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في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

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

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

يص4ص عامة

 لقاي4ن  ألسا�سي لبنك  ملغرب.

1441 )26 ماي 2020( لتطبيق  2.19.1095 صادر في 3 شوال  مرسوم رقم 
3354القانون رقم 40.17 املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك املغرب.................. 

 لتجارة  لخارج ة .- وضع ق 4د كم ة على  الستير د و لتصدنر.

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 1345.20 صادر 
في 27 من رمضان 1441 )21 ماي 2020( بتتميم قرار وزير التجارة 
الخارجية واالستثمارات الخارجية والصناعة التقليدية رقم 1308.94 
الصادر في 7 ذي القعدة 1414 )19 أبريل 1994( بتحديد قائمة السلع 
التي تتخذ في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها 

 ............................................................................................... 3354وتصديرها.

 ملصادقة على م4 صفات ق اس ة مغرب ة.

مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم 1273.20 صادر في 11 من رمضان 1441 

 ..... 3355)5 ماي 2020( القا�سي باملصادقة على مواصفات قياسية مغربية.

يص4ص خاصة

إقل ما تارود يت و لرو دنة. -  مل4 فقة على تصم مي ويظامي 
 لته ئة.

مرسوم رقم 2.20.348 صادر في 3 شوال 1441 )26 ماي 2020( باملوافقة على 
لتهيئة مركز جماعة احمر  به املوضوعين  املتعلق  التصميم والنظام 

3356لكاللشة بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة................. 

مرسوم رقم 2.20.349 صادر في 3 شوال 1441 )26 ماي 2020( باملوافقة على 
التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة بني امحمد 

3356سجلماسة بإقليم الرشيدية وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة............. 



عدد)6888 - 12)شوال)1441 )4)يونيو)2020( الجريدة الرسمية)335  
صفحة صفحة

 ملعادالت بين  لشهاد ت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 504.20 
صادر في 3 جمادى اآلخرة 1441 )29 يناير 2020( بتغيير وتتميم القرار 
رقم 2963.97 الصادر في 2 شعبان 1418 )3 ديسمبر 1997( بتحديد 

 .............................. 3357الئحة 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 
)2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   505.20  رقم 
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3357الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
)2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   506.20  رقم 
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3358الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
)2020 فبراير   13(  1441 اآلخرة  جمادى  من   18 في  صادر   720.20  رقم 
بتتميم القرار رقم 1482.04 الصادر في 24 من جمادى اآلخرة 1425 
دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2004 أغسطس   11(

 ..................... 3358التخصص في الطب، تخصص : أمراض الكلوم والجبارة.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
)2020 فبراير   13(  1441 اآلخرة  جمادى  من   18 في  صادر   722.20  رقم 
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3359الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

)2020 فبراير   13(  1441 اآلخرة  جمادى  من   18 في  صادر   723.20  رقم 

 1427 األول  ربيع  من   27 في  الصادر   752.06 رقم  القرار  بتتميم 

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

3360في الطب، تخصص : أمراض املعدة واألمعاء ...........................................

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
)2020 فبراير   13(  1441 اآلخرة  جمادى  من   18 في  صادر   724.20  رقم 
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3360الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
)2020 فبراير   13(  1441 اآلخرة  جمادى  من   18 في  صادر   725.20  رقم 
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3361الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 رقم 726.20 صادر في 18 من جمادى اآلخرة 1441 )13 فبراير 2020(

 1425 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2189.04 رقم  القرار  بتتميم 
دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2004 ديسمبر   27(

 .................................... 3362التخصص في الطب، تخصص : أمراض القلب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 رقم 727.20 صادر في 18 من جمادى اآلخرة 1441 )13 فبراير 2020(

 1425 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2188.04 رقم  القرار  بتتميم 
دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد   )2004 ديسمبر   27(

3362التخصص في الطب، تخصص : أمراض العيون.................................... 

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 رقم 728.20 صادر في 18 من جمادى اآلخرة 1441 )13 فبراير 2020(

 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3363الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
)2020 فبراير   13(  1441 اآلخرة  جمادى  من   18 في  صادر   729.20  رقم 

 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3364الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
)2020 فبراير   13(  1441 اآلخرة  جمادى  من   18 في  صادر   731.20  رقم 

 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3364الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 رقم 732.20 صادر في 18 من جمادى اآلخرة 1441 )13 فبراير 2020(

 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3365الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 رقم 735.20 صادر في 18 من جمادى اآلخرة 1441 )13 فبراير 2020(

 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3366الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
)2020 فبراير   19(  1441 اآلخرة  جمادى  من   24 في  صادر   721.20  رقم 

 1427 األول  ربيع  من   27 في  الصادر   752.06 رقم  القرار  بتتميم 
)26 أبريل 2006( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم التخصص 

 ......................................... 3366في الطب، تخصص : أمراض املعدة واألمعاء.
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والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 رقم 743.20 صادر في 24 من جمادى اآلخرة 1441 )19 فبراير 2020(
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3367الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 رقم 745.20 صادر في 24 من جمادى اآلخرة 1441 )19 فبراير 2020(
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3368الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 رقم 748.20 صادر في 24 من جمادى اآلخرة 1441 )19 فبراير 2020(
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3368الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 رقم 750.20 صادر في 24 من جمادى اآلخرة 1441 )19 فبراير 2020(
 1418 شعبان   2 في  الصادر   2963.97 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 
)3 ديسمبر 1997( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

 ...................................................................................................... 3369الطب.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
رقم 943.20 صادر في 17 من رجب 1441 )12 مارس 2020( بتتميم 
1416 اآلخرة  جمادى  من   20 في  الصادر   2797.95 رقم   القرار 
)14 نوفمبر 1995( بتحديد قائمة الشهادات التي تعادل شهادة مهندس 

 .................... 3370معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية.

يظام م4ظفي  إلد ر ت  لعامة

يص4ص خاصة

وز رة  لصناعة و لتجارة  و القتصاد  ألخضر و لرقمي.

قرار لوزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي رقم 813.20 صادر 

في 10 جمادى اآلخرة 1441 )5 فبراير 2020( بتغيير وتتميم قرار وزير 

 2966.14 رقم  الرقمي  واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة  الصناعة 

الصادر في 22 من شوال 1435 )19 أغسطس 2014( بشأن إحداث 

وتنظيم »معهد التجارة والتدبير للرباط« لدى غرفة التجارة والصناعة 

3371والخدمات للرباط.................................................................................... 

وز رة  لس احة و لصناعة  لتقل دنة و لنقل  لج4ي و القتصاد 
 الجتماعي.

قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 
رقم 680.20 صادر في 17 من جمادى اآلخرة 1441 )12 فبراير 2020( 

بتغيير وتتميم قرار وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 

واالقتصاد االجتماعي رقم 3814.18 الصادر في 10 ربيع اآلخر 1440 
)18 ديسمبر 2018( بشأن إحداث وتنظيم معاهد متخصصة في فنون 

3373الصناعة التقليدية.................................................................................. 

قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي 
رقم 861.20 صادر في 7 رجب 1441 )2 مارس 2020( بتغيير  وتتميم 

واملعادن  والطاقة  والسياحة  التجارية  واملالحة  النقل  وزير  قرار 
رقم 296.98 الصادر في 15 من شوال 1418 )16 فبراير 1998( في شأن 

إحداث وتنظيم املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية 

3378والسياحية............................................................................................... 
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ماي)4)4))  ((6(  1((1 و4 2) (3 صادر في) ((.19.1495 مرس4م رقم)

4.17)) ملتعلق بالقاي4ن  ألسا�سي لبنك) لتطب ق  لقاي4ن رقم)

 ملغرب.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون رقم)40.17)املتعلق بالقانون األسا�سي لبنك املغرب،)

 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.19.82)بتاريخ)17)من شوال)1440
)21)يونيو)2019(،)وال سيما املواد)2)و46)و58)و61)منه)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)20)من رمضان)1441 
)14)ماي)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يتخـــذ بــاقتــــراح مــــن الــوزيـــر املكلــف باملـــاليـــة،  يــــوافق بمــــرســـوم،)

على ما يلي):

- تقديم الحكومة لحصة نقدية من أجل تغطية عدم كفاية رأسمال 

بنك املغرب، املنصوص عليها في الفقرة الثالثة من املادة 2 من 

القانون املشار إليه أعاله رقم 40.17 ؛

- قرار بنك املغرب املتعلق بترويج فئة جديدة من األوراق البنكية 
القانون  من   58 املادة  في  عليه  املنصوص  املعدنية،  والنقود 

السالف الذكر رقم 40.17 ؛

- قرار مجلس بنك املغرب املتعلق بالسحب عن طريق االستبدال 

لفئة ما من األوراق البنكية والنقود املعدنية الرائجة وكذا أجل 

61 من  املادة  في  عليه  املنصوص  إجرائه،  االستبدال وكيفيات 

القانون السالف الذكر رقم 40.17.

املادة الثانية

لتطبيق املادة)46)من القانون السالف الذكر رقم)40.17،)يصادق)

بقرار للوزير املكلف باملالية على القواعد املحاسبية التي يخضع لها)

بنك املغرب،)واملعتمدة من طرف مجلسه بعد استطالع رأي املجلس)

الوطني للمحاسبة.

املادة الثالثة

ينسخ املرسوم رقم)2.06.267)الصادر في)17)من جمادى اآلخرة)1428 

)3)يوليو)2007()بتطبيق القانون رقم)76.03)املتعلق بالقانون األسا�سي)

لبنك املغرب.

املادة الرابعة

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في)3)شوال)1441 )26)ماي)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

قر ر ل4زير  لصناعة و لتجارة و القتصاد  ألخضر و لرقمي رقم)4).5)13 
بتتم م قر ر) ()(4(4 1))1 )1))ماي) 7))من رمضان) صادر في)
و لصناعة) و الستثمار ت  لخارج ة  وزير  لتجارة  لخارج ة 
1(1( ذي  لقعدة) (7 في) )1348.9) لصادر  رقم)   لتقل دنة 
بتحدند قائمة  لسلع  لتي تتخذ في وأنها) ()199( )19)أبريل)

تد بير تهدف إلى وضع ق 4د كم ة على  ستير دها وتصدنرها.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

واالستثمارات) الخارجية  التجارة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

فــــــي) الصــــــــادر  (1308.94 رقـــــم) التقليــــديـــــــة  والصنـــــاعــــــة  الخـــــارجيــــــة 

7)ذي القعدة)1414 )19)أبريل)1994()بتحديد قائمة السلع التي تتخذ)

في شأنها تدابير تهدف إلى وضع قيود كمية على استيرادها وتصديرها،)

كما وقع تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :
املادة األولى

باالستيراد،) للترخيص  الخاضعة  بالسلع  الخاصة  القائمة  تتمم 

واالستثمارات) الخارجية  التجارة  وزير  بقرار  (I امللحق) في  الواردة 

 1308.94 رقم) أعاله  إليه  املشار  التقليدية  والصناعة  الخارجية 

1994(،)باألقنعة الوقائية) 1414 )19)أبريل) 7)ذي القعدة) الصادر في)

4818.90 و) (3926.90.92.90 رقم) الجمركية  البنود  في   املدرجة 

و)4823.90)و)6307.90.40.00)و)6307.90.50.00)و)6307.90.90.98 

و)9020.00.00.00.
املادة الثانية

يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء)من تاريخ نشره في الجريدة)

الرسمية.

وحرر بالرباط في)27)من رمضان)1441 )21)ماي)2020(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

يص4ص عامة
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في) صادر  (1(73.(4 رقم) للتق يس  ملدنر  ملعهد  ملغربي  مقرر 

11)من رمضان)1))1 )5)ماي)4)4)() لقا�سي باملصادقة على)

م4 صفات ق اس ة مغرب ة.

مدير املعهد املغربي للتقييس،

والشهــادة بالتقييس  املتعلــق  (12.06 رقـــم) القــانــون  علــى   بنــاء)

 1.10.15 باملطابقة واالعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

بتاريخ)26)من صفر)1431 )11)فبراير)2010()وال سيما املواد)11)و)15 

و)32)منه)؛

بتاريخ) (10 وعلى قرار مجلس إدارة املعهد املغربي للتقييس رقم)

بتفويض سلطة) املتعلق  (،)2013 ديسمبر) (23(  1435 من صفر) (19

اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن الشهادة)

باملطابقة لهذه املواصفات إلى مدير معهد التقييس،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املواصفات) عليها  مصادق  مغربية  قياسية  مواصفات  تعتبر 
القياسية املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر)1(.

املادة الثانية

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن)
تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.

املادة الثالثة

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)11)من رمضان)1441 )5)ماي)2020(.

اإلمضاء: عبد الرحيم الطيبي.

________

بتاريخ) (6888 عدد) الرسمية  للجريدة  الرسمية  الترجمة  نشرة  في  امللحق  يراجع  ()1(
12)شوال)1441 )4)يونيو)2020(.
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ماي)4)4))  ((6(  1((1 و4 2) (3 في) صادر  ((.(4.3(8 رقم) مرس4م 

بامل4 فقة على  لتصم م و لنظام  ملتعلق به  مل4ض4عين لته ئة)

مركز جماعة  حمر لكاللشة بإقل م تارود يت وباإلعالن أن في)

ذلك منفعة عامة.

رئيس الحكومة،

بناء)على القانون التنظيمي رقم)113.14)املتعلق بالجماعات الصادر)

1436 20)من رمضان) 1.15.85)بتاريخ)  بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)7)يوليو)2015()؛

بتنفيذه) الصادر  بالتعمير  املتعلق  (12.90 رقم) القانون  وعلى 

1412 الحجة) ذي  من  (15 بتاريخ) (1.92.31 رقم) الشريف   الظهير 

)17)يونيو)1992()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

 وعلى املرسوم رقم)2.92.832)الصادر في)27)من ربيع اآلخر)1414

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

1441 من صفر) (18 الصادر في) (2.19.948 (  وعلى املرسوم رقم)

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)

املنعقد بتاريخ)22)أبريل)2019)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة احمر لكاللشة خالل)

الفترة املمتدة من)24)سبتمبر إلى غاية)24)أكتوبر)2019)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة احمر لكاللشة املجتمع خالل دورته)

االستثنائية املنعقدة بتاريخ)28)أكتوبر)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)

تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)3)يناير)2020)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

01/20)والنظام املتعلق به املوضوعين) يوافق على التصميم رقم)

لتهيئة مركز جماعة احمر لكاللشة بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في)

ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة احمر لكاللشة تنفيذ ما جاء)في هذا)
املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)شوال)1441 )26)ماي)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

ماي)4)4))  ((6(  1((1 و4 2) (3 في) صادر  ((.(4.3(9 رقم) مرس4م 
به  مل4ض4عين) و لنظام  ملتعلق  على  لتصم م  بامل4 فقة 
لته ئة مركز جماعة بني  محمد سجلماسة بإقل م  لرو دنة)

وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

رئيس الحكومة،

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

)7)يوليو)2015()؛

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

)17)يونيو)1992()كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.948 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني)

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة)؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها)
املنعقد بتاريخ)29)ماي)2018)؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة بني امحمد سجلماسة)
خالل الفترة املمتدة من)15)يوليو إلى غاية)15)أغسطس)2019)؛

وعلى مداوالت مجلس جماعة بني امحمد سجلماسة املجتمع خالل)
دورته االستثنائية املنعقدة بتاريخ)10)سبتمبر)2019)؛

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة)
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ)3)ديسمبر)2019)؛

يص4ص خاصة
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واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 
وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

به) املتعلق  والنظام  (02/AUERM/2019 رقم) التصميم  على  يوافق 
املوضوعين لتهيئة مركز بني امحمد سجلماسة بإقليم الرشيدية وباإلعالن)

أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة بني امحمد سجلماسة تنفيذ ما جاء)
في هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)شوال)1441 )26)ماي)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : نزهة بوشارب.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)
 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)
((4(4 1))1 )9))ننانر) 4).)54)صادر في)3)جمادى  آلخرة)  رقم)

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 
)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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
14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)إسباي ا):

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

»(–(Titulo( universitario( oficial( de( licenciada( en(medicina,(
»(délivré(par(Universidad(de(Malaga(-(Espagne.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)
 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)
رقم)4).545)صادر في)3)جمادى  آلخرة)1))1 )9))ننانر)4)4)) 
بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 
)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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
14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)بلج كا):

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

»(–(Grade(académique(de(médecin,(délivré(par(l’Université(
»(de(Liège(-(Belgique.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)
 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)
((4(4 ننانر) ((9(  1((1 جمادى  آلخرة) (3 صادر في) (546.(4  رقم)

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 
)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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
14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)إسباي ا):

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

»(–(Titulo(universitario(oficial(de(graduado(o(graduada(en(
»(medicina,(délivré(par(Universidad(de(Cadiz(-(Espagne.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)3)جمادى اآلخرة)1441 )29)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)
و لبحث) بالتعل م  لعالي  و لبحث  لعلمي  ملكلف   لعالي 
 1((1 من جمادى  آلخرة) (18 صادر في) (7(4.(4  لعلمي رقم)
في) )4.)8)1) لصادر  رقم) بتتم م  لقر ر  ()(4(4 فبر نر) (13(
بتحدند) ()(44( أغسطس) (11(  1((5 من جمادى  آلخرة) (((
في  لطب،) دبل4م  لتخصص  تعاد2  الئحة  لشهاد ت  لتي 

تخصص):)أمر ض  لكل4م و لجبارة.

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)؛
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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

14)يناير)2020)؛

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):

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

»-) لسينغا2):

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

»( –( Diplôme( d’études( spécialisées( )D.E.S(( d’orthopédie(

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

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

»( Anta( -( Diop( de( Dakar( -( Sénégal( -( le( 12( février(

»( 2018,( assorti( d’une( attestation( d’évaluation( des(

»( connaissances( et( des( compétences,( délivrée( par(

»( la( Faculté( de( médecine( et( de( pharmacie( de( Fès( - 

»(le(12(décembre(2019(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى اآلخرة)1441 )13)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)

 رقم)4).))7)صادر في)18)من جمادى  آلخرة)1))1 )13)فبر نر)4)4))

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 

)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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

14)يناير)2020)؛

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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»-)روماي ا):

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

»(–(Titlul(doctor-medic(in(demeniul(sanatate(specializarea(

»(medicina,(délivré(par(Facultatea(de(medicina,(Universitatii(

»(de( medicina( si( farmacie( »Iuliu( Hatieganu«( din( Cluj-

»(Napoca( -( Roumanie( -( le( 27( mars( 2015,( assorti( d’une(

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

»(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(

»(pharmacie(de(Casablanca(-(le(20(décembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى اآلخرة)1441 )13)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)
 رقم)4).3)7)صادر في)18)من جمادى  آلخرة)1))1 )13)فبر نر)4)4))

بتتم م  لقر ر رقم)46.)75) لصادر في)7))من رب ع  ألو2)7))1 

)6))أبريل)446)()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

 لتخصص في  لطب،)تخصص):)أمر ض  ملعدة و 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

14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)روماي ا):

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

»(–(Certificat(de(medic(specialist(gastroentérologie,(délivré(
»(par(ministerul(sanatatii(-(Roumanie(-(le(25(février(2019,(
»(assorti(d’une(attestation(d’évaluation(des(connaissances(
»(et(des(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(
»(et(de(pharmacie(de(Casablanca(-(le(20(décembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى اآلخرة)1441 )13)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)
 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)
 رقم)4).))7)صادر في)18)من جمادى  آلخرة)1))1 )13)فبر نر)4)4))

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 
)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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
14)يناير)2020)؛
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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):

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

»-)روماي ا):

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

»(–((Titlul(doctor-medic(in(demeniul(sanatate(specializarea(
»(medicina,( délivré( par( Facultatea( de( medicina,(
»(Universitatii(de(medicina(si(farmacie(»Iuliu(Hatieganu«(
»(din(Cluj-Napoca( -(Roumanie( -( le(3(mars(2015,( assorti(
»(d’une(attestation(d’évaluation(des(connaissances(et(des(
»(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(
»(pharmacie(de(Casablanca(-(le(20(décembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى اآلخرة)1441 )13)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)
 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)
 رقم)4).5)7)صادر في)18)من جمادى  آلخرة)1))1 )13)فبر نر)4)4))

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 
)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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

14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)ف در ل ة روس ا):

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

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

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

»(G.R.(Derjavin(-(Fédération(de(Russie(-(le(8(juillet(2016,(

»(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(23(décembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى اآلخرة)1441 )13)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)

و لبحث) بالتعل م  لعالي  و لبحث  لعلمي  ملكلف   لعالي 

 1((1 من جمادى  آلخرة) (18 صادر في) (7(6.(4  لعلمي رقم)

في) )189.4)) لصادر  رقم) بتتم م  لقر ر  ()(4(4 فبر نر) (13(

)44)()بتحدند الئحة) 5))1 )7))ديسمبر) )1)من ذي  لقعدة)

 لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م  لتخصص في  لطب،)تخصص):)

أمر ض  لقلب.

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  (2189.04 رقم) العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي 

14)من ذي القعدة)1425 )27)ديسمبر)2004()بتحديد الئحة الشهادات)

التي تعادل دبلوم 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

14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)أملاي ا):

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

»(–(Titre(de( (médecin(spécialiste(des(maladies( internes(et 
»(cardiologie( ou( interniste( et( cardiologue,( délivré( par( le 
»(conseil( de( l’Ordre( des( médecins( de( Basse( Saxe( -(
»(Hanovre(-( Allemagne( -( le( 30( mai( 2012,( assorti( d’une(
»(attestation( d’évaluation( des( connaissances( et( des(
»(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(
»(pharmacie(de(Rabat(-(le(25(décembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى اآلخرة)1441 )13)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)
و لبحث) بالتعل م  لعالي  و لبحث  لعلمي  ملكلف   لعالي 
 1((1 من جمادى  آلخرة) (18 صادر في) (7(7.(4  لعلمي رقم)
في) )188.4)) لصادر  رقم) بتتم م  لقر ر  ()(4(4 فبر نر) (13(
)44)()بتحدند الئحة) 5))1 )7))ديسمبر) )1)من ذي  لقعدة)
 لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م  لتخصص في  لطب،)تخصص):)

أمر ض  لع 4ن.

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 
من (14 في) الصادر  (2188.04 رقم) العلمي  والبحث  األطر   وتكوين 
2004()بتحديد الئحة الشهادات التي) 1425 )27)ديسمبر) ذي القعدة)
تعادل دبلوم 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
14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)روماي ا):

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

»(–(Certificat(de(medic(specialist(oftalmologie,(délivré(par(

»(ministerul( sanatatii( -( Roumanie( -( le( 25( janvier( 2018,(

»(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(

»(23(décembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى اآلخرة)1441 )13)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)

 رقم)4).8)7)صادر في)18)من جمادى  آلخرة)1))1 )13)فبر نر)4)4))

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 

)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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

14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)روماي ا):

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

»(–(Titlul(doctor-medic(in(demeniul(sanatate(specializarea(
»(medicina,( délivré( par( Facultatea( de( medicina,(
»(Universitatii(de(medicina(si(farmacie(»Iuliu(Hatieganu«(
»(din(Cluj-Napoca(-(Roumanie(-(le(10(octobre(2013,(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(23(
»(décembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى اآلخرة)1441 )13)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)

 رقم)4).9)7)صادر في)18)من جمادى  آلخرة)1))1 )13)فبر نر)4)4))

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 

)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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

14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)ف در ل ة روس ا):

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

»(–(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 

»(23( juin( 2016,( ( assortie( d’un( stage( de( deux( années,(

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

»(Marrakech(-((le(6(décembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى اآلخرة)1441 )13)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)

 رقم)4).731)صادر في)18)من جمادى  آلخرة)1))1 )13)فبر نر)4)4))

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 

)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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

14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)أوكر ي ا):

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

»(–(Qualification( du( médecin( docteur( en( médecine,( en(
»(spécialité( médecine( générale,( délivrée( par( l’Université(
»(nationale(de(médecine(de(Kharkiv(-(Ukraine(-(le(24(juin(
»(2011,( assortie(d’un( stage(de(deux(années( :(une(année(
»(au(sein(du(Centre(hospitalier(Ibn(Rochd(de(Casablanca(
»(et( une( année( au( sein( du( Centre( hospitalier( provincial(
»(Hassan(II(de(Settat,(validé(par(la(Faculté(de(médecine(et 
»(de(pharmacie(de(Casablanca(-(le(6(décembre(2019(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى اآلخرة)1441 )13)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)
 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)
 رقم)4).)73)صادر في)18)من جمادى  آلخرة)1))1 )13)فبر نر)4)4))

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 
)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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

14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)ف در ل ة روس ا):

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

»(–(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 

»(23( juin( 2016,( assortie( d’un( stage( de( deux( années( : 

»(une( année( au( sein( du( Centre( hospitalier( universitaire(

»(Ibn(Rochd(de(Casablanca(et(une(année(au(sein(du(Centre(

»(hospitalier( provincial( Casablanca( -( Anfa,( validé( par(

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

»(le(5(novembre(2019(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى اآلخرة)1441 )13)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)

 رقم)4).735)صادر في)18)من جمادى  آلخرة)1))1 )13)فبر نر)4)4))

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 

)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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

14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)أوكر ي ا):

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

»(–(Qualification( du( médecin( docteur( en(médecine,( en(
»(spécialité( médecine( générale,( délivrée( par( l’Université(
»(nationale( de( médecine( ( de( Kharkiv( -( Ukraine( -( le( 25(
»(juin( (2010,(assortie(d’un(stage(de(deux(années( :(du(25(
»(septembre( 2017( au( 25( septembre( 2018( au( sein( du(
»(Centre( hospitalier( universitaire( Ibn( Sina( de( Rabat( et(
»(du(19(octobre(2018(au(22(octobre(2019(au(sein(de( la(
»(délégation( provinciale( de( Kénitra( et( d’une( attestation(
»(d’évaluation( des( connaissances( et( des( compétences,(
»(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(
»(Rabat(-(le(20(novembre(2019.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)18)من جمادى اآلخرة)1441 )13)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)
 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)
 رقم)4).1)7)صادر في))))من جمادى  آلخرة)1))1 )19)فبر نر)4)4))

بتتم م  لقر ر رقم)46.)75) لصادر في)7))من رب ع  ألو2)7))1 
)6))أبريل)446)()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

 لتخصص في  لطب،)تخصص):)أمر ض  ملعدة و 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
14)يناير)2020)؛
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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):

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

»-)روماي ا):

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

»( –( Certificat( de( medic( specialist( gastroentérologie,(
»(délivré(par(ministerul(sanatatii(-(Roumanie(-(le(4(février 
»( 2019,( assorti( d’une( attestation( d’évaluation( des(
»( connaissances( et( des( compétences,( délivrée( par( la(
»(Faculté(de(médecine(et(de(pharmacie(de(Casablanca( - 
»(le(20(décembre(2019(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى اآلخرة)1441 )19)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)

 رقم)4).3)7)صادر في))))من جمادى  آلخرة)1))1 )19)فبر نر)4)4))

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 

)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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

14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)ف در ل ة روس ا):

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

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

»délivrée( par( l’Université( d’Etat( de( Tchouvachie( nommée(

»(I.N.Oulyanov( -( Fédération( de( Russie( -( le( 22( juin( (2011,(

»assortie( d’un( stage( de( trois( années( :( deux( années( 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(3(janvier(2020.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى اآلخرة)1441 )19)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)

 رقم)4).5)7)صادر في))))من جمادى  آلخرة)1))1 )19)فبر نر)4)4))

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 

)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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

14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)ف در ل ة روس ا):

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

»(–(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( :( deux( années( au(
»(sein( du( Centre( hospitalier( universitaire( Ibn( Rochd( de(
»(Casablanca(et(une(année(au(sein(du(Centre(hospitalier(
»(régional( Elghassani( de( Fès,( validé( par( la( Faculté( de(
»(médecine(et(de(pharmacie(de((Casablanca(-((le(13(janvier(
»(2020.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى اآلخرة)1441 )19)فبراير)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)
 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)
 رقم)4).8)7)صادر في))))من جمادى  آلخرة)1))1 )19)فبر نر)4)4))

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 
)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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
14)يناير)2020)؛

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):

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

»-)روماي ا):

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

»(–(Titlul(de(doctor(medic,(in(domeniul(sanatate,(programul(

»(medicina,( délivré( par( Facultatea( de( medicina,(

»(Universitatii( de( medicina( si( farmacie( Carol( Davila(

»(din(Bucuresti( -(Roumanie( -( le(29( janvier(2018,( assorti(

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

»(compétences,(délivrée(par(la(Faculté(de(médecine(et(de(

»(pharmacie(de(Marrakech(-(le(8(janvier(2020.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى اآلخرة)1441 )19)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)
 رقم)4).754)صادر في))))من جمادى  آلخرة)1))1 )19)فبر نر)4)4))

بتغ ير وتتم م  لقر ر رقم)963.97)) لصادر في)))وعبان)18)1 

)3)ديسمبر)1997()بتحدند الئحة  لشهاد ت  لتي تعاد2 دبل4م)

دكت4ر في  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

14)يناير)2020)؛

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):

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

»)-)ل ب ا):

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

 »)-)درجة البكالوريوس في الطب والجراحة مسلمة من كلية الطب

تقييم) بشهادة  مشفوعة  ليبيا،) (- طرابلس) جامعة  (- »البشري)

»للمعلومات واملؤهالت مسلمة من طرف كلية الطب والصيدلة)

»بالرباط بتاريخ)6)يناير))2020.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)24)من جمادى اآلخرة)1441 )19)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر لل4زير  ملنتدب لدى وزير  لترب ة  ل4طن ة و لتك4ين  ملنهي و لتعل م)

 لعالي و لبحث  لعلمي  ملكلف بالتعل م  لعالي و لبحث  لعلمي)
 ((4(4 1))1 ))1)مارس) 17)من رجب) 4).3)9)صادر في)  رقم)

جمادى من  ((4 في) 797.95)) لصادر  رقم)  بتتم م  لقر ر 

 آلخرة)16)1 ))1)ي4فمبر)1995()بتحدند قائمة  لشهاد ت  لتي)

تعاد2 وهادة مهندس معماري  ملسلمة من  ملدرسة  ل4طن ة)

للهندسة  ملعمارية.

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)

1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم)  العلمي 

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

كما وقع) معماري املسلمة من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية،)

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)؛

واإلسكان) والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة)؛

وبعد استطالع رأي املجلس الوطني لهيئة املهندسين املعماريين)

الوطنية)؛

والهندسة) والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ)20)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

إليه) املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

 1416 اآلخرة) جمادى  من  (20 في) الصادر  (2797.95 رقم) أعاله 

)14)نوفمبر)1995():

تعادل) التي  الشهادات  قائمة  يلي  كما  تحدد  (- األولى.) »املادة 

للهندسة) الوطنية  املدرسة  من  املسلمة  معماري  مهندس  »شهادة 

(،016.89 القانون رقم) الرابعة من  املادة  في  إليها  املشار  »املعمارية 

العلمية الشعب  إحدى  في  املسلمة  البكالوريا  بشهادة   »مشفوعة 

»أو التقنية أو شهادة تعادلها):

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

»-(Degree(of(master( of( architecture,( délivré(par(Bahcesehir(

»University( -(République(de(Turquie(-( le(19( janvier(2018,(

»assorti(de(degree(of(bachelor(of(architecture,(délivré(par(la(

»même(université(-(le(21(janvier(2016.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من رجب)1441 )12)مارس)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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يص4ص خاصة

وزارة الصناعة والتجارة))واالقتصاد األخضر والرقمي

قر ر ل4زير  لصناعة و لتجارة و القتصاد  ألخضر و لرقمي رقم)4).813 
بتغ ير) ()(4(4 فبر نر) (5(  1((1 جمادى  آلخرة) (14 في) صادر 
و القتصاد) و الستثمار  و لتجارة  وزير  لصناعة  قر ر  وتتم م 
 1(35 و4 2) من  ((( في) )966.1)) لصادر  رقم)  لرقمي 
»معهد  لتجارة) بشأن إحد ث وتنظ م) ()(41( أغسطس) (19(
و لخدمات) و لصناعة  لدى غرفة  لتجارة  للرباط«) و لتدبير 

للرباط.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

لغرف) األسا�سي  بالنظام  املتعلق  (38.12 رقم) القانون  على  بناء)
الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  والخدمات  والصناعة  التجارة 
رقم)1.13.09)بتاريخ)10)ربيع اآلخر)1434 )21)فبراير)2013()وال سيما)

املادة)5)منه،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

جمادى من  (20 في) الصادر  (2.15.283 رقم) املرسوم   وعلى 
التجارة) غرف  بتعيين  القا�سي  ()2015 أبريل) (10(  1436 اآلخرة)
والصناعة والخدمات وعدد املقاعد املخصصة لها ومقارها وتحديد)
الدوائر االنتخابية التابعة لكل غرفة ومقر كل دائرة ونفوذها الترابي)
دائرة) وكل  غرفة  لكل  املهنية  األصناف  على  املقاعد  توزيع  وكذا 

انتخابية)؛

واالستثمار) والتجارة  الصناعة  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 
 1435 من شوال) (22 في) الصادر  (2966.14 واالقتصاد الرقمي رقم)
2014()بشأن إحداث وتنظيم)»معهد التجارة والتدبير) )19)أغسطس)

للرباط«)لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات للرباط،

قرر مـــــا يلي :

املادة األولى

والتجارة) الصناعة  وزير  قرار  عنوان  التالي  النحو  على  يغير 
من (22 في) الصادر  (2966.14 رقم) الرقمي  واالقتصاد   واالستثمار 
»معهد) وتنظيم) إحداث  بشأن  ()2014 أغسطس) (19(  1435 شوال)
لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات) التجارة والتدبير للرباط«)

للرباط):

»قرار لوزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي رقم)2966.14 
بشأن) ()2014 أغسطس) (19(  1435 من شوال) (22 في) »صادر 
لدى غرفة) للرباط«) التجارة والتدبير  »معهد  »إحداث وتنظيم)
»التجارة والصناعة والخدمات لجهة الرباط)-)سال)-)القنيطرة.«

املادة الثانية

وامللحقين) (15 و) (14 و) (12 و) (2 و) (1 تغير وتتمم مقتضيات املواد)
رقم))1()و))2()من القرار املشار إليه أعاله رقم)2966.14،)كما يلي):

يحدث لدى غرفة التجارة والصناعة والخدمات) (- »املادة األولى.)
القنيطرة معهد لتكوين التقنيين في التجارة) (- سال) (- »لجهة الرباط)
يسمى املقاوالت  تدبير  في  املتخصصين  والتقنيين   »واملحاسبة 

»)....................................................)امللحقين املرفقين بهذا القرار.

يهدف هذا املعهد إلى تكوين تقنيين في ميدان التجارة) (- (.2 »املادة)
القطاعين) في  املقاوالت  تدبير  في  متخصصين  وتقنيين  »واملحاسبة 

»الخاص والعام.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة)12.)-)يتم القبول بسلك التقني على إثر مباراة يشارك فيها):

» - ......................................... ؛

» - ......................................... ؛

»يتم القبول بسلك التقني املتخصص على إثر مباراة يشارك فيها :

»- املترشحون الحاصلون على شهادة الباكالوريا أو ما يعادلها ؛

»- املترشحون الحاصلون على دبلوم التقني أو ما يعادله في حدود 
»10% من عدد املقاعد املتبارى بشأنها بهذا السلك.

»املادة)14.)-)تحدد مدة التكوين بسلك التقني والتقني املتخصص)
»في سنتين،).................................)والفكرية واألخالقية والوطنية.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

التقني«) »دبلوم  الناجحين) بتسليم  التكوين  يختتم  (- (.15 »املادة)
 »أو)»دبلوم التقني املتخصص«))يشار فيه إلى إسم مؤسسة......................

»والتخصص اللذين تم فيهما التكوين.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية،)ويعمل به ابتداء)من تاريخ)
نشره بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)10)جمادى اآلخرة)1441 )5)فبراير)2020(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

يظام م4ظفي  إلد ر ت  لعامة

*
* *
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وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي
)واالقتصاد االجتماعي

 قر ر ل4زيرة  لس احة و لصناعة  لتقل دنة و لنقل  لج4ي و القتصاد
 الجتماعي رقم)4).684)صادر في)17)من جمادى  آلخرة)1))1 
بتغ ير وتتم م قر ر وزير  لس احة و لنقل) ()(4(4 فبر نر) (1((
 لج4ي و لصناعة  لتقل دنة و القتصاد  الجتماعي رقم)18.)381 
بشأن) ()(418 ديسمبر) (18(  1((4 رب ع  آلخر) (14  لصادر في)
فن4ن  لصناعة) في  متخصصة  معاهد  وتنظ م  إحد ث 

 لتقل دنة.

 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد
االجتماعي،

 1441 18)من صفر) الصادر في) (2.19.949 بناء)على املرسوم رقم)
يتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة) ()2019 أكتوبر) (17(

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي)؛

 1407 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.86.325 وعلى املرسوم رقم)
)9)يناير)1987()بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما وقع)

تغييره وتتميمه)؛

 1426 شوال) من  (29 في) الصادر  (2.05.72 رقم) املرسوم  وعلى 
التقنيين) بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  بشأن  ()2005 ديسمبر) (2(

املشتركة بين الوزارات)؛

 1410 من شوال) (30 في) الصادر  (2.90.244 وعلى املرسوم رقم)
املوظفين) بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  في شأن  ()1990 ماي) (25(
بين) املشتركة  املنهي  التكوين  مؤسسات  وتسيير  بتدبير  املكلفين 

الوزارات،)حسبما وقع تغييره وتتميمه)؛

 1427 ربيع اآلخر) (5 الصادر في) (2.04.1010 وعلى املرسوم رقم)
بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات اإلضافية) ()2006 ماي) (3(

املمنوحة لبعض مكوني مؤسسات التكوين املنهي)؛

 1427 اآلخـــر) ربيــع  (5 فـــي) الصـــادر  (2.05.1229 املرســـوم) وعلـــى 

بمنح تعويض عن حصة التكوين للصناع التقليديين) ()2006 ماي) (3(

الذين يقومون بمهام التكوين بمعاهد ومراكز التكوين التابعة لقطاع)

الصناعة التقليدية)؛

 1410 من شوال) (30 في) الصادر  (2.89.565 وعلى املرسوم رقم)

بمثابة النظام األسا�سي الخاص بهيئة املكونين بين) ()1990 ماي) (25(

الوزارات ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما وقع تغييره وتتميمه)؛

 1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1366 وعلى املرسوم رقم)

املتعلق بالتكوين املستمر لفائدة موظفي وأعوان) ()2005 )2)ديسمبر)

الدولة)؛

الجوي) والنقل  السياحة  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

الصادر) (3814.18 رقم) االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية  والصناعة 

بشأن إحداث وتنظيم) ()2018 ديسمبر) (18(  1440 ربيع اآلخر) (10 في)

معاهد متخصصة في فنون الصناعة التقليدية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

3814.18 رقم) القرار  من  (3 و) (2 رقم) امللحقان  ويتمم   يغير 

الصادر في)10)ربيع اآلخر)1440 )18)ديسمبر)2018()املشار إليه أعاله)

بامللحقين املرفقين بهذا القرار.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)17)من جمادى اآلخرة)1441 )12)فبراير)2020(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

*

*          *
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» مللحق رقم)) :

») لشعب و لتخصصات

)»)سلك  لتقني  ملتخصص

 لتخصص لشعبة

مسير وحدة إنتاج في املصنوعات الجلديةالجلد

مسير وحدة إنتاج في النجارة الفنيةالخشب

املعادن

مسير وحدة إنتاج في الحدادة الفنية

تقني متخصص في الصياغة

تقني متخصص في النسيجالنسيج

مسير وحدة إنتاج في الخزفالطين

»)سلك  لتقني

)الباقي ال تغيير فيه.(

*  *  *
»ملحق رقم)3 :

»)سلك  لتقني  ملتخصص

») لبر مج ومددها و لت4زيع  لزمني للحصص

 لشعبة):) لجلد

التخصص:)مسير وحدة إنتاج في املصنوعات الجلدية

)الباقي ال تغيير فيه.(

 لشعبة):) لخشب

التخصص):)مسير وحدة إنتاج في النجارة الفنية

)الباقي ال تغيير فيه.(

 لشعبة):) ملعادن

التخصص):)مسير وحدة إنتاج في الحدادة الفنية

)الباقي ال تغيير فيه.(
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») لشعبة):) ملعادن

») لتخصص):)تقني متخصص في  لص اغة

»)عدد املجزوءات):)30

»)القياس بالوحدات:)160 ( ( ( ( ( ( ( »)املدة بالساعة):)2400)

TSB(:(رمز البرنامج(«

 ل4حد ت*
 ملدة 

)بالساعات(
عن4 ن  ملجزوءة  لرمز

2 30 1. حرفة وتكوين. TSB-01

4 60 2. التواصل باللغة الفرنسية في الوسط املنهي. TSB-02

5 75 3. تحديد خصوصيات املواد املستعملة في الصياغة. TSB-03

4 60 4. تدبير العمل في الورشة. TSB-04

7 105 5. تطبيق تقنيات الرسم املنهي. TSB-05

5 75 6. تحضير أشغال اإلنتاج. TSB-06

3 45 7. إعداد امللف التقني. TSB-07

4 60 8. تدبير عملية التزود باملواد األولية ولوازم اإلنتاج. TSB-08

12 180 9. إنجاز عمليات تشكيل وتجميع مكونات املنتوج. TSB-09

2 30 10. صنع القوالب. TSB-10

2 30 11. استعمال وسائل الصحة والسالمة في العمل وحماية البيئة. TSB-11

6 90 12. إنجاز مجوهرات دون ترصيع. TSB-12

4 60 .)Apprêts( 13. صنع العناصر املمهدة للمجوهرات TSB-13

6 90 .)Finition( 14. تطبيق تقنيات التشطيب TSB-14

10 150 15. إنجاز مجوهرات مرصعة. TSB-15

3 45 16. تطوير ثقافة التصميم العصري. TSB-16

8 120 17. تصميم نماذج مجوهرات. TSB-17

12 180 18. التعرف على محيط العمل. TSB-18

2 30 19. تطبيق تقنيات حل املشكالت. TSB-19

4 60 20. تنمية روح املقاولة. TSB-20

6 90 21. التواصل باللغة اإلنجليزية في الوسط املنهي. TSB-21

7 105 22. استعمال جهاز الحاسوب. TSB-22

3 45 23. تطبيق معايير الجودة. TSB-23

2 30 24. تدبير الوقت واألولويات. TSB-24

4 60 25. تدبير االنتاج والجودة. TSB-25

3 45 26. إنجاز عمليات محاسبة مبسطة. TSB-26

2 30 27. تطبيق تقنيات البيع. TSB-27

3 45 28. إعداد مخطط التسويق. TSB-28

1 15 29. استعمال وسائل البحث عن العمل. TSB-29

24 360 30. اإلندماج في سوق الشغل )تدريب تطبيقي في املقاولة(. TSB-30

*الوحدة تساوي 15 ساعة
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») لشعبة):) لنس ج

») لتخصص):)تقني متخصص في  لنس ج

»)عدد املجزوءات):)29

»)القياس بالوحدات):)147 ( ( ( ( ( ( »)املدة بالساعة):)2235)

TST(:(رمز البرنامج(«

 ل4حد ت*
 ملدة 

)بالساعات(
عن4 ن  ملجزوءة  لرمز

2 30 1. حرفة وتكوين. TST-01

2 30 2. تطبيق برنامج الوقاية الصحية وحماية البيئة. TST-02

4 60 3. التواصل باللغة الفرنسية في الوسط املنهي. TST-03

6 90 4. تطبيق تقنيات الرسم الخاصة بالنسيج. TST-04

5 75 5. إنجاز عميات الحساب الخاصة بالنسيج. TST-05

6 90 6. تركيب املنسج التقليدي. TST-06

4 60 7. تحديد خاصيات املواد املستعملة في النسيج. TST-07

4 60 8. تطبيق تقنيات الصباغة. TST-08

4 60 9. استعمال التقنيات املعلوماتية واملراسلة اإللكترونية. TST-09

3 45 10. تدبير عمليات التزود باملواد األولية ولوازم اإلنتاج. TST-10

6 90 11. تطبيق عمليات تيهئ النسيج. TST-11

5 75 12. إنتاج منسوجات I  )شكل بسيط(. TST-12

6 90 .)CFAO( 13. تصميم نماذج عن طريق الحاسوب TST-13

4 60 14. إعداد  البطاقة التقنية للمنتوج. TST-14

6 90 15. التواصل باللغة اإلنجليزية في الوسط املنهي. TST-15

12 180 16. التعرف على محيط العمل. TST-16

4 60 17. استعمال أدوات للتنمية الذاتية. TST-17

3 45 18. تقييم كلفة املنتوج. TST-18

2 30 19. تسويق املنتوجات. TST-19

2 30 20. تدبير الوقت واألولويات. TST-20

4 60 21. تدبير فريق االنتاج. TST-21

5 75 22. استعمال أدوات الجودة املرتبطة بتنظيم اإلنتاج. TST-22

5 75 23. اإلشراف على اإلنتاج. TST-23

5 75 24. تطبيق نظام الصيانة. TST-24

4 60 25. تحسين املردودية والجودة. TST-25

7 105 26. إنتاج منسوجات II  )شكل معقد(. TST-26

3 45 27. التزود بمعلومات حول املقاولة والتشغيل الذاتي. TST-27

2 30 28. استعمال وسائل البحث عن العمل. TST-28

24 360 29. االندماج في سوق الشغل )تدريب تطبيقي في املقاولة(. TST-29

*الوحدة تساوي 15 ساعة
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») لشعبة):) لطين

») لتخصص):)مسير وحدة إيتاج في  لخزف

»)عدد املجزوءات):)29
»)القياس بالوحدات):)157 ( ( ( ( ( ( »)املدة بالساعة):)2355)

TSC(:(رمز البرنامج(«

 ل4حد ت*
 ملدة 

)بالساعات(
عن4 ن  ملجزوءة  لرمز

2 30 1. حرفة وتكوين. TSC-01

6 90 2. التواصل باللغة الفرنسية في الوسط املنهي. TSC-02

4 60 3. تطبيق عمليات تيهئ املواد املستعملة في الخزف TSC-03

2 30 4. تطبيق قواعد الصحة والسالمة في العمل. TSC-04

4 60 5. تدبير العمل في الورشة. TSC-05

4 60 6. تدبير عملية التزود باملواد األولية ولوازم اإلنتاج. TSC-06

7 105 7. تطبيق تقنيات الرسم املنهي. TSC-07

8 120 8. استعمال جهاز الحاسوب. TSC-08

8 120 9. إنجاز عملية تشكيل القطع الخزفية. TSC-09

3 45 10. تطبيق تقنيات الطهي. TSC-10

6 90 11. تطبيق تقنيات التزيين. TSC-11

3 45 12. إعداد امللف التقني. TSC-12

6 90 13. إنجاز منتوج خزفي متعدد العناصر. TSC-13

12 180 14. التعرف على محيط العمل. TSC-14

3 45 15. تطوير ثقافة التصميم العصري TSC-15

8 120 16. تصميم نماذج من الخزف. TSC-16

4 60 17. تطبيق تقنيات حل املشكالت. TSC-17

3 45 18. تخطيط وتنظيم االنتاج. TSC-18

3 45 19. تطبيق معايير الجودة. TSC-19

3 45 20. تطبيق املبادئ األولية للمحاسبة والنظام الضريبي. TSC-20

4 60 21. تدبير االنتاج والجودة. TSC-21

6 90 22. التواصل باللغة اإلنجليزية في الوسط املنهي. TSC-22

3 45 23. تطبيق تقنيات التسويق. TSC-23

3 45 24. إنجاز عمليات البيع. TSC-24

4 60 25. تنمية روح املقاولة. TSC-25

10 150 26. إنجاز مجموعة خزفية. TSC-26

2 30 27. تطبيق القوانين الجاري بها العمل. TSC-27

2 30 28. استعمال وسائل البحث عن العمل. TSC-28

24 360 29. االندماج في سوق الشغل )تدريب تطبيقي في املقاولة(. TSC-29

*الوحدة تساوي 15 ساعة.

»)سلك  لتقني

») لبر مج ومددها و لت4زيع  لزمني للحصص

»)) لباقي ال تغ ير ف ه.(
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و لنقل  لج4ي) و لصناعة  لتقل دنة  ل4زيرة  لس احة  قر ر 
1((1 رجب) (7 في) صادر  (861.(4  و القتصاد  الجتماعي رقم)
و ملالحة) وزير  لنقل  قر ر  وتتم م  ( بتغ ير) ()(4(4 مارس) (((
  لتجارية و لس احة و لطاقة و ملعادن رقم)96.98)) لصادر في
إحد ث) وأن  في  ()1998 فبر نر) (16(  1(18 و4 2) من  (15
وتنظ م  ملعهد  ملتخصص للتكن4ل4ج ا  لتطب ق ة  لفندق ة)

و لس اح ة.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

جمادى من  (21 في) الصادر  (2.08.651 رقم) املرسوم  على   بناء)
اآلخرة)1430 )15)يونيو)2009()بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة)

املكلفة بالسياحة)؛

1407 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.86.325  وعلى املرسوم رقم)
1987()بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما تم) يناير) (9(

تغييره وتتميمه)؛

1410 من شوال) (30 في) الصادر  (2.90.244  وعلى املرسوم رقم)
املوظفين) بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  في شأن  ()1990 ماي) (25(
بين) املشتركة  املنهي  التكوين  مؤسسات  وتسيير  بتدبير  املكلفين 

الوزارات،)حسبما وقع تغييره وتتميمه)؛

1410 من شوال) (30 في) الصادر  (2.89.565  وعلى املرسوم رقم)
املكونين) بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  بمثابة  ()1990 ماي) (25(
املشتركة بين الوزارات ملؤسسات التكوين املنهي،)حسبما وقع تغييره)

وتتميمه)؛

1427 ربيع اآلخر) (5 الصادر في) (2.04.1010  وعلى املرسوم رقم)
بتحديد مقادير التعويضات عن الساعات اإلضافية) ()2006 ماي) (3(

املخولة لبعض مكوني مؤسسات التكوين املنهي)؛

1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1366  وعلى املرسوم رقم)
املتعلق بالتكوين املستمر لفائدة موظفي وأعوان) ()2005 )2)ديسمبر)

الدولة)؛

1426 شوال) من  (29 في) الصادر  (2.05.72 رقم) املرسوم   وعلى 
التقنيين) بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  بشأن  ()2005 ديسمبر) (2(

املشتركة بين الوزارات)؛

وبعد االطالع على قرار وزير النقل واملالحة التجارية والسياحة)
 1418 شوال) من  (15 في) الصادر  (296.98 رقم) واملعادن   والطاقة 
املتخصص) املعهد  وتنظيم  إحداث  شأن  في  ()1998 )16)فبراير)
تغييره) وقع  حسبما  والسياحية،) الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا 

وتتميمه،

قررت ما يلي :

املادة األولى

يغير ويتمم امللحق رقم)1)من القرار املشار))إليه أعاله رقم)296.98 

الصادر في)15)من شوال)1418 )16)فبراير)1998()كما هو))مبين بامللحق)

املرفق بهذا القرار.

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار ابتداء)من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية،)وتعد)

صحيحة الشهادات املسلمة قبل هذا التاريخ.

وحرر بالرباط في)7)رجب)1441 )2)مارس)2020(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

*

*  *

»امللحق رقم 1

 »الئحة  ملعاهد  ملتخصصة للتكن4ل4ج ا

» لتطب ق ة  لفندق ة و لس اح ة

تسم ة ومقر  ملؤسسة

 لطاقة  الست عاب ة

 ملست4ى  لتقني
 ملست4ى  لتقني)

 ملتخصص

التطبيقية) للتكنولوجيا  املتخصص  املعهد  (- (1
الطريق) باملحمدية  والسياحية  الفندقية 

الثانوية،)101)اتجاه الرباط ص-ب)155.
التطبيقية) للتكنولوجيا  املتخصص  املعهد  (- (2
الفندقية والسياحية بأكادير،)شارع موالي)

عبد هللا،)ص-ب.)353.
التطبيقية) للتكنولوجيا  املتخصص  املعهد  (- (3
الفندقية والسياحية بمراكش،)شارع محمد)

السادس،)ص-ب.)556.
التطبيقية) للتكنولوجيا  املتخصص  املعهد  (- (4
شارع) بورزازات،) والسياحية  الفندقية 

موالي رشيد،)ص-ب.)89.
التطبيقية) للتكنولوجيا  املتخصص  املعهد  (- (5
شارع) بالسعيدية،) والسياحية  الفندقية 

محمد الخامس،)ص-ب.)119.
التطبيقية) للتكنولوجيا  املتخصص  املعهد  (- (6
شارع) أنس،) (- فاس) والسياحية  الفندقية 

محمد الفا�سي،)حي أنس،)ص-ب.)1539.
التطبيقية) للتكنولوجيا  املتخصص  املعهد  (- (7
زنقة دكتور) الفندقية والسياحية بطنجة،)

فرج،)ص-ب.)175.
التطبيقية) للتكنولوجيا  املتخصص  املعهد  (- (8
الفندقية والسياحية بالجديدة،)شارع األمم)

املتحدة،)ص-ب.)33.
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