمجة ؛	 

قواعد املعطيات ؛	 

البريد اإللكتروني.	 
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III( شعبة)دلنقل)دلطرقي)مدلحالمة)دلطرقية).

6)-)دلتنظيم):

النـحيج 	  داخل  وأهـميته  الطرقي  الـنقل  لقطاع  عـام  مدخل 
االقتصادي الوطني ؛

القوانين املنظمة ألنماط النقل الطرقي ؛	 

املتدخلون في القطاع ؛	 

مفهوم التحرير في قطاع النقل ؛	 

النقل الطرقي : قراءة في اإلحصائيات.	 

))-)دلتوقعبت):

مناهج التوقعات وأهميتها ؛	 

املنهج اإلكونومتري  نموذج( ؛	 

دراسة الحوق : العرض والطلب ؛	 

الدولية 	  االقتصادية  املعطيات  ضوء  على  التووهات  تحديد 
والوطنية الراهنة.

3)-)دالستثتبر):

التحليل االقتصادي ملشروع استثماري ؛	 

طرق التمويل ؛	 

تحديد اآلوال التوقعية لتكاليف ومداخيل املشروع ؛	 

الصعوبات املطروحة على محتو  االستثمار في ميدان النقل 	 
الطرقي ؛

معايير الخيارات االستثمارية :	 

- معيار الربس املحين ؛

- معيار نحبة املردودية ؛

- معيار أول التحصيل ؛

- املعيار الححابي واملاجي.

تدبير املشاريع االستثمارية :	 

- منهج »PRÊT« لترتيب املشاريع ؛

.»CPM« منهج الطرق النقدي املبحط -

 )-)دلتدبيف)دملبجي)للتقبمالت):

البنية والوضعية املالية للمقاوالت ؛	 

تدخل الدولة في تدبير املقاوالت النقلية ؛	 

تحليل ححابات نتائج املقاوالت النقلية ؛	 

تحليل النحب املالية ؛	 

مشاكل الحيولة.	 

5)-)دلتكبليف)مدلتعررة):

تحديد مداخل النقل الطرقي ؛	 

التكلفة الهامشية والتكلفة املتوسطة ؛	 

دراسة املردودية ؛	 

دراسة تحديد التعرفة ؛	 

تأثير الضريبة على التكاليف ؛	 

تحرير التعرفة وآثارها على القطاع.	 

6)-)دلحالمة)دلطرقية):

سياسة واستراتيجية الحالمة الطرقية ؛	 

قانون الحير  املفهوم الوقائي واملفهوم الزوري( ؛	 

إشكالية حوادث الحير واملتدخلون في مجال الحالمة الطرقية ؛	 

تعليم سياقة الناقالت داخل املحرك والقوانين املنظمة ؛	 

تحليم رخص الحياقة والقوانين املنظمة ؛	 

الفحص التقني للعربات والقوانين املنظمة ؛	 

الوقاية واملراقبة الطرقية والعقوبات اإلدارية والقضائية ؛	 

التصديق على العربات ؛	 

نظام ترقيم العربات ؛	 

العربة وإشكالية البيئة ؛	 

حظيرة العربات الطرقية.	 

IV( شعبة)دملالحة)دلتجبرية.

6)-)دلنقل)دلبحري):

األسطول البحري وأهميته داخل النشاط االقتصادي واالوتماعي ؛	 

املوانئ الرئيحية بالغرب ؛	 

النقل البحري وتوقعات حركاته.	 

))-)دملردقبة)دلتقنية)للتالحة)دلتجبرية):

املراقبة التقنية للبواخر التجارية وطاقمها ؛	 

املحافظة على سالمة وأمن املالحة والوقاية من التلوث البحري ؛	 
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املالحة 	  وأمن  لحالمة   )OMI  الدولية واملعاهدات  القوانين 

التجارية.

3)-)داسطول)دلبحري):

 تسجيل الحفن التجارية وسفن الترفيه.	 

 )-)مدبيف)روبل)دلبحر):

األنظمة األساسية ؛	 

الشهادات، اإلوازات واملؤهالت ؛ 	 

التكوين املحتمر.	 

5)-)محبرظة)دلرهون)دلبحرية):

محافظة الرهون البحرية ؛	 

تسجيل الرهن.	 

6)-)دلدردسبت)دلعليب)دلبحرية):

الهيات، التنظيم والقوانين ؛	 

التكوين األسا�سي  االختصاصات والشواهد( ؛	 

التكوين املحتمر ححب متطلبات متدخلي القطاع.	 

V( شعبة)دملالحة)دلجوية)دملدنية):.

قواعد الجو ؛	 

تشغيل الطائرات ؛	 

صالحية الطائرات للطيران ؛	 

اتصاالت الطيران ؛ 	 

خدمات الحركة الجوية ؛	 

البحث واإلنقاذ والتحقيق في حوادث ووقائع الطائرات ؛	 

تشغيل املطارات ؛	 

خدمات معلومات الطيران،	 

 املبادئ العامة ملراقبة املرور الجوي ؛	 

املطارات الرئيحية باملغرب.	 

مراقبة االقتراب من املطار ؛	 

نتائج مراقبة االقتراب من املطار – قدرة استيعاب املدروات ؛	 

األرصاد الجوية ؛	 

صعوبة 	  عابرة،  رياح  االستعمال،  الطيران  تردد  اتجاهات 

الرؤية( ؛

مدروات اإلقالع وشريط اإلقالع ؛	 

محالك املرور ؛	 

دراسة القوة الحمولية للقارعات بطريقة ACN-PCN ؛ 	 

حركات املرور في املحطة الجوية ؛	 

دراسة تهييئ املحطات الجوية ؛ 	 

التصور العام للمحطات الجوية والبنايات املختلفة ؛	 

تجهيز ساحات وقوف الطائرات ؛	 

تخزين وتوزيع املحروقات ؛	 

املجموعة التقنية ؛	 

رسم بياني ملخطط الكتل ؛	 

اختيار موقع املطار ؛	 

دراسة ميدانية ملخطط الكتل ؛	 

مقارنة املدروات والطرق املكونة ملمرات اإلقالع ؛	 

إعداد مشاريع املدروات خاصة مفهوم الدولب املنفرد املعادل ؛	 

مقارنة املدروات الصلبة واملدروات املرنة ؛	 

تدبير واستغالل املطارات ؛	 

االرتفاقات الجوية وتدبير املناطق املجاورة للمطارات ؛	 

دراسة محطات الشحن.	 

VI( شعبة)دلنقل)دلجوي):.

احصائيات النقل الجوي  املحافرون، الشحن( ؛	 

القدرة النقلية للطائرات ؛	 

تراخيص النقل الجوي ؛	 

توقعات حركة النقل الجوي.	 

VII(.:(شعبة)دمليكبنيك

ميكانيك الحيارات واآلليات.	 
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إعالنبت)مبالغبت

أ()رئة)دلخافدء)مدملتخصصين):

ب()رئة)داعضبء)دملعينين)لصفتهم):
أعضبء)دلحكومة):
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مآببء) مدإلددرية،) دلتفبوية) مداطر) متثيلية،) داكثف) دلتعليتية) للنقبببت) دملتثلين) داعضبء) رئة) ج()
دملجتتع) موتعيبت) دلتفدبية،) مدلجتبعبت) مدلتالميذ،) مدلطلبة) مدملدرسين) دلتالميذ،) مأمليبء) مأمهبت)

دملدني)مدملقبمالت)مدلهيئبت)دملتثلة)للتؤسحبت)دلخبصة)للتعليم)مدلتكوين):
داعضبء)دملتثلون)للنقبببت)دلتعليتية)داكثف)متثيلية):
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