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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
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نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

 لسنةد لتاسعةدبعدد ملائة)-)عد )6859  9))آلا ىد مج92)2222 )2))ربف 24)2)2))

فهرست

نصوصدعامة

م2 قبةدوزآ2د ملخالفاتدفيدميد ند لتعليفدو لبناء.

مرسوم رقم 2.19.409 صادر في 9 صفر 1441 )8 أكتوبر 2019( يتعلق بتحديد 

1033كيفيات مراقبة وزجر املخالفات في ميدان التعمير والبناء .....................

 لسجلد لوطنيد إللكتفونيدللضلاناتد ملنقولةد:

إحد ثدأآ92دعند لخدماتد ملقدمةدمندلدندوز ر9د لعدل.	د

مرسوم رقم 2.20.110 صادر في 25 من جمادى اآلخرة 1441 )20 فبراير 2020( 

بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من لدن وزارة العدل في إطار 

1037السجل الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة ..................................... 

سع2د ألآ92دعند لخدماتد ملقدمةدمندلدندوز ر9د لعدل.	د

قرار مشترك لوزير العدل ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 392.20 

صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( بتحديد سعر 

األجرة عن الخدمات املقدمة من لدن وزارة العدل في إطار السجل 

1037الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة ....................................................

تاريخد لش2وعد لفعليدفيد لعلل.	د

 1441 اآلخرة  جمادى  فاتح  في  صادر   766.20 رقم  العدل  لوزير  قرار 

بالسجل  العمل  في  الفعلي  الشروع  تاريخ  بتحديد   )2020 يناير   27(

1038الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة ....................................................

 إلنتاجد لبيولوجي.د-دمنحدمساعد9د لدولة.

قرار مشترك لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

ووزير الداخلية ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2794.19 

صادر في 26 من ربيع اآلخر 1441 )23 ديسمبر 2019( لتحديد نسب 

املنتوجات  على  للمصادقة  الدولة  مساعدة  منح  وكيفيات  وأسقف 

النباتية وحيوانات التربية ومنتوجات النحل، املحصل عليها وفق نمط 

1038اإلنتاج البيولوجي..................................................................................... 
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 لض2يبةدعلىد لدجلدب2سمد ألرباحد لعقارية.د-دمعامالتدإعا 9د
 لتقييمدعندسنةد2)2).

19 من في  678.20 صادر   قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 
جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( تحدد بموجبه عن سنة 2020 
معامالت إعادة التقييم فيما يخص الضريبة على الدخل برسم األرباح 
1040العقارية ...................................................................................................

نصوصدجاصة

 ملعا التدبيند لشها  ت.

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 3610.19 صادر في 24 من ربيع األول 1441 )22 نوفمبر 2019( 
 1425 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2188.04 رقم  القرار  بتتميم 
دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2004 ديسمبر   27(

1042التخصص في الطب، تخصص : أمراض العيون.................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3083.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 743.09 الصادر في 26 من ربيع األول 1430 )24 مارس 2009( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1042تخصص : البيولوجية الطبية )أو التحاليل البيولوجية الطبية(........... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3084.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

1043بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3085.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 346.04 الصادر في 4 محرم 1425 )25 فبراير 2004( بتحديد الئحة 
الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض 

1043األذن والحلق والحنجرة........................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3086.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 572.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

1044الطب اإلشعاعي....................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3087.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

1045بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3088.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

1045بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3090.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 752.06 الصادر في 27 من ربيع األول 1427 )26 أبريل 2006( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1046تخصص : أمراض املعدة واألمعاء........................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3091.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 753.06 الصادر في 27 من ربيع األول 1427 )26 أبريل 2006( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

 ......................................................................... 1046تخصص : أمراض الكلي.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3092.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

1047بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3093.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 753.06 الصادر في 27 من ربيع األول 1427 )26 أبريل 2006( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1048تخصص : أمراض الكلي.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3139.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

1049بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 رقم 3140.19 صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019(
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 1049الطب.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3141.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1050تخصص : أمراض القلب......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3142.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 753.06 الصادر في 27 من ربيع األول 1427 )26 أبريل 2006( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

 ......................................................................... 1051تخصص : أمراض الكلي.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3143.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 
القرار رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( 

1051بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3144.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2188.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

 ...................................................................... 1052تخصص : أمراض العيون.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3145.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

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

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1053تخصص : أمراض الكلي.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3146.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 

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

1053بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3147.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 

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

1054بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3148.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 752.06 الصادر في 27 من ربيع األول 1427 )26 أبريل 2006( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1054تخصص : أمراض املعدة واألمعاء........................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3149.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

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

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1055تخصص : البيولوجية الطبية )أو التحاليل البيولوجية الطبية(........... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3150.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

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

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

1056أمراض النساء والتوليد........................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3151.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

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

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

1056أمراض النساء والتوليد........................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3188.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

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

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1057تخصص : أمراض الكلي.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3189.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم القرار 

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

1057الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب ...............................

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3190.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

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

الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

1058الطب اإلشعاعي....................................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3191.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتغيير وتتميم 

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

1059بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الطب.................. 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 3192.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1060تخصص : أمراض القلب......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4038.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1060تخصص : أمراض القلب......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4046.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 2311.10 الصادر في 20 من شعبان 1431 )2 أغسطس 2010( 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

 ................................................................ 1061تخصص : علم الدم السريري.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4047.19 

صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 

رقم 346.04 الصادر في 4 محرم 1425 )25 فبراير 2004( بتحديد الئحة 

الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : أمراض 

1062األذن والحلق والحنجرة........................................................................... 
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4048.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1062تخصص : أمراض القلب......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 4052.19 
صادر في 22 من ربيع اآلخر 1441 )19 ديسمبر 2019( بتتميم القرار 
رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1063تخصص : أمراض القلب......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
6.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي   والبحث 
بتتميم  )2019 ديسمبر   31(  1441 األولى  جمادى   4 في   صادر 
 1425 اآلخرة  جمادى  من   24 في  الصادر   1482.04 رقم  القرار 
دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2004 أغسطس   11(

 ..................... 1064التخصص في الطب، تخصص : أمراض الكلوم والجبارة.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 9.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر  2019( بتتميم القرار 
رقم 2188.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

 ...................................................................... 1064تخصص : أمراض العيون.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 12.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
القرار  بتتميم   )2019 )31 ديسمبر   1441 األولى  4 جمادى  في  صادر 
رقم 2189.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

1065تخصص : أمراض القلب......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 140.20 
القرار  بتتميم   )2020 يناير   2(  1441 األولى  جمادى   6 في  صادر 
رقم 2188.04 الصادر في 14 من ذي القعدة 1425 )27 ديسمبر 2004( 
الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

 ...................................................................... 1065تخصص : أمراض العيون.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 144.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتتميم القرار رقم 116.05 
الصادر في 16 من ذي الحجة 1425 )27 يناير 2005( بتحديد الئحة 
الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الطب 

 .................................................................................................... 1066النووي.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 153.20 
القرار  بتتميم   )2020 يناير   2(  1441 األولى) جمادى  (6 في  صادر 
رقم 573.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( بتحديد 
الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب، تخصص : 

 ...................................................................................... 1067الجراحة العامة.

علىد مالكد لفائد9د -د لتجزيئد وتارو  نت.د إقليلاد لع2 ئشد
 لشياعدلعقاريندآلاعييندتابعيندلجلاعتيندسالليتين.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات رقم 255.20 صادر في 19 من جمادى األولى 1441 

)15 يناير 2020( القا�ضي بالتجزيئ لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الجماعي املسمى »الغديرة« التابع للجماعة الساللية »الغديرة الرياح« 

 .................................... 1067والواقع في دائرة الري باللوكس بإقليم العرائش.

قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات رقم 340.20 صادر في 25 من جمادى األولى 1441 

)21 يناير 2020( القا�ضي بالتجزيئ لفائدة املالك على الشياع للعقار 

الجماعي املسمى »بالد جماعة ايت اكاس« التابع للجماعة الساللية 

 ....... 1068»ايت اكاس« والواقع بدائرة الري سوس - ماسة بإقليم تارودانت.

ش2كةد»ATLAS VALLEE BALLONS«.د-دمنحدرجصةد ستغاللدد
جدماتدآويةدغيفدمنتظلة.

قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 
رقم 343.20 صادر في 24 من جمادى األولى 1441 )20 يناير 2020( بمنح 
رخصة للقيام باستغالل خدمات جوية غير منتظمة للنقل العمومي 

 .......... .»ATLAS VALLEE BALLONS« 1068للركاب بواسطة منطاد لشركة

-د ملصا قةدعلىدالئحتيدذويدحقوقد قلعةد لس2 غنة.د إقليمد
آلاعتيندسالليتين.

 1441 األولى  جمادى  من   24 في  صادر   387.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 

)20 يناير 2020( باملصادقة على الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية 

أوالد عي�ضى الكائنة بإقليم قلعة السراغنة الواقعة أراضيها داخل دوائر 

 ............................................................................................. 1070الري بالحوز

 1441 األولى  جمادى  من   24 في  صادر   388.20 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 

)20 يناير 2020( باملصادقة على الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية 

أوالد بوعلي الكائنة بإقليم قلعة السراغنة الواقعة أراضيها داخل دوائر 

 ............................................................................................. 1073الري بالحوز

 ملؤسسةد لوطنيةدلللتاحف.د-دتعييند لكاتبد لعام.

1441 األولى  جمادى  من   26 في  صادر   3.5.20 رقم  الحكومة  لرئيس   مقرر 

1141)22 يناير 2020( بتعيين الكاتب العام للمؤسسة الوطنية للمتاحف.... 

 إلذندبللارسةد لهندسةد ملعلارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 639.20 صادر في 10 جمادى اآلخرة 1441 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2020 فبراير   5(

 .................................................................................. 1141الهندسة املعمارية.

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 640.20 صادر في 10 جمادى اآلخرة 1441 

وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2020 فبراير   5(

 .................................................................................. 1141الهندسة املعمارية.

علالةدم2 كش.د-دإق2 ردمخططدتنليةد لكتلةد لعل2 نيةد لق2ويةد
مل2كزدآلاعةدأوال د ليم.د

قرار لوالي جهة مراكش - آسفي رقم 288.20 صادر في 14 من جمادى األولى 1441 

)10 يناير 2020( باملوافقة على قرار عامل عمالة مراكش املقر ملخطط 

1142تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أوالد دليم........................ 
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نصوصدعامة

 ((229 أكتوب2) (8(  2222 صف2) (9 صا ردفي) ((.29.229 م2سومدرقم)
ميد ن) فيد وزآ2د ملخالفاتد م2 قبةد كيفياتد بتحد4دد 4تعلقد

 لتعليفدو لبناء.

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور،)وال سيما الفصلين)90)و92)منه)؛

وعلى القانون رقم)12.90)املتعلق بالتعمير،)الصادر بتنفيذه الظهير)
 الشريف رقم)1.92.31)بتاريخ)15)من ذي الحجة)1412 )17)يونيو)1992(،
املتعلق بمراقبة وزجر) (66.12 كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)
املخالفات في مجال التعمير والبناء،)وال سيما املواد من)64)إلى)70)منه)؛

وعلى القانون))رقم)25.90)املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات)
الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  العقارات،) وتقسيم  السكنية 
رقم)1.92.7)بتاريخ)15)من ذي الحجة)1412 )17)يونيو)1992(،كما تم)
 تغييره وتتميمه بالقانون رقم)66.12)املتعلق بمراقبة وزجر املخالفات

و3-63  و2-63) و1-63) (63 وال سيما املواد) في مجال التعمير والبناء،)
و63-4)و63-5)و63-6)و)64)منه)؛

من (30 بتاريخ) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 
بشأن توسيع نطاق العمارات) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)
القروية،كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم)66.12)املتعلق بمراقبة)
وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء،وال سيماالفصول من)4-12 

إلى)12-10)منه)؛

 وبعد دراسة مشروع املرسوم في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ
15)من ذي القعدة)1440 )18)يوليو)2019(،

رسم ما يلي :

الفصل األول

أحكامدعامة

املادة األولى

  12.90 رقم) القانون  من  (70 إلى) (64 من) املواد  تطبيقا ألحكام  (
 25.90 رقم) القانون  من  (64 إلى) (63 من) واملواد  بالتعمير  املتعلق 
املتعلق بالتجزئات العقارية واملجموعات السكنية وتقسيم العقارات)
(،1.60.063 12-10)من الظهير الشريف رقم) إلى) (4-12 والفصول من)
يحدد هذا) بشأن توسيع نطاق العمارات القروية املشار إليها أعاله،)

املرسوم ما يلي):

للمراقبين القضائية،  الشرطة  ضابط  صفة  تخويل  كيفيات   - 
في مجال التعمير والبناء ونطاق ممارستهم ملهامهم ؛

- كيفيات ممارسة مهام املراقبة ومعاينة املخالفات في مجال التعمير 
والبناء ؛ 

- ممثلي السلطات الحكومية في اللجنة اإلدارية املكلفة بالهدم ؛

عملية  وتنفيذ  معتمريها  من  البنايات  إفراغ  وضوابط  كيفيات   -
الهدم.

املادة)2

يراد بـ)»اإلدارة«،)لتطبيق أحكام املادة)65)من القانون رقم)12.90 
املتعلق بالتعمير واملادة)63-1)من القانون رقم25.90)املتعلق بالتجزئات)
 5-12 والفصل) العقارات  وتقسيم  السكنية  واملجموعات  العقارية 
العمارات) بشأن توسيع نطاق  (1.60.063 من الظهير الشريف رقم)

القروية،)السالف ذكرها،)السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير.

الفصل الثاني

 صفةد مل2 قبدفيدمجالد لتعليفدو لبناء
دونطاقدملارستهدملهامه

املادة)3

تطبيقا ألحكام املادة))65)من القانون رقم)12.90))واملادة)63-1)من)
القانون رقم)25.90)والفصل)12-5)من الظهير الشريف رقم)1.60.063،)
السالف ذكرها،)تمنح صفة ضابط الشرطة القضائية ملمارسة مهام)

مراقب التعمير والبناء):

- للموظفين التابعين للوالي أو العامل املحددة أسماؤهم بموجب 
والسلطة  بالداخلية  املكلفة  الحكومية  للسلطة  مشترك  قرار 

الحكومية املكلفة بالعدل ؛

- للموظفين العاملين باملصالح الالممركزة التابعة للسلطة الحكومية 
املكلفة بالتعمير املحددة أسماؤهم بموجب قرار مشترك للسلطة 

الحكومية املكلفة بالتعمير والسلطة الحكومية املكلفة بالعدل.

املادة)4

يشترط في املوظفين املشار إليهم في املادة السابقة،)للحصول على)
صفة ضابط الشرطة القضائية ملمارسة مهام مراقب في مجال التعمير)

والبناء،)التوفر على أحد الشروط التالية):

التوفر على  10 على األقل، مع  السلم  إلى  الولوج  - دبلوم يخول 
أقدمية 4 سنوات من الخدمة الفعلية ؛

الهندسة  أو  والبناء  التعمير  مجال  في  متخصص  تقني  دبلوم   -
املعمارية أو املدنية أو الطبوغرافية أو رسم البناء، مع التوفر على 

أقدمية 4 سنوات من الخدمة الفعلية ؛
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- دبلوم يخول الولوج إلى السلم 8 على األقل، مع التوفر على أقدمية 
8 سنوات من الخدمة الفعلية.

املادة)5

يحدد النطاق الترابي الذي يزاول فيه املراقب في مجال التعمير)
3)أعاله،) والبناء)مهامه،)بموجب القرار املشترك املشار إليه في املادة)

حسب الحالة.

املادة)6

يحمل املراقب في مجال التعمير والبناء)خالل مزاولة مهامه،)بطاقة)
مهنية ظاهرة تبين اسمه الشخ�ضي والعائلي وصفته وصورته والنطاق)

الترابي ملمارسة مهامه،)باإلضافة إلى توقيع الجهة التي يتبع لها.

املادة)7

في حالة تقديم املراقب في مجال التعمير والبناء)لطلب إعفائه من)
مهام املراقبة،)يتعين عليه،)وجوبا،)االستمرار في أداء)مهامه إلى غاية)

قبول طلب إعفائه ونزع الصفة الضبطية عنه.)

املادة)8

يمكن للسلطة الحكومية املكلفة بالداخلية أو السلطة الحكومية)
املكلفة بالتعمير،)حسب الحالة،)أن تقرر إعفاء)املراقب التابع لها من)
مهامه،)إذا أخل بمسؤولياته الوظيفية املتعلقة باملراقبة،))وذلك بناء)

على اقتراح معلل من الجهة التي يتبع لها مباشرة.

)يتم نزع صفة ضابط الشرطة القضائية في مجال التعمير والبناء،)
وفق نفس الشكليات املقررة ملنحها.

املادة)9

يخبر الوالي أو العامل أو ممثل السلطة الحكومية املكلفة بالتعمير،)
حسب الحالة،)فورا،)وكيل امللك املختص بقرار اإلعفاء)ونزع الصفة)

الضبطية عن املراقب في مجال التعمير والبناء.

الفصل الثالث

 كيفياتدملارسةدمهامد مل2 قبة
ومعا4نةد ملخالفاتدفيدمجالد لتعليفدو لبناء

املادة)10

تطبيقا ألحكام املادة)66)من القانون رقم)12.90)واملادة)63-2)من)
 القانون رقم)25.90)والفصل)6-12)من الظهير الشريف رقم)1.60.063،
 السالف ذكرها،)ودون اإلخالل باملقتضيات القانونية التي تمنح اختصاص
طلب القيام باملراقبة في مجال التعمير والبناء)للسلطة اإلدارية املحلية)
ولرئيس مجلس الجماعة وملدير الوكالة الحضرية،)يتعين على املراقب)
في مجال التعمير والبناء،)تطبيقا ملبدإ تلقائية املراقبة،)أن يحرص على)
مباشرة إجراءات املراقبة داخل النطاق الترابي املحدد له في قرار)

تعيينه،)وذلك بكيفية دائمة ويقظة.

ولهذا الغرض،)يعد تقارير شهرية عن مختلف املخالفات التي قام)

بمعاينتها،)و يوجهها إلى الجهة))التي يتبع لها.

املادة)11

إذا تعلق األمر بمراقبة أوراش مشاريع مرخصة تتوفر على دفاتر)

أوراش ممسوكة طبقا للشروط والكيفيات املحددة بموجب النصوص)

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،)وتتضمن،)عند االقتضاء،)

األوامر الصادرة عن املراقب في شأن املخالفات التي يمكن تداركها،)

التي ال يمكن تداركها، بالنسبة للمخالفات   يتعين على هذا األخير،)

تطبيق) ( املخالفة،)تحت طائلة) أن يوجه فورا إلى املخالف أمرا بإنهاء)

12.90 رقم) القانون  من  (68 املادة) من  و4) و3) (2 الفقرات)  أحكام 

والفقرات)2)و3)و4)من املادة)63-4)من القانون رقم)25.90)والفقرتين)

2)و3)من الفصل)12-8)من الظهير))الشريف رقم)1.60.063،)السالف)

ذكرها،)وال سيما في الحاالت التالية):

-)عدم التقيد بالعلو املسموح به)؛)

-))زيادة أو الشروع في زيادة طابق أو طوابق إضافية)؛

-)عدم احترام املواقع املأذون فيها واملساحة املباح بناؤها)؛

-)عدم احترام الغرض املخصص له البناء.

املادة)12

  12.90 66)من القانون رقم) 3)من املادة) الفقرة) ( )ألحكام) تطبيقا)

من) (3 والفقرة) (25.90 من القانون رقم) (2-63 من املادة) (2 والفقرة)

السالف ذكرها،) (1.60.063 ( من الظهير الشريف رقم) الفصل)12-6)

يقوم املراقب بتحرير محضر معاينة مؤرخ ومرقم وموقع،)يتضمن)

اسمه وصفته ومكان عمله،)ويضمنه ما عاينه بالورش وما تلقاه،)عند)

االقتضاء،)من تصريحات في))شأن املخالفة.

)يرفق مراقب التعمير والبناء)أصل املحضر الذي حرره بنسختين)

و كذا بجميع الوثائق واملستندات) منه مشهود بمطابقتهما لألصل،)

ويوجهه إلى وكيل امللك) والصور الفوتوغرافية املتعلقة باملخالفة،)

حسب) واألوامر،) املحاضر  نسخا من مختلف  يوجه  كما  املختص،)

إلى كل من السلطة اإلدارية املحلية ورئيس مجلس الجماعة) الحالة،)

ومدير الوكالة الحضرية،)باإلضافة إلى املخالف.

املادة)13

القانون) من  (67 املادة) من  (3 الفقرة) أحكام  تطبيق  أجل  من 

رقم)12.90)والفقرة)2)من املادة)63-3)من القانون رقم)25.90)والفقرة)

السالف) (،1.60.063 ( من الظهير الشريف رقم) (7-12 من الفصل) (2

في حالة حجز املعدات ومواد وأدوات) يتعين على املراقب،) ذكرها،)

البناء،)القيام بما يلي):
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- تحرير محضر تفصيلي، يرفقه بمحضر معاينة املخالفة، يتضمن 

تعدادا ووصفا لألشياء املحجوزة، مع اإلشارة إلى حضور مرتكب 

املحجوزة، وكذا  األشياء  أو غيابه، عند جرد ووصف  املخالفة 

املحضر على  األخير  هذا  توقيع  مع  بها،  أدلى  التي   التصريحات 

أو اإلشارة إلى رفضه التوقيع عليه، كما يرفق هذا املحضر بصور 

فوتوغرافية لألشياء املحجوزة، تحمل تاريخ وساعة التقاطها ؛

- اتخاذ التدابير الضرورية لنقل املحجوزات إلى املحجز الجماعي ؛

- اتخاذ إجراءات تعيين حارس على األشياء املحجوزة، إذا ما تقرر 

اإلبقاء عليها بموقع املشروع ؛

- إخبار كل من السلطة اإلدارية املحلية ورئيس مجلس الجماعة 

ومدير الوكالة الحضرية، بالتدابير واإلجراءات املتخذة. 

املادة)14

يتعين على املراقب،)عند اتخاذه لقرار إغالق الورش،)القيام بما يلي):

- اتخاذ التدابير الالزمة إلخالء موقع الورش من العاملين به ؛

- تثبيت لوحة بارزة عند مدخل الورش، تشير إلى إغالقه ؛

- إغالق الورش، ووضع األختام على املنافذ واألقفال إن وجدت، مع 

وضع الحواجز، عند االقتضاء، في منافذ الورش ؛

- تبليغ املخالف فورا بنسخة من محضر اإلغالق ؛

- إخبار كل من السلطة اإلدارية املحلية ورئيس مجلس الجماعة 

ومدير الوكالة الحضرية بالتدابير واإلجراءات املتخذة.

املادة)15

يمسك املراقب في مجال التعمير والبناء،)سجال مرقما يضمنه تاريخ)

 وساعة ومكان إجراء)املعاينات،)ومراجع املحاضر واألوامر واإلحاالت

امللك السجل وكيل  ويؤشر على صفحات هذا  املعنية.) الجهات   إلى 

التابع له النطاق الترابي،)الذي يزاول فيه املراقب مهامه.

املادة)16

يمارس ضباط الشرطة القضائية مهامهم املتعلقة بمراقبة ومعاينة)

 املخالفات في مجال التعمير والبناء،)وفق املقتضيات املنصوص عليها

في هذا املرسوم.

الفصل  الرابع

 للجنةد إل  ريةد ملكلفةدبالهدم

املادة)17

تطبيقا ألحكام املادة)68)من القانون رقم)12.90)واملادة)63-4)من)
 القانون رقم)25.90)والفصل)12-8)من الظهير الشريف رقم)1.60.063،
السالف ذكرها)،)تتألف اللجنة اإلدارية املكلفة بالهدم،)باإلضافة إلى)
الوالي أو عامل العمالة أو اإلقليم أو من يمثله بصفته رئيسا،)وكذا))

رئيس مجلس الجماعة أو من يمثله،)من األعضاء)التالي بيانهم):

- ممثل عن املصالح الالممركزة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة 
بالتعمير ؛

- ممثل عن املصالح الالممركزة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة 
بالثقافة، عند االقتضاء ؛ 

- ممثل عن مصالح الوقاية املدنية.

املادة)18

بالهدم من طرف) املكلفة  اإلدارية  اللجنة  أعضاء) استدعاء) يتم 
رئيسها،)كما يمكن له استدعاء)كل هيئة أو شخص آخر يرى فائدة في)
حضوره.)ال سيما ممثل عن املصالح املكلفة بتدبير مرفق توزيع املاء)

والكهرباء)وباقي الشبكات األخرى،)عند االقتضاء.

الفصل الخامس

 كيفياتدوضو بطدإر2 غد لبنا4اتدمندمعتل2يهاد
وتنفيذدعلليةد لهدم

املادة)19

تطبيقا ألحكام))املادة)68)من القانون رقم)12.90)واملادة)63-4)من)
القانون رقم)25.90)والفصل)12-8)من الظهير الشريف رقم)1.60.063،)
السالف ذكرها،)توجه السلطة اإلدارية املحلية للمخالف الذي امتنع)
داخل األجل املضروب له،)عن تنفيذ األمر املوجه إليه بهدم األشغال)
أو األبنية،)إنذارا،)عبر كافة وسائل التبليغ القانونية،)من أجل إخالء))
البناية من معتمريها وإفراغها من مشتمالتها،)وذلك داخل أجل أقصاه)

48)ساعة.)

املادة)20

إذا انق�ضى أجل)48)ساعة دون أن يمتثل املخالف لإلنذار املذكور)
في املادة السابقة،)تقوم السلطة اإلدارية املحلية بتحرير محضر امتناع)
يتضمن اإلشارة إلى تاريخ ومراجع تبليغ األمر بهدم األشغال واألبنية)
املبنى من معتمريه) موضوع املخالفة وتاريخ ومراجع اإلنذار بإخالء)

وإفراغه من مشتمالته،)توجهه فورا إلى النيابة العامة املختصة.
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تقوم السلطة اإلدارية املحلية بإخالء)املحل من معتمريه وإفراغه)

من مشتمالته،)بعد إشعار النيابة العامة املختصة بذلك.)

املادة)21

 يجب على اللجنة اإلدارية املكلفة بالهدم أن تتأكد،)قبل الشروع

في عملية الهدم،)من اتخاذ التدابير التالية):)

اإلدارية  السلطة  من  بطلب  اللزوم،  عند  تقني،  تقرير  إعداد   -

املحلية، يتضمن وصفا للعقار موضوع الهدم وتحديد الكيفيات 

املناسبة لهدمه، وكذا التدابير الوقائية لحماية البنايات والعقارات 

املجاورة له من األضرار املحتملة ألشغال الهدم ؛

- تحرير محضر بأسماء معتمري املبنى، يتضمن جردا ملشتمالته ؛

الشروع بتاريخ  املجاورة  والعقارات  البنايات  أصحاب  إخبار   - 

في عملية الهدم وتوقيتها ؛

- إخالء املبنى موضوع املخالفة من معتمريه ؛

- تأمين منطقة الهدم من أجل حماية العموم واألشخاص املشرفين 

على هذه العملية، وذلك بمؤازرة القوة العمومية عند االقتضاء ؛

- إيداع مشتمالت املحل موضوع املخالفة باملحجز الجماعي، عند 

االقتضاء.

يمكن للجنة اإلدارية املكلفة بالهدم أن تعهد)،حسب حجم ونوع)

وطبيعة املبنى،)بتنفيذ الهدم إلى مقاولة متخصصة.)

املادة)22

يوقعه) يتم تحرير محضر بذلك،) من عملية الهدم،) فور االنتهاء)

ويوجه رئيسها نسخة منه إلى كل) اللجنة الحاضرين،) جميع أعضاء)

امللك املختص والسلطة اإلدارية املحلية ورئيس مجلس) من وكيل 

الجماعة ومدير الوكالة الحضرية.

املادة)23

يتم) في الحاالت التي يتعذر فيها القيام بعملية الهدم أو إتمامها،)

إعداد تقرير من قبل اللجنة يوقعه أعضاؤها الحاضرون،)و يشار فيه)

إلى الصعوبات التي حالت دون القيام بعملية الهدم أو إتمامها.

يوجه رئيس اللجنة التقرير املذكور في الفقرة السابقة،)إلى وكيل)
امللك املختص وإلى السلطة اإلدارية املحلية.

عند انتفاء)الصعوبات التي حالت دون تنفيذ عملية الهدم،)وبناء)
يوجه رئيس اللجنة الدعوة) على طلب من السلطة اإلدارية املحلية،)
إلى أعضائها الستئناف عملية الهدم من جديد،)مع مراعاة اإلجراءات)

والتدابير الواردة في هذا الفصل).

املادة)24

يلتزم رئيس اللجنة بالنفقات الالزمة لتمويل عملية الهدم،)على أن)
يتم تحصيل جميع املصاريف املترتبة عن هذه العملية،)بواسطة أمر)
يتضمن جردا بجميع نفقات) بتحصيل املداخيل يوجه إلى املخالف،)
الدراسات واألشغال املتعلقة بعملية الهدم،)وذلك عمال بمقتضيات)

القانون رقم)15.97)بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية.

أحكامدجتامية

املادة)25

بالداخلية) املكلفة  الحكومية  للسلطة  مشترك  بقرار  تحدد 
والسلطة الحكومية املكلفة بالتعمير)،)نماذج الوثائق املتعلقة بمراقبة)

وزجر املخالفات في مجال التعمير والبناء.

املادة)26

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير الداخلية ووزير العدل ووزير االقتصاد واملالية ووزير إعداد)
كل واحد منهم) التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،)

فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)9)صفر)1441 )8)أكتوبر)2019(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد أوجار.

وزير االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

وسياسة املدينة،

اإلمضاء : عبد األحد فا�ضي فهري.
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 2222 آلا ىد مج92) مند ((5 في) صا رد ((.(2.222 رقم) م2سومد
عند لخدماتد ملقدمة) أآ92د بإحد ثد ()(2(2 ربف 24) ((2(
إطارد لسجلد لوطنيد إللكتفوني) فيد وز ر9د لعدلد لدند مند

للضلاناتد ملنقولة.

رئيس الحكومة،

لقانون املالية الصادر) (130.13 على القانون التنظيمي رقم) بناء)
 1436 14)من شعبان) بتاريخ) (1.15.62 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)2)يونيو)2015(،)وال سيما املادة)11)منه)؛

الصادر) املنقولة  بالضمانات  املتعلق  (21.18 رقم) القانون  وعلى 
 1440 11)من شعبان) )بتاريخ) (1.19.76 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)17)أبريل)2019()؛

 1441 صفر) (9 في) الصادر  (2.19.327 رقم) املرسوم  وعلى 
بالضمانات) املتعلق  (21.18 القانون رقم) بتطبيق  ()2019 أكتوبر) (8(

املنقولة)؛

 1436 من رمضان) (28 الصادر في) (2.15.426 وعلى املرسوم رقم)
وال سيما) املالية  قوانين  وتنفيذ  بإعداد  املتعلق  ()2015 يوليو) (15(

املادة)7)منه)؛

وإصالح) واملالية  االقتصاد  ووزير  العدل  وزير  من  وباقتراح 
اإلدارة)؛

جمادى من  (11 في) املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 
اآلخرة)1441 )6)فبراير)2020()،

رسم ما يلي  :

املادة األولى

الوطني) السجل  إطار  في  املقدمة  الخدمات  عن  أجرة  تحدث 
اإللكتروني للضمانات املنقولة من لدن وزارة العدل برسم العمليات)

التالية):

في حكمها، طبقا  املعتبرة  والعمليات  املنقولة  الضمانات  إشهار   -
للتشريع الجاري به العمل، عن طريق تقييد اإلشعارات املتعلقة 

بها ؛

- تقييد إشعار بتجديد التقييدات ؛

- تقييد إشعار بتعديل التقييدات ؛

- تقييد إشعار الوعد بالرهن؛

- تقييد إشعار بتوجيه إنذار من أجل تحقيق ضمانة؛

- تقييد إشعار بالتشطيبات؛

- استخراج شهادة إشعار مصادق عليها بنتيجة البحث.

املادة الثانية

تحدد أسعار األجرة عن الخدمات املشار إليها في املادة األولى أعاله،)
والتي تستوفى بطريقة إلكترونية،)بقرار مشترك لوزير العدل ووزير)

االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

املادة الثالثة

تحصل املوارد املتأتية عن الخدمات املشار إليها في املادة األولى)
أعاله لفائدة امليزانية العامة.

املادة الرابعة

إلى) الذي ينشر في الجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير العدل ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،)كل واحد منهما)

فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)25)من جمادى اآلخرة)1441 )20)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وإصالح) و ملاليةد ووزي2د القتصا د لوزي2د لعدلد مشتفكد ق2 رد
 2222 مندآلا ىد مج92) ((6 صا ردفي) (39(.(2(  إل  ر9درقم)
)2))ربف 24)2)2)()بتحد4ددسع2د ألآ92دعند لخدماتد ملقدمة)
إطارد لسجلد لوطنيد إللكتفوني) فيد وز ر9د لعدلد لدند مند

للضلاناتد ملنقولة.

وزير العدل،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الصادر) املالية  130.13)لقانون  التنظيمي رقم) القانون  على  بناء)

 1436 14)من شعبان) بتاريخ) (1.15.62  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)2)يونيو)2015(،))والسيما املادة)11)منه)؛

 1436 من رمضان) (28 الصادر في) (2.15.426  وعلى املرسوم رقم)

)15)يوليو)2015()املتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين املالية؛

 وعلى املرسوم رقم)2.20.110)الصادر في)25)من جمادى اآلخرة)1441

 )20)فبراير)2020()بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من لدن وزارة)

العدل بواسطة السجل الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة،
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قررا ما يلي):

املادة األولى

من) املقدمة  الخدمات  عن  األجرة  سعر  درهم  (100 في) يحدد 

للضمانات) اإللكتروني  الوطني  السجل  إطار  في  العدل  وزارة  لدن 

إليه) املشار  املرسوم  من  األولى  املادة  في  عليها  املنصوص  املنقولة 

 1441 اآلخرة) جمادى  من  (25 في) الصادر  (2.20.110 رقم) أعاله 

)20)فبراير)2020(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

وزير العدل،
اإلمضاء):)محمد بنعبد القادر.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء):)محمد بنشعبون.

2222 2).766)صا ردفيدراتحدآلا ىد مج92)  ق2 ردلوزي2د لعدلدرقم)

فيد لعلل) تاريخد لش2وعد لفعليد بتحد4دد ()(2(2 4نا24) ((7(

بالسجلد لوطنيد إللكتفونيدللضلاناتد ملنقولة.

وزير العدل،

بناء)على القانون رقم)21.18)املتعلق بالضمانات املنقولة الصادر)

 1440 11)من شعبان) بتاريخ) (1.19.76 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)17)أبريل)2019()؛

 1441 صفر) (9 في) الصادر  (2.19.327 رقم) املرسوم  وعلى 

بالضمانات) املتعلق  (21.18 رقم) القانون  بتطبيق  )8)أكتوبر)2019()

املنقولة،)وال سيما املادة)25)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يشرع في العمل بالسجل الوطني اإللكتروني للضمانات املنقولة)

ابتداء)من يوم اإلثنين)2)مارس)2020)في الساعة الحادية عشرة صباحا.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في فاتح جمادى اآلخرة)1441 )27)يناير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.

ق2 ردمشتفكدلوزي2د لفالحةدو لصيدد لبح2يدو لتنليةد لق2ويةدو ملياه)

وإصالح) و ملاليةد ووزي2د القتصا د ووزي2د لد جليةد و لغاباتد

 2222 ربيعد مج2) مند ((6 في) صا رد ((792.29 رقم)  إل  ر9د

منح) وكيفياتد وأسقفد نسبد لتحد4دد ()(229 )3)) يسلبف)

مساعد9د لدولةدلللصا قةدعلىد ملنتوآاتد لنباتيةدوحيو نات)

 لتفبيةدومنتوآاتد لنحل،) ملحصلدعليهادورقدنلطد إلنتاج)

 لبيولوجي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

ووزير الداخلية،

ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

البيولوجي) باإلنتاج  املتعلق  (39.12 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  واملائية،) الفالحية  للمنتوجات 

رقم)1.12.66)بتاريخ)4)ربيع األول)1434 )16)يناير)2013()؛

 1439 رجب) (8 في) الصادر  (2.18.13 رقم) املرسوم  وعلى 

بمنح مساعدة الدولة للمصادقة على املنتوجات) ()2018 مارس) (26(

الفالحية املحصل عليها وفق نمط اإلنتاج البيولوجي وال سيما املادة)2 

منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.85.891)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1406 

املحددة بموجبه إجراءات توزيع اإلعانة املالية) ()1985 ديسمبر) (31(

التي تمنحها الدولة من أجل تكثيف اإلنتاج الفالحي،)كما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم)271.15 

الصادر في)8)ربيع اآلخر)1436 )29)يناير))2015()باملصادقة على دفتر)

التحمالت النموذجي املتعلق باإلنتاج البيولوجي للمنتوجات النباتية)

ونشره وال سيما املادة)5)منه)؛

القروية) والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

 1439 صفر) من  (18 في) الصادر  (2986.17 رقم) والغابات  واملياه 

باملصادقة على دفتر التحمالت النموذجي املتعلق) ()2017 نوفمبر) (7(

ونشره) النحل  ومنتوجات  التربية  لحيوانات  البيولوجي  باإلنتاج 

وال سيما املادة)8)منه،
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قرروا ما يلي :

املادة األولى

(،2.18.13 إليه أعاله رقم) من املرسوم املشار  (2 للمادة) تطبيقا 

تحدد نسب وأسقف مساعدة الدولة املمنوحة للمنتجين للمصادقة)

على املنتوجات النباتية وحيوانات التربية ومنتوجات النحل،)املحصل)

عليها وفق نمط اإلنتاج البيولوجي كالتالي):

2)-) ملنتوآاتد لنباتية):

 ألسقفدبالدرهمدللوحد9دفيد لسنةنسبةد إلعانةد%مساحةدوحد9د إلنتاج

تساوي أو تفوق 0.5 هكتار وتقل 

عن 5 هكتار

9010.000

تساوي أو تفوق 5 هكتار وتقل 

عن 10 هكتار

7020.000

تساوي أو تفوق 10 هكتار وتقل 

عن 20 هكتار

7030.000

7040.000تفوق 20 هكتارات

))-)حيو ناتد لتفبيةدومنتوآاتد لنحل):

تساوي نسبة اإلعانة 80% من التكلفة اإلجمالية للمصادقة على 

درهم   25.000 سقف  مع  النحل  ومنتوجات  التربية  حيوانات 

لفائدة وحدة إنتاج في السنة.

املادة)2

()3( تمنح اإلعانة املنصوص عليها في املادة األولى أعاله ملدة ثالث)

سنوات لكل وحدة إنتاج.

املادة)3

يودع طلب اإلعانة،)برسم كل سنة من السنوات الثالث املذكورة)

في املادة)2)أعاله،)مقابل وصل إيداع لدى املصالح املختصة للمديرية)

اإلقليمية للفالحة أو للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي،)املتواجدة)

بها وحدة اإلنتاج.

يعد هذا الطلب على أساس وثيقة مسلمة من لدن هيئة املراقبة)

واملصادقة تثبت بأن وحدة اإلنتاج في فترة تحول إلى نمط اإلنتاج)

البيولوجي أو على أساس شهادة املطابقة التي تثبت أن وحدة اإلنتاج)

مصادق عليها وفق نمط اإلنتاج البيولوجي.

يرفق هذا الطلب بملف يتكون من الوثائق التالية :

إشارة) رهن  املوضوع  النموذج  حسب  يعد  اإلعانة،) طلب  (- (1

صاحب الطلب لدى املصالح املختصة املذكورة أو املوجود على املوقع)

اإللكتروني الخاص بقطاع الفالحة)؛

2 - الوثائق املتعلقة بصاحب الطلب :

أ( بالنسبة لألشخاص الذاتيين :

- نسخة من وثيقة تعريف صاحب الطلب ؛

- نسخة من وثيقة تعريف الوكيل عند االقتضاء، ونسخة مطابقة 
ألصل الوكالة ؛

ب( بالنسبة لألشخاص االعتباريين :

- نسخة من النظام األسا�ضي ؛

- نسخة من محضر آخر جمع عام ؛

- وثيقة تعريف املمثل القانوني للشخص االعتباري.

أو كل صلة قانونية لطالب) -)كل وثيقة تثبت امللكية أو الكراء) (3

اإلعانة بوحدة اإلنتاج.)عندما يتعلق األمر بكراء)أرض فالحية يجب)

أن تكون مدة عقد الكراء)ال تقل عن خمس سنوات)؛

4)-)نسخة مطابقة لألصل لشهادة املطابقة أو كل وثيقة مسلمة من)

طرف هيئة املراقبة واملصادقة تثبت أن املنتوجات محصل عليها وفق)

نمط اإلنتاج البيولوجي)؛

تحدد) واملصادقة  املراقبة  هيئة  طرف  من  مسلمة  شهادة  (- (5

مساحة وحدة اإلنتاج املخصصة لإلنتاج البيولوجي)؛

6)-)الفواتير التي تثبت تكاليف املصادقة)؛

7)-)التزام صاحب الطلب بضمان استمرارية نشاط وحدة اإلنتاج)

تقل ال  ملدة  اإلعانة،) طلب  موضوع  البيولوجي  اإلنتاج  نمط   وفق 

عن)5))خمس()سنوات ابتداء)من السنة الثانية للمصادقة.

املادة)4

أشهر) ()6( يتعدى ستة) في أجل ال  اإلعانة  يودع طلب  أن  يجب 

ابتداء)من تاريخ الحصول على شهادة املطابقة أو كل وثيقة تثبت أن)

املنتوجات محصل عليها وفق نمط اإلنتاج البيولوجي.

يمكن تمديد هذا األجل مرة واحدة ملدة ستة))6()أشهر،)في الحاالت)

التالية):

1)-))إذا قدم صاحب الطلب،)طلبا كتابيا قبل انتهاء)أجل ستة))6()

أشهر)؛
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-)في حالة حدوث قوة قاهرة أو صعوبات في تكوين ملف طلب) (2

اإلعانة خالل أجل ستة))6()أشهر املذكور أعاله مع تقديم اإلثبات.

املادة)5

عند إيداع ملف طلب اإلعانة،)تسلم اإلدارة لصاحب الطلب وصال)

باالستالم موقع ومؤرخ.

ال يقبل كل ملف غير مكتمل ويتم إرجاعه فورا لصاحب الطلب.

للمديرية) املختصة  املصالح  تقوم  اإلعانة،) طلب  ملف  ملعالجة 

بدراسة) اإلقليمية للفالحة أو للمكتب الجهوي لالستثمار الفالحي،)

املكلف) للوزير  املشتركة  بالدورية  محدد  أجل  داخل  امللف  وثائق 

بالفالحة والوزير املكلف باملالية.)وال يجب أن يتعدى هذا األجل،)في)

من تاريخ استالم هذا) أشهر ابتداء) ()3( ثالثة) أي حال من األحوال،)

امللف.

الطلب على أي دعامة يتوصل صاحب  الدراسة،) إثر هذه   على 

تثبت االستالم):

- "مذكرة مالحظات" تبين عدم مطابقة الوثائق املكونة مللف طلب 

اإلعانة. وفي هذه الحالة، يتوجب على صاحب الطلب استيفاء 

وبعد  أشهر،   )3( ثالثة  يتعدى  ال  أجل  في  املذكورة  املالحظات 

انصرام هذا األجل يتم رفض طلبه، أو ؛

-)رسالة بقبول طلبه تحدد مبلغ اإلعانة املمنوحة له.

املادة)6

املكلف) والوزير  بالفالحة  املكلف  للوزير  مشتركة  دورية  تحدد 

باملالية،)لكل نوع من املنتوجات املعنية،)كيفيات دراسة ملفات طلب)

اإلعانة.

املادة)7

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من ربيع اآلخر)1441 )23)ديسمبر)2019(.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية)

القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء):)عزيز أخنوش.

وزير الداخلية،

اإلمضاء):)عبد الوافي لفتيت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء):)محمد بنشعبون.

2).678)صا ردفي  ق2 ردلوزي2د القتصا دو ملاليةدوإصالحد إل  ر9درقم)
29)مندآلا ىد مج92)2222 )22)ربف 24)2)2)()تحد دبلوآبه)
عندسنة)2)2))معامالتدإعا 9د لتقييمدريلاد4خصد لض2يبة)

علىد لدجلدب2سمد ألرباحد لعقارية.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

العامة) املدونة  من  (III-248 و) (II-65 املادتين) أحكام  على  بناء)
للضرائب املحدثة بموجب املادة)5)من قانون املالية رقم)43.06)للسنة)
املالية)2007،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.06.232)بتاريخ)

10)ذي الحجة)1427 )31)ديسمبر)2006()كما وقع تغييرها وتتميمها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يخص) فيما  التقييم  إعادة  معامالت  (2020 سنة) برسم  تحدد 
 الضريبــــة علـــى الدخـــل بـــرسم األربـــاح العقـــارية املنصــوص عليهــــا فـــي
املادة)II-65)من املدونة العامة للضرائب املشار إليها أعاله على النحو)

التالي):

المعامالت السنوات



2222 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.
اإلمضاء : محمد بنشعبون.

المعامالت المعامالتالسنوات السنوات



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية    222(

نصوصدجاصة

ق2 ردلوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليمد لعاليدو لبحث)
2222 ربيعد ألول) مند ((2 ( في) صا رد (3622.29 رقم)   لعلليد
في) 288.22)) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 نورلبف) ((((
بتحد4ددالئحة) ()(222 5)22 )7)) يسلبف) 22)مندذيد لقعد9)
 لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)

أم2 ضد لعيون.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)
 األطر والبحث العلمي رقم)2188.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425
دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2004 ديسمبر) (27(

التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض العيون،)كما وقع تتميمه)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2188.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004():

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

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

»-)تونس):

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

 OPHTALMOLOGIE(شهادة طبيب متخصص في):)طب العيون(–(«
»مسلمة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة،)
مشفوعة بشهادة تقييم للمعلومات) (،2018 ماي) (29 في) »تونس 
بمراكش) والصيدلة  الطب  كلية  من طرف  مسلمة  »واملؤهالت 

»بتاريخ)16)يوليو)2019.«

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من ربيع األول)1441 )22)نوفمبر)2019(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 رقم)3283.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 )29) يسلبف)229))

بتتليمد لق2 ردرقم)723.29) لصا ردفي)6))مندربيعد ألول)2232 
تعا ل) الئحةد لشها  تد لتيد بتحد4دد ()(229 مارس) ((2(
:) لبيولوآيةد لطبية تخصص)   بلومد لتخصصدفيد لطب،)

)أود لتحاليلد لبيولوآيةد لطبية(.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)
 األطر والبحث العلمي رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430
دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2009 مارس) (24(
التحاليل) )أو  الطبية) البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص 

البيولوجية الطبية(،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

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

»-)إسبانيا):

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

»(–(Especialidad(de(analisis( clinicos,(délivré(par(complejo(
»(hospitalario(de(Navarra(-(Espagne(-(le(20(mai(2019.(«
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد

بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد

و لبحثد لعلليدرقم)3282.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 

)29) يسلبف)229)()بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ر)

في)))شعبان)2228 )3) يسلبف)2997()بتحد4ددالئحةد لشها  ت)

 لتيدتعا لد بلومد كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

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

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

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

»(–(Qualification(de(médecin(en(médecine(générale,(délivrée(
»(par( l’Université( d’Etat( de( Tchouvachie( I.N.Oulyanov( -( 
»(Fédération(de(Russie( -( le(1er( juillet(2015,(assortie(d’un( 
»(stage( de( deux( années( :( du( 11( novembre( 2015( au(
»(14(décembre( 2016( au( sein( du( Centre( hospitalier(
»(universitaire( Rabat-Salé( et( du( 31( janvier( 2017( au 
»(11(décembre(2017(à( la(province(de(salé,(validé(par( la(
»(Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie( de( Rabat( -( le(
»(27(juin(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
 و لبحثد لعلليدرقم)3285.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222
في 326.22) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229  )29) يسلبف)
بتحد4ددالئحةد لشها  ت) ()(222 ربف 24) ((5(  22(5 مح2م) (2
أم2 ض) (: تخصص)  لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)

 ألذندو لحلقدو لحنج92.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

تخصص):)أمراض األذن والحلق والحنجرة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( الجريدة الرسمية2222  

قرر ما يلي):

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)346.04)الصادر في)4)محرم)1425 )25)فبراير)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض األذن والحلق والحنجرة):

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

»)-) لسينغال):

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

»(–(Diplôme( d’études( spécialisées( )D.E.S(( d’oto-rhino- 

»(laryngologie,( délivré( par( la( Faculté( de( médecine, 

»de(pharmacie(et(d’odontologie,(Université(Cheikh(-(Anta(- 

»(Diop( de( Dakar( -( Sénégal( -( le( 13( novembre( 2017,(

»(assorti( d’un( stage(d’un( an(du(21(mai( 2018( au(21(mai(

»(2019( à( l’hôpital( des( spécialités( CHIS( de( Rabat,( validé(

»(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Rabat(- 

»(le(10(juillet(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
 و لبحثد لعلليدرقم)3286.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222
في 22.)57) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229  )29) يسلبف)
25)مندصف2)5)22 )6)أب2يل)222)()بتحد4ددالئحةد لشها  ت)
:) لطب) تخصص) فيد لطب،) تعا لد بلومد لتخصصد  لتيد

 إلشعاعي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

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

الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)الطب اإلشعاعي،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي):

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)الطب اإلشعاعي):

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

»)-) لسينغال):

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

»(–(Diplôme( d’études( spécialisées( de( radiologie( et(

»(imagerie(médicale,(délivré(par(la(Faculté(de(médecine,(

»(de(pharmacie(et(d’odontologie,(Université(Cheikh( -(Anta( - 

»(Diop(de(Dakar(-(Sénégal(-(le(10(décembre(2015,(assorti(

»(d’un( stage( de( deux( années( :( une( année( au( sein( du(

»(Centre(hospitalier(universitaire(Mohammed(VI(d’Oujda(

»(et( une( année( au( sein( du( Centre( hospitalier( régional(

»(El(Farabi(d’Oujda,(validé(par( la(Faculté(de(médecine(et(

»(de(pharmacie(d’Oujda(-(le(28(mai(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.
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و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)3287.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 
)29) يسلبف)229)()بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ر)
في)))شعبان)2228 )3) يسلبف)2997()بتحد4ددالئحةد لشها  ت)

 لتيدتعا لد بلومد كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

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

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

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

»(–(Qualification( en( médecine( générale,( docteur( en(
»(médecine,(délivrée(par( l’Université(d’Etat(de(médecine((
»(I.P.Pavlov(de(Riazan(-(Fédération(de(Russie(-(le(22(juin(2007,(
»(assortie(d’un(stage(de(deux(années(:(une(année(au(sein(du( 
»(Centre(hospitalier(universitaire(Mohammed(VI(d’Oujda(

»(et( une( année( au( sein( du( Centre( hospitalier( régional 

»(El(Farabi(d’Oujda,(validé(par(la(Faculté(de(médecine(et(

»(de(pharmacie(d’Oujda(-(le(28(mai(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)3288.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 
)29) يسلبف)229)()بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ر)
في)))شعبان)2228 )3) يسلبف)2997()بتحد4ددالئحةد لشها  ت)

 لتيدتعا لد بلومد كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

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

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

»-)أوك2 نيا):

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

»(–(Qualification(of(physician,(doctor(of(medicine,(general(
»(medicine,( délivrée( par( Zaporozhye( state( medical(
»(University(-(Ukraine(-(le(17(juin(2016,(assortie(d’un(stage(
»(de(deux(années(:(du(19(janvier(2017(au(12(janvier(2018(
»(au( sein( du( Centre( hospitalier( universitaire( Rabat-Salé(
»(et(du(14(mars(2018(au(25(janvier(2019(à(la(province(de(
»(Salé,(validé(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(
»(de(Rabat(-(le(27(juin(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)3292.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 
في) 26.)75) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
بتحد4ددالئحة) ()(226 أب2يل) ((6(  22(7 ربيعد ألول) مند ((7
 لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)

أم2 ضد ملعد9دو ألمعاء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

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

»(–(Diplôme(d’études(spécialisées(de(médecine()ordinatura((
»(dans( la( spécialité( :( gastro-entérologie,( délivré( par(
»(l’Université(d’Etat(de(médecine(et(de(pédiatrie(de(Saint- 
»(Pétersbourg(-(Fédération(de(Russie(-(le(2(octobre(2015,(
»(assorti(d’un(stage(de(deux(années( :(du(3(avril(2017(au(
»(6(avril(2018(au(sein(du(Centre(hospitalier(universitaire(
»(Mohammed( VI( de( Marrakech( et( du( 29( mai( 2018( au(
»(28(mai( 2019( au( sein( du( Centre( hospitalier( régional,(
»(hôpital( Ibn( Zohr( de( Marrakech,( validé( par( la( Faculté(
»(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Marrakech(-(le(19(juin(
»(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)3292.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 
في) 753.26) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
بتحد4ددالئحة) ()(226 أب2يل) ((6(  22(7 ربيعد ألول) مند ((7
 :  لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص)

أم2 ضد لكلي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)
األطر والبحث العلمي رقم)753.06)الصادر في)27)من ربيع األول)1427  
)26)أبريل)2006()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي،)كما وقع تتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي):

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

»)-) لسينغال):

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

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

»(délivré( par( la( Faculté( de( médecine,( de( pharmacie( et(

»(d’odontologie,(Université(Cheikh(-(Anta(-(Diop(de(Dakar(- 

»(Sénégal( -( le( 2( janvier( 2019,( assorti( d’une( attestation(

»(d’évaluation( des( connaissances( et( des( compétences,(

»(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(

»(Casablanca(-(le(13(juin(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 رقم)29.)329)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 )29) يسلبف)229))

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2228 
)3) يسلبف)2997()بتحد4ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

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

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

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

»(–(Qualification( en( médecine( générale,( docteur(
»(en( médecine,( délivrée( par( l’Académie( d’Etat( de(
»(médecine( et( de( pédiatrie( de( Saint( Pétersbourg( -(
»(Fédération( de( Russie( -( le( 16( juin( 2011,( assortie(



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( الجريدة الرسمية2228  

»(d’un( stage( de( deux( années( :( du( 3( avril( 2017( au 

»(6(avril(2018(au(sein(du(Centre(hospitalier(universitaire(

»(Mohammed( VI( de( Marrakech( et( du( 29( mai( 2018( au 

»(28( mai( 2019( au( sein( du( Centre( hospitalier( régional,(

»(hôpital( Ibn( Zohr( de( Marrakech,( validé( par( la( Faculté(

»(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Marrakech(-(le(19(juin(

»(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد

بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد

و لبحثد لعلليدرقم)3293.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 

في) 753.26) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)

بتحد4ددالئحة) ()(226 أب2يل) ((6(  22(7 ربيعد ألول) مند ((7

 لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)

أم2 ضد لكلي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

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

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

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

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي):

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

»)-) لسينغال):

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

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

»(délivré( par( la( Faculté( de( médecine,( de( pharmacie( et(

»(d’odontologie,(Université(Cheikh(-(Anta(-(Diop(de(Dakar(- 

»(Sénégal( -( le( 2( janvier( 2019,( assorti( d’une( attestation(

»(d’évaluation( des( connaissances( et( des( compétences,(

»(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(

»(Casablanca(-(le(13(juin(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 رقم)3239.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 )29) يسلبف)229))

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2228 

)3) يسلبف)2997()بتحد4ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

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

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)إسبانيا):

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

»(–(Titulo(universitario(oficial(de(graduado/a(en(medicina,(
»(délivré(par(Universidad(Alfonso(X(El(Sabio(-(Espagne.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 رقم)3222.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 )29) يسلبف)229))

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2228 
)3) يسلبف)2997()بتحد4ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

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

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

»-)أوك2 نيا):

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

»(–(Qualification( de( médecin,( docteur( en( médecine,( en(
»(spécialité( médecine( générale,( délivrée( par( l’Université(
»(d’Etat( de( médecine( de( Zaporojie( -( Ukraine( -( le( 7( juin(
»(2012,(assortie(d’un(stage(de(deux(années(:(du(27(février(
»(2017(au(27(février(2018(au(sein(du(Centre(hospitalier(
»(universitaire(Ibn(Rochd(de(Casablanca,(du(22(juin(2018(
»(au(23(juillet(2018(au(sein(du(Centre(hospitalier(régional( 
»(Moulay(Youssef(de(Casablanca(et(du(23(juillet(2018(au(
»(18( juin(2019(au(sein(du(Centre(hospitalier(préfectoral(
»(Hay( El( Hassani( de( Casablanca,( validé( par( la( Faculté(
»(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Casablanca(-(le(8(juillet(
»(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد

بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد

و لبحثد لعلليدرقم)3222.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 

289.22)) لصا ردفي) بتتليمد لق2 ردرقم) ()(229 )29) يسلبف)

222)()بتحد4ددالئحة) 5)22 )7)) يسلبف) 22)مندذيد لقعد9)

 لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)

أم2 ضد لقلب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2004 ديسمبر) (27(

التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004()):

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب):

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

»-)أوك2 نيا):

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

»(–(Certificat(d’études(spécialisées(de(médecine()ordinatura(
»(clinique(( dans( la( spécialité( cardiologie,( délivré( par(
»(l’Université(d’Etat(de(médecine(de(Zaporojie(-(Ukraine(-( 
»(le(31(mai(2016,(assorti(d’un(stage(de(deux(années(:(du(
»(27(février( 2017( au( 27( février( 2018( au( sein( du(Centre(
»(hospitalier( universitaire( Ibn( Rochd( de( Casablanca( et(
»(du(22( juin(2018(au(23( juillet(2018(au( sein(du(Centre(
»(hospitalier( régional( Moulay( Youssef( de( Casablanca(
»(et(du(23(juillet(2018(au(18(juin(2019(au(sein(du(Centre(
»(hospitalier( préfectoral( Hay( El( Hassani( de( Casablanca,(
»(validé(par( la( Faculté(de(médecine( et(de(pharmacie(de(
»(Casablanca(-(le(8(juillet(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد

بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد

و لبحثد لعلليدرقم)29.)322)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 

في) 753.26) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)

بتحد4ددالئحة) ()(226 أب2يل) ((6(  22(7 ربيعد ألول) مند ((7

 :  لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص)

أم2 ضد لكلي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

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

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

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

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي):

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

»)-)ساحلد لعاج):

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

« – Certificat d’études spécialisées en néphrologie, délivré 

« par l’Université Félix Houphouet-Boigny - Côte d’Ivoire - 

« le 21 décembre 2018, assorti d’une attestation 

« d’évaluation des connaissances et des compétences, 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca - le 11 juillet 2019. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد

بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد

و لبحثد لعلليدرقم)3223.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 

)29) يسلبف)229)()بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ر)

في)))شعبان)2228 )3) يسلبف)2997()بتحد4ددالئحةد لشها  ت)

 لتيدتعا لد بلومد كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

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

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

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

»(–(Qualification( en( médecine( générale,( docteur( en(
»(médecine,(délivrée(par( l’Université(d’Etat(de(médecine(
»(de( Riazan( -( Fédération( de( Russie( -( le( 22( juin( 2011,(
»(assortie(d’un(stage(de(trois(années(:(du(14(mars(2016(au(
»(14(mars(2018(au(sein(du(Centre(hospitalier(universitaire(
»(Ibn(Rochd(de(Casablanca(et(du(24(avril(2018(au(23(avril(
»(2019(au(Centre(hospitalier(préfectoral(Moulay(Rachid(
»(de(Casablanca,(validé(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(
»(pharmacie(de(Casablanca(-(le(1er(juillet(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)3222.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 
288.22)) لصا ردفي بتتليمد لق2 ردرقم) ()(229  )29) يسلبف)
بتحد4ددالئحة) ()(222 5)22 )7)) يسلبف) 22)مندذيد لقعد9)
  لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):

أم2 ضد لعيون.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)
 األطر والبحث العلمي رقم)2188.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425
دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2004 ديسمبر) (27(

التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض العيون،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2188.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض العيون):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

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

«  –  Diplôme d’études spécialisées de médecine 

« (ordinatura) dans la spécialité ophtalmologie, délivré 

«  par l’Université d’Etat de médecine I.P.Pavlov de 

« Riazan - Fédération de Russie - le 1er   août 2015, 

« assorti d’un stage de trois années : du 14 mars 2016 au 

« 14 mars 2018 au sein du Centre hospitalier universitaire 

« Ibn Rochd de Casablanca et du 24 avril 2018 au 23 

« avril 2019 au Centre hospitalier préfectoral Moulay 

«  Rachid de Casablanca, validé par la Faculté de 

« médecine et de pharmacie de Casablanca - le 1er juillet 

« 2019.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 رقم)3225.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 )29) يسلبف)229))

بتتليمد لق2 ردرقم)753.26) لصا ردفي)7))مندربيعد ألول)7)22 
)6))أب2يل)226)()بتحد4ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)أم2 ضد لكلي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)
األطر والبحث العلمي رقم)753.06)الصادر في)27)من ربيع األول)1427  
)26)أبريل)2006()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

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

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)
12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

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

»)-)ساحلد لعاج):

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

« – Certificat d’études spécialisées en néphrologie, délivré 

« par l’Université Félix Houphouet-Boigny - CÔte 

« d’Ivoire - le 21 décembre 2018, assorti d’une attestation  

« d’évaluation des connaissances et des compétences, 

« délivrée par la Faculté de médecine et de pharmacie de 

« Casablanca - le 11 juillet 2019. »

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 رقم)3226.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 )29) يسلبف)229))

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2228 

)3) يسلبف)2997()بتحد4ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

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

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

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

»-)أملانيا):

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

»(–(Den( grad( eines( doktors( der( medizin,( délivré( par(
»(medizinische,(Fakultat(der(Georg(-(August(-(Universitat(
»(zu(Gottingen(-(Allemagne(-(le(11(février(2013.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)3227.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 
)29) يسلبف)229)()بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ر)
في)))شعبان)2228 )3) يسلبف)2997()بتحد4ددالئحةد لشها  ت)

 لتيدتعا لد بلومد كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2963.97)الصادر في)2)شعبان)1418 )3)ديسمبر)1997():

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

»بمعادلته لها):

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

»-)ليبيا):

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

»- درجة البكالوريوس في الطب والجراحة، مسلمة من كلية الطب 
»البشري، جامعة الزاوية، ليبيا بتاريخ 12 يوليو 2016، مشفوعة 
»بشهادة التقييم للمعلومات واملؤهالت مسلمة من كلية الطب 

»والصيدلة بفاس بتاريخ 10 يوليو 2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)3228.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 
في) 26.)75) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
بتحد4ددالئحة) ()(226 أب2يل) ((6(  22(7 ربيعد ألول) مند ((7
 لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)

أم2 ضد ملعد9دو ألمعاء.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

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

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
12)يوليو)2019)؛
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للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

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

»-) لسينغال):

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

»(–(Diplôme( d’études( spécialisées( )D.E.S.(( d’hépato- 
»(gastroentérologie,( délivré( par( la( Faculté( de( médecine,(
»(de( pharmacie( et( d’odontologie,( Université( Cheikh- 
»(Anta-Diop(de(Dakar(-(Sénégal(-( le(7(août(2018,(assorti(
»(d’une(attestation(d’évaluation(des(connaissances(et(des(
»(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(
»(pharmacie(de(Marrakech(-(le(9(juillet(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)3229.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 
في) 723.29) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
بتحد4ددالئحة) ()(229 مارس) ((2(  2232 مندربيعد ألول) ((6
 لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)

 لبيولوآيةد لطبية))أود لتحاليلد لبيولوآيةد لطبية(.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)
 األطر والبحث العلمي رقم)743.09)الصادر في)26)من ربيع األول)1430
دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2009 مارس) (24(
التحاليل) )أو  الطبية) البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص 

البيولوجية الطبية(،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

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

الطبية البيولوجية  (: تخصص) الطب،) في  التخصص   »دبلوم 

»)أو التحاليل البيولوجية الطبية():

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

»-) لسينغال):

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

»(–(Diplôme(d’études(spécialisées()D.E.S.((biologie(clinique,(

»(délivré( par( la( Faculté( de( médecine,( de( pharmacie( et(

»(d’odontologie,(Université(Cheikh-Anta-Diop(de(Dakar(-( 

»(Sénégal(-(le(6(septembre(2017,(assorti(d’une(attestation(

»(d’évaluation( des( connaissances( et( des( compétences,(

»(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(

»(Marrakech(-(le(3(juin(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)3252.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 
في) 952.22) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
6)ربيعد مج2)5)22 )6))ماي)222)()بتحد4ددالئحةد لشها  ت)
أم2 ض) (: تخصص)  لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)

 لنساء)و لتوليد.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

تخصص):)أمراض النساء)والتوليد،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

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

»-)أملانيا):

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

»(–(Médecin( spécialiste( en( gynécologie( et( obstétrique,(
»(délivré( par( l’ordre( des( médecins( de( l’Etat( Rhénanie(
»(du( Nord( -( Allemagne( -( le( 27( novembre( 2014,( assorti(
»(d’une(attestation(d’évaluation(des(connaissances(et(des(
»(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(
»(pharmacie(de(Rabat(-(le(20(juin(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)3252.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 
في) 952.22) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)
6)ربيعد مج2)5)22 )6))ماي)222)()بتحد4ددالئحةد لشها  ت)
أم2 ض) (: تخصص)  لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)

 لنساء)و لتوليد.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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

تخصص):)أمراض النساء)والتوليد،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

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

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

»-) سبانيا):

».........................................................................................................
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»(–(Especialidad( de( obstetricia( y( ginecologia,( délivré( par(
»(ministerio( de( sanidad( servicios( sociales( e( igualdad( -(
»(Espagne(-(le(3(août(2017,(assorti(d’un(stage(d’un(an(du 
»(2(juillet( 2018( au( 2( juillet( 2019( au( sein( du( Centre(
»(hospitalier( universitaire( Ibn( Rochd( de( Casablanca,(
»(validé(par( la( Faculté(de(médecine( et(de(pharmacie(de(
»(Casablanca(-(le(4(juillet(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد

بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد

و لبحثد لعلليدرقم)3288.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 

في) 753.26) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229 )29) يسلبف)

بتحد4ددالئحة) ()(226 أب2يل) ((6(  22(7 ربيعد ألول) مند ((7

  لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):

أم2 ضد لكلي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

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

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

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

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض الكلي):

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

»)-) سبانيا):

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

» – (Titulo( oficial( de( medica( especialista( en( nefrologia,(

»(délivré( par( el( ministro( de( ciencia,( innovation( y(

»(Universidades(-(Espagne(-(le(8(novembre(2018.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد

بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد

و لبحثد لعلليدرقم)3289.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 

(963.97 رقم) وتتليمد لق2 رد بتغييفد ()(229  )29) يسلبف)

2997()بتحد4ددالئحة) 2228 )3) يسلبف) ))شعبان)  لصا ردفي)

 لشها  تد لتيدتعا لد بلومد كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛
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 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

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

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

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

»(–(Qualification(de(médecin(dans(la(spécialité((médecine(

»(générale,( délivrée( par( l’Université( d’Etat( de( médecine(

»(I.P.Pavlov(de(Riazan(-(Fédération(de(Russie(-(le(24(juin(

»(2014,(assortie(d’un(stage(de(deux(années(:(du(7(novembre(

»(2014( au( 26( mai( 2016( au( sein( du( Centre( hospitalier(

»(universitaire( Rabat-Salé( et( du( 15( juillet( 2016( au 

»(14(juillet(2017(à(la(province(de(Sidi(Kacem,(validé(par(

»(la( Faculté( de(médecine( et( de(pharmacie( de(Rabat( -( le(

»(27(juin(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 رقم)3292.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 )29) يسلبف)229))

22(5 مندصف2) (25 في) 22.)57) لصا رد رقم)  بتتليمد لق2 رد

بتحد4ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم) ()(222 أب2يل) (6(

 لتخصصدفيد لطب،)تخصص):) لطبد إلشعاعي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

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

الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)الطب اإلشعاعي،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)الطب اإلشعاعي):

.......................................................................................................«
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»)-) لسينغال):

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

« – Diplôme d’études spécialisées (D.E.S) de radiologie 

« et imagerie médicale, délivré par la Faculté de médecine, 

« de pharmacie et d’odontologie, Université Cheikh - 

« Anta - Diop de Dakar - Sénégal - le 30 juillet 2018, 

« assorti d’une attestation d’évaluation des connaissances 

« et des compétences, délivrée par la Faculté de médecine 

« et de pharmacie de Rabat - le 8 juillet 2019.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 رقم)3292.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 )29) يسلبف)229))

بتغييفدوتتليمد لق2 ردرقم)963.97)) لصا ردفي)))شعبان)2228 

)3) يسلبف)2997()بتحد4ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم)

 كتوردفيد لطب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والثقافة))

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

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

وتتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

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

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

»دبلوم دكتور في الطب،)مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي)

معترف) دبلوم  أو  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  »شعبة 

»بمعادلته لها):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

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

»(–(Qualification( en( médecine( générale-docteur( en(

»(médecine,( délivrée(par( l’Académie(d’Etat(de(médecine(

»(d’Astrakhan( -( Fédération( de( Russie( -( le( 14( juin( 2012,(

»(assortie( d’un( stage( de( deux( années( :( une( année( au(

»(sein( du( Centre( hospitalier( universitaire( Ibn( Rochd( de(

»(Casablanca(et(une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier(

»(régional( Moulay( Youssef( de( Casablanca,( validé( par( la(

»(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Casablanca(-(le(

»(25(juin(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد

بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد

و لبحثد لعلليدرقم)29.)329)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 

289.22)) لصا ردفي) بتتليمد لق2 ردرقم) ()(229 )29) يسلبف)

222)()بتحد4ددالئحة) 5)22 )7)) يسلبف) 22)مندذيد لقعد9)

 لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)

أم2 ضد لقلب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2004 ديسمبر) (27(

التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

12)يوليو)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004()):

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب):

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

»-)ريدر ليةدروسيا):

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

»(–(Diplôme( de( résidanat,( qualification( médecin- 
»(cardiologue,(délivré(par(l’Université(d’Etat(de(médecine(
»(d’Astrakhan( -( Fédération(de(Russie( -( le( 20( août(2016,(
»(assorti(d’un(stage(de(deux(années(:(une(année(au(sein(du( 
»(Centre(hospitalier(universitaire(Ibn(Rochd(de(Casablanca, 
»(et( une( année( au( sein( du( Centre( hospitalier( régional(
»(Moulay( Youssef( de( Casablanca,( validé( par( la( Faculté 
»(de( médecine( et( de( pharmacie( de( Casablanca( -( le 
»(25(juin(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)
 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 رقم)2238.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 )29) يسلبف)229))

بتتليمد لق2 ردرقم)289.22)) لصا ردفي)22)مندذيد لقعد9)5)22 
تعا ل) الئحةد لشها  تد لتيد بتحد4دد ()(222 )7)) يسلبف)

 بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)أم2 ضد لقلب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2004 ديسمبر) (27(

التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

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

رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب):

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

»-) لسينغال):

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

»(–(Diplôme(d’études( spécialisées( )D.E.S.(( de( cardiologie,(
»(délivré( par( la( Faculté( de( médecine,( de( pharmacie( et(
»(d’odontologie(-(Université(Cheikh-Anta-Diop(de(Dakar(-( 
»(Sénégal( -( le( 10( janvier( 2018,( assorti( d’une( attestation(
»(d’évaluation( des( connaissances( et( des( compétences,(
»(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(
»(Casablanca(-(le(20(septembre(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 رقم)2226.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 )29) يسلبف)229)) 

2232 2))مندشعبان) 322.22)) لصا ردفي)  بتتليمد لق2 ردرقم)

تعا ل) الئحةد لشها  تد لتيد بتحد4دد ()(222 أغسطس) (((

 بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)علمد لدمد لس2ي2ي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)2311.10)الصادر في)20)من شعبان)1431

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2010 أغسطس) (2(

التخصص في الطب،)تخصص):)علم الدم السريري،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2311.10)الصادر في)20)من شعبان)1431 )2)أغسطس)2010():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)علم الدم السريري):

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

»-) سبانيا):

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

»(–( Especialidad( de( hematologia( y( hemoterapia,( délivré 
»(par(ministerio(de(sanidad,(servicios(sociales(e(igualdad(-(

»(Espagne(-(le(2(décembre(2016,(assorti(d’une(attestation(

»(d'évaluation( des( connaissances( et( des( compétences, 

»(délivrée par(la(Faculté de(médecine(et(de(pharmacie(de(

»(Rabat(-(le(17(septembre(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.
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و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد

بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد

 و لبحثد لعلليدرقم)2227.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222

في 326.22) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد ()(229  )29) يسلبف)

بتحد4ددالئحةد لشها  ت) ()(222 ربف 24) ((5(  22(5 مح2م) (2

أم2 ض) (: تخصص)  لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)

 ألذندو لحلقدو لحنج92.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

()2004 فبراير) (25(  1425 محرم) (4 الصادر في) (346.04 العلمي رقم)

الطب،) في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص):)أمراض األذن والحلق والحنجرة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ)

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي):

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)346.04)الصادر في)4)محرم)1425 )25)فبراير)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض األذن والحلق والحنجرة):

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

»)-) لسينغال):

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

»(–(Diplôme( d’études( spécialisées( )D.E.S(( oto-rhino- 
»(laryngologie()ORL(,(délivré(par(la(Faculté(de(médecine,(
»(de( pharmacie( et( d’odontologie( -( Université( Cheikh( -(
»(Anta( -(Diop(de(Dakar( -( Sénégal( -( le( 27(octobre(2017,(
»(assorti( d’un( stage( d’une( année( :( du( 7( juillet( 2018( au(
»(16(juillet(2019(au(sein(du(Centre(hospitalier(Ibn(Rochd(
»(de(Casablanca,(validé(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(

»(pharmacie(de(Casablanca(-(le(25(juillet(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
و لبحثد لعلليدرقم)2228.29)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 
289.22)) لصا ردفي) بتتليمد لق2 ردرقم) ()(229 )29) يسلبف)
222)()بتحد4ددالئحة) 5)22 )7)) يسلبف) 22)مندذيد لقعد9)
 لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)

أم2 ضد لقلب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2004 ديسمبر) (27(

التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

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

رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب):

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

»-)أوك2 نيا):

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

»(–(Certificat(d’études(spécialisées(de(médecine()ordinatura(
»(clinique(( dans( la( spécialité( cardiologie,( délivré( par(
»(l’Université(d’Etat(de(médecine(de(Zaporojie(-(Ukraine(-( 
»(le(17(octobre(2016,(assorti(d’un(stage(de(deux(années(:( 
»(une( année( au( sein( du( Centre( hospitalier( universitaire(
»(Ibn( Rochd( de( Casablanca( et( une( année( au( sein( du(
»(Centre(hospitalier(régional(de(Béni(Mellal,(validé(par(la(
»(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Casablanca(-(le(
»(5(septembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد

بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد

و لبحثد لعلليدرقم)29.)225)صا ردفي))))مندربيعد مج2)2222 

289.22)) لصا ردفي) بتتليمد لق2 ردرقم) ()(229 )29) يسلبف)

222)()بتحد4ددالئحة) 5)22 )7)) يسلبف) 22)مندذيد لقعد9)

 لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)

أم2 ضد لقلب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2004 ديسمبر) (27(

التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب):

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

»-)أوك2 نيا):

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

»(–(Certificate(of(specialized( training( in(medicine( )clinical(

»(ordinatura(,( specialization( in(cardiology,(délivré(par(sil(

»(Zaporizhia(medical(academy(of(post(graduate(education(

»(ministry(of(health(of(Ukraine(-(Ukraine(-( le(17(octobre(

»(2016,(assorti(d’un(stage(de(deux(années(:(une(année(au(

»(sein( du( Centre( hospitalier( universitaire( Ibn( Rochd( de(

»(Casablanca( et( une( année( à( l’hôpital( Duc( de( Tovar( de 

»(Tanger,( validé( par( la( Faculté( de( médecine( et( de(

»(pharmacie(de(Casablanca(-(le(25(juillet(2019.(«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)22)من ربيع اآلخر)1441 )19)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

رقم)2).6)صا ردفي)2)آلا ىد ألولى)2222 )32) يسلبف))229)) 

آلا ى مند ((2 في) 22.)228) لصا رد رقم)  بتتليمد لق2 رد

222)()بتحد4ددالئحةد لشها  ت)  مج92)5)22 )22)أغسطس)

أم2 ض) (: تخصص)  لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)

 لكلومدو لجبار9.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

والتعليم) الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

في) الصادر  (1482.04 رقم) العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي 

بتحديد الئحة) ()2004 أغسطس) (11(  1425 من جمادى اآلخرة) (24

الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض)

الكلوم والجبارة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

 1425 اآلخرة) جمادى  من  (24 في) الصادر  (1482.04 رقم)

)11)أغسطس)2004():

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

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

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

»)-)بلجيكا):

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

« – Grade de médecin - spécialiste en chirurgie générale, 

« délivré par l’Université de Liège - Belgique - le 15 juillet 

« 1993, assorti du grade d’aspirant médecin - spécialiste 

« en chirurgie générale, délivré par la même université - 

« le 17 juillet 1991.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر))2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد

بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد

 2222 آلا ىد ألولى) (2 في) صا رد (9.(2 و لبحثد لعلليدرقم)

288.22)) لصا ردفي بتتليمد لق2 ردرقم) ()(229 (  )32) يسلبف)

بتحد4ددالئحة) ()(222 5)22 )7)) يسلبف) 22)مندذيد لقعد9)

  لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):

أم2 ضد لعيون.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)

 األطر والبحث العلمي رقم)2188.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425

دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2004 ديسمبر) (27(

التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض العيون،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)2188.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004():

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

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

»-)ر2نسا):

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

«  – Diplôme d’études spécialisées en ophtalmologie, 

«  délivré par l’Université de Lorraine - France - le 

« 30 juin 2016.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي) وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
 2222 آلا ىد ألولى) (2 2).)2)صا ردفي) و لبحثد لعلليدرقم)
289.22)) لصا ردفي) بتتليمد لق2 ردرقم) ()(229 )32) يسلبف)
222)()بتحد4ددالئحة) 5)22 )7)) يسلبف) 22)مندذيد لقعد9)
 لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)

أم2 ضد لقلب.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)
 األطر والبحث العلمي رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425
دبلوم) تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد  ()2004 ديسمبر) (27(

التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
2)أكتوبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

رقم)2189.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض القلب):

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

»-)أوك2 نيا):

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

»(–(Certificat(d’études(spécialisées(de(médecine()ordinatura(
»(clinique(( dans( la( spécialité( cardiologie,( délivré( par(
»(l’Académie( d’enseignement( médical( post-universitaire(
»(de(Kharkiv(-(Ukraine(-(le(31(mai(2016,(assorti(d’un(stage(
»(de(deux(années(:(une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier(
»(universitaire(Ibn(Rochd(de(Casablanca(et(une(année(au( 
»(sein(du(Centre(hospitalier(préfectoral(Mohamed(Baouafi 
»(de(Casablanca,(validé(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(
»(pharmacie(de(Casablanca(-(le(17(septembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى األولى)1441 )31)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)
 ((2(2 2222 )))4نا24) 6)آلا ىد ألولى) 2).222)صا ردفي) رقم)

بتتليمد لق2 ردرقم)288.22)) لصا ردفي)22)مندذيد لقعد9)5)22 

تعا ل) الئحةد لشها  تد لتيد بتحد4دد ()(222 )7)) يسلبف)

 بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)أم2 ضد لعيون.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

العالي) والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

14)من ذي) الصادر في) (2188.04 وتكوين األطر والبحث العلمي رقم)

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

كما) أمراض العيون،) (: تخصص) تعادل دبلوم التخصص في الطب،)

وقع تتميمه)؛
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وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)2188.04)الصادر في)14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)أمراض العيون):

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

»-)مالي):

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

« – Diplôme d’études spécialisées d’ophtalmologie, délivré 

« par la Faculté de médecine et d’odontostomatologie, 

« Université des sciences, des techniques et technologies 

« de Bamako - Mali - le 9 octobre 2017, assorti d’un stage 

« d’une année au sein du Centre hospitalier universitaire 

«  Mohammed VI d’Oujda, validé par la Faculté de 

« médecine et de pharmacie d’Oujda - le 15 novembre 2019.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لتكويند ملنهي وزي2د لتفبيةد لوطنيةد لدىد للوزي2د ملنتدبد  ق2 رد
بالتعليمد لعالي) و لبحثد لعلليد ملكلفد و لتعليمد لعاليد
2222 6)آلا ىد ألولى) 2).222)صا ردفي)  و لبحثد لعلليدرقم)
في 226.25) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد  ((2(2 4نا24) ((( 
بتحد4ددالئحة) ()(225 4نا24) ((7(  22(5 مندذيد لحجة) (26
  لشها  تد لتيدتعا لد بلومد لتخصصدفيد لطب،)تخصص):)

 لطبد لنووي.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين)
األطر والبحث العلمي رقم)116.05)الصادر في)16)من ذي الحجة)1425 
)27)يناير)2005()بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص)

في الطب،)تخصص):)الطب النووي،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)
1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 
)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ
19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 
واألطباء،

قرر ما يلي):

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم)116.05)الصادر في)16)من ذي الحجة)1425 )27)يناير)2005():

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

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

»-) لوال4اتد ملتحد9د ألم2يكية):

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

»(–(Nuclear(medicine,(délivré(par( the(University(hospital(
»(for(Albert(Einstein(college(of(medicine(-(Montefiore(-(USA(- 
»(le( 30( juin( 2017,( assorti( d’une( attestation( d’évaluation 
»(des( connaissances( et( des( compétences,( délivrée( par 
»(la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie( de( Rabat( - 
»(le(2(octobre(2019.(«
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

ق2 ردللوزي2د ملنتدبدلدىدوزي2د لتفبيةد لوطنيةدو لتكويند ملنهيدو لتعليم)

 لعاليدو لبحثد لعلليد ملكلفدبالتعليمد لعاليدو لبحثد لعللي)

 ((2(2 2222 )))4نا24) 6)آلا ىد ألولى) 2).253)صا ردفي) رقم)

 22(5 مندصف2) (25 في) 573.22) لصا رد رقم) بتتليمد لق2 رد

بتحد4ددالئحةد لشها  تد لتيدتعا لد بلوم) ()(222 أب2يل) (6(

 لتخصصدفيد لطب،)تخصص):) لج2 حةد لعامة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث)

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

 بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):

الجراحة العامة،)كما وقع تتميمه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي   والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد استشارة اللجنة القطاعية لعلوم الصحة املنعقدة بتاريخ

19)نوفمبر)2019)؛

للطبيبات) الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله

رقم)573.04)الصادر في15)من صفر)1425 )6)أبريل)2004():

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

»دبلوم التخصص في الطب،)تخصص):)الجراحة العامة):

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

»-)رومانيا):

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

» – Certificat(de(medic(specialist : chirurgie(generala, délivré 

» par(ministerul(sanatatii - Roumanie - le 6 février 2019, 

» assorti(d’une(attestation(d’évaluation(des(connaissances 

» et(des(compétences, délivrée(par(la(Faculté(de(médecine 

» et(de(pharmacie(de(Fès - le 22 octobre 2019. «

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)6)جمادى األولى)1441 )2)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

و لصيدد لبح2ي) ووزي2د لفالحةد لوزي2د لد جليةد مشتفكد ق2 رد

في) صا رد ((55.(2 رقم) و لغاباتد و ملياهد و لتنليةد لق2ويةد

29)مندآلا ىد ألولى)2222 )25)4نا24)2)2)() لقا�ضيدبالتجزيئ)

لفائد9د ملالكدعلىد لشياعدللعقارد لجلاعيد ملسلى)» لغد924«)

و لو قعدفيد  ئ92) » لغد924د ل2ياح«)  لتابعدللجلاعةد لساللية)

 ل2يدباللوكسدبإقليمد لع2 ئش.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

األولى)1389 )25)يوليو)1969()يتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة في)

64.17 كما وقع تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)  دوائر الري،)

بتـــــاريـــــــخ (1.19.117 رقــــــم) الشـــــريـــف  الظهيــــر  بتنفيـــــذه   الصـــــــادر 

7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما الفصل)12)منه)؛

 1394 األول) ربيع  (7 في) الصادر  (2.73.698 رقم) املرسوم  وعلى 

)فاتح أبريل)1974()بتحديد دوائر الري بوادي لكوس بإقليمي تطوان)

 1.69.25 والقنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)

بمثابة قانون) ()1969 يوليو) (25(  1389 جمادى األولى) (10 الصادر في)

االستثمارات الفالحية،)كما وقع تغييره،
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قررا ما يلي :

املادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع العقار الجماعي املسمى)»الغديرة«))

الكائن بإقليم العرائش،) موضوع الرسم العقاري عدد)36/43380،)

التابع للجماعة الساللية)»الغديرة الرياح«،)كما هو محدد بخط أحمر)

في املخطط التجزيئي امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)19)من جمادى األولى)1441 )15)يناير)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

و لصيدد لبح2ي) ووزي2د لفالحةد لوزي2د لد جليةد مشتفكد ق2 رد

في) صا رد (322.(2 رقم) و لغاباتد و ملياهد و لتنليةد لق2ويةد

2)2)() لقا�ضي) 4نا24) ((2(  2222 آلا ىد ألولى) مند ((5

بالتجزيئدلفائد9د ملالكدعلىد لشياعدللعقارد لجلاعيد ملسلى)

» 4ت) للجلاعةد لساللية) آلاعةد 4تد كاس«) لتابعد »بال د

 كاس«)و لو قعدبد ئ92د ل2يدسوس)-)ماسةدبإقليمدتارو  نت.

وزير الداخلية،

ووزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى (10 في) الصادر  (1.69.30 على الظهير الشريف رقم)  بناء)

يتعلق باألرا�ضي الجماعية الواقعة) ()1969 يوليو) (25(  1389 األولى)

في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)64.17 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.117)بتاريخ)7)ذي الحجة)

1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما الفصل)12)منه)؛

من (20 في) الصادر  (2.90.455 رقم) املرسوم  االطالع على   وبعد 

رقم)2.76.186  املرسوم  بتغيير  ()1990 سبتمبر) (11(  1411 صفر)

بتحديد دوائر) ()1976 ماي) (11(  1396 من جمادى األولى) (11 بتاريخ)

الشريف) الظهير  ملقتضيات  الخاضعة  أكادير  بإقليم  بسوس  الري 

()1969 يوليو) (25(  1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.25 رقم)

املعتبر بمثابة قانون االستثمارات الفالحية)؛

من (18 في) الصادر  (350.17 رقم) الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

باملصادقة على الئحة ذوي) ()2017 فبراير) (16(  1438 جمادى األولى)

الحقوق التابعين للجماعة الساللية))ايت ايكاس()أ()بإقليم تارودانت)

والواقعة داخل دوائر الري بسوس)-)ماسة،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يجزأ لفائدة املالك على الشياع امللك الجماعي املسمى)»بالد جماعة)

موضوع الرسم) »ايت اكاس«،) التابع للجماعة الساللية) ايت اكاس«)

محدد) هو  كما  تارودانت  بإقليم  الكائن  عدد)39/38955،) العقاري 

بخط مغاير في املخطط التجزيئي امللحق بأصل هذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في)25)من جمادى األولى)1441 )21)يناير)2020(.

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

 وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق2 ردلوزي92د لسياحةدو لصناعةد لتقليد4ةدو لنقلد لجويدو القتصا )

 2222 2))مندآلا ىد ألولى) 2).323)صا ردفي)  الآتلاعيدرقم)

)2))4نا24)2)2)()بلنحدرجصةدللقيامدباستغاللدجدماتدآوية)

غيفدمنتظلةدللنقلد لعلوميدلل2كابدبو سطةدمنطا دلش2كة)

(.»ATLAS VALLEE BALLONS«

وزيـرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

1437 من شعبان) (17 الصادر في) (40.13 على القانون رقم)  بناء)

الظهير) بتنفيذه  الصادر  املدني  بالطيران  املتعلق  ()2016 ماي) (24(

 الشريف رقم)1.16.61)بتاريخ)17)من شعبان)1437 )24)ماي)2016(

وال سيما الفقرة الثانية من املادة)308)منه)؛

 وعلى قرار وزير النقل واملالحة التجارية رقم)544.00)الصادر في

4)شعبان)1421 )2)نوفمبر)2000()بتحديد الشروط املتعلقة بالحصول)

على رخصة استغالل الخدمات الجوية للنقل العام والعمل الجوي،)

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما املواد من)1)إلى)5)منه)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.949 رقم) املرسوم   وعلى 

املتعلق باختصاصــات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 )17)أكتوبر)

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي)؛

 »ATLAS( VALLEE شركة) به  تقدمت  الذي  الطلب  وعلى 

،BALLONS«
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قررت ما يلي :

املادة األولى

تمنح رخصة لشركة)»ATLAS VALLEE BALLONS«)الكائن مقرها)

باستغالل) للقيام  تنغير،) عمالة  تنغير،) تاغزوت  بتلوين  االجتماعي 

خدمات جوية غير منتظمة للنقل العمومي للركاب بواسطة منطاد)

وفق الشروط املنصوص عليها في هذا القرار وذلك بواسطة املناطيد)

املشار إليها بالشهادة التقنية لالستغالل ووفقا للمقتضيات الخاصة)

بها.

تبقى هذه الرخصة صالحة ما دامت الشركة تفي بالشروط املطلوبة)

منها وال سيما تلك املتعلقة بتسليم الشهادة التقنية لالستغالل.

املادة الثانية

 »ATLAS(VALLEE(BALLONS«(تكون هذه الرخصة خاصة بشركة

وال يمكن نقلها ألي شخص آخر ذاتيا كان أو اعتباريا.

املادة الثالثة

فيما) تبرم،) أن  (»ATLAS VALEE BALLONS« على شركة) يجب 

أخرى) مالية  كل ضمانة  أو  تأمينا  الداخلي،) العمومي  النقل  يخص 

تمكنها من تغطية مسؤولياتها عن األضرار الالحقة بالغير على سطح)

األرض وكذا عن األضرار الالحقة باألشخاص الذي تتولى نقلهم في)

حالة وقوع حادثة.

املادة الرابعة

املحددة) ورزازات  مدينة  في  الشركة  اشتغال  منطقة  تعرف 

باإلحداثيات الجغرافية التالية):

005° 31’ 16.8’’( W31° 36’ 02.2’’( N

005° 41’ 36.8’’( W31° 29’ 42.3’’( N

005° 30’ 32.3’’( W31° 24’ 26.0’’( N

005° 18’ 49.8’’( W31° 29’ 57.7’’( N

على) يجب  أعاله،) املحددة  املنطقة  في  الطيران  من  ولالستفادة 

الشركة أن تقوم بوضع طلب لدى املصالح املختصة التابعة للسلطة)

الحكومية املكلفة بالنقل الجوي قصد املوافقة عليه.

وفي حالة رغبت الشركة االستفادة من الطيران في مناطق أخرى)

باملغرب،)يجب عليها وضع طلب لدى املصالح املختصة التابعة للسلطة)

الحكومية املكلفة بالنقل الجوي قصد املوافقة عليه بما ال يقل عن)

ثالثين))30()يوما ألجل الحصول على رخصة مؤقتة.

ويجب إبالغ السلطات املحلية والدرك امللكي مسبقا بأي طيران)

يعتزم القيام به.

املادة الخامسة

 VHF راديو) بجهاز  املستعملة  الجوية  املناطيد  تجهز  أن  يجب 

مزدوج من أجل السماح بإقامة اتصال دائم مع أبراج املراقبة األقرب)

إلى املجال الجوي الذي تحلق فيه.

يحدد االرتفاع األق�ضى للتحليق في)3000)قدم.

املادة السادسة

الجوي) املنطاد  لقيادة  املعينون  املستخدمون  يكون  أن  يجب 

حاصلين على رخصة ربان محترف لقيادة املنطاد الجوي.

يجب على الربابنة):

• االمتثال لعمليات التحقق واملراقبة التي يمكن أن يقوم بها موظفو 

بالنقل  املكلفة  الحكومية  للسلطة  التابعة  املختصة  املصالح 

الجوي واملالحة الجوية املدنية أو مصالح املالحة الجوية ؛

باملعلومات  الطيران  بداية  قبل  الجوية  املالحة  مصالح  إخبار   •

الخاصة بالتحليق املزمع القيام به، وخاصة :

- طبيعة التحليق ؛

- اإلحداثيات الجغرافية ملكان التحليق ؛

- العلو الذي سيتم فيه التحليق ؛

•إيداع مخطط التحليق املعد لهذا الغرض قبل بداية الطيران ؛

• اجتناب التحليق فوق املناطق التي يمنع التحليق فوقها وبوجه 

خاص فوق املنشآت العسكرية وكل مؤسسة تهم الدفاع الوطني ؛

• اجتناب القيام بأعمال التصوير الجوي التي لها طابع تجاري.

املادة السابعة

)ATLAS«إلى املصالح) VALLEE( BALLONS«( يجب أن تقدم شركة)

خالل) الجوي،) بالنقل  املكلفة  الحكومية  للسلطة  التابعة  املختصة 

ملفا يشتمل على) األشهر الثالثة التي تلي اختتام كل سنة ضريبية،)

دوري) تقييم  إجراء) إطار  في  وذلك  أسفله،) إليها  املشار  املعلومات 

ومستمر لبيان الشركة املالي):

والشخصية  العائلية  أسمائهم  بيان  مع  املستخدمين  قائمة   •

وجنسياتهم واملهام املسندة إليهم ؛

• الحصيلة والحسابات املصادق عليها برسم السنتين األخيرتين ؛
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• حساب النتائج املتوقعة برسم السنتين املقبلتين ؛

• عدد ساعات التحليق املنجزة خالل السنتين األخيرتين ؛

• تكلفة ساعة التحليق والتعريفة املطبقة ؛

• اإليرادات والتحمالت املتعلقة باالستغالل الجوي ؛

• كل ما تطلبه من معلومات أخرى ترى فيها فائدة.

أن تقدم في أي) (»ATLAS VALLEE BALLONS« يجب على شركة)
وقت إلى املصالح املختصة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالنقل)
الجوي جميع الوثائق واملعلومات الضرورية إلجراء)التقييم السالف)

الذكر.

املادة الثامنة

تخضع الشركة للمراقبة التي تتوالها املصالح املختصة التابعة)
املدنية) الجوية  واملالحة  الجوي  بالنقل  املكلفة  الحكومية  للسلطة 
الدولية) حرصا على تطبيق األحكام املنصوص عليها في االتفاقيات 
والنصوص التشريعية والتنظيمية املعمول بها وال سيما فيما يتعلق)
باالستغالل التقني والتجاري لخدمات النقل العمومي للركاب وكذا)

بظروف عمل املستخدمين.

املادة التاسعة

املصالح) (»ATLAS VALLEE BALLONS« شركة) تشعر  أن  يجب 
املختصة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالنقل الجوي واملالحة)
الجوية املدنية بكل قرار للجمع العام،)يتعلق بمبلغ وتوزيع الرأسمال)
وبكل تحويل ملقرها االجتماعي أو تعيين مسيرها وكل تغيير مرتقب)
على نظامها األسا�ضي أو على نوع الخدمات الجوية املزاولة من طرف)

الشركة.

املصالح) (»ATLAS( VALLEE( BALLONS«( شركة توافي  أن  يجب 
املختصة التابعة للسلطة الحكومية املكلفة بالنقل الجوي عند الطلب)
بخطة عمل جديدة،)تغطي فترة ال تقل عن اثني عشر شهرا بخصوص)

التغييرات املزمع القيام بها.

املادة العاشرة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.)

وحرر بالرباط في)24)من جمادى األولى)1441 )20)يناير)2020(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

ق2 ردلوزي2د لد جليةدرقمد2).387دصا ردفيد2)دمندآلا ىد ألولىد2222د)2)د4نا24د2)2)(دباملصا قةدعلىدالئحةدذويدحقوقد
 لجلاعةد لسالليةدأوال دعي�ضىد لكائنةدبإقليمدقلعةد لس2 غنةد لو قعةدأر ضيهاد  جلد و ئ2د ل2يدبالحوز

وزير الداخلية،

املتعلق باألرا�ضي الجماعية) ()1969 يوليو) (25( 1389 10)جمادى األولى) الصادر في) (1.69.30 بناء)على الظهير الشريف رقم)
الواقعة في دوائر الري،)كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم)64.17)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.117 

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما الفصل الخامس منه)؛

)وعلى املرسوم رقم)2.69.34)الصادر في)10)جمادى األولى)1389 )25)يوليو)1969()بتحديد دوائر الري بالحوز بإقليم مراكش)
بمثابة ميثاق) ()1969 يوليو) (25(  1389 جمادى األولى) (10 الصادر في) (1.69.25 الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم)

االستثمارات الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر جماعة نواب أوالد عي�ضى املعنية بتيهيء)الئحة ذوي الحقوق)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة إلى السلطة املحلية وكافة ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى شهادة عدم الطعن،

قرر ما يلي :
املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد عي�ضى الكائنة بإقليم قلعة السراغنة الواقعة أراضيها داخل دوائر)
الري بالحوز كما هي مرفقة بهذا هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى األولى)1441 )20)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
*  *



2272 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 

علالةدإقليمدقلعةد لس2 غنة
  ئ92د لصه2يجدصنهاآة

قيا 9دسيديدعي�ضى

أوالد

 ل2قم
 لتفتيبي

 ل2قم
 لتفتيبي

أبناء
إن

أبناء
إن

أبناء
إن

أبناء
إن
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 ل2قم
 لتفتيبي

 ل2قم
 لتفتيبي
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ق2 ردلوزي2د لد جليةدرقمد2).388دصا ردفيد2)دمندآلا ىد ألولىد2222د)2)د4نا24د2)2)(دباملصا قةدعلىدالئحةدذويدحقوقد

 لجلاعةد لسالليةدأوال دبوعليد لكائنةدبإقليمدقلعةد لس2 غنةد لو قعةدأر ضيهاد  جلد و ئ2د ل2يدبالحوز

وزير الداخلية،

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

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

بتاريخ)7)ذي الحجة)1440 )9)أغسطس)2019()وال سيما الفصل الخامس منه)؛

بتحــديــــد دوائــــر الــــري بالحـــــوز ()1969 يوليـــو) (25(  1389 جمـــادى األولـــى) (10 الصــــادر فـــي) (2.69.34 وعلــــى املرســــوم رقـــم) ( 

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

ميثاق االستثمارات الفالحية،)كما وقع تغييره)؛

وبعد االطالع على محضر جماعة نواب أوالد بوعلي املعنية بتيهيء)الئحة ذوي الحقوق)؛

وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جماعة نواب هذه الجماعة إلى السلطات املحلية وكافة ذوي الحقوق املعنيين)؛

وعلى شهادة عدم الطعن،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصادق على الئحة ذوي حقوق الجماعة الساللية أوالد بوعلي الكائنة بإقليم قلعة السراغنة الواقعة أراضيها داخل دوائر)

الري بالحوز كما هي مرفقة بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى األولى)1441 )20)يناير)2020(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

*  *



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2272

لو ئحدذويد لحقوقد ملتعلقةدبالجلاعةد لسالليةد وال دبوعلي
 ملالكةدللعقارد ملسلى):)بورد وال دعليدذيد ل2سمد لعقاريدعد )))/926)5

علالةدإقليمدقلعةد لس2 غنة
  ئ92د لقلعةدبنيدعام2

قيا 9د وال دبوعليد لو  
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B449611
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2277 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 
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2279 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2282



2282 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     228(



2283 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2282



2285 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2286



2287 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2288



2289 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2292



2292 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     229(



2293 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2292



2295 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2296



2297 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2298



2299 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2222



2222 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     222(



2223 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2222



2225 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2226



2227 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2228



2229 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2222

 ل2كيعيدرحال



2222 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     222(



2223 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2222



2225 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2226



2227 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2228



2229 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     22(2



22(2 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     22((



22(3 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     22(2



22(5 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     22(6



22(7 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 

عبدد لجليل
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لكبيف



22(9 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 
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ميلو 
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2233 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 
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بند ملصطفى



2235 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 
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2237 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020(الجريدة الرسمية     2238



2239 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 
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 ملنسوف



2222 الجريدة الرسميةعدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( 

 مق2ردل2ئيسد لحكومةدرقم)2).3.5)صا ردفي)6))مندآلا ىد ألولى)2222

لللؤسسةد لوطنية) بتعييند لكاتبد لعامد ()(2(2 4نا24) ((((

لللتاحف.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)01.09)القا�ضي بإحداث املؤسسة الوطنية)

بتاريخ) رقم)1.10.21) الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  للمتاحف 

املادة) وال سيما  (،)2011 أبريل) (18(  1432 األولى) جمادى  من  (14

الخامسة منه)؛

 1433 رجب) (8 في) الصادر  (2.12.225 رقم) املرسوم  وعلى 

أعاله،) إليه  املشار  رقم)01.09) القانون  بتطبيق  )30)ماي)2012()

وال سيما املادة األولى منه)؛

من) (22 في) الصادر  رقم)3.65.12) الحكومة  رئيس  مقرر  وعلى 

في اللجنة املديرية) بتعيين أعضاء) ()2012 سبتمبر) (10( شوال)1433 

للمؤسسة الوطنية للمتاحف)؛

وباقتراح من رئيس املؤسسة الوطنية للمتاحف،

قرر مـا يلـي :

املـــادة األولى

للمؤسسة) املديرية  اللجنة  عضو  لخليفة دحماني،) السيد  يعين 

من) ابتداء) املذكورة،) للمؤسسة  عاما  كاتبا  للمتاحف،) الوطنية 

17)من جمادى األولى)1441 )13)يناير)2020(.

املــــادة الثانية

ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى األولى)1441 )22)يناير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

 إلذندبللارسةد لهندسةد ملعلارية

في) صادر  (639.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4508 2020()يرخص تحت عدد) 1441 )5)فبراير) 10)جمادى اآلخرة)

للسيدة أي الصوفي الحاملة لدبلوم الدولة ملهندس معماري مسلم من)

املدرسة الوطنية العليا للهندسة املعمارية بكرونوبل)-)فرنسا بتاريخ)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة) 16)فبراير)2017،)

بمدينة) مكتبها  مع جعل  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

طنجة.

*
*  *

في) صادر  (640.20 رقم) للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

 4507 2020()يرخص تحت عدد) 1441 )5)فبراير) 10)جمادى اآلخرة)

للسيدة رانية السباعي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من)

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ)10)يوليو)2018،)

أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع)

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة تطوان.



عدد)6859 - 29)جمادى اآلخرة)1441 )24)فبراير)2020( الجريدة الرسمية)222  

من (22 في) صا رد ((88.(2 رقم) آسفيد (- م2 كش) آهةد لو ليد  ق2 رد

آلا ىد ألولى)2222 )22)4نا24)2)2)()باملو رقةدعلىدق2 ردعامل)

علالةدم2 كشد ملق2دملخططدتنليةد لكتلةد لعل2 نيةد لق2وية)

مل2كزدآلاعةدأوال د ليم.

والي جهة مراكش - آسفي،

من) (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25(  1379 ذي الحجة)

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

جمـــادى فاتـــح  فـــي  الصــــادر  (1.59.351 رقم) الشريف  الظهير   وعلى 

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

 1436 9)ذي الحجة) بتاريخ) (2.15.716 كما وقع تغييره باملرسوم رقم)

)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

إقرار مخطط) املتضمن  مراكش  عمالة  عامل  قرار  على  يوافق 

)املخطط) تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أوالد دليم)

.)M.O.D.P.10/18(رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بمراكش في)14)من جمادى األولى)1441 )10)يناير)2020(.

اإلمضاء : كريم ق�ضي لحلو.

*

* *

 ق2 ردلعاملدعلالةدم2 كش)

 بإق2 ردمخططدتنليةد لكتلةد لعل2 نيةد لق2وية

مل2كزدآلاعةدأوال د ليم

عامل عمالة مراكش،

من) (30 في) الصادر  (1.60.063 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

املتعلق بتنمية الكتل العمرانية) ()1960 يونيو) (25( 1379 ذي الحجة)

القروية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

البحري) والصيد  الفالحة  وزارة  ممثل  رأي  على  االطالع  وبعد 

والتنمية القروية واملياه والغابات بمراكش بتاريخ)30)نوفمبر)2017)؛

واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  وزارة  ممثل  رأي  وعلى 

بمراكش بتاريخ)31)أكتوبر)2017)؛

وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من)4)يونيو إلى)4)يوليو)2018 

بمكاتب جماعة أوالد دليم،

وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة أوالد دليم خالل دورته)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)26)يوليو)2018)؛

قرر ما يلي):

املادة األولى

يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة أوالد)

دليم))املخطط رقم)M.O.D.P.10/18()امللحق بأصل هذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.


