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جدم ت)الثقة)بشأن)املع مالت)اإللكترونية.
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املعامالت  بشأن  الثقة  بخدمات  املتعلق   43.20 رقم  القانون  بتطبيق 

286اإللكترونية............................................................................................... 

على) فتر) املص  قة) (- والتراث.) امث ر) لعلوم) الوطني) املعهد)
الضوابط)البيداغوآية)الوطيية)لسلك)الدكتوراه.

العالي  التعليم  ووزير  والتواصل  والثقافة  الشباب  لوزير  مشترك  قرار 

 1444 ربيع اآلخر   7 في  2969.22 صادر  العلمي واالبتكار رقم  والبحث 

)2 نوفمبر 2022( باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية 

 .......................... 300لسلك الدكتوراه للمعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث. 

نصوص)ج صة

الهيدروك ربورات.)-)ميح)رجصة)للبحث.
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الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2019 مارس   14(
املسماة »LALLA MIMOUNA SUD« للمكتب الوطني للهيدروكاربورات 
 ................ .»SDX Energy Morocco )UK) Limited« 306واملعادن وشركة

املع  الت)بين)الشه  ات.
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307املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 
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صادر   3501.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير  قرار 
القرار  بتتميم   )2022 ديسمبر   19(  1444 األولى  جمادى  من   24 في 
 )2003 1423 )17 يناير  القعدة  في 14 من ذي  الصادر   2284.02 رقم 
322بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

إقليم)قلعة)الس1اغية.)-)ميح)قطع)محدثة)بعق ر)ت بع)لجل عة)
ساللية.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 
 1444 األولى  جمادى  من   21 في  صادر   3480.22 رقم  والغابات  واملياه 
للجماعة  تابع  بعقار  محدثة  قطع  بمنح  يق�ضي   )2022 ديسمبر   16(
بإقليم  بالحوز  الري  دائرة  داخل  الواقع  سعيد«  »أوالد  الساللية 
 ....................................................................................... 323قلعة السراغنة.

إسي  )انتداب)صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 3552.22 صادر في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022( 
 .............................................................................. 434بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
رقم 3553.22 صادر في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022( 
 .............................................................................. 435بإسناد انتداب صحي.

إقليم)الدريوش.)-)إذن)ب لتخلي)عن)ملكية)قطع)أرضية.

مقرر لوزير التجهيز واملاء رقم 3476.22 صادر في 19 من جمادى األولى 1444 
)14 ديسمبر 2022( باإلذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية الالزمة 
السد(  إلى  املؤدية  والطريق  األشغال  (منطقة  عزيمان  بني  سد  لبناء 
435بإقليم الدريوش....................................................................................... 

الق1وية) العل1انية) الكتلة) تيلية) مخطط) إق1ار) (- ت ز9.) إقليم)
مل1كز)الكوزات.

قرار لوالـي جهـة فاس - مكناس رقم 3387.22 صادر في 12 من جمادى األولى 1444 

)7 ديسمبر 2022( باملوافقة على قرار عامل إقليم تازة القا�ضي بإقرار 

بجماعة  الكوزات  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط 

437الكوزات.................................................................................................... 

املجلس)األعلى)لالتص ل)السلعي)البص1ي

في  صادر   76.22 رقم  البصري  السمعي  لالتصال  األعلى  للمجلس  قرار 

 ......................................... 29438 من ذي الحجة 1443 )29 يوليو 2022( .

في  صادر   77.22 رقم  البصري  السمعي  لالتصال  األعلى  للمجلس  قرار 

 ......................................... 29447 من ذي الحجة 1443 )29 يوليو 2022( .

في  صادر   78.22 رقم  البصري  السمعي  لالتصال  األعلى  للمجلس  قرار 

2447 ربيع اآلخر 1444 )28 أكتوبر 2022( .................................................. 

إعالن ت)وبالغ ت

 ...................................................... 450اعتماد مقدم خدمات املصادقة اإللكترونية
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م1سوم)رقم)687.)).))ص  ر)في))))من)ربيع)امج1)999) )6))نوفلبر)))1)) 
بشأن) الثقة) بخدم ت) املتعلق) (9 .(1 رقم) الق نون) بتطبيق)

املع مالت)اإللكترونية.

رئيس الحكومة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.112 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتفويض السلطة فيما يتعلق بإدارة الدفاع الوطني ؛

وعلى القانون رقم 43.20 املتعلق بخدمات الثقة بشأن املعامالت 
بتاريخ  1.20.100 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   اإللكترونية 

16 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر 2020( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.673 الصادر في 28 من ربيع األول 1403 
)13 يناير 1983( املتعلق بتنظيم إدارة الدفاع الوطني كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛ 

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 12 أكتوبر 2022 ؛

وبعد املداولة في املجلس الوزاري املنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2022،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يراد بالسلطة الوطنية لخدمات الثقة بشأن املعامالت اإللكترونية 
في مدلول القانون رقم 43.20 املشار إليه أعاله، املديرية العامة ألمن 
هذا  في  إليها  ويشار  الوطني،  الدفاع  إلدارة  التابعة  املعلومات  نظم 

املرسوم »بالسلطة الوطنية«.

الباب األول

جدم ت)الثقة)املؤهلة)وكيفي ت)تسليم)شه  ات)املط بقة)

الفرع األول

جدم ت)الثقة)املؤهلة

املادة 2

 ،43.20 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   9 املادة  ألحكام  تطبيقا 
تتضمن شهادة التوقيع اإللكتروني املؤهلة التي يسلمها مقدم خدمات 

ثقة معتمد، على الخصوص، املعطيات واملعلومات التالية :

- الرمز التعريفي الفريد للشهادة ؛

- التسمية أو االسم التجاري ملقدم خدمات الثقة املعني وبلد مقره 
في  قيده  رقم  أو  للمقاولة  املوحد  التعريف  رقم  وكذا  الرئي�ضي، 

السجل التجاري ؛

- تاريخ بداية مدة صالحية الشهادة ونهايتها ؛

- اسم صاحب الشهادة أو اسمه املستعار عند االقتضاء، وفي حالة 
استعمال اسم مستعار  يتعين اإلشارة إلى ذلك بطريقة واضحة ؛

والتي  اإللكتروني  التوقيع  صحة  من  بالتحقق  املتعلقة  املعطيات   -
ترتبط بمعطيات إنشاء التوقيع اإللكتروني ؛

- موقع الخدمات التي تمكن من االطالع على صالحية الشهادة ؛

- املوقع الذي يمكن من الحصول باملجان على الشهادة اإللكترونية 
التي يستند إليها التوقيع اإللكتروني املتقدم أو الخاتم اإللكتروني 

املتقدم ملقدم خدمات الثقة املعني ؛

- إشارة تدل، على األقل بشكل يتالءم مع املعالجة اآللية، على أنها 
شهادة توقيع إلكتروني مؤهلة ؛

املرتبطة  اإللكتروني  التوقيع  إنشاء  معطيات  تتواجد  عندما   -
بمعطيات إثبات صحة التوقيع اإللكتروني، في آلية مؤهلة إلنشاء 
التوقيع اإللكتروني، يتم اإلشارة إلى ذلك على األقل بشكل يتالءم 

مع املعالجة اآللية ؛

ملقدم  املتقدم  اإللكتروني  الخاتم  أو  املتقدم  اإللكتروني  التوقيع   -
خدمات الثقة املعني.

املادة 3

تطبيقا ألحكام املادة 18 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، 
تتضمن شهادة الخاتم اإللكتروني املؤهلة التي يسلمها مقدم خدمات 

ثقة معتمد، على الخصوص، املعطيات واملعلومات التالية :

- الرمز التعريفي الفريد للشهادة ؛

- التسمية أو االسم التجاري ملقدم خدمات الثقة املعني وبلد مقره 
في  قيده  رقم  أو  للمقاولة  املوحد  التعريف  رقم  وكذا  الرئي�ضي، 

السجل التجاري ؛

- تاريخ بداية مدة صالحية الشهادة ونهايتها ؛

- اسم من�ضئ الخاتم اإللكتروني ؛

ترتبط  والتي  اإللكتروني  الخاتم  من  بالتحقق  املتعلقة  املعطيات   -
بمعطيات إنشائه ؛

- موقع الخدمات التي تمكن من االطالع على صالحية الشهادة ؛

- املوقع الذي يمكن من الحصول باملجان على الشهادة اإللكترونية 
التي يستند إليها التوقيع اإللكتروني املتقدم أو الخاتم اإللكتروني 

املتقدم ملقدم خدمات الثقة املعني ؛

نصوص)ع مة
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- إشارة تدل، على األقل بشكل يتالءم مع املعالجة اآللية، على أنها 
شهادة خاتم إلكتروني مؤهلة ؛

املرتبطة  اإللكتروني  الخاتم  إنشاء  معطيات  تتواجد  عندما   -
إلنشاء  مؤهلة  آلية  في  اإللكتروني  الخاتم  صحة  إثبات  بمعطيات 
مع  يتالءم  بشكل  ذلك  إلى  األقل  على  يشار  اإللكتروني،  الخاتم 

املعالجة اآللية ؛

ملقدم  املتقدم  اإللكتروني  الخاتم  أو  املتقدم  اإللكتروني  التوقيع   -
خدمات الثقة املعني.

املادة 4

على  األنترنت،  موقع  من  للتيقن  املؤهلة  الشهادة  تتضمن 
الخصوص، حسب أصناف املعطيات الواردة في املادة 31 من القانون 

السالف الذكر رقم 43.20، املعطيات التالية :

- الرمز التعريفي الفريد للشهادة ؛

وبلد  املعتمد  الثقة  خدمات  ملقدم  التجاري  االسم  أو  التسمية   -
التعريف املوحد للمقاولة أو رقم قيده  الرئي�ضي، وكذا رقم  مقره 

في السجل التجاري ؛

- تاريخ بداية مدة صالحية الشهادة ونهايتها ؛

- بالنسبة للشخص الذاتي : اسم الشخص الذي سلمت له الشهادة 
إلى  يشار  مستعار   اسم  استعمال  حالة  وفي  املستعار،  اسمه  أو 

ذلك بطريقة واضحة ؛ 

- بالنسبة للشخص االعتباري : التسمية أو االسم التجاري للشخص 
املوحد  التعريف  رقم  وكذا  الشهادة،  له  سلمت  الذي  االعتباري 

للمقاولة أو رقم قيده في السجل التجاري عند االقتضاء ؛

- عنوان الشخص الذاتي أو االعتباري الذي سلمت له الشهادة ؛

- أسماء املجاالت التي يستغلها الشخص الذاتي أو االعتباري الذي 
سلمت له الشهادة ؛

- موقع الخدمات التي تمكن من االطالع على صالحية الشهادة ؛

- املوقع الذي يمكن من الحصول باملجان على الشهادة اإللكترونية 
التي يستند إليها التوقيع اإللكتروني املتقدم أو الخاتم اإللكتروني 
املتقدم ملقدم خدمات الثقة املعتمد الذي يسلم الشهادة املؤهلة ؛

- إشارة تدل، على األقل بشكل يتالءم مع املعالجة اآللية، على أنها 
شهادة مؤهلة للتيقن من موقع األنترنت ؛

ملقدم  املتقدم  اإللكتروني  الخاتم  أو  املتقدم  اإللكتروني  التوقيع   -
خدمات الثقة املعتمد الذي يسلم الشهادة املؤهلة.

املادة 5

من  املؤهلة  املضمون  اإللكتروني  اإلرسال  خدمة  مقدم  يقوم 
التحقق من هوية املرسل واملرسل إليه وفق الدالئل املرجعية املطبقة 

على الخدمة املذكورة. 

املادة 6

بتسليم  املؤهل  املضمون  اإللكتروني  اإلرسال  خدمة  مقدم  يقوم 
اإليداع  تثبت  إرسالها، حجة  املراد  باملعطيات  التوصل  املرسل، فور 
اإللكتروني لديه للمعطيات املذكورة. يتم حفظ هذه الحجة من قبل 

مقدم الخدمة ملدة ال تقل عن سنة واحدة.

تتضمن حجة اإليداع املعلومات التالية :

- االسم الشخ�ضي والعائلي للمرسل أو تسميته التجارية باإلضافة 
إلى بريده اإللكتروني ؛

- االسم الشخ�ضي والعائلي للمرسل إليه أو تسميته التجارية وبريده 
اإللكتروني ؛

- رقم تعريف فريد لإلرسال يمنحه مقدم الخدمة ؛

لدى  إرسالها  املراد  للمعطيات  اإللكتروني  اإليداع  وساعة  تاريخ   -
مقدم الخدمة املحددين بختم زمني إلكتروني مؤهل ؛

الذي  املتقدم  اإللكتروني  الخاتم  أو  املتقدم  اإللكتروني  التوقيع   -
يستعمله مقدم الخدمة أثناء اإلرسال.

املادة 7

للمعطيات  إليه  املرسل  تلقي  حجة  بحفظ  الخدمة  مقدم  يقوم 
املرسلة وتوقيت إرسالها وتلقيها ملدة ال تقل عن سنة واحدة.

تتضمن حجة التلقي، باإلضافة إلى املعلومات املشار إليها في املادة 6 
أعاله، تاريخ وتوقيت اإلرسال والتلقي، محددين بختم زمني إلكتروني 

مؤهل.

مقدم  يمنح  استجابته،  عدم  أو  إليه  املرسل  تلقي  رفض  حالة  في 
الخدمة للمرسل حجة تثبت الرفض أو عدم االستجابة بعد انصرام 
إلى  بين املرسل ومقدم الخدمة. تشير حجة الرفض  أجل متفق عليه 
مؤهل، إلكتروني  زمني  بختم  محدد  هو  كما  الرفض  وتوقيت   تاريخ 

كما تشير إلى املعلومات املنصوص عليها في املادة 6 أعاله.

يقوم مقدم الخدمة بحفظ حجة الرفض أو عدم االستجابة ملدة 
ال تقل عن سنة واحدة من تاريخ إصدارها، ويمكن للمرسل الحصول 

عليها طوال هذه املدة.

الفرع الثاني

)كيفي ت)تسليم)شه  ات)املط بقة)

املادة 8

التوقيع  إنشاء  آللية  املطابقة  شهادة  على  الحصول  طلب  يودع 
اإللكتروني  الخاتم  إنشاء  آللية  املطابقة  شهادة  أو  املؤهلة  اإللكتروني 
القانون  من  و17   8 املادتين  في  التوالي  على  عليهما  املنصوص  املؤهلة 
وصل  مقابل  الوطنية  السلطة  لدى   ،43.20 رقم  الذكر  السالف 
اإلرسال  أو  املضمون  البريد  طريق  عن  إليها  يرسل  أو  بالتسلم 
في  املحددة  الوثائق  يتضمن  بملف  مشفوعا  املضمون  اإللكتروني 

امللحق رقم 1 من هذا املرسوم.
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يخبر صاحب الطلب السلطة الوطنية خالل مرحلة دراسة الطلب 

بكل تغيير طرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها تقديمه.

املادة 9

املؤهلة اإللكتروني  التوقيع  إنشاء  آللية  املطابقة  شهادة   تمنح 

أو شهادة املطابقة آللية إنشاء الخاتم اإللكتروني املؤهلة حسب مدة 

صالحية شهادات التقييمات التقنية الخاصة باآللية، على أال تتجاوز 

مدة صالحية شهادة املطابقة خمس (5( سنوات.

من الثالثة  والفقرة   8 املادة  من  الثالثة  الفقرة  تطبيق   ألجل 

السلطة  تقوم   ،43.20 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   17 املادة 

الوطنية بتحيين الئحة آليات إنشاء التوقيع اإللكتروني املؤهلة وآليات 

األنترنت  موقع  على  تنشرها  التي  املؤهلة  اإللكتروني  الخاتم  إنشاء 

لآلليات  املطابقة  انتهاء صالحية شهادة  في حالة  بها، ال سيما  الخاص 

املنصوص  للمتطلبات  اآلليات  تعد تستجيب هذه  لم  إذا  أو  املذكورة 

عليها على التوالي في املادتين 8 و17 السالفتي الذكر. 

املادة 10

التوقيع  إنشاء  آللية  املطابقة  شهادة  من  املستفيد  على  يتعين 

إخبار  املؤهلة  اإللكتروني  الخاتم  إنشاء  آلية  أو  املؤهلة  اإللكتروني 

إجراؤه  تم  تحيين  أو  تطوير  أو  تعديل  بأي  فورا  الوطنية  السلطة 

على هذه اآللية، ويكون هذا اإلخبار مشفوعا بتقرير تحليل املخاطر 

استمرارية  الوطنية  السلطة  أساسه  على  تقرر  عنها  املترتبة  واآلثار 

صالحية شهادة املطابقة أم ال.

املادة 11

يتم تجديد شهادة املطابقة آللية إنشاء التوقيع اإللكتروني املؤهلة 

نفس  وفق  املؤهلة  اإللكتروني  الخاتم  إنشاء  آللية  املطابقة  شهادة  أو 

الكيفيات املقررة للحصول عليها.  

قبل  األقل  على  أشهر   )3) ثالثة  الشهادة  تجديد  طلب  ملف  يقدم 

انتهاء مدة صالحية الشهادة.

املادة 12

شهادة  تسليم  أساسها  تم على  التي  الشروط  توافر  عدم  حالة  في 

املطابقة آللية إنشاء التوقيع اإللكتروني املؤهلة أو آلية إنشاء الخاتم 

واقعة  أي  الوطنية  السلطة  علم  إلى  تناهى  إذا  أو  املؤهلة  اإللكتروني 

في عليها  املنصوص  للمتطلبات  اآللية  مطابقة  على  التأثير  شأنها   من 

املادتين 8 و17 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، تقوم السلطة 

الوطنية، إلى حين القيام بالتصحيحات الالزمة، بتوقيف العمل مؤقتا 

بالشهادة ملدة أقصاها ثالثة (3( أشهر.

تقوم السلطة الوطنية باإلشارة إلى توقيف العمل مؤقتا بشهادة 

املطابقة في الالئحة املنصوص عليها في املادتين 8 و17 السالفتي الذكر.

املطلوبة،  بالتصحيحات  القيام  دون  املذكورة  املدة  انصرام  بعد 

تقوم السلطة الوطنية بسحب هذه الشهادة. 

الباب الثاني

)مقدمو)جدم ت)الثقة

الفرع األول

مقدمو)جدم ت)الثقة)املعتلدون

املادة 13

القانون  من   33 املادة  في  عليه  املنصوص  االعتماد  طلب  يودع 

وصل  مقابل  الوطنية  السلطة  لدى   43.20 رقم  الذكر  السالف 

اإلرسال  أو  املضمون  البريد  طريق  عن  إليها  يرسل  أو  بالتسلم، 

في  املحددة  الوثائق  يتضمن  بملف  مشفوعا  املضمون،  اإللكتروني 

امللحق رقم 2 من هذا املرسوم.

يخبر صاحب الطلب السلطة الوطنية خالل مرحلة دراسة الطلب 

طلب  تقديم  أساسها  على  تم  التي  العناصر  أحد  على  طرأ  تغيير  بكل 

االعتماد.

املادة 14

تتولى السلطة الوطنية دراسة ملف طلب االعتماد، ولهذه الغاية 

يخضع صاحب الطلب، على نفقته، لعملية تقييم على الوثائق وفي عين 

املكان تقوم بها هيئة تعينها السلطة الوطنية لهذا الغرض للتأكد من 

السالف  القانون  في  عليها  املنصوص  وااللتزامات  للشروط  استيفائه 

خدمة  على  املطبقة  األمن  لقواعد  احترامه  ومن   43.20 رقم  الذكر 

الدالئل  في  الوطنية  السلطة  لدن  من  املحددة  الطلب  موضوع  الثقة 

املرجعية للمتطلبات.

تجرى عملية التقييم املنصوص عليها في الفقرة األولى أعاله تحت 

إشراف السلطة الوطنية. 

تعد الهيئة تقريرا عن عملية التقييم املذكورة وتبعث بنسخة منه 

إتمام  أجل  من  االعتماد  طلب  صاحب  إلى  وكذا  الوطنية  السلطة  إلى 

ملف طلبه.
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املادة 15

في حالة اعتماد مقدم خدمة الثقة، تقوم السلطة الوطنية بتسليمه 

مقرر االعتماد يتضمن، على الخصوص :

- تاريخ ورقم االعتماد ؛

- تسمية مقدم الخدمة وعنوانه ؛

- طبيعة الخدمة موضوع االعتماد ؛

- مدة الصالحية التي ال يمكن أن تتجاوز ثالث (3( سنوات ؛

- املتطلبات الواجب التقيد بها عند االقتضاء.

املادة 16

يخبر مقدم خدمات الثقة املعتمد السلطة الوطنية بكل تغيير طرأ 

على أحد العناصر التي تم على أساسها تسليمه االعتماد.

املادة 17

يتم تجديد اعتماد مقدم خدمة الثقة وفق نفس الكيفيات املقررة 

للحصول عليه. 

يقدم طلب تجديد االعتماد أربعة (4( أشهر على األقل قبل انتهاء 

مدة صالحية االعتماد.

املادة 18

العمل،  بها  الجاري  التشريعات  في  املقررة  باآلجال  اإلخالل  دون 

املتعلقة  املعطيات  حفظ  املعتمد  الثقة  خدمات  مقدم  على  يتعين 

بتقديم خدمات الثقة املؤهلة ملدة ال تقل عن سبع (7( سنوات.

موضوع  املعطيات  طبيعة  للمتطلبات  املرجعية  الدالئل  في  تحدد 

الحفظ. 

املادة 19

املنصوص  التمامية  فقدان  أو  بالسالمة  مس  كل  عن  التبليغ  يتم 

الذكر السالف  القانون  من   40 املادة  من  األولى  الفقرة  في   عليهما 

رقم 43.20 وفق الكيفيات املحددة في الدليل املرجعي إلدارة حوادث 

األمن السيبراني.

املادة 20

من  ب(  في  عليها  املنصوص  اإللكتروني  التعريف  بوسائل  يقصد 

البند األول من الفقرة الثانية من املادة 33 من القانون السالف الذكر 

رقم 43.20 :

- البطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية الخاضعة ألحكام القانون 

رقم 04.20 املتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف اإللكترونية ؛

- كل وثيقة إلكترونية أخرى تمكن، وفقا للنص التشريعي أو التنظيمي 

املحدث لها، من إثبات هوية حاملها عن ُبعد، والتي تستجيب للحد 

األدنى من املواصفات التقنية التي تحددها السلطة الوطنية.

الفرع الثاني

مقدمو)جدم ت)الثقة)التي)ال)تدجل)ضلن)جدم ت)الثقة)املؤهلة

املادة 21

القانون  من   35 املادة  في  عليه  املنصوص  املسبق  التصريح  يودع 

وصل  مقابل  الوطنية  السلطة  لدى   43.20 رقم  الذكر  السالف 

اإلرسال  أو  املضمون  البريد  طريق  عن  إليها  يرسل  أو  بالتسلم، 

في  املحددة  الوثائق  يتضمن  بملف  مشفوعا  املضمون  اإللكتروني 

امللحق رقم 3 من هذا املرسوم.

يخبر املصرح السلطة الوطنية بكل تغيير طرأ على أحد العناصر 

التي تم على أساسها التصريح املسبق.

املادة 22

الذكر  السالف  القانون  من  و14   5 املادتين  ألحكام  تطبيقا 

الدفاع  بإدارة  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  تحدد  رقم 43.20، 

الوطني الئحة الوسائل التي تعتبر معادلة للشهادة اإللكترونية.

يعتزم  أو  يستعملها  أخرى  وسيلة  كل  املذكور  القرار  في  تدرج 

الخاتم  أو  املتقدم  اإللكتروني  التوقيع  خدمات  مقدم  استعمالها 

اإللكتروني املتقدم وتعتبرها السلطة الوطنية، بناء على دراسة تقنية، 

معادلة للشهادة اإللكترونية من حيث األمن واملوثوقية. 

املادة 23

18 و19 أعاله على مقدم خدمات الثقة  تطبق مقتضيات املادتين 

الذي يقدم خدمات ثقة ال تدخل ضمن الخدمات املؤهلة.

الباب الثالث

وس ئل)وجدم ت)التشفير)وتحليل)الشف1ات

املادة 24

الفقرة  من  أ(  البند  في  عليه  املنصوص  املسبق  التصريح  يودع  

لدى   43.20 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   46 املادة  من  األولى  

السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم، أو يرسل إليها عن طريق البريد 

يتضمن  بملف  مشفوعا  املضمون  اإللكتروني  اإلرسال  أو  املضمون 

الوثائق املحددة في امللحق رقم 4 من هذا املرسوم. 
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 إذا تبين خالل دراسة ملف التصريح املسبق، أن وسيلة أو خدمة 

يتم  الترخيص،  بها تخضع لنظام  التشفير وتحليل الشفرات املصرح 

صرح بذلك.
ُ
إبالغ امل

املادة 25

وتحليل  التشفير  وسيلة  توريد  أجل  من  املسبق  التصريح  يعتبر 

مسبق  تصريح  بمثابة  أعاله   24 املادة  أحكام  وفق  املنجز  الشفرات 

بالنسبة لألشخاص الذين يوردون نفس الوسيلة.

املادة 26

الفقرة  من  ب(  البند  في  عليه  املنصوص  الترخيص  طلب  يودع 

لدى   43.20 رقم  الذكر  السالف  القانون  من   46 املادة  من  األولى 

السلطة الوطنية مقابل وصل بالتسلم، أو يرسل إليها عن طريق البريد 

يتضمن  بملف  مشفوعا  املضمون  اإللكتروني  اإلرسال  أو  املضمون 

الوثائق املحددة في امللحق رقم 5 من هذا املرسوم.

يخبر صاحب الطلب السلطة الوطنية خالل مرحلة دراسة ملف 

طلب الترخيص بكل تغيير طرأ على أحد العناصر التي تم على أساسها 

تقديم الطلب. 

املادة 27

يتم تجديد الترخيص املنصوص عليه في املادة 26 أعاله وفق نفس 

الكيفيات املقررة للحصول عليه.

مدة  انتهاء  قبل  األقل  على  شهرين  الترخيص  تجديد  طلب  يقدم 

صالحيته.

املادة 28

من   49 املادة  في  عليه  املنصوص  الترخيص  إيقاف  مقرر  يتضمن 

التصحيحات  الخصوص،  على   ،43.20 رقم  الذكر  السالف  القانون 

الواجب القيام بها لالستجابة للمتطلبات التي تم على أساسها تسليم 

الترخيص واألجل املحدد إلجرائها.

املادة 29

السالف  القانون  46 من  املادة  الثالثة من  الفقرة  تطبيقا ألحكام 

قائمة  املرسوم  هذا  من   6 رقم  امللحق  في  تحدد   ،43.20 رقم  الذكر 

من  املعفاة  الشفرات  وتحليل  التشفير  خدمات  أو  وسائل  بأنواع 

التصريح املسبق ومن الترخيص.

الباب الرابع

مقتضي ت)مختلفة)

املادة 30

تطبيقا ألحكام املادة 78 من القانون السالف الذكر رقم 43.20، 

قيمة  واملالية  االقتصاد  ووزير  العدل  لوزير  مشترك  بقرار  تحدد 

الضمانات الشخصية أو العينية موضوع املحررات املنجزة من لدن 

مؤسسات االئتمان واملؤسسات املعتبرة في حكمها، املنصوص عليها في 

التي يستعمل فيها وجوبا  الفصل2.1 من قانون االلتزامات والعقود، 

املتقدم اإللكتروني  الخاتم  أو  املؤهل  أو  املتقدم  اإللكتروني   التوقيع 

أو املؤهل. 

املادة 31

79 من القانون السالف الذكر رقم  من أجل تطبيق أحكام املادة 

اإللكتروني  التوقيع  مستويات  العدل  لوزير  بقرار  تحدد   ،43.20

والختم الزمني اإللكتروني املطبقة على التصرفات املتعلقة بالحقوق 

العينية. 

املادة 32

املعايير  بها  الخاص  األنترنت  موقع  على  الوطنية  السلطة  تنشر 

والدالئل املرجعية املطبقة على خدمات الثقة.

املادة 33

يتوفر مقدمو خدمات الثقة التي ال تدخل ضمن الخدمات املؤهلة 

هذا  نشر  تاريخ  من  ابتداء  شهرا   )12) عشر  اثنا  أقصاه  أجل  على 

املرسوم بالجريدة الرسمية من أجل التقيد بأحكامه.

املادة 34

توريد  أو  تصدير  أو  استيراد  أجل  من  املسبقة  التراخيص  تظل 

وفقا  املسلمة  التشفير،  خدمات  أو  وسائل  استخدام  أو  استغالل  أو 

ملقتضيات املرسوم رقم 2.08.518 الصادر في 25 من جمادى األولى 1430 

)21 ماي 2009( لتطبيق القانون رقم 53.05 املتعلق بالتبادل اإللكتروني 

للمعطيات القانونية كما وقع تغييره وتتميمه، سارية املفعول إلى حين 

انتهاء صالحيتها.
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املادة 35

يمكن تغيير أو تتميم املالحق املرفقة بهذا املرسوم بقرار للسلطة 

الحكومية املكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

املادة 36

تنسخ مقتضيات :

 1430 األولى  جمادى  من   25 في  الصادر   2.08.518 رقم  املرسوم   -

بالتبادل  املتعلق   53.05 رقم  القانون  لتطبيق   )2009 ماي   21(

اإللكتروني للمعطيات القانونية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

ربيع األول  28 من  في  الصادر   3.87.13 الحكومة رقم  - قرار رئيس 

2015( بتحديد شكل التصريح املسبق الستيراد  1436 )20 يناير 

أو خدمات  أو استخدام وسائل  أو استغالل  أو توريد  أو تصدير 

التشفير  ومحتوى امللف الذي يرافقه ؛

ربيع األول  28 من  في  الصادر   3.88.13 الحكومة رقم  - قرار رئيس 

الترخيص  بتحديد شكل ومحتوى طلب   )2015 يناير   20(  1436

استغالل أو  توريد  أو  تصدير  أو  استيراد  أجل  من   املسبق 

أو استخدام وسائل أو خدمات التشفير  وامللف املرافق له ؛

- قرار رئيس الحكومة رقم 3.89.13 الصادر في 28 من ربيع األول 1436 

2015( بتحديد نموذج دفتر التحمالت الذي يشفع به  )20 يناير 

يتوفرون على  الذين ال  يودعه األشخاص  أن  الذي يجب  الطلب 

االعتماد بصفتهم مقدمي خدمات املصادقة اإللكترونية والراغبون 

في توريد خدمات التشفير  الخاضعة للترخيص ؛

األول  ربيع  من   28 في  الصادر   3.90.13 رقم  الحكومة  رئيس  قرار   -

الذي  التحمالت  دفتر  نموذج  بتحديد   )2015 يناير   20(  1436

يرافق طلب الحصول على االعتماد الكتساب صفة مقدم خدمات 

املصادقة اإللكترونية.

املادة 37

 )6) ستة  بعد  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  املرسوم  هذا  ينشر 

أشهر من تاريخ نشره.

املادة 38

يسند تنفيذ هذا املرسوم إلى وزير العدل ووزيرة االقتصاد واملالية 

والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف بإدارة الدفاع الوطني كل 

واحد منهم فيما يخصه. 

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

اإلمضاء : عزيز  أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

*
 *  *
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 1رمق  امللحق

نشاء التوقيع االإلكرتوين أ و اخلامت االإلكرتوينطلب شهادة املطابقة املرفقة بالحئة الواثئق   لآليات اإ

 ؛ اخلاص هبا ال نرتنت اس امترة طلب شهادة املطابقة وفقًا للمنوذج اذلي تنرشه السلطة الوطنية عىل موقع -

 ؛ ليةاملراجع التقنية املفصةل للآ  -

 نسخة منا السلطة الوطنية وكذ دلنمن تقارير تقيمي الآلية اليت تثبت احرتام املعايري احملددة من  ةنسخ -
 ؛ الشهادات املتعلقة هبذه التقياميت

 ؛ تثبت هويته أ ي وثيقةمن ملقدم الطلب أ و  االإلكرتونية لتعريفل  الوطنية بطاقةال نسخة من  -

لهيا أ عاله،   عندما يتعلق ال مر برشكة:و عالوة عىل الواثئق املشار اإ

 ؛ نسخة من النظام ال سايس للرشكة -

 ؛ شهادة القيد يف السجل التجاري -

 ؛تثبت هويهتم وثيقة أ ي  من ملسريي الرشكة أ و الوطنية للتعريف االإلكرتونيةبطائق ال من  ةنسخ -

لشخص امللكف ابالإجراءات ا  ةتثبت هوي أ ي وثيقة من أ و االإلكرتونيةالبطاقة الوطنية للتعريف نسخة من  -
 والواثئق اليت تثبت الصالحيات اجملوةل هل لهذا الغرض.  طلباملتعلقة ابل
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 2 رمق امللحق

 طلب اعامتد مقدم خدمات الثقةب املرفقةالحئة الواثئق 

 ؛ ال نرتنت اخلاص هبا الوطنية عىل موقعاس امترة طلب الاعامتد وفقًا للمنوذج اذلي تنرشه السلطة  -

 ؛ شهادة القيد يف السجل التجاري ونسخة من النظام ال سايس للرشكة وقانوهنا ادلاخيل  -

تقدمي عام ملقدم اخلدمة يوحض توزيع رأ س املال وال نشطة وأ نواع اخلدمات املقدمة ومواقعه اجلغرافية وتنظميه  -
 ؛ وعدد املس تخدمني

دارهتا أ عضاء وأ  مسريي الرشكة  وصفاتالحئة بأ سامء  -  وكذا قامئة ال شخاص اجملول هلم الترصف ابمسها ؛ أ هجزة اإ

ابالإجراءات لشخص امللكف ا تثبت هوية أ ي وثيقة من أ و البطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتونيةمن نسخة  -
 ؛ والواثئق اليت تثبت الصالحيات اجملوةل هل لهذا الغرض املتعلقة ابلطلب

تلحق لك خشص ذايت أ و  أ ن ميكن اليتال رضار من عقود التأ مني املربمة من قبل مقدم اخلدمة لتغطية  ةنسخ -
 ؛ اخلدمة ال خطاء املهنية ملقدم بسبب اعتباري

 ؛ أ و هام معا القدرة املالية ملقدم اخلدمةتربر وثيقة لك و أ  ( ال خرية 3البياانت املالية املتعلقة ابلس نوات الثالث ) -

مس تخديم مقدم اخلدمات  هوية تثبتوثيقة أ ي  من أ و البطائق الوطنية للتعريف االإلكرتونيةمن  ةنسخ -
دارة وتوفري خدمات الثقة، وكذا  وصف ملؤهالهتم يف هذا ا�ال مصحواب ديبلوماهتم و نسخة من امللكفني ابإ
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مع  ،خدمة الثقةوتوفري ملنتجات والربجميات واملعدات وال هجزة اليت يس تخدهما مقدم اخلدمة الإدارة االحئة  -
  ؛ خصائصها التقنيةتوضيح 

رقم 43.20 املتعلق بخدمات الثقة بشأن



عدد 7160 - 19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(الجريدة الرسمية   (99

 *  *  *

؛

13 
 

 ؛ من دلن مقدم خدمة الثقة يف جمال ال من املعلومايت تخذةامل والوسائل الس ياسات والتدابري  -

وتصارحي ممارسات املصادقة املتعلقة هبا، وكذا مجيع س ياسات املصادقة املتعلقة خبدمة الثقة موضوع الطلب  -
لهياالواثئق ال  ؛ الس ياسات والتصارحي املذكورة يت حتيل اإ

لهيا أ عاله و  املؤهةل لتوقيع االإلكرتوينا دةشهاتسلمي  عزتمابلنس بة ملقدم اخلدمات اذلي يعالوة عىل الواثئق املشار اإ

 :املؤهةل  اخلامت االإلكرتوين شهادة أ و

 نشاء التوقيعلآ  منوذج نشاء أ و املؤهةل االإلكرتوين  لية اإ تتضمن  ،املؤهةل اخلامت االإلكرتوينلآلية اإ
لكرتونية جتريبية وكذا العنارص التقنية الالزمة للتحقق من حصة هذه  وذكل يف  ،الشهادةشهادة اإ

 ؛ هذه الآلية للزبناء حاةل تسلمي

  لكرتونية جتريبية فقط وكذا العنارص التقنية الالزمة للتحقق من حصة هذه الشهادة أ و يف شهادة اإ
آلية  تسلميحاةل عدم  نشاء التوقيع االإلكرتوينأ نشاء أ و املؤهةل اإ آلية اإ  املؤهةل اخلامت االإلكرتوين أ

 .للزبناء

دارة توفر أ و تس تخدم الحئة الوسائل و خدمات التشفري اليت  - خدمة الثقة، وكذا شهادات وتقدمي يف اإطار اإ
 ؛ املس تعمةل (HSM) التشفري املادية اتال من اليت تتوفر علهيا معاجل

 الرشوط التقنية الس تخدام االتفاقيات الرسية ووسائل و خدمات التشفري ووصف التدابري الالزمة لضامن أ مهنا -
 ؛

لهيم يف قامئة  - دارهتا وصيانهتا ودمعها التقين، تشغيل املقاولني من الباطن يف حاةل اللجوء اإ خدمة الثقة واإ
 .بشأ هنا، مع حتديد طبيعة ال نشطة املتعاقد ةومقارمه الرئيس ياهتم أ و امسهم التجاري وتسمي
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 3 رمق امللحق

 ال تدخل مضن اخلدمات املؤهةلاليت  الثقة املتعلق بتقدمي خدمات املس بق الحئة الواثئق املرفقة ابلترصحي

 ؛ ال نرتنت اخلاص هبا الترصحي املس بق وفقًا للمنوذج اذلي تنرشه السلطة الوطنية عىل موقعاس امترة  -

 نسخة من النظام ال سايس للرشكة ؛ -

 ؛ شهادة القيد يف السجل التجاري -

يوحض توزيع رأ س املال وال نشطة وأ نواع اخلدمات املقدمة ومواقعه اجلغرافية وتنظميه ملقدم اخلدمة تقدمي عام  -
 ؛ املس تخدمنيوعدد 

جراءات لشخص امللكف تثبت هوية اأ ي وثيقة  من أ و االإلكرتونية لتعريفالوطنية ل بطاقة ال نسخة من  - ابإ
 ؛ والواثئق اليت تثبت الصالحيات اجملوةل هل لهذا الغرض الترصحي

 أ ساسا وظائف ال من والتشفري وال داء ؛يتضمن وصف تفصييل للخدمة موضوع الترصحي  -

 ؛ تسجيل الزبناءراحل وصف مفصل مل -

، وكذا مجيع املصادقة املتعلقة هبا س ياسات املصادقة املتعلقة خبدمة الثقة موضوع الطلب وتصارحي ممارسات -
لهيا الس ياسات والتصارحي املذكورة  ؛ الواثئق اليت حتيل اإ

لكرتونية جتريبية، ميسلعزتم ت اخلدمات اذلي ي مابلنس بة ملقد - لكرتونية، شهادة اإ وكذا العنارص  الشهادات االإ
 ؛ التقنية الالزمة للتحقق من حصة الشهادات املسلمة

 ، وسائل التشفري املس تخدمة.الاقتضاءوصف ال هجزة والربجميات املعلوماتية، وعند  -

  

 *  *  *
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 4 رمق امللحق

أ و تقدمي الحئة الواثئق املرفقة ابلترصحي املس بق املتعلق ابس ترياد أ و تصدير أ و توريد وسائل التشفري وحتليل الشفرات 
 خدمات التشفري وحتليل الشفرات

 ؛ال نرتنت اخلاص هبا  اس امترة الترصحي املس بق وفقًا للمنوذج اذلي تنرشه السلطة الوطنية عىل موقع -

 نسخة من النظام ال سايس للرشكة؛ -

 شهادة القيد يف السجل التجاري؛ -

 أ ي واثئق أ خرى تثبت هويهتم ؛من نسخة من البطائق الوطنية للتعريف االإلكرتونية ملسريي الرشكة أ و  -

جراءات من نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف االإلكرتونية أ و  - أ ي وثيقة تثبت هوية الشخص امللكف ابإ
 ؛ الترصحي املس بق والواثئق اليت تثبت الصالحيات اجملوةل هل لهذا الغرض

لهيا أ عاله   :عالوة عىل الواثئق املشار اإ

  التشفري وحتليل الشفرات:عندما يتعلق ال مر بوس يةل 

 ؛ الترصحيكتيب اإعالين للوس يةل موضوع  -

 ؛ الواثئق التقنية للوس يةل -

 .وصف لوظائف التشفري املتوفرة يف الوس يةل -

 عندما يتعلق ال مر خبدمة التشفري وحتليل الشفرات: 

 ؛ الترصحيكتيب اإعالين للخدمة موضوع  -

 ؛ وصف عام للخدمة -

 ؛ مقدم خدمة التشفري وحتليل الشفرات يس تخدهمااليت وصف وظائف التشفري  -

 وصف املعدات والربجميات خصوصا مهنا وسائل التشفري وحتليل الشفرات املس تخدمة. -

  

 *  *  *

.
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 5 رمق امللحق

وسائل التشفري وحتليل الشفرات أ و تقدمي  الحئة الواثئق املرفقة بطلب الرتخيص املتعلق ابس ترياد أ و تصدير أ و توريد
 وحتليل الشفرات خدمات التشفري

 ؛ ال نرتنت اخلاص هبا اس امترة طلب الرتخيص وفقًا للمنوذج اذلي تنرشه السلطة الوطنية عىل موقع -

 ؛ نسخة من النظام ال سايس للرشكة -

 ؛ شهادة القيد يف السجل التجاري -

 ؛أ ي واثئق أ خرى تثبت هويهتم من البطائق الوطنية للتعريف االإلكرتونية ملسريي الرشكة أ و نسخة من   -

جراءات طلبأ و أ ي وثيقة تقوم مقاهما للشخص امللكف للتعريف االإلكرتونية  الوطنية بطاقةال نسخة من  -  ابإ
 .تثبت الصالحيات اجملوةل هل لهذا الغرض لرتخيص والواثئق اليتا

لهيا  عالوة  : أ عالهعىل الواثئق املشار اإ

  وحتليل الشفراتلتشفري اعندما يتعلق ال مر بوس يةل: 

 الطلب؛كتيب اإعالين للوس يةل موضوع  -

 وصف للوس يةل موضوع الطلب ومراجعها التجارية وكذا امس املصنع وبدله ال صيل؛ -

وس يةل وللعمليات املتعلقة بتدبري املفاتيح وال الاملتاحة يف وحتليل الشفرات وصف تفصييل لوظائف التشفري  -
 شلك االإرسال؛كذا وزيع واحلفظ و والت ابالإنشاءس امي العمليات املتعلقة 

للوس يةل وأ سامء الرشاكت املصنعة للك من  وحتليل الشفرات وظائف التشفري تتضمنمراجع املكوانت اليت  -
 واثئقها التقنية؛ وكذاهذه املكوانت، 

الوس يةل من أ جل امحلاية من حتريف أ ساليب التشفري أ و تدبري املفاتيح  املوظفة يفوصف للتدابري والآليات  -
 معا؛ هام أ و هبا املرتبطة

 ؛وبعده التشفريمعاجلة املعطيات قبل  وصف -

 الشفرات وحتليليتعلق ال مر خبدمة التشفري  عندما: 

عالين للخدمة موضوع  كتيب  -  الطلب؛اإ

 للخدمة؛ عام وصف  -

 اخلدمة؛ درمو  يس تخدهما اليت الشفرات وحتليل التشفريوظائف  وصف -

 ال س امي وسائل التشفري وحتليل الشفرات املس تخدمة.واملعدات والربجميات  وصف  -

 

 
 *  *  *
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 6امللحق رمق 
 أ نواع وسائل وخدمات التشفري وحتليل الشفرات املعفاة من الترصحي املس بق والرتخيص

 العمليات املعنية وسائل أ و خدمات التشفري وحتليل الشفرات

 :لقيام بتطبيقات موهجة للعموممعدة ل بطائق ذات معاجلات دقيقة قابةل للتعديل  -1

( عندما تكون القدرة التشفريية معدة وحمدودة فقط للخدمة بواسطة التجهزيات من  أ 
 هذا امللحق أ ومن   Iمن 6و 4و 3و 2ال نواع 

متاحة للمس تخدم وتكون معدة وحمدودة خصوًصا  ب( عندما ال تكون القدرة التشفريية
 من أ جل السامح حبامية املعطيات اجملزنة فهيا؛

جتهزيات الاس تقبال االإذاعية أ و التلفزية، املوهجة للعموم ذات القدرة التشفريية  -2
احملددة يف الفوترة أ و التدبري أ و الربجمة، وحيث ينحرص فك التشفري يف الوظائف 

 ية أ و يف التدبري التقين.املرئية أ و السمع 

عدات الراديو ههرابئية املتنقةل املوهجة للعموم واليت تنحرص قدراهتا التشفريية يف امل -3
تكل املفعةل من قبل الرشاكت املشغةل للش بكة من أ جل حامية القناة الراديوية واليت ال 

 ميكهنا القيام ابلتشفري املبارش بني التجهزيات الراديو ههرابئية. 

الهاتف الالسليك املوهجة للعموم اليت ال ميكن أ ن تقوم ابلتشفري املبارش من  أ هجزة -4
 هاتف اإىل أآخر.

برصية -التجهزيات املس تقةل املعدة واحملددة خصوًصا لضامن قراءة معطيات مسعية -5
وحيث ينحرص فك التشفري يف املعلومات لتشفري عىل اقدرة الدون أ ن تتوفر عىل 

 ويف التدبري التقين. السمعية البرصية

واحملددة لالس تخدام يف العمليات املرصفية أ و املالية ا صخصو املعدات املصممة  -6
 اإىل قدراهتا التشفريية. الولوجاملوهجة للعموم واليت ال ميكن للمس تخدم 

 املعطيات املعلوماتيةالوسائل املصممة خصوًصا واحملددة لضامن حامية الربجميات أ و  -7
اإىل قدراهتا  الولوجو الاس تخدام غري املرشوع واليت ال ميكن للمس تخدم من النسخ أ  

 التشفريية.

I- أ و تصدير أ و توريد  اس ترياد
وسائل التشفري وحتليل 

 الشفرات

جتهزيات ذات وسائل تشفري منقوةل من قبل خشص ذايت وذكل عندما توجه هذه 
 .التجهزيات لالس تخدام احلرصي لهذا الشخص

II- أ و تصدير وسائل  اس ترياد
 التشفري وحتليل الشفرات

حمطات رئيس ية التصاالت راديو خلوية جتارية مدنية معدة لضامن وصل جتهزيات  -1
متنقةل موهجة للعموم واليت ال تسمح بتطبيق قدرات تشفريية مبارشة عىل حركة 

 املعطيات بني هذه التجهزيات املتنقةل.

III- أ و اس ترياد أ نواع  توريد
وسائل التشفري وحتليل 

 الشفرات

.
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 6امللحق رمق 
 أ نواع وسائل وخدمات التشفري وحتليل الشفرات املعفاة من الترصحي املس بق والرتخيص

 العمليات املعنية وسائل أ و خدمات التشفري وحتليل الشفرات

 :لقيام بتطبيقات موهجة للعموممعدة ل بطائق ذات معاجلات دقيقة قابةل للتعديل  -1

( عندما تكون القدرة التشفريية معدة وحمدودة فقط للخدمة بواسطة التجهزيات من  أ 
 هذا امللحق أ ومن   Iمن 6و 4و 3و 2ال نواع 

متاحة للمس تخدم وتكون معدة وحمدودة خصوًصا  ب( عندما ال تكون القدرة التشفريية
 من أ جل السامح حبامية املعطيات اجملزنة فهيا؛
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 ية أ و يف التدبري التقين.املرئية أ و السمع 
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تكل املفعةل من قبل الرشاكت املشغةل للش بكة من أ جل حامية القناة الراديوية واليت ال 

 ميكهنا القيام ابلتشفري املبارش بني التجهزيات الراديو ههرابئية. 

الهاتف الالسليك املوهجة للعموم اليت ال ميكن أ ن تقوم ابلتشفري املبارش من  أ هجزة -4
 هاتف اإىل أآخر.

برصية -التجهزيات املس تقةل املعدة واحملددة خصوًصا لضامن قراءة معطيات مسعية -5
وحيث ينحرص فك التشفري يف املعلومات لتشفري عىل اقدرة الدون أ ن تتوفر عىل 

 ويف التدبري التقين. السمعية البرصية

واحملددة لالس تخدام يف العمليات املرصفية أ و املالية ا صخصو املعدات املصممة  -6
 اإىل قدراهتا التشفريية. الولوجاملوهجة للعموم واليت ال ميكن للمس تخدم 
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 التشفريية.
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II- أ و تصدير وسائل  اس ترياد
 التشفري وحتليل الشفرات

حمطات رئيس ية التصاالت راديو خلوية جتارية مدنية معدة لضامن وصل جتهزيات  -1
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وسائل التشفري وحتليل 

 الشفرات
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سمح بتبادل املعطيات بيهنم عن طريق املعدات اجملصصة للعموم، واليت ت  -2 
االتصاالت الالسلكية، وعندما يمت تصممي القدرات التشفريية الوحيدة للمعدات وفقًا 

 IEEEو IEEE 802.15 التالية : ملعايري معهد همنديس الكهرابء واالإلكرتونيات
802.11 

 :وهجة حرصااملتنفذ خوارزمية التشفري اليت الوسائل 

 ) من دلن الشخص اذلايت اذلي يس توردها أ و ينقلها، مبا يف ذكل الس تخدام لأ 
لكرتونية؛  الاس تخدام بطريقة اإ

ب( أ و ل غراض التطوير أ و التحقق من الصحة أ و الربهنة من دلن الشخص اذلي يقوم 
لكرتونية.بطريقة مبا يف ذكل ابس تريادها أ و نقلها،   اإ

IV-  اس ترياد وسائل التشفري
 وحتليل الشفرات

وحتليل  اليت هتدف اإىل توظيف وسائل التشفري وحتليل الشفرات خدمات التشفري   -
 هذا امللحق؛ من I من 6و 5و 4و 3و 2و 1املتعلقة ابل نواع  الشفرات

املتعلق خبدمات الثقة بشأ ن  43.20خدمات الثقة اخلاضعة ل حاكم القانون رمق   -
 .املعامالت االإلكرتونية

V-  تقدمي خدمات التشفري
 وحتليل الشفرات 
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في) ص  ر) ((969.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) ووزي1) والتواصل) والثق فة) الشب ب) لوزي1) مشترك) ق1ار)

لللعهد) الدكتوراه) لسلك) الوطيية) البيداغوآية) الضوابط) على) فتر) ب ملص  قة) ()(1(( نوفلبر) (((  (999 امج1) ربيع) (7

الوطني)لعلوم)امث ر)والتراث.)

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.10.623 الصادر في 21 من ذي القعدة  1432 )19 أكتوبر 2011( بإعادة تنظيم املعهد الوطني لعلوم اآلثار 

والتراث، وال سيما املواد 4 و 8 و 9 و 10 و 11 منه ؛

وباقتراح من مجلس املؤسسة ؛

وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق بتاريخ 26 أبريل 2016 واللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي بتاريخ 31 مارس 2022،

قررا ما يلي :

املادة األولى

بهذا  ملحق  هو  كما  والتراث،  اآلثار  لعلوم  الوطني  للمعهد  الدكتوراه  لسلك  الوطنية  البيداغوجية  الضوابط  دفتر  على  يصادق 

القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك في الجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 2017-2016.

وحرر بالرباط في 7 ربيع اآلخر 1444 )2 نوفمبر 2022(.

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

*

*  *
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 الضوابط البيداغوجية الوطنية دفتر

 التراثللمعهد الوطني لعلوم اآلثار و لسلك الدكتوراه 

--------------------- 

 الضوابط البيداغوجية الوطنية 

 التراثاه للمعهد الوطني لعلوم اآلثار ولسلك الدكتور 

 تعريف  1د

تكوينا بواسطة البحث ومن أجل  ،" املعهد"باشار لله  ععده امل، التراثالوطني لعلوم اآلثار و  الدكتوراه للمعهديعتبر سلك 

 .البحث أمام لجنة املناقاشة ععد مناقاشة أعمال ،البحث، ويتوج عاشهادة الدكتوراه

تمكين  ياشتمل على مجموعة من التكوينات وأعمال البحث تهدف للى ،مسارا تكوينها في الدكتوراه تتوج شهادة الدكتوراه

في  الالزمة إلنجاز بحث علمي رفهع املستوى  الدكتوراه من اكتساب املعارف واملؤهالت والكفاءات الطالب املسجل لتحضير

  مجال تخصص املعهد.
 

  I.      الولوج شروط 

 الدكتوراه                       ولوج تكوينات سلك 2د

لحدى الاشهادات أو املاستر املتخصص ة شهاداملاستر أو شهادة بالنسبة لحاملي  باملعهدالدكتوراه  تفتح تكوينات سلك

التعلهم العالي أو لسلطة الحكومهة املكلفة بابالثقافة و  للسلطة الحكومهة املكلفة ماشترك بقرار الئحتهااملحددة  الوطنهة

كز مر بالدكتوراه  واملستوفين ملعايير القبول املحددة في امللف الوصفي لطلب اعتماد تكوينات لها، بمعادلتها شهادة معترف

 .لمعهدلالدراسات في الدكتوراه 

 ،املعايير في امللف الوصفي هذهتحدد ، و ملركز الدراسات في الدكتوراه تاععة بهداغوجهةلجنة  قبلمن  تقترح معايير القبول 

  .التعلهم العالي املتعلق بتنظهم 00.01تمد طبقا ملقتضهات القانون رقم تعو 
 

 بالدكتوراه التسجهل 3د

املاشرف على األستاذ و  باقتراح من مدير مركز الدراسات في الدكتوراه املعهد مدير قبلفي الدكتوراه من  ملترشحينيقبل تسجهل ا

 .األطروحة

 قبلقترحة من املالبحث  التسجهل لتحضير الدكتوراه الئحة مواضهع قصد الطالب الدراسات في الدكتوراه على يعرض مدير مركز

 19) 1432من ذي القعدة  21الصادر في  2.10.623رقم من املرسوم  19ا ملقتضهات املادة ددة طبقحالبحث امل ههاكل مسؤولي

البحث طبقا للمقتضهات املنصوص عليها في  ويحدد موضوع .( بإعادة تنظهم املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث2011أكتوبر 
 .مهثاق األطروحات

لتحضير  كل من الطالب املسجل ،ى مهثاق األطروحات املنصوص عله  ععده، يوقع علفي الدكتوراه ىاألولللمرة وعند التسجهل 

 .البحث املستقبل للطالب ههكلعن  ولؤ املس املاشرف على األطروحة ومدير مركز الدراسات في الدكتوراه وكذا األستاذالدكتوراه و 

 .دراسهةسنة  يجدد التسجهل في كلو 
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     II.      ث واملناقاشةلنجاز أعمال البح كهفهات سير 

 الدكتوراه مدة تحضير 4د

 .سنوات الدكتوراه ثالث يستغرق سلك لله  أعاله، املاشار 2.10.623 من املرسوم رقم 8 طبقا ملقتضهات املادة

باقتراح من مدير مركز  املعهد مدير طرفمن  ،على األكثرلسنة أو لسنتين  ، بصفة استثنائهة،املدة ويمكن تمديد هذه

 .املاشرف على األطروحة األستاذ كتوراه، وبعد استطالع رأيالد الدراسات في

 .الدكتوراه املستفهدين من تمديد مدة تحضير األطروحة للى مجلس مركز الدراسات في وتقدم سنويا قائمة

 

  

 

 األطروحة املاشرف على 5د

تحضير الدكتوراه ويسهر املسجل لالطالب عن األطروحة. ويضمن التأطير وتتبع  ولؤ املسهو  املاشرف على األطروحة

 .جودة األطروحة على

البحث  ههاكلينتمي إلحدى  أستاذا مؤهال ،األطروحة أستاذا للتعلهم العالي، وفي حالة تعذر ذلك املاشرف على يكون 

 .الدكتوراه للمعهد فياملستقبلة التاععة ملركز الدراسات 

 

 

 األطروحات مهثاق      6د

على  املاشرفاألستاذ ات املتبادلة بين كل من الطالب املسجل لتحضير الدكتوراه و األطروحات االلتزام يحدد مهثاق

 .للطالب البحث املستقبل ههكلعن  ولواملسؤ األطروحة ومدير مركز الدراسات في الدكتوراه 

 :ليما ي ،على الخصوص ،وتاشمل هذه االلتزامات 

 األطروحة؛ مسطرة اختهار موضوع   -

 ؛نجاز وتقدم أعمال البحثإل  ظروف العمل الالزمة   -

 التأطير والتتبع؛   -

 ؛الطالب املسجل لتحضير الدكتوراه حقوق وواجبات   -

 .تمديد مدة تحضير األطروحة شروط وكهفهات   -
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 األطروحة الترخهص بمناقاشة      7د

األستاذ و  ات في الدكتوراه،، باقتراح من مدير مركز الدراساملعهد مدير قبلاألطروحة من  يمنح الترخهص بمناقاشة
 .على األطروحة املاشرف

نسخة  (20) ينعاشر نسخ من األطروحة و  (10عاشر ) للمعهد الطالب املسجل لتحضير الدكتوراه وقبل املناقاشة، يقدم
 .ملخصها من

، يعهنون لينلهم العالي أو األساتذة املؤهعلى ثالثة مقررين من بين أساتذة التع ، ألجل تقههمها،تعرض أطروحة املترشح
ويتعين أن  .األطروحة املاشرف علىاألستاذ ، و مدير مركز الدراسات في الدكتوراهععد استطالع رأي  املعهد، مديرطرف  من

 .املعهدمن خارج  ،على األقل ،يكون أحد املقررين

 .للمناقاشة كتابها ومعلال ياشير فه  للى رأي  بقبول أو عدم قبول األطروحة يعد كل مقرر تقريرا

 .ليجابهين ،على األقل ،باملناقاشة لال لذا كان تقريران وال يمكن منح الترخهص

يوما قبل تاريخ  20املعهد كما يناشر ملخص عن األطروحة داخل  ،املناقاشة بهذه التقارير قبل املناقاشة وتتم موافاة لجنة
 .املناقاشة

 .طاععا سريا ثنائهة،، بصفة استلذا كان موضوع األطروحة يكتس ي لال ،هةعلنتكون املناقاشة 

  

           األطروحة لجنة مناقاشة                   8د

استطالع  ععد ،اسات في الدكتوراهرئيس لجنة املناقاشة وأعضاءها، وذلك باقتراح من مدير مركز الدر  املعهد مديريعين 
املاشرف على األستاذ ضمنهم  من املاشرف على األطروحة. وتضم لجنة املناقاشة على األقل أربعة أعضاء األستاذ رأي

 .األطروحة

العالي أو أساتذة  اللجنة أساتذة للتعلهم وأن يكون باقي أعضاء أستاذا للتعلهم العالي، أن يكون  اللجنة رئيسعلى ويتعين 
 .املترشح الطالب معترف بخبرتها في مجال تخصص من خارج املعهد االقتضاء، شخصهاتوعند  ،مؤهلين
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 األطروحة رفض قبول أو 9د

 .أعضائها األطروحة ععد مداولة اللجنة. ويعد رئيس اللجنة تقريرا عن املناقاشة يوقع  مجموع يعلن عن قبول أو رفض

 .جدا األطروحة، ياشير تقرير املناقاشة للى لحدى امليزتين التالهتين: ماشرف، أو ماشرف وفي حالة قبول 

 .العلمي والتقني طروحة في األوساط الجامعهة، وكذا باملركز الوطني للبحثوقبول األطروحة، توزع األ  ععد املناقاشة العلنهة

خذ الدكتوراه األ  ينبغي على الطالب املسجل لتحضير الاشأن، و، يجب لعداد تقرير معلل في هذا األطروحة وفي حالة رفض

 .األطروحة ، وتحدد ل  هذه اللجنة أجال ملناقاشةععين االعتبار مالحظات اللجنة

 

 الدكتوراه تسلهم شهادة 10د

مركز الدراسات في الدكتوراه وعنوان  فيها اسم ويبين املعهد، مدير يوقع عليها ،من طرف املعهد شهادة الدكتوراهسلم ت

 التالهتين:وصفاتهم العلمهة. وتتضمن هذه الاشهادة لحدى امليزتين  وتخصص األطروحة، وكذا أسماء أعضاء اللجنة

 .جدا ماشرف أو ماشرف

 

     III.      التأطير البهداغوجي وإجراءات  تنظهم عملهة 

 التنظهم 11د

رقم من املرسوم  10 ةداطبقا ملقتضهات امل ،ينظم سلك الدكتوراه بمركز الدراسات في الدكتوراه املحدث باملعهد

 .املاشار لله  أعاله 2.10.623

ويدمج بإحدى  ،املاشرف على األطروحة األستاذ هةلتحضير الدكتوراه بإنجاز أعمال  تحت مسؤول ويقوم الطالب املسجل

  .السالف الذكر 2.10.623رقم  من املرسوم 19املحددة طبقا ملقتضهات املادة  البحث ههاكل

تكوينات ) ، ياشارك الطلبة املسجلون لتحضير الدكتوراه في التكوينات التكمهلهة اإلجباريةالبحث باإلضافة للى أناشطة

والتدريب على القهام  واللغات والتواصل واملدخل للبهداغوجهة الجامعهةمنهجهة البحث العلمي و خاصة وتدبير املاشاريع 

 (.الدكتوراه حول  ومنتديات بمهام التأطير واإلشراف وتنظهم ملتقهات

 .ساعة 200للتكوين التكمهلي امللقن خالل تحضير الدكتوراه في  يحدد الغالف الزمني
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               االعتماد امللف الوصفي لطلب 12د

الخصوص  ، وياشير على وج راه وفق ملف وصفي معد لهذا الغرضتكوينات مركز الدراسات في الدكتو  يقدم طلب اعتماد

 :للى

 هد الوطني لعلوم اآلثار و التراث؛املع   ·

 في املركز ؛ املؤسسات األعضاء   ·

 ؛ اسم املركز   ·

 املعرفهة؛ الحقل أو الحقول    ·

 املطلوبة؛ التأشيرات وأاآلراء    ·

 ؛ املركز( البحث ومجاالت األناشطة والتكوينات التكمهلهة املرتقبة ومجلس ههاكل) تعريف املركز   ·

املاستر املتخصص و  ومسالك املاسترالدكتوراه )األناشطة املرتقبة والربط بين التكوين في الدكتوراه  وصف التكوينات في   ·

 ؛ (ون والوسائل املادية واملالهة والاشراكات والتعاون الولوج واملتدخل شروطو 

 .مهثاق األطروحات   ·

 .للمركز النظام الداخلي   ·

 

 

 االعتماد 13د

 يعرض ، الدكتوراه، الذيمركز الدراسات في مجلس  طرفقترح طلب اعتماد التكوينات في سلك الدكتوراه للمعهد من ي

ى السلطة الحكومهة لل يوج قصد لبداء الرأي، و مجلس التنسهق  ، علىاملؤسسة طرف مجلس ععد املصادقة عله  من

 .قصد االعتماد املكلفة بالتعلهم العالي

 .12طبقا للملف الوصفي املحدد في د  يعبأ طلب االعتماد

ع رأي استطال  ، ععدلحكومهة املكلفة بالتعلهم العاليالسلطة ا قبلمركز الدراسات في الدكتوراه من  يمنح اعتماد تكوينات

 .اللجنة الوطنهة لتنسهق التعلهم العالي

تقديم تقرير حول  املعهدكما يتعين على  ،، قابلة للتجديد ععد خضوع التكوينات للتقههمأربع سنوات يمنح االعتماد ملدة

 .للى اللجنة السالفة الذكر ،توراه ععد مرور نصف مدة االعتمادتكوينات مركز الدراسات في الدك

 .، يتعين لتمام األطروحات التي تم الاشروع فيهااالعتماد تجديدوفي حالة عدم 

 

؛
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  9(9.(( رقم) املستدامة) والتيلية) الط قي) االنتق ل) لوزي91)  ق1ار)

ص  ر)في)7))من)آل  ى)األولى 999) )))) يسلبر)))1)()بتغيير)

 ((5 .(9 رقم) املستدامة) والتيلية) واملع  ن) الط قة) وزي1) ق1ار)

البحث) 9)1)()بليح)رجصة) 991) )9))م رس) 7)رآب) في) الص  ر)

 « LALLA MIMOUNA املسل 9) الهيدروك ربورات) موا ) عن)

وش1كة) واملع  ن) للهيدروك ربورات) الوطني) لللكتب) (SUD »

.» SDX ENERGY MOROCCO (UK( LIMITED «

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

رقم 1253.19 الصادر في 7 رجب 1440 )14 مارس 2019( بمنح رخصة 

 »LALLA MIMOUNA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث 

 »SDX وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   SUD«

»Energy Morocco )UK) Limited ؛

وعلى القرار املشترك لوزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة 

ووزيرة االقتصاد واملالية رقم 3012.22 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1444 

النفطي  باالتفاق   1 رقم  امللحق  علــــى  باملوافقة   )2022 نوفمبر   3(

»LALLA MIMOUNA SUD« املبرم في 28 من محرم 1443 )6 سبتمبر 2021( 

 »SDX Energy بين املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن وشركة

،Morocco )UK) Limited«

قررت ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على   تغير 

رقم 1253.19 الصادر في 7 رجب 1440 )14 مارس 2019( :

 »LALLA MIMOUNA SUD«  املادة الثالثة. - تسلم رخصة البحث املسماة«

»لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدئ من 14 مارس 2019.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من جمادى األولى 1444 )12 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : ليلى بنعلي.

  9 5.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة  اللجنة  وبعد استشارة 

3 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في التدبير :

– Master of business administration relations et affaires 

internationales, délivré en date du 5 décembre 2018, par 

l’Université Wesford Genève - Suisse.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

نصوص)ج صة
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  995.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة  اللجنة  وبعد استشارة 

3 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في العلوم السياسية :

– Grade de master parcours : intégration et mutations en 

méditerranée et au moyen-orient, délivré en date du 17 

mars 2017, par l’Institut d’études politiques de Grenoble 

Communauté Université Grenoble Alpes - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  996.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 29 سبتمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit

– Diplôme de licence droit, économie, gestion, mention : 

droit, délivré en date du 23 février 2016, par l’Université 

Paris Descartes - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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  997.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة  اللجنة  وبعد استشارة 

3 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر املتخصص، الشهادة التالية في التدبير :

– Diplôme de master économie, gestion, à finalité 

professionnelle, mention : managment, spécialité : 

management des systèmes d’information et de 

connaissance, délivré en date du 11 décembre 2014, par 

l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  998.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على القانون رقم 15.89 املتعلق بتنظيم مهنة الخبرة املحاسبية 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املحاسبين  الخبراء  هيئة  وإنشاء 

رقم 1.92.139 الصادر في 14 من رجب 1413 )8 يناير 1993( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.89.519 الصادر في 23 من ذي الحجة 1410 

)16 يوليو 1990( املتعلق بالدبلوم الوطني لخبير محاسب ؛

وعلى املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة  اللجنة  وبعد استشارة 

3 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدبلوم الوطني لخبير محاسب، الشهادة التالية :

– Titre de comptable professionnel agréé )CPA), délivré en 

date du 18 septembre 2014, par l’Ordre des comptables 

professionnels agréé du Québec - Canada, assorti de 

l’expertise professionnelle - CGA, délivrée en date du 

13 mars 2013, par HEC Montréal - Canada,

املقاوالت،  اقتصاد   : اختيار  االقتصادية،  العلوم  في  وباإلجازة 

واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  من  املسلمة   1999 ماي  دورة 

واالجتماعية بمكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



19 الجريدة الرسمية عدد 7160 -)19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(  

  999.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة  اللجنة  وبعد استشارة 

3 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في إدارة هندسة البرمجيات :

– Degree of master of science, information systems, délivré 

en date du 20 septembre 2021, par Strayer University - 

United States.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  951.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

الشهادة التالية :

– Diplôme programme grande école / grade de master, 

délivré en date du 30 janvier 2021, par l’Institut supérieur 

de gestion - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7160 -)19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(الجريدة الرسمية    (1

  95(.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Administration des affaires

– Degree of bachelor of business administration magna 

cum laude, délivré en date du 7 mai 2016, par Florida 

international University - USA.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  95(.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Comptabilité et finance تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Degree of master of arts in accounting and finance 

University of Fribourg, délivré en date du 13 avril 2017, 

par l’Université de Fribourg - Suisse.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



)) الجريدة الرسمية عدد 7160 -)19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(  

  95 .(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

الشهادة التالية :

– Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de Marseille 

programme grande école )ESC) / grade de master, délivré 

en date du 17 mai 2014, par Euromed management, 

Académie d’Aix-Marseille - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  959.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Droit international في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: privé

– Diplôme de master droit, mention : droit international, 

spécialité : droit international privé et du commerce 

international, finalité recherche, délivré en date du 

18 juillet 2018, par l’Université Paris II - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7160 -)19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(الجريدة الرسمية    ((

  955.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit

– Diplôme de licence, dans le domaine droit, économie, 

gestion, mention : droit, délivré en date du 16 novembre 

2016, par l’Université Grenoble Alpes - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  956.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit international تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention : 

droit international, délivré en date du 19 novembre 2019, 

par l’Université Paris Nanterre- France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7160 -)19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(   ) الجريدة الرسمية

  957.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit privé

– Maîtrise en droit, mention : droit des affaires 

internationales, délivrée en date du 17 juillet 2018, par 

l’Université Paris II - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  958.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit de l’entreprise

– Diplôme de maîtrise droit économie gestion, mention : 

droit de l’entreprise, délivré en date du 23 octobre 2020, 

par l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7160 -)19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(الجريدة الرسمية    (9

  959.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit privé

– Diplôme de licence droit, économie, gestion, mention : 

droit, délivré en date du 13 septembre 2019, par 

l’Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  961.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit privé

– Diplôme de licence droit, économie, gestion, mention : 

droit, délivré en date du 29 août 2022, par l’Université 

Paris - Panthéon - Assas - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



5) الجريدة الرسمية عدد 7160 -)19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(  

  96(.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Marketing تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Degree of doctor of philosophy, délivré en date du 

22 décembre 2020, par Universiti Malaysia Sarawak -  

Malaisie.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  96(.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Management تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– La laurea magistrale in economia manageriale, délivrée 

en date du 23 septembre 2021, par Universita degli studi 

di Cagliari - Italie.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



عدد 7160 -)19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(الجريدة الرسمية    (6

  96 .(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Actuariat

– Grade de bachelier ès sciences )B.Sc.) en actuariat, délivré 

en date du 19 octobre 2004, par l’Université du Québec à 

Montréal - Canada.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  969.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتحد2د)بعض)املع  الت)بين)الشه  ات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 16 نوفمبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Marketing, vente تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme de master droit, économie, gestion, mention : 

marketing, vente, parcours marketing et ingénierie de la 

franchise et du commerce en réseau, délivré en date du 

18 février 2022, par l’Université de Mulhouse Haute - 

Alsace - France.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.



7) الجريدة الرسمية عدد 7160 -)19 جمادى اآلخرة 1444 )12 يناير 2023(  

  98(.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)
 ((1(( )6)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((( في) ص  ر)
بتتليم)الق1ار)رقم))89.1)) الصادر في 9))من)ذي)القعد9) )9) 
تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) بتحد2د)الئحة) )7))2ي 12) 11)()

 كتور)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 
الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
للطب  الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 
(الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)فيدرالية)روسي ):

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

» – Qualification de pharmacien, dans la spécialité 
» pharmacie, délivrée en date du 30 juin 2020, par 
» l’Université d’Etat nationale de recherche de Belgorod -  
» Fédération de Russie ;

» – Qualification de pharmacien, dans la spécialité 
» pharmacie, délivrée en date du 22 juin 2021, par 
» l’Université médicale de recherche de Privoljski Nijni 
» Novgorod - Fédération de Russie ;

» – Qualification de pharmacien, dans la spécialité 
» pharmacie, délivrée en date du 23 juin 2021, par 
» l’Université d’Etat de chimie et de pharmacie de Saint- 
» Pétersbourg - Fédération de Russie ;

» – Qualification de pharmacien, dans la spécialité 
» pharmacie, délivrée en date du 24 juin 2021, par 

» l’Université d’Etat de médecine de Saratov V.I. 

» Razoumovskova - Fédération de Russie ;

» – Qualification de pharmacien, dans la spécialité 

» pharmacie, délivrée en date du 28 juin 2021, par 

» l’Université de la Russie de l’Amitié des Peuples 

» Moscou - Fédération de Russie ;

» – Qualification de pharmacien, dans la spécialité 

» pharmacie, délivrée en date du 2 juillet 2021, par 

» l’Université d’Etat de Iaroslav Le Sage de Novgorod - 

» Fédération de Russie ;

» – Qualification de pharmacien, dans la spécialité 

» pharmacie, délivrée en date du 6 juillet 2021, par  

» l’Université d’Etat de médecine d’Astrakhan - 

» Fédération de Russie ;

» – Qualification de pharmacien, dans la spécialité 

» pharmacie, délivrée en date du 7 juillet 2021, par 

» l’Académie d’Etat de pharmacie de Perm - Fédération 

» de Russie ;

» – Qualification pharmacien, spécialité : pharmacie, délivrée 

» en date du 7 juillet 2021, par l’Université d’Etat Chuvash 

» nommée d’après I.N. Ulyanov - Fédération de Russie ;

» – Qualification de pharmacien, dans la spécialité 

» pharmacie, délivrée en date du 14 juillet 2021, par  

» l’Université d’Etat de médecine de Volgograd - 

» Fédération de Russie,

» يجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر 

»ينجز لدى مشرف على التدريب (صيدلية أو مؤسسة صيدلية( مقبول 

 »من طرف املجلس الوطني لهيئة الصيادلة يشهد على صحة التدريب

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى األولى 1444 )16 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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  98 .(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )6)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((( في) ص  ر)

بتتليم)الق1ار)رقم))89.1)))الص  ر)في)9))من)ذي)القعد9) )9) 

تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) بتحد2د)الئحة) )7))2ي 12) 11)()

 كتور)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

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

للطب  الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 

(الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)أوك1اني ):

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

» – Master’s degree, pharmacy, qualification pharmacist, 

» master of pharmacy, délivré en date du 30 juin 2021, par 

» National University of pharmacy - Ukraine ;

» – Master’s degree, qualification master of pharmacy, 

» délivré en date du 30 juin 2021, par Zaporizhzhia state 

» medical University - Ukraine ;

» – Master’s degree pharmacy and industrial pharmacy  

» qualification pharmacist, délivré en date du 17 juin 

» 2021, par Dnipro state medical University - Ukraine ;

» – Master’s degree, pharmacy industrial pharmacy, 

» qualification pharmacist, délivré en date du 30 juin 2021, 

» par Odessa national medical University - Ukraine ;

» – Master’s degree, pharmacy, qualification master of 

» pharmacy, délivré en date du 25 juin 2021, par 

» Bogomolets national medical University - Ukraine,

»يجب أن تقرن هذه الدبلومات واأللقاب بتدريب مدته ستة أشهر 

»ينجز لدى مشرف على التدريب (صيدلية أو مؤسسة صيدلية( مقبول 

التدريب  لهيئة الصيادلة يشهد على صحة  »من طرف املجلس الوطني 

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى األولى 1444 )16 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  999.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتتليم)الق1ار)رقم))89.1)) الص  ر)في 9))من)ذي)القعد9) )9) 

تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) بتحد2د)الئحة) )7))2ي 12) 11)()

 كتور)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :
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 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

للطب  الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 

(الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)روم ني ):

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

» – Titlul de farmacist, in domeniul de studii sanatate, 
» programul de studii farmacie, délivré en date du 
» 24 juin 2021, par Facultatea de farmacie, Universitatii 
» de medicina si farmacie »IULIU Hatieganu« din Cluj 
» Napoca - Roumanie,

»يجب أن تقرن هذه الشهادة بتدريب مدته ستة أشهر ينجز لدى 
من  مقبول  صيدلية(  مؤسسة  أو  (صيدلية  التدريب  على  »مشرف 
التدريب  صحة  على  يشهد  الصيادلة  لهيئة  الوطني  املجلس  »طرف 

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى األولى 1444 )19 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  995.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)
 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتتليم)الق1ار)رقم))89.1)) الص  ر)في 9))من)ذي)القعد9) )9) 
تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) بتحد2د)الئحة) )7))2ي 12) 11)()

 كتور)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 
الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
للطب  الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 
(الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)مص1):

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

»- درجة البكالوريوس في الصيدلة املسلمة بتاريخ 31 أكتوبر 2017 
»من كلية الصيدلة، جامعة القاهرة، مصر.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى األولى 1444 )19 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  996.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)
 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتتليم)الق1ار)رقم))89.1)) الص  ر)في 9))من)ذي)القعد9) )9) 
تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) بتحد2د)الئحة) )7))2ي 12) 11)()

 كتور)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 
الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :
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 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
للطب  الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 
(الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)األر ن):

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

»- درجة البكالوريوس في الصيدلة، املسلمة بتاريخ 30 يناير 2020 
»من كلية الصيدلة، الجامعة األردنية، األردن،

»يجب أن تقرن هذه الشهادة بتدريب مدته ستة أشهر ينجز لدى 
من  مقبول  صيدلية(  مؤسسة  أو  (صيدلية  التدريب  على  »مشرف 
التدريب  صحة  على  يشهد  الصيادلة  لهيئة  الوطني  املجلس  »طرف 

»الذي تصادق عليه اللجنة القطاعية املعنية.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى األولى 1444 )19 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  997.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)
 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتتليم)الق1ار)رقم))89.1)) الص  ر)في 9))من)ذي)القعد9) )9) 
تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) بتحد2د)الئحة) )7))2ي 12) 11)()

 كتور)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 
الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
للطب  الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 

(الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 
»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)السييغ ل):

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

» – Grade de docteur en pharmacie, option : officine, 
» délivré par la Faculté de médecine, de pharmacie et 
» d’odontologie-stomatologie - Université Cheikh - Anta-
» Diop de Dakar - Sénégal.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى األولى 1444 )19 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  998.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)
 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتتليم)الق1ار)رقم))89.1)) الص  ر)في 9))من)ذي)القعد9) )9) 
تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) بتحد2د)الئحة) )7))2ي 12) 11)()

 كتور)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 
الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 
رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل
للطب  الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 
(الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :
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.......................................................................................................«

»-)السويد):

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

» – Degree of master of science in pharmacy, délivré en 

» date du 4 mai 2022, par Goteborgs Universitet - Suède.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى األولى 1444 )19 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  999.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتتليم)الق1ار)رقم))89.1)) الص  ر)في 9))من)ذي)القعد9) )9) 

تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) بتحد2د)الئحة) )7))2ي 12) 11)()

 كتور)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

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

للطب  الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 

(الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)اسب ني ):

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

» – Titulo universitario oficial de graduado en farmacia, 

» délivré par Universidad San Jorge - Espagne ;

» – Titulo universitario oficial de graduada en farmacia, 

» délivré par Universidad San Pablo - CEU - Espagne ;

» – Titulo universitario oficial de grado en farmacia, délivré 

» par Universidad Europea Madrid - Espagne.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى األولى 1444 )19 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  511.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتتليم)الق1ار)رقم))89.1)) الص  ر)في 9))من)ذي)القعد9) )9) 

تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) بتحد2د)الئحة) )7))2ي 12) 11)()

 كتور)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :
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 »املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

للطب  الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 

(الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)بلجيك ):

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

» – Grade académique de master en sciences 

» pharmaceutiques, à finalité spécialisée, délivré par 

» la Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales - 

» Université catholique de Louvain - Belgique.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى األولى 1444 )19 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

  51(.(( رقم) واالبتك ر) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوزي1) ق1ار)

 ((1(( )9)) يسلبر)  (999 األولى) آل  ى) من) ((9 في) ص  ر)

بتتليم)الق1ار)رقم))89.1)) الص  ر)في 9))من)ذي)القعد9) )9) 

تع  ل) بلوم) التي) الشه  ات) بتحد2د)الئحة) )7))2ي 12) 11)()

 كتور)في)الصيدلة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

27 أكتوبر 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

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

للطب  الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور  »دبلوم 

(الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  »والصيدلة، 

»العلمية( أو ما يعادلها :

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

»-)بلجيك ):

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

» – Grade académique de master en sciences 

» pharmaceutiques, à finalité spécialisée, délivré en l’année 

» académique 2013-2014, par la Faculté de pharmacie et  

» des sciences biomédicales, Ecole de pharmacie, 

» Université catholique de Louvain - Belgique, assorti 

» d’une attestation d’évaluation des connaissances et des 

» compétences, délivrée par la Faculté de médecine et de 

» pharmacie de Rabat - le 18 juillet 2022.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من جمادى األولى 1444 )19 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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في ص  ر) ( 981.(( رقم) والغ ب ت) واملي ه) الق1وية) والتيلية) البح1ي) والصيد) الفالحة) ووزي1) الداجلية) لوزي1) مشترك)  ق1ار)

)))من)آل  ى)األولى)999) )6)) يسلبر)))1)()2ق�ضي)بليح)قطع)محدثة)بعق ر)ت بع)للجل عة)الساللية)»أوال )سعيد«)

الواقع) اجل) ائ91)ال1ي)ب لحوز)بإقليم)قلعة)الس1اغية.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

 الواقعة في دوائر الري، كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 64.17 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.117 بتاريخ

7 ذي الحجة 1440 )9 أغسطس 2019( ؛

بإقليم  بالحوز  الري  دوائر  بتحديد   )1969 يوليو   25(  1389 األولى  جمادى   10 في  الصادر   2.69.34 رقم  املرسوم  وعلى 

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

لالستثمارات الفالحية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير الداخلية رقم 2051.08 الصادر في 8 ذي القعدة 1429 )7 نوفمبر 2008( باملصادقة على الئحة 

ذوي الحقوق الخاصة بالعقار التابع للجماعة الساللية أوالد سعيد الواقع بدوائر الري بالحوز بإقليم قلعة السراغنة ؛

 3705.21 رقم  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  ووزير  الداخلية  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1443 )3 ديسمبر 2021( يق�ضي بالتجزيء لفائدة املالك على الشياع العقار الجماعي للملك املسمى 

»بالد العين أوالد سعيد« التابع للجماعة الساللية »أوالد سعيد« والواقعة داخل دائرة الري الحوز بإقليم قلعة السراغنة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

العين  »بالد  املسمى  للعقار  التمليك  عملية  من  املستفيدين  أسماء  قائمة  املشترك،  القرار  بهذا  املرفقة  الالئحة  في  تحدد 

أوالد سعيد« التابع للجماعة الساللية »أوالد سعيد«.

املادة الثانية

تمنح القطع املحدثة بالرسم العقاري عدد 22/54313 لذوي الحقوق املحددة أسماؤهم في الالئحة املذكورة في املادة األولى 

أعاله، باعتبارهم مالكين على الشياع للعقار، التابع للجماعة الساللية »أوالد سعيد« بإقليم قلعة السراغنة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من جمادى األولى 1444 )16 ديسمبر 2022(.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات، وزير الداخلية،

اإلمضاء : محمد صديقي. اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

* *
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والغ ب ت) واملي ه) الق1وية) والتيلية) البح1ي) والصيد) الفالحة) لوزي1) ق1ار)

رقم))).)55 )ص  ر)في)7))من)آل  ى)األولى)999) )))) يسلبر)))1)) 

بإسي  )انتداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  حرة،  بصفة  البيطرية  والصيدلة  والجراحة 

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

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

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

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

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

وعلى املرسوم 2.94.264 الصادر في 10 محرم 1416 )9 يونيـــو 1995( 

1.93.230 بتاريخ  لتطبيــق الظهــير الشــريف املعتـبـر بمثابة قانون رقم 

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

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

األسعد  عصام  السيد  إلى   21.80 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم CN/2022/1768 بتاريخ 17 نوفمبر 2022.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.
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ق1ار)لوزي1)الفالحة)والصيد)البح1ي)والتيلية)الق1وية)واملي ه)والغ ب ت)

رقم))). 55 )ص  ر)في)7))من)آل  ى)األولى)999) )))) يسلبر)))1)) 

بإسي  )انتداب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

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

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

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

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

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

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

2 من القانون  يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل 

التهامي  الوزاني  أحمد  السيد  إلى   21.80 رقم  أعاله  إليه  املشار 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم CN/2022/1769 بتاريخ 17 نوفمبر 2022.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 27 من جمادى األولى 1444 )22 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

مق1ر)لوزي1)التجهيز)وامل ء)رقم))).976 )ص  ر)في)9))من)آل  ى)األولى)999) )9)) يسلبر)))1)()ب إلذن)ب لتخلي)عن)ملكية)

القطع)األرضية)الالزمة)لبي ء)سد)بني)عزيل ن))ميطقة)األشغ ل)والط1يق)املؤ 2ة)إلى)السد()بإقليم)الدريوش

وزير التجهيز واملاء،

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

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

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

وعلى املرسوم رقم 2.21.410 الصادر في 5 ذي القعدة 1442 )16 يونيو 2021( بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد بني 

عزيمان بإقليم الدريوش ؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري الذي أجري فيما بين فاتح يونيو وفاتح أغسطس 2022 بمقر جماعة أزالف بإقليم 

الدريوش ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

يؤذن بالتخلي عن ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول صحبته واملعلم عليها باللون األحمر في التصميمين التجزيئيين 

ذوي املقياس 1/1000 املضافين إلى أصل هذا املقرر :
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املادة الثانية. - ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من جمادى األولى 1444 )14 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : نزار  بركة.
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 ق1ار)لوالـي)آهـة)ف س)-)مكي س)رقم))).87  )ص  ر)في))))من)آل  ى

ع مل ق1ار) على) افقة) ب ملو ()(1(( )7) يسلبر)  (999  األولى)

العل1انية) الكتلة) تيلية) مخطط) بإق1ار) الق �ضي) ت ز9) إقليم)

الق1وية)مل1كز)الكوزات)بجل عة)الكوزات.

والي جهة فاس - مكناس،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

القروية كما تم تغييره وتتميمه ؛

جمادى  فاتح  في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

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

 وقع تغييره وتتميمه باملرسوم رقم 2.15.716 بتاريخ 9 ذي الحجة 1436

)23 سبتمبر 2015( ؛

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

)5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تنمية  مخطط  بإقرار  القا�ضي  تازة  إقليم  عامل  قرار  على  يوافق 

الكتلة العمرانية القروية ملركز الكوزات بجماعة الكوزات (املخطط 

رقم AUT/21/402( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بفاس في 12 من جمادى األولى 1444 )7 ديسمبر 2022(.

اإلمضاء : السعيد زنيبر.

*

*  *

 ق1ار)لع مل)إقليم)ت ز9

 بإق1ار)مخطط)تيلية)الكتلة)العل1انية)الق1وية

 مل1كز)الكوزات

عامل إقليم تازة،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات بتازة بتاريخ 17 ديسمبر 2021 ؛

وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز واملاء بتازة بتاريخ 25 نوفمبر 2021 ؛

دورته  خالل  الكوزات  جماعة  مجلس  أبداه  الذي  الرأي  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 4 مارس 2022 ؛

 2022 يوليو   13 إلى  يونيو   13 من  املباشر  اإلداري  البحث  نتائج  وعلى 

بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكوزات   ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  يقر 

(املخطط رقم AUT/21/402( امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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ق1ار)لللجلس)األعلى)لالتص ل)السلعي)البص1ي)رقم))).76)ص  ر)في)
بوضع) الق �ضي) ()(1(( 2وليو) ((9( الحجة) 99)  ذي) من) ((9
تقدمه ) التي) را 2و) اإلذاعية هيت) للخدمة) التحلالت)  فتر)

ش1كة)هيت)را 2و)ش.م.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

العليا  الهيأة  تنظيم  بإعادة  املتعلق   11.15 رقم  القانون  على  بناء 
 لالتصال السمعي البصري، خصوصا املادتين 3 (املقطع 4( و4 (املقطع 1(

منه ؛

البصري، السمعي  باالتصال  املتعلق   77.03 رقم  القانون   وعلى 
كما تم تغييره وتتميمه، خصوصا املواد 13 و 26 و 38 منه ؛

 ،2022 ماي   25 بتاريخ  ش.م،  راديو  هيت  شركة  قبول  وبعد 
ملقتضيات دفتر التحمالت الجديد للخدمة اإلذاعية هيت راديو ؛

وبعد االطالع على وثائق دراسة الطلب املنجزة من طرف املديرية 
العامة لالتصال السمعي البصري،

وبعد املداولة :

اإلذاعية  الخدمة  الستغالل  تحمالت  دفتر  مقتضيات  يحدد   -  1
هيت راديو التي تقدمها شركة هيت راديو ش.م، املرفقة نسخة أصلية 

منه بهذا القرار ؛

الذكر  السالف  التحمالت  دفتر  وكذا  هذا  قراره  بنشر  يأمر   -  2
بالجريدة الرسمية وتبليغهما إلى شركة هيت راديو ش.م. ؛

3 - يقرر بأن دفتر التحمالت املؤطر للخدمة اإلذاعية هيت راديو، 
أعده  الذي  تحمالتها  دفتر  محل  ويحل  يلغي  القرار،  هذا  موضوع 
املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري واملوقع، باملوافقة، من قبل 

شركة هيت راديو ش.م. بتاريخ 22 ماي 2009 ؛

القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي  تم تداول هذا 
1443 الحجة  ذي  من   29 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  خالل   البصري 

البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  بمقر   ،)2022 يوليو   29(
والسيدات  رئيسة،  أخرباش،  لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط، 
الشاوي  القادر  وعبد  الكنسو�ضي  وجعفر  الرغاي  نرجس  والسادة 
الوديي وعلي البقالي الحسني وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�ضي 

وبديعة الرا�ضي ومحمد املعزوز، أعضاء.

عن املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري :

الرئيسة،

اإلمضاء : لطيفة أخرباش.

*
*  *

 فتر)التحلالت

 الخدمة)اإلذاعية)هيت)را 2و

املقدمة)من)ط1ف)ش1كة)هيت)را 2و)ش.م

رموز

يراد بما يلي ألجل تطبيق هذا الدفتر :

- الق نون)امليظم)للهيأ9)العلي  : القانون رقم 15.11 املتعلق بإعادة 

من  21 بتاريخ  البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة   تنظيم 

ذي القعدة 1437 )25 أغسطس 2016( ؛

77.03 املتعلق  : القانون رقم  قـ نون)االتص ل)السلعي)البص1ي   -

باالتصال السمعي البصري، كما تم تغييره وتتميمه ؛

- الهـيأ9)العلي  : الهيأة العليا لالتصال السمعي البصري ؛

- املجلس)األعلى : املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري ؛

- املتـعـهـــد : شـركة هيت راديو ش.م الحاصلة على ترخيص من أجل 

تقديم خدمة إذاعية بالتشكيل الترددي إف.إم ؛

التحمالت  راديو موضوع دفتر  الخدمة اإلذاعية هيت   : الخــدمـة   -

هذا.

تــعــ ريـــف

ألجل تطبيق هذا الدفتر، يراد بما يلي :

خارج  برامجها،  غالبية  تكون  التي  الخدمة   : ميقولة  غير) جدمة)  -

املنوعات املوسيقية، غير منقولة من برامج خدمة إذاعية أجنبية، 

وذلك في إطار الشروط املحددة بموجب قرار املجلس األعلى رقم 

07.27 الصادر في 19 من شوال 1428 )31 أكتوبر 2007( املتعلق 

بالخدمات السمعية البصرية غير املنقولة ؛

- االتص ل)اإلشــه ري : اإلشهار ،موقعة املنتوجات والرعاية حسب 

البصري  السمعي  باالتصال  املتعلق   77.03 رقم  القانون  مدلول 

كما تم تغييره وتتميمه ؛

- ُمــْعــلـِـن : كل شخص يربطه باملتعهد التزام تعاقدي للترويج التجاري 

السمه أو عالماته أو منتوجاته أو خدماته أو أنشطته أو منجزاته، 

كيفما كان شكل الخطابات اإلشهارية املستعملة ؛

- جدمة)موسيقية : الخدمة التي تخصص فيها نسبة 85 % من مدة 

البث والبرمجة للموسيقى.

املجلس)األعلى)لالتص ل)السلعي)البص1ي
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الباب األول

معطي ت)ع مة)تتعلق)ب لترجيص)والخدمة)واملتعهد

املادة األولى

موضوع)الترجيص

الغرض من الترخيص إحداث واستغالل خدمة إذاعية موسيقية، 

غير منقولة ، ذات تغطية وطنية تبث بالتشكيل الترددي إف.إم.

يمكن بث الخدمة بطريقة مماثلة عبر االنترنيت واألقمار االصطناعية 

(الساتل(، في الوقت نفسه و/ أو بفارق في التوقيت، دون أن يؤثر ذلك، 

في أي حال من األحوال، على وحدتها كما تحددها شروط البث والتغطية 

في دفتر التحمالت هذا.

املادة 2

مد9)الترجيص)وتغيير)مقتضي ته

يجدد الترخيص ملدة خمس (5( سنوات ابتداء من تاريخ 11 ماي 2020. 

يجدد الترخيص ضمنيا مع مراعاة متطلبات تغيير مقتضياته، كما ينص 

على ذلك القانون املتعلق باالتصال السمعي البصري.

الترخيص مقتضيات  بتغيير  يقوم  أن  األعلى  للمجلس   يمكن 

 بسبب واحد أو أكثر 
ً
أو دفتر التحمالت عندما يكون هذا التغيير مبررا

من األسباب التالية :

• تغيير اإلطار القانوني املطبق على إحداث و/أو استغالل خدمات 

االتصال السمعي البصري ؛

• تغيير شرط أو عدة شروط بالقانون أو الواقع ؛

والدعامات  باألنماط  خاصة  بصفة  املتعلق  التكنولوجي  التطور   •

التكنولوجية للبث ؛

• توسيع نشاط الخدمة بطلب من املتعهد.

كلما كان من شأن تغيير مقت�ضى أو عدة مقتضيات من الترخيص 

التأثير على مقت�ضى أو عدة مقتضيات من دفتر التحمالت، تعتبر هذه 

الجديدة  املقتضيات  اتجاه  نفس  في  القانون،  بقوة  مغّيرة  األخيرة 

للترخيص.

بمقت�ضى  إجراؤه،  ُيزمع  تغيير،  بكل  املتعهد  العليا  الهيأة  خِبر 
ُ
ت

تاريخ  قبل  معقول  أجل  داخل  باالستالم  إشعار  مع  مضمونة  رسالة 

سريان مفعول ذلك التغيير، ويتضمن تبليغ التغيير اإلشارة على األقل 

إلى أسباب التغيير واملقتضيات البديلة وتاريخ دخوله حيز التطبيق.

املادة 3

تقد2م)املتعهد)والش1وط)الق نونية)الج ري)به )العلل

خاضعة  مساهمة  شركة  ش.م  راديو  هيت  إم  شركة  هو  املتعهد 

للقانون املغربي، مقيدة في السجل التجاري تحت رقم 63063 غرضها 

السمعي  االتصال  خدمات  استغالل   ... الخصوص«  على  االجتماعي 

البصري واإلذاعي ...«.

وضعية تسوية  في  مساهم  أي  مساهميه  ضمن  املتعهد  يضم  ال 

قضائية أو تصفية قضائية.

يمتنع املتعهد عن القيام، بنفسه أو بواسطة شخص ذاتي أو معنوي 

ينتمي إليه، بالتسيير الحر ألصل أو عدة أصول تجارية في ملكية متعهد 

آخر حاصل على ترخيص يكون له نفس الغرض االجتماعي.

قانون  في  عليها  املنصوص  القيود  املتعهد مراعاة  على  يتعين 

االتصال السمعي البصري، خصوصا املواد 20، 21 و 22 منه.

البشرية،  املوارد  في  األولوية  بإعطاء  دائم،  املتعهد، بشكل  يلتزم 

لحاملي الجنسية املغربية، بمن فيهم املسيرين.

الباب الثاني

مب  ئ)والتزام ت)ع مة

الفصل األول

مب  ئ)ع مة

املادة 4

ح1ية)االتص ل)السلعي)البص1ي

إطار  في  الحرية  هذه  وتمارس  حر.  البصري  السمعي  االتصال 

احترام الضوابط القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 5

املسؤولية)التح1ي1ية

التي  البرامج  مضامين  بخصوص  املسؤولية  كامل  املتعهد  يتحمل 

الثاني  الفصلين  مقتضيات  مراعاة  مع  الجمهور،  إشارة  رهن  يضعها 

والثالث أسفله من هذا الباب، ما عدا في حالة تالوة البالغات الرسمية 

بطلب من سلطة عمومية.
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املادة 6

التحكم)في)البث

يلتزم املتعهد، في جميع األحوال، بالتحكم في البث.

الضرورية  اإلجراءات  الداخلية  مراقبته  نظام  ضمن  ويتخذ 

في  عليها  املنصوص  والقواعد  للمبادئ  البرامج  احترام  لضمان 

املقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 7

ضل ن)التعبير)التعد ي)عن)تي رات)الفك1)وال1أي

يلتزم املتعهد بضمان التعبير التعددي عن تيارات الفكر والرأي، 

طبقا للمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 8

ضل ن)التعد 2ة)الثق فية)واللغوية

يلتزم املتعهد باعتماد برمجة تعكس تنوع وتالحم مقومات الهوية 

الوطنية والتعددية اللغوية.

الفصل الثاني

التزام ت)تتعلق)بأجالقي ت)البرامج

املادة 9

نزاهة)األجب ر))والبرامج

1.9 - يطبق مبدأ مراعاة نزاهة األخبار على مجموع برامج الخدمة 

املقدمة من طرف املتعهد.

يتعين على املتعهد التحقق من مصداقية الخبر، خصوصا باللجوء 

ينبغي ذكر مصادر  املمكن،  إلى مصادر متنوعة وموثوقة، وفي حدود 

الخبر.

يلتزم املتعهد كذلك بضمان توازن الخبر حين اإلخبار عن موضوع 

نزاعي بإعطاء الكلمة في ظروف متشابهة لكل أطراف النزاع. وفي حالة 

بسبب  البرنامج،  نفس  في  واملواقف  التيارات  كل  نقل  من  يتمكن  لم 

ممكنة  حلقة  أقرب  في  بنقلها  يقوم  عليها،  للحصول  مادية  صعوبة 

لنفس البرنامج، وفي هذه الحالة يلتزم املتعهد باإلفصاح عن األسباب 

الكامنة وراء ذلك.

مراعاة  يتعين  العمومية،  واألحداث  الوقائع  على  التعليق  عند 

بنزاهة  واملساس  االستصغار  أو  املبالغة  أشكال  كل  وتجنب  الحياد 

الخبر.

املتعهد  على  يتعين  للجمهور،  أو  ملدعوين  الكلمة  تعطى  عندما 

الحرص على التوازن في تناول الكلمة، في إطار احترام التعبير التعددي 

إشراك  عليه  يتوجب  كما  والرأي.  الفكر  اتجاهات  مختلف  عن 

مجتمعية،  مواضيع  إلى  تتطرق  التي  البرامج  في  كفاءة  ذوو  متدخلين 

خصوصا  املتلقي،  والجمهور  للمشاركين  بالنسبة  حساسية  ذات 

تجربة  عن  مشاركين  شهادات  وبث  باستقبال  البرنامج  يسمح  عندما 

أو حالة معاناة شخصية.

إلى تقنيات التصويت من طرف الجمهور أو امليكرو- عند اللجوء 

طروطوار، ينبغي عدم تقديمه على أنه يمثل الرأي العام أو مجموعة 

جله أو  كله  يصب  ال  بحيث  توازنه  على  الحرص  يتوجب  كما   بعينها، 

تغليط  عدم  ينبغي  كما  معين،  موقف  أو  تيار  تبخيس  أو  تمجيد  في 

املستمع بشأن أهلية أو سلطة األشخاص املستجوبين.

عند تقديم أرقام أو معطيات إحصائية في أي نوع كان من البرامج، 

يتعين اإلفصاح عن مصدرها.

تيارات  تعددية  على  الحرص  يتعين  للصحف،  قراءة  تقديم  عند 

الرأي، خصوصا السياسية منها.

2.9 - يحرص املتعهد على تجنب كل خلط ما بين اإلخبار والترفيه.

بينهما.  التمييز  يتوجب  معا،  الصنفين  البرنامج  يتضمن  عندما 

توضع البرامج اإلخبارية تحت مسؤولية صحفيات وصحفيين مهنيين.

يبثها التي  اإلخبارية  البرامج  تنجز  أن  على  املتعهد  يحرص   -  3.9 

تيار  أو  اقتصادية  مجموعة  أي  عن  استقالليتها  تضمن  ظروف  في 

سيا�ضي أو مجموعة مصالح.

يحرص أيضا على أال يستغل الصحفيون خالل تدخلهم في البرامج 

العام  املبدأ  واحترام  متحيزة،  أفكار  عن  للتعبير  موقعهم  اإلخبارية، 

من  والتعليق،  جهة،  من  الوقائع،  سرد  بين  ما  بالتمييز  يق�ضي  الذي 

واملحللين  املستشارين  تقيد  على  كذلك  املتعهد  ويسهر  أخرى.  جهة 

تقديم  في  يساهمون  عندما  واملوضوعية  بالحياد  معه  املتعاقدين 

وتنشيط البرامج التي يبثها.

تغطية اإلخبارية،  نشراته  إطار  في  املتعهد،  يقدم  عندما   -  4.9 

أو تقريرا عن تظاهرة منظمة من طرف حزب سيا�ضي أو منظمة نقابية 

أو جمعية مهنية أو منظمة اجتماعية، يتعين عليه باألخص من خالل 

االلتزام باالعتدال في األهمية املعطاة للحدث املعني أن يحرص على أن 

تكت�ضي هذه التغطية أو هذا التقرير طابعا إخباريا صرفا.
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املادة 10

احترام)حقوق)األشخ ص

1.10 - في)ب ب)احترام)ك1امة)اإلنس ن

تعد كرامة اإلنسان إحدى عناصر النظام العام، ال يمكن التنازل 

عنها بمقت�ضى اتفاقات خاصة ولو بموافقة الشخص املعني.

بأال تمس أي من برامجه بكرامة اإلنسان وحقوقه  يلتزم املتعهد 

كما هي مكرسة دستوريا ومتعارف عليها كونيا.

2.10 - في)ب ب)حظ1)التلييز)والتح1يض)على)الك1اهية

الكراهية أو  العنصرية  املتعهد على حظر كل تحريض على   يلتزم 

أو العنف في البرامج التي يبثها.

كما يلتزم املتعهد بحضر ومكافحة كل أشكال التمييز بسبب الجنس 

الجغرافي أو  االجتماعي  االنتماء  أو  الثقافة  أو  املعتقد  أو  اللون   أو 

أو اإلعاقة أو أي وضع شخ�ضي مهما كان.

3.10 - في)ب ب)احترام)الحقوق)الشخصية)والحي 9)الخ صة

يحترم املتعهد حقوق الشخص املتعلقة بحماية حياته الخاصة.

دون اإلخالل بحق الجمهور في اإلخبار، يلتزم املتعهد بأخذ االحتياطات 

الضرورية عند بث تصريحات يصعب تحملها أو شهادات تتعلق بأحداث 

درامية على نحو خاص.

يجب أن يكون كل برنامج أو جزء من برنامج يتضمن تصريحات 

يصعب تحملها من طرف الجمهور مسبوقا بتحذير يقدم بلغة البرنامج 

املعني.

4.10 - في)ب ب)إش1اك)األشخ ص)في)وضعية)إع قة

يحرص املتعهد على إشراك األشخاص في وضعية إعاقة في البرامج 

وإدراج القضايا املرتبطة بهم ضمن البرامج الحوارية.

احترام شعور وكرامة وحقوق األشخاص بمراعاة  املتعهد   يلتزم 

في وضعية إعاقة أثناء تمثيل وإظهار قضايا اإلعاقة بمختلف أنواعها، 

التزاما باملقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 11

 مح ربة)الصور)اليلطية)الق ئلة)على)التلييز)بين)الجنسين

ونش1 ثق فة)املس وا9

يلتزم املتعهد :

بسبب  التمييز  ومحاربة  الجنسين  بين  املساواة  بثقافة  بالنهوض   •

املرأة  التي تحط من كرامة  النمطية  الصور  في ذلك  بما  الجنس، 

وصورتها ؛

العنف ضد املرأة أو غير مباشر على   • بعدم الحث بشكل مباشر 

أو االستغالل والتحرش بها ؛

البرامج كل  في  املشاركة  في  املناصفة  مبدأ  إعمال  على  بالحرص   • 

ذات الطابع السيا�ضي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي وغيرها.

املادة 12

حل 2ة)الجلهور)الي �ضئ

يسهر املتعهد على أن تحترم برامجه حقوق الطفل كما هي متعارف 

عليها كونيا.

1.12 - في)ب ب)بث)محتوى)متضلن)للعيف

يحرص املتعهد على أال تتضمن البرامج املوجهة لألطفال واملراهقين 

عنفا، كيفما كانت طبيعته.

النا�ضئ  الجمهور  لحماية  الضرورية  االحتياطات  املتعهد  يتخذ 

شهادات  أو  تحملها،  يصعب  التي  التصريحات  بعض  بث  يتم  عندما 

تتعلق بأحداث درامية على نحو خاص، في النشرات والبرامج اإلخبارية 

والحوارية والبرامج األخرى. يجب تحذير الجمهور بذلك.

2.12 - في)ب ب)حظ1)تلجيد)العيف)واإلقص ء

 يلتزم املتعهد بعدم تمجيد العنف والتشجيع عليه، بشكل صريح

أو ضمني أو تقديمه على أنه حل للنزاعات.

صريح بشكل  النا�ضئ،  الجمهور  تحريض  بعدم  املتعهد   يلتزم 

شأنها  من  أو  قانونية  غير  تصرفات  أو  سلوكيات  على  ضمني،  أو 

اإلضرار بهم بصفة عامة، وبعدم تهوين هذه السلوكيات والتصرفات 

في نظرهم، كما يلتزم بحثهم على املواطنة والتسامح واحترام االختالف 

ومخالفة  العنف  ألخطار  وينبههم  املشترك  العيش  وقيم  وشروط 

القوانين.
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في) وامل1اهقين) لألطف ل) الخ صة) والحي 9) الهوية) حل 2ة)  -  3.12

وضعية)صعبة

معقدة اجتماعية  ظواهر  تعالج  التي  البرامج  في  املتعهد   يلتزم 

أو وضعيات عائلية أو شخصية صعبة تهم األطفال واملراهقين بحماية 

الجمهور النا�ضئ والحفاظ على املصلحة الفضلى لألطفال والقاصرين 

املعنيين، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بهذه الظواهر والوضعيات 

املعالجة في هذه البرامج.

شهادات  بث  عن  االمتناع  على  برامجه  إطار  في  املتعهد  يحرص 

أطفال يوجدون في أوضاع صعبة تتعلق بحياتهم الخاصة، إال إذا كان 

تامة  التأكد من ضمان حماية  ذلك يخدم مصلحة األطفال وشريطة 

لسرية هويتهم مع الحصول، قدر املستطاع، على موافقة ولي أمرهم.

باب احترام كرامة اإلنسان وحرمة األسر على  املتعهد من  يسهر 

محتوى  بث  عند  املعنية  العائالت  أطفال  ومشاعر  مصلحة  مراعاة 

صوتي أو شهادات ألشخاص بالغين تتعلق بنزاعات زوجية أو عائلية 

ومعالجتها.

4.12 - في)ب ب)التربية)اإلعالمية

برامج  خالل  من  و/أو  يبثها  التي  املضامين  عبر  املتعهد،  يساهم 

التربية على اإلعالم بما يساهم في ضمان  مخصصة لهذا الغرض، في 

استعمال آمن ونقدي لوسائل االعالم.

املادة 13

ضوابط)البرامج)الصحية

يلتزم املتعهد باحترام املقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها 

بالبرامج  املتعلقة  العمل، والسيما قرارات وتوصيات املجلس األعلى 

التي تتناول موضوع الصحة.

املادة 14

حقوق)املش ركين)في)البرامج)وهوية)حل 2ة)األشخ ص

عند طلب مشارك عدم الكشف عن هويته في برامج، يمتنع املتعهد 

عن إعطاء مؤشرات تمكن من تحديد هوية هذا الشخص، بما في ذلك 

إسمه أو عنوانه أو رقم هاتفه أو عالمة مميزة أو أي تفاصيل شخصية 

تمكن من التعرف عليه.

حماية  تتطلب  التي  املباشرة  البرامج  خالل  أيضا  املتعهد  يحرص 

هوية األغيار، على أال يكون من شأن التصريحات املشاركين التمكين 

قبل  بذلك  املشاركين  إخبار  يتم  األشخاص.  تلك  هوية  تحديد  من 

بالتدخل  املتعهد  يلتزم  تجاوز،  وقوع  حالة  في  البرامج.  في  مشاركتهم 

فورا، لوقف تلك التصريحات.

املادة 15

ق1يية)البراء9)وتغطية)املس ط1)القض ئية

يلتزم املتعهد في برامجه باحترام املقتضيات القانونية والتنظيمية 

الجاري بها العمل، والسيما قرارات وتوصيات املجلس األعلى املتعلقة 

باحترام مبدأ قرينة البراءة وحماية الحياة الخاصة واحترام املساطر 

القضائية.

الفصل الثالث

التزام ت)ع مة

املادة 16

التزام ت)تج ه)السلط ت)العلومية)وحق)ال1 

البصري،  السمعي  االتصال  قانون  10 من  املادة  طبقا ملقتضيات 

يلتزم املتعهد ببث ما يلي :

الهادفة  املستعجلة  البالغات  وكذا  العمومية  السلطات  إنذارات   •

إلى الحفاظ على الصحة والنظام العام ؛

منح  مع  العليا  الهيأة  من  بطلب  الرسمية  التصريحات  بعض   •

االقتضاء،  التصريح، عند  ذلك  املسؤولة عن  العمومية  السلطة 

بث  تطلب  التي  السلطة  وتتحمل  للبث.  مالئمة  زمنية  حصة 

التصريح مسؤوليتها عنه ؛

• بث بيان حقيقة أو جواب بقرار من املجلس األعلى.

املادة 17

احـتـ1ام)حــقـوق)الـلـؤلـف)والـحقـوق)الـلجــ ور9

يبثها،  التي  البرامج  أجزاء  أو  البرامج،  تحترم  بأن  املتعهد  يلتزم 

بحقوق  واملتعلقة  العمل  بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص 

املؤلف والحقوق املجاورة.

الغرض،  لهذا  الالزمة  والتدابير  املقتضيات  باتخاذ  املتعهد  يلتزم 

املخصصة  الزمنية  الحصص  الحتساب  نظام  بإحداث  خصوصا 

ألعمال كل مؤلف.

املادة 18

 اإلجب ر)بأثلية)الخدم ت)»التيليل تيكية«

أو)اله تفية)زائد9)الثلن

ُيخبر املتعهد الجمهور بصفة واضحة، بالثمن الواجب أداؤه مقابل 

تقدم  الثمن.  معروضة زائدة  هاتفية  أو  تيليماتيكية  خدمة  استعمال 

الستعمال  الدعوة  تمت  وكلما  املعني  البرنامج  بداية  في  املعلومة  هذه 

هذه الخدمة.
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املادة 19

التل س)اإلحس ن)العلومي

العمومي لإلحسان  التماس  إذاعة  أو  إعالن  بعدم  املتعهد   يلتزم 

إال بإذن السلطات العمومية املعنية، ويتم اإلعالن عن رقم هذا اإلذن 

خالل البرنامج، كلما دعت الضرورة إلى ذلك.

الباب الثالث

التزام ت)ج صة)وجص ئص)البرمجة

الفصل األول

اإلنت ج)والبرمجة

املادة 20

املس هلة)في)تيلية)اإلنت ج)السلعي)البص1ي)الوطني

يلتزم املتعهد باملساهمة في تنمية اإلنتاج املوسيقي الوطني.

يلتزم املتعهد بتخصيص 40% من حجم البث املخصصة للبرمجة 

والفنانين  املغربية  التعبيرات  ذات  املوسيقية  لألعمال  املوسيقية، 

املغاربة.

املادة 21

الخص ئص)الع مة)للبرمجة

 )24) وعشرين  أربع  انقطاع،  دون  الخدمة،  ببث  املتعهد  يلتزم 

ساعة في اليوم.

مجالت،  من  برمجتها  تتكون  موسيقية،  خدمة  املتعهد  يقترح 

وبرامج التنشيط وحصص موسيقية.

يخصص املتعهد 20% على األقل من مدة بث البرمجة املوسيقية 

لبرامج مخصصة للمواهب الشابة.

يتم بث البرامج الناطقة أساسا باللغة العربية والفرنسية، وبصفة 

ثانوية باللغتين األمازيغية واإلنجليزية.

الفصل الثاني

االتص ل)اإلشه ري

املادة 22

ش1وط)بث)اإلشه ر

1. 22 - ش1وط)إ راج)الوصالت)اإلشه رية

عدة  أو  خطابا  تتضمن  التي  اإلشهارية  الوصالت  تكون  أن  يجب 

البرامج  باقي  عن  بوضوح  ومعزولة  التمييز  سهلة  إشهارية  خطابات 

بواسطة إشارات صوتية خاصة »جينريك Générique« مميزة لإلشهار 

ال تقل مدتها عن ثانيتين )02( قبل بث الخطاب اإلشهاري وبعده، يتم 

التعرف عليها بمميزاتها الصوتية.

تسمح  وأال   
ً
إشهارا الذكر  السالفة  اإلشارات  تتضمن  أال  يجب 

بتحديد معلن.

منها  واحدة  كل  تتضمن  إشهارية  وصالت  بث  للمتعهد  يرخص 

18 دقيقة في كل  خطابا أو عدة خطابات إشهارية في حدود ال تتعدى 

ساعة.

 للمعاير 
ً
يجب أن يكون مستوى صوت الوصلة اإلشهارية مطابقا

البرنامج  املستوى  هذا  يفوق  2(، وأال  رقم  امللحق  (أنظر  الدولية 

السابق والالحق لها.

2.22 - اإلشه ر)غير)املعلن)واملليوع

يلتـزم املتعهـد بعدم بث اإلشهـار غير املعلن واإلشهار املمنوع، كما 

ورد تعريفهما في املادة 2 من قانون االتصال السمعي البصري.

مع مراعاة املقت�ضى أعاله من هذه املادة ودون اإلخالل بمقتضيات 

اإلشهار املمنوع واإلشهار غير املعلن عنه، يحرص املنشطون واملدعوون 

الذين يتدخلون في برنامج معين عند التواصل حول ممتلكات، منتوجات 

يلتزم  الجمهور.  إخبار  في  فقط  التواصل  ينحصر  أن  خدمات،  أو 

 الصحفيون ومقدمو ومنشطو البرامج بالتحكم في سير هذه األخيرة،

خطابات  تكون  أن  على  الحرص  مع  والحياد  بالنزاهة  يلتزمون  كما 

إخبار  لهدف  فقط  تستجيب  الخارجيين  املتدخلين  أو  املدعوين 

الجمهور.

املادة 23

ش1وط)رع 2ـة)البـ1امـج

يجب اإلشارة إلى الراعي بهذه الصفة صراحة في بداية و/ أو نهاية 

اسم  أو عرض  تتم من خالل ذكر  أن  اإلشارة  لهذه  ويمكن  البرنامج. 

الراعي، أو اسمه التجاري، أو قطاع نشاطه، أو منتوجاته، أو عالماته 

التجارية مثل املميز الصوتي املرتبط باسمه عادة.
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جزء  أو  ترفيهية  مسابقة  برنامج  تمويل  الرعاية  تستهدف  عندما 

منتوجات بتوزيع  فقط  يسمح  البرامج،  أحد  ضمن  الصنف  هذا   من 

أو خدمات الراعي مجانا على املستفيدين في شكل جوائز.

بداية  في  اإلشهارية  املقدمة  ضمن  الراعي  إلى  اإلشارة  باستثناء 

سياق  وفي  املرعى  البرنامج  خالل  ذكره  يجوز  ال  البرنامج،  نهاية  و/أو 

أي  يصاحبه  ال  الذكر  كان هذا  إذا  إال  للبرنامج،  اإلعالنية  الوصالت 

حث على االستهالك أو إعالن ذي طبيعة تبريرية أو ترويجية.

استئجار  أو  شراء  على  الحث  الرعاية  شأن  من  يكون  أال  يجب 

منتجات أو خدمات الراعي أو الغير.

املادة 24

التزام ت)ج صة)ب إلشه ر)وال1ع 2ة

األطراف  كل  ازاء  التحريرية  استقالليته  بضمان  املتعهد  يلتزم 

والرعاة  املعلنين  وخاصة  االقتصادية،  املجموعات  والسيما  األخرى 

وبعدم السماح لهم بالتدخل في مضامين وبرمجة البرامج التي يبثها على 

الخدمة.

ال يمكن أن يتجاوز مبلغ املداخيل املحصل عليها بطريقة مباشرة 

عدد  كان  وكيفما  الصفة  كانت  أيا  املعلن،  نفس  من  مباشرة  غير  أو 

منتوجاته وخدماته، 30 باملائة من رقم املعامالت اإلشهاري السنوي 

الصافي للمتعهد.

أن  يجب  الجودة  إلى  تشير  تمييزية  عالمة  أو  معيار  إلى  إشارة  أي 

لها  املخول  املهنية  املنظمات  أو  العمومية  السلطات  موافقة  تحمل 

ذلك، طبقا للتشريعات واألنظمة الجاري بها العمل.

الباب الرابع

قواعد)تقيية

املادة 25

مقتضي ت)ع مة

املصلحة  إطار  في  األساسية،  املتطلبات  باحترام  املتعهد  يلتزم 

تشغيل  وسالمة  ومستخدميه،  املستعملين  سالمة  لضمان  العامة، 

والتجهيزات  للخدمات  الداخلي  والتشغيل  عليها  والحفاظ  الشبكة 

البيئة واألخذ  الطرفية، وحماية وسالمة وصحة املعطيات، وحماية 

بعين االعتبار متطلبات التعمير وإعداد التراب، كما يلتزم الوقاية من 

كل التداخالت بين أنظمة لالتصاالت السلكية والالسلكية واألنظمة 

األرضية والفضائية األخرى.

يتعلق  فيما  األساسية  التقنية  املتطلبات  باحترام  املتعهد  يلتزم 

القوة  حالة  وباستثناء  اإلطار  هذا  في  الخدمة.  واستغالل  بجودة 

وجودة  الخدمة  استمرارية  ضمان  املتعهد  على  يتعين  القاهرة، 

اشتغال  على  باستمرار  املحافظة  على  ويحرص  املطلوبة  الخدمات 

القوانين  احترام  إطار  في  وذلك  وجه،  أكمل  على  تجهيزاته  مجموع 

التقنيات،  (األمن،  املجاالت  كل  في  العمل  بها  الجاري  والتنظيمات 

البيئة والتعمير إلخ.(.

واإلرسال  لإلنتاج  بنيـات  بوضع  خاصة،  بصفة  املتعهد  يلتزم 

لضمان استمرارية وجودة الخدمة، ويلتزم باملحافظة باستمرار على 

سالمة اشتغال تجهيزاته وأنظمته، وال سيما ضمان :

• معدات وأنظمة تقنية للتحكم في البث ؛

• تجهيزات كهربائية بديلة لإلمدادات الطاقية ؛

• تجهيزات للحماية من الحرائق ؛

• تجهيزات للوقاية من الصواعق ؛

• تأريض التجهيزات واملعدات.

الالزمة  التقنية  واألجهزة  الوسائل  باستعمال  املتعهد  يلتزم 

لضمان جودة االستماع للمستمعين وإخبارهم بمعايير البث التقنية 

الضرورية الستقبال الخدمة.

املستعملين  سالمة  تضمن  وبث  نقل  بنيـات  بوضع  املتعهد  يلتزم 

 وكذا سالمة تشغيل هذه البنيات لضمان استمرارية وجودة الخدمة،

مع ضمان :

• نظام للتشوير الليلي ؛

• أنظمة للوقاية من الصواعق ؛

• أنظمة لحماية املعلومات ؛

• تأريض التجهيزات واملعدات ؛

اإلنتاج  بنيات  مكونات  مستوى  على  وفعالة  كافية  بديلة  أنظمة   •

النقل والبث ؛

• أنظمة بديلة لإلمدادات الطاقية ؛

• تجهيزات للحماية من الحرائق ؛

• معدات خاصة بسالمة املواقع واألجهزة ؛

تهيئة املواقع والتجهيزات بطريقة تضمن لألماكن املجاورة عناية   •

مع  الليلية  اإلضاءة  الضارة،  األعشاب  إزالة  األسيجة،  خاصة: 

األقل  الشروط  ووفق  لألماكن  الجمالية  والقيمة  البيئة  احترام 

ضررا بالنسبة لألمالك الخاصة وامللك العام.
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ملدة  به  واالحتفاظ  كامال  برنامج  كل  تسجيل  املتعهد  على  يتعين 

سنة على األقل؛ وفي حالة ما إذا كان البرنامج املذكور أو أحد عناصره 

القانونية  النصوص  احترام  تخص  شكاية  أو  للرد«  »حق  موضوع 

بالتسجيل ألطول مدة يمكن  العمل، يحتفظ  بها  الجاري  والتنظيمية 

أن يستعمل فيها كعنصر من عناصر اإلثبات.

املادة 26

ش1وط)الـولوج)للـلواقـع)الـل1تـفعـة)الـت بـعة)للللـك)الع م

يلتزم املتعهد بالسماح، عند الحاجة، باالستعمال املشترك لبنياته 

التحتية ومواقع بثه، إذا كانت هذه التجهيزات تتوفر على طاقة كافية، 

شريطة أال يضر هذا االستعمال بمصالحه.

للبنيات  املشترك  االستعمال  وكيفيات  شروط  تحدد  أن  يجب 

املتعهدين  بين  تبرم  اتفاقيات  بمقت�ضى  البث  وملواقع  األساسية 

املعنيين، وتوجه نسخة من هذه االتفاقيات، فورا، إلى الهيأة العليا.

املتعهد  به  يجب أن يكون كل رفض لالستعمال املشترك، يواجه 

طلب متعهد آخر، معلال، وأن يتم تبليغه فورا إلى الهيأة العليا.

املادة 27

ش1وط)اسـتـعل ل)املوار )ال1ا 2و)كه1ب ئية

أجل  داخل  املصادقة،  أجل  من  العليا  الهيأة  بإخبار  املتعهد  يلتزم 

الترخيص،  على  الحصول  تاريخ  من  ابتداء   ،)02( شهرين  يتجاوز  ال 

بمواصفات املوقع (املعطيات الجغرافية، العنوان، خريطة الولوج ...(.

من  املقترح  املوقع  مواصفات  على  باملوافقة  العليا  الهيأة  تقوم 

التغطية  حسب   ،)02( شهرين  يتجاوز  ال  أجل  داخل  املتعهد  طرف 

املوارد  باستعمال  املتعلقة  والدولية  الوطنية  واملتطلبات  املتوقعة 

الراديو كهربائية. وتخبر املتعهد بنتائج الدراسة املشار إليها.

التقنية  املواصفات  مع  الترددات  بتعيين  األعلى  املجلس  يقوم 

والجغرافية املحددة للمواقع املصادق عليها في قرارات املجلس األعلى، 

 لجدول االنتشار كما 
ً
التعيينات من أجل استخدامها طبقا وتتم هذه 

هو محدد في امللحق رقم 1 من هذا الدفتر.

البث  بأنماط  املتعلقة  التقنية  الخاصيات  بتطبيق  املتعهد  يلتزم 

الوسائل  جميع  وباستخدام  الترددات  تعيين  قرارات  في  املتضمنة 

التداخالت  وكل  التشويش  من  للوقاية  الضرورية  التكنولوجية 

املحتملة مع شبكات االتصـاالت وشبكات البث اإلذاعـي والتلفـزي. كما 

ٍح راديو كهربائي« (Filtre RF )Radiofréquences على 
ّ

أن تثبيت »ُمرِش

مستوى مخرج جهاز البث يعتبر ضروريا.

املادة 28

الجدولة)الزميية)لنش1)شبكة)البث

ال يمكن للمتعهد استعمال الترددات الراديو كهربائية املخصصة 

له ألي استعمال آخر غير االستعمال املنصوص عليه في القانون ودفتر 

املواصفات  وتحدد  الترددات،  تعيين  قرارات  وكذا  هذا  التحمالت 

التقنية للترددات املعينة للمتعهد في قرار أو قرارات تعيين الترددات.

يعمل املتعهد على تحديد وتعيين مواقع املحطات التي سيستخدمها 

البث مع السهر على أال تكون هذه املواقع بعيدة عن  إلحداث شبكة 

دفتر  1 من  رقم  امللحق  جدول  في  هي محددة  كما  املرجعية  املحطات 

التحمالت هذا، ويسهر املتعهد على إنجاز الخبرة الضرورية من أجل 

كانت  التي  تلك  مع  مقارنة  أمثل  تغطية  يضمن  الذي  املوقع  اقتراح 

متوقعة.

األعلى  املجلس  بمقت�ضى قرار  أي وقت،  في  العليا،  الهيأة  تحتفظ 

املتطلبات  تقتضيها  التي  للبث  التقنية  املواصفات  تغيير  بإمكانية 

الوطنية والدولية من أجل استعمال أمثل للموارد الراديو كهربائية.

الباب الخامس

اقبة)والتتبع الحك مة)الجيد9)وامل1

املادة 29

الضبط)الذاتي

تبليغ  تاريخ  من   )06) أشهر  ستة  مدة  انتهاء  قبل  املتعهد،  يقوم 

التحريرية  توجهاته  على  بناء  لألخالقيات  ميثاق  باعتماد  الترخيص، 

املتعارف  األخالقية  والقواعد  القيم  بمجموع  التذكير  ويتضمن 

بالقواعد  اإلخالل  دون  يبثها،  التي  البرامج  مختلف  تحكم  التي  عليها 

املنصوص عليها في هذا الدفتر.

على  املطبقة  التنافي،  حاالت  لتفادي  قواعد  امليثاق  يتضمن  كما 

مستخدميه وعلى أعضاء أجهزة تسييره وإدارته وتدبيره.

يبلغ هذا امليثاق إلى املجلس األعلى خالل الثالثين )30( يوما املوالية 

النقضاء أجل ستة )06( أشهر املحدد في الفقرة األولى من هذه املادة.

قصد  يضعها  التي  واآلليات  بالتدابير  األعلى  املجلس  املتعهد  يخبر 

احترام ميثاق األخالقيات وضمان تفعيله في املضامين التي يتم بثها.
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املادة 30

املراقبة والتتبع

املعلومات  العليا،  الهيأة  إشارة  رهن  يضع  بأن  املتعهد،  يلتزم 

األشكال  حسب  وذلك   ، نشاطه  ملتابعة  الالزمة  الضرورية  والوثائق 

واإلجراءات والشروط التي تحددها لهذا الغرض.

املادة 31

مسك)مح سبة)تحليلية

يمسك املتعهد محاسبة تحليلية تمكن من تحديد املوارد وتوزيع 

خدمة  كل  ونتائج  والعائدات  والتكاليف  واالستثمارات  التمويالت 

مقدمة.

الباب السادس

العقوب ت

املادة 32

العقـوب ت)الــل ليـة

به  الجاري  التشريع  في  عليها  املنصوص  بالعقوبات  اإلخالل  دون 

مالية  عقوبة  املتعهد  حق  في  يقرر  أن  األعلى  للمجلس  يمكن  العمل، 

يتالءم مبلغها مع طبيعة املخالفة املرتكبة، دون أن تتجاوز نسبة %0,5 

من رقم املعامالت الذي حققه املتعهد خالل آخر سنة مالية. وفي حال 

 تطبق النسبة 
ً
عدم توفر معلومات عن رقم املعامالت املشار إليه سلفا

ترشيح  ملف  في  املتضمنة  اإلشهارية  التوقعات  أساس  على  أعاله 

املتعهد والذي تم قبوله.

إال أن املجلس األعلى يمكنه أن يقرر في الحالة التي تذر فيها املخالفة 

على املتعهد ربحا غير مبرر، عقوبة مالية تساوي، كحد أق�ضى، ضعف 

الربح غير املبرر املحصل عليه. ولهذه الغاية يتعين على املتعهد أن يضع 

حالة  وفي  الربح.  بهذا  املتعلقة  البيانات  كل  العليا  الهيأة  إشارة  رهن 

العود، يمكن أن يصل مبلغ الغرامة إلى ثالثة أضعاف الربح غير املبرر 

املحصل عليه من املخالفة.

تدفع الغرامة داخل أجل ثالثين يوما ابتداء من تاريخ تبليغ قرار 

تأخير  العليا دون  الهيأة  إلى  األداء  إثبات  إرسال  ويتم  األعلى.  املجلس 

مقابل إشعار بالتوصل.

يتم تحصيل الديون املستحقة لفائدة الهيأة العليا طبقا للمقتضيات 

التشريعية املتعلقة بتحصيل الديون العمومية.

الصادرة العقوبة  بإعالن  املتعهد  يلزم  األعلى أن  للمجلس   يمكن 

في حقه على خدمته.

املادة 33

العقـوب ت)غـيـ1)الـل لـيـة

على  املطبقة  املقتضيات  بعض  أو  بمقت�ضى  اإلخالل  حالة  في 

إليها  املالية املشار  بالعقوبات  أو على املتعهد، ودون اإلخالل  الخدمة 

أعاله، يمكن للمجلس األعلى أن يصدر في حق املتعهد، باعتبار خطورة 

املخالفة، إحدى العقوبات التالية :

• إنذار ؛

• وقف بث الخدمة أو جزء من برامج الخدمة ملدة شهر على األكثر ؛

• تخفيض مدة الترخيص في حدود سنة واحدة كحد أق�ضى ؛

• سحب الترخيص.

بإعالن  املتعهد  يلزم  أن  ذلك،  على  عالوة  األعلى،  للمجلس  يمكن 

العقوبة الصادرة في حقه على خدمته.

الباب السابع

أحك م)جت مية

املادة 34

األت وى

الراديو  الترددات  باستغالل  املتعلقة  األتاوى  بأداء  املتعهد  يلتزم 

كهربائية التابعة للملك العام للدولة، وفقا للشروط وحسب الكيفيات 

والتنظيمية  القانونية  للمقتضيات  طبقا  العليا  الهيأة  تحددها  التي 

الجاري بها العمل.

من   32 املادة  في  عليها  املنصوص  املالية  بالعقوبات  اإلخالل  دون 

الراديو  الترددات  سحب  األعلى  املجلس  يقرر  أن  يمكن  الدفتر،  هذا 

وفق  اإلتاوات  أدائه  عدم  حالة  في  املتعهد  يستعملها  التي  كهربائية 

الشروط التي يحددها.
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املادة 35

وحد9) فتر)التحلالت

تعد الوثائق املرفقة بهذا الدفتر جزءا ال يتجزأ منه.

املادة 36

الدجول)حيز)التيفيذ

يدخل هذا الدفتر حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ إخبار املتعهد بتجديد 
الترخيص. ويبقى ساري املفعول إلى حين انتهاء صالحية هذا األخير.

املادة 37

النش1)في)الج1يد9)ال1سلية

ينشر دفتر التحمالت هذا بالجريدة الرسمية.
 الرئيس املدير العام لشركة

هيت راديو ش.م،

 رئيسة املجلس األعلى لالتصال

السمعي البصري،

اإلمضاء : يونس بن بومهدي. اإلمضاء : لطيفة أخرباش.

ق1ار)لللجلس)األعلى)لالتص ل)السلعي)البص1ي)رقم))).77)ص  ر)في)
))1)()الق �ضي)بتجد2د) 9))من)ذي)الحجة) 99) )9))2وليو)
تقدمه ) التي) را 2و) هيت) اإلذاعية) الخدمة) استغالل) ت1جيص)

ش1كة)هيت)را 2و)ش.م.

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

العليا  الهيأة  تنظيم  بإعادة  القانون رقم 11.15 املتعلق  على  بناء 
4( و4 (املقطع   3 املادتين  خصوصا  البصري،  السمعي   لالتصال 

(املقطع 1( منه ؛

وعلى القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري، كما 
تم تغييره وتتميمه، خصوصا املواد 13 و17 و18 و24 و26 و38 منه ؛

املديرية  طرف  من  املنجزة  الدراسة  وثائق  على  االطالع  وبعد 
العامة لالتصال السمعي البصري ؛

وعلى قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 76.22 
الصادر في 29 من ذي الحجة 1443 )29 يوليو 2022( القا�ضي بوضع 

دفتر التحمالت الجديد للخدمة اإلذاعية هيت راديو ؛

وبعد املداولة :

1 - يقرر تجديد ترخيص شركة هيت راديو ش.م من أجل استغالل 
الخدمة اإلذاعية هيت راديو ملدة خمس (05( سنوات تحتسب ابتداء 
من تاريخ 11 ماي 2020. يجدد الترخيص ضمنيا مع مراعاة متطلبات 
املتعلق  القانون  ذلك  على  ينص  كما  الترخيص،  مقتضيات  تغيير 

باالتصال السمعي البصري ؛

- يأمر بنشر قراره هذا بالجريدة الرسمية، وتبليغه إلى شركة   2
هيت راديو ش.م. وإلى السلطة الحكومية املكلفة باالتصال. 

القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي  تّم تداول هذا 
 1443 الحجة  ذي  من   29 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  خالل  البصري 
البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  بمقر   ،)2022 )29 يوليو 
والسيدات  رئيسة،  أخرباش،  لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط، 
الشاوي  القادر  وعبد  الكنسو�ضي  وجعفر  الرغاي  نرجس  والسادة 
الوديي وعلي البقالي الحسني وفاطمة برودي وخليل العلمي اإلدري�ضي 

وبديعة الرا�ضي ومحمد املعزوز، أعضاء.

عن املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري :

الرئيسة،

اإلمضاء : لطيفة أخرباش.

)).78)ص  ر) رقم) البص1ي) السلعي) لالتص ل) األعلى) لللجلس) ق1ار)
ببرن مج املتعلق) ()(1(( أكتوب1) ((8(  (999 امج1) ربيع) ((  في)
را 2و«) »ميد) اإلذاعية) الخدمة) تبثه) الذي) وضوح«) »بكل)

.«Audiovisuelle Internationale«(الت بعة)لش1كة

املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري،

العليا  الهيأة  تنظيم  بإعادة  القانون رقم 11.15 املتعلق  على  بناء 
و 5(  و 4   1 (املقطع   3 املواد  خصوصا  البصري،  السمعي  لالتصال 

و4 (املقطع 9( و 7 و 22 منه ؛

وعلى القانون رقم 77.03 املتعلق باالتصال السمعي البصري، كما 
تم تغييره وتتميمه، خصوصا املواد 3 و 4 و 8 منه ؛

 ،»Audiovisuelle Internationale« شركة  تحمالت  دفتر  وعلى 
خصوصا املواد 5 و 6 و 7.1 و 2.7 و2.34 منه ؛

وعلى قرار املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري رقم 83.20 
الصادر في 22 أكتوبر 2020 املتعلق بمسطرة الشكايات ؛ 

وعلى شكاية »الحزب املغربي الحر« املتوصل بها في فاتح أغسطس  
2022 ؛

وعلى شكاية أحد املواطنين املتوصل بها في فاتح أغسطس 2022 ؛

عن  والدفاع  اإلنسان  لحقوق  الوطنية  »املنظمة  شكاية  وعلى 
الحريات باملغرب« املتوصل بها بتاريخ 16 أغسطس 2022 ؛

لالتصال  العامة  املديرية  أعدته  الذي  التقرير  االطالع على  وبعد 
برنامج »بكل  2022 من  يوليو   26 البصري بخصوص حلقة  السمعي 
لشركة  التابعة  راديو«  »ميد  اإلذاعية  الخدمة  تبثه  الذي  وضوح« 

»Audiovisuelle Internationale« ؛
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وبعد املداولة :

وحيث تنص املادة 7 من القانون رقم 11.15 املتعلق بإعادة تنظيم 
املجلس  »يتلقى  أنه:  على  البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة 
األعلى لالتصال السمعي البصري من رئي�ضي مجل�ضي البرملان أو رئيس 
الحكومة أو املنظمات السياسية أو النقابية أو جمعيات املجتمع املدني 
املهتمة بالشأن العام ومجالس الجهات، شكايات متعلقة بخرق أجهزة 
ومتعهدي االتصال السمعي البصري للقوانين أو لألنظمة املطبقة على 

قطاع االتصال السمعي البصري.

كما يحق لألفراد أن يوجهوا إلى املجلس األعلى الشكايات الخاصة 
بخرق متعهدي االتصال السمعي البصري للقوانين واألنظمة املطبقة 

على القطاع.

ويبحث الشكايات املذكورة ويتخذ في شأنها اإلجراءات املنصوص 
عليها في القوانين أو األنظمة املطبقة على املخالفة.

ويبت في هذه الشكايات داخل أجل ستين (60( يوما قابلة للتمديد 
املعنية  الجهة  إبالغ  وجوب  مع  يوما،   )30) ثالثين  ملدة  واحدة  مرة 

بمآلها. (...(« ؛

أن  »يجب   : أنه  على  الشكايات  مسطرة  من   3 املادة  تنص  وحيث 
تتعلق الشكايات بانتهاكات أجهزة ومتعهدي االتصال السمعي البصري 
البصري،  السمعي  االتصال  قطاع  على  املطبقة  لألنظمة  أو  للقوانين 
بها  الجاري  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  ألحكام  طبقا  وذلك 

العمل في هذا الخصوص (...(« ؛

وحيث تنص املادة 5 من نفس املسطرة على أنه : » يجب أن يحدد 
مضمون الشكاية بوضوح :

العائلي،  اإلسم  املشتكي،  هوية  تحدد  التي  الضرورية  العناصر   -
املعنويين  األشخاص  (بخصوص  التسمية،  الشخ�ضي،  اإلسم 

املحددين في املادة 2 أعاله( ؛

بقرار  إلبالغه  وذلك  للمشتكي،  اإللكتروني  البريد  أو  العنوان،   -
إضافية  معلومات  لطلب  االقتضاء،  عند  أو  األعلى،  املجلس 

بخصوص موضوع الشكاية ؛

- العناصر الضرورية لتحديد موضوع الشكاية بدقة ؛

- العناصر املحددة للبرنامج، خصوصا :

• الدعامة املعنية (خدمة االتصال السمعي البصري( ؛

• اسم البرنامج املعني ؛

• الوقائع وطبيعة املؤاخذات ؛

• تاريخ وتوقيت بث البرنامج.«

استيفائها  مستوى  على  الشكايات،  دراسة  بعد  يتبين  وحيث 
للشروط الشكلية املحددة بموجب مسطرة الشكايات، أن : 

• شكاية »الحزب املغربي الحر« تستوفي الشروط الشكلية ؛

نظرا  الشكلية،  الشروط  تستوفي  ال  املشتكي  املواطن  • شكاية 

الفعلي  البث  توقيت  مع  يتطابق  ال  بث  لتوقيت  لتحديدها 

للمضمون موضوع الشكاية ؛

• شكاية »املنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان والدفاع عن الحريات 

تحديدها  لعدم  نظرا  الشكلية،  الشروط  تستوفي  ال  باملغرب« 

للدعامة املعنية والبرنامج وتاريخ وتوقيت بثه ؛

ف 
ّ
املوظ الخطاب  أن  إلى  بها،  املتوصل  الشكايات  تشير  وحيث 

وبالسلطة  بالكرامة  ومّسا  تهديدا  تضمن  البرنامج  منشط  لدن  من 

القضائية واملؤسسات ؛

وحيث يتبين من خالل معاينة، حلقة 26 يوليو 2022، من برنامج 

»بكل وضوح« الذي تبثه الخدمة اإلذاعية »ميد راديو، التابعة لشركة 

Audiovisuelle Internationale«، أنها تضمنت عبارات جاءت على   «

لسان منشط البرنامج، من قبيل :

الِحلم  يتطلب  والعلم  العلم،  يتطلب  الِحلم  الِحلم،  هو  ما   )...)«

في  بعضين  �ضي  اللي مفعلينو  الهاشتاغ  هاذ  (...( مثال  كيمشيو بجوج، 

أخنوش  تيسميوا  أخنوش  �ضي  الحكومة  رئيس  الوزير  السيد  حق 

إرحل، ياك هانتوما غادي تشوفو عند السيد رئيس الحكومة الِحلم، 

تعوض  التواصل  مواقع   )...) بالرزانة  ديالو  الثبات  كتشوفو  نتوما 

دارت  »راه   )...) يمكنش«  ما  مؤسسات،  وتعوض  الديموقراطية 

قوانين وراه غاتكون متابعات وراه كاين متابعات (...(، راه كاين الناس 

للي غادي يتابعو في املستقبل، راه غي ما واعيينش، راه ملفات كتخدم 

وكتدار، كتحط على كل شخص راه معروفين، معروفين واحد بواحد 

البروفيل  يحميكش،  ما  البروفيل  يحميه  غا  كيصحابو  ديالو  بروفيل 

ما يحميكش غا يحلم«(...( معروف شكون أنت ومعروفة شكون أنت 

الحساب  ووقت  معروف  كل�ضي  ديالك   والتفاصيل  ديالك  والعنوان 

لهاذيك  عيط   )...) الحساب  يجيك  كي  جاي  الحساب  د  الوقت  جاي، 

الجهات للي كتعنا بها(...(« ؛

خالل  البصري  السمعي  لالتصال  األعلى  املجلس  قرر  وحيث 

توضيحات  طلب  توجيه   ،2022 سبتمبر   29 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه 

لشركة » Audiovisuelle Internationale« بناء على ما تم تسجيله من 

مالحظات بخصوص املضامين املذكورة ؛

البصري،  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  توصلت  وحيث 

 »Audiovisuelle شركة  من  برسالة   ،2022 14 أكتوبر  بتاريخ 

اليوم املوالي لبث الحلقة موضوع  في  »Internationale تفيد اتخاذها 

الذاتي،  االنضباط  تدابير  إطار  في  اإلجراءات  من  ملجموعة  التتبع، 

البرنامج  بث  وقف  مع  املذكورة،  الحلقة  بث  إعادة  إلغاء  في  واملتمثلة 

طيلة شهر أغسطس، وإصدار بالغ للعموم في هذا الشأن ؛  
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باالتصال  املتعلق   77.03 رقم  القانون  من   8 املادة  تنص  وحيث 
السمعي البصري كما تم تعديله وتتميمه على أنه : »يجب على متعهدي 
االتصال السمعي البصري الحاصلين على ترخيص أو إذن، والقطاع 

العمومي لالتصال السمعي البصري :

• تقديم أخبار متعددة املصادر وصادقة ؛

)...)  •

• تقديم األحداث بحياد وموضوعية دون تفضيل أي حزب سيا�ضي 
أو مجموعة ذات مصالح أو جمعية وال أي إيديولوجية أو مذهب، 
ويجب  اآلراء.  وتنوع  تعددها  بإنصاف،  البرامج،  تعكس  أن  ويجب 
خاصة  أنها  على  والتعاليق  الشخصية  النظر  وجهات  تبين  أن 

بأصحابها(...(« ؛

 »Audiovisuelle 1.7 من دفتر تحمالت شركة وحيث تنص املادة 
برامج  جميع  على  األخبار  نزاهة  »تنطبق   : أنه  على   Internationale«
الخدمة. ويتعين على املتعهد التأكد من صحة الخبر، خاصة عن طريق 
اللجوء إلى مصادر متنوعة وذات مصداقية، كما ينبغي له اإلشارة إلى 

مصدر الخبر بقدر اإلمكان. (...(

عندما تعطى الكلمة لضيوف أو للجمهور يجب أن يحرص املتعهد 
تعددية  احترام  الكلمة مع  تناول  في  والجدية والصرامة  التوازن  على 

التعبير عن مختلف اتجاهات الفكر والرأي (...(« ؛

 »Audiovisuelle وحيث تنص املادة2.7  من دفتر تحمالت شركة
استغالل  تفادي  على  املتعهد  يسهر   )...)« أنه:  على   ،Internationale«
الصحفيين املتدخلين في البرامج اإلخبارية موقعهم للعمل على الترويج 
ألفكار منحازة، إذ أن املبدأ هو ضرورة التمييز بين عرض األحداث، 

من جهة، والتعليق عليها، من جهة أخرى (...( ؛

تفادي  على  بالسهر  املتعهد  أعاله  املقتضيات  ألزمت  وحيث 
استغالل الصحفيين املتدخلين في البرامج موقعهم للعمل على الترويج 
ألفكار منحازة، وذلك انطالقا من مبدإ التمييز بين عرض األحداث من 

جهة، والتعليق عليها من جهة أخرى ؛

أن  البصري  السمعي  لالتصال  األعلى  املجلس  اعتبر  وحيث 
األسعار  ارتفاع  موضوع  بخصوص  البرنامج،  في  املوظفة  العبارات 
وسائط  على  فعل  ردود  من  عنه  تناسل  وما  الحكومية  واملسؤولية 
قيمة  وأحكام  ط، 

ّ
للمنش شخصية  آراء  تعكس  االجتماعي،  التواصل 

هذا  في  املشاركين  لخطاب  القوي  والشجب  القاطع  الرفض  طبعها 
النقاش العمومي االفترا�ضي، كما تضمنت نوعا من الحث والتحريض 
العام  بالواجب  أخل  قد  املعني  املضمون  يجعل  مما  بعضهم،  ضد 
التوازن  وضمان  املسافة  بأخذ  وااللتزام  البرامج  أخالقيات  الحترام 
املقدم/ طرف  من  به  التقيد  والواجب  املنهي  اإلعالم  في  املفروض 

املنشط، وكذا ما يقتضيه واجب اعتماد تنشيط مسؤول ومتزن يأخذ 
بمنطق التوصيف والتحليل والخبرة ؛ واعتبارا ملا اتخذه املتعّهد من 
خطوات في إطار االنضباط الذاتي، على الرغم من كون البالغ الصادر 

غ للجمهور على أثير اإلذاعة ؛
ّ
لم يبل

 »Audiovisuelle وحيث تنص املادة 2.34 من دفتر تحمالت شركة
بعض  أو  بمقت�ضى  اإلخالل  حالة  »في  أنه:  على   Internationale«
اإلخالل  ودون  املتعهد،  على  أو  الخدمة  على  املطبقة  املقتضيات 
على  عالوة  العليا،  للهيأة  يمكن  أعاله،  إليها  املشار  املالية  بالعقوبات 
خطورة  باعتبار  املتعهد،  حق  في  تصدر  أن  إعذار،  بتوجيه  قراراتها 

املخالفة، إحدى العقوبات التالية :

• إنذار ؛

• وقف بث الخدمة أو جزء من البرامج ملدة شهر على األكثر ؛

(...( ؛

شركة  حق  في  يلزم  ما  اتخاذ  لذلك،  تبعا  يتعين،  إنه  وحيث 
،»Audiovisuelle Internationale«

لهذه األسباب :

1. يصرح :

•)في)الشكل):

- باستيفاء شكاية »الحزب املغربي الحر« للشروط الشكلية ؛

- بعدم استيفاء شكاية املواطن املشتكي للشروط الشكلية ؛

- بعدم استيفاء شكاية »املنظمة الوطنية لحقوق اإلنسان والدفاع 
عن الحريات باملغرب« للشروط الشكلية.

•)في)املوضوع):)

بعدم احترام شركة »Audiovisuelle Internationale« التي تقدم 
والتنظيمية  القانونية  للمقتضيات  راديو«  »ميد  اإلذاعية  الخدمة 

الجاري بها العمل، وال سيما تلك املتعلقة بنزاهة األخبار والبرامج.

2. يقرر :

- توجيه إنذار لشركة » Audiovisuelle Internationale« ؛

- تبليغ قراره إلى شركة » Audiovisuelle Internationale« ونشره 
بالجريدة الرسمية ؛

- إبالغ الجهات املشتكية باملآل.

القرار من طرف املجلس األعلى لالتصال السمعي  تّم تداول هذا 
 1444 اآلخر  ربيع    2 بتاريخ  املنعقد  اجتماعه  خالل  البصري 
البصري  السمعي  لالتصال  العليا  الهيأة  بمقر   ،)2022 أكتوبر   28(
والسيدات  رئيسة،  أخرباش،  لطيفة  السيدة  بحضور  بالرباط، 
الحسني  البقالي  وعلي  الكنسو�ضي  وجعفر  الرغاي  نرجس  والسادة 
ومحمد  الرا�ضي  وبديعة  اإلدري�ضي  العلمي  وخليل  برودي  وفاطمة 

املعزوز، أعضاء.

عن املجلس األعلى لالتصال السمعي البصري :

الرئيسة،

اإلمضاء : لطيفة أخرباش.
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إعالن ت)وبالغ ت

اعتل  )مقدم)جدم ت)املص  قة)اإللكترونية

تحت املعلومات(  نظم  ألمن  العامة  (املديرية  الوطني  الدفاع  بإدارة  املكلفة  الحكومية  للسلطة  قرار   بمقت�ضى 
رقم PSCE/2022/2 الصادر في 25 من جمادى األولى 1444 )20 ديسمبر 2022(، تم تمديد اعتماد شركة »بريد املغرب« الكائن 
مقرها بشارع موالي إسماعيل، حسان، الرباط، إلى غاية 14 يوليو 2024، بوصفها مقدما لخدمات املصادقة اإللكترونية، من 

أجل إصدار وتسليم الشهادات اإللكترونية املؤمنة للتوقيع اإللكتروني وتدبير الخدمات املتعلقة بها.


