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 4001.21 رقم) و البتكار) و لبحث) لعلمي) لوزي1) لتعليم) لعالي) ق1 ر)

 ((1(( ديسمبف) ((7( ر11)  من) مادى) ألولى) ((( في) صادر)

 (1(5 صف1) من) ((5 في) 573.04) لصادر) رقم) بتتميم) لق1 ر)

دبلوم) تعادل) بتحد4د)الئحة) لشهاد ت) لتي) ()(111 أب1يل) (6(

 لتخصص)في) لط2،)تخصص):) لج1 حة) لعامة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بعد االطالع على قرار وزير التعليم العالي وتكوين األطر والبحث 

 )2004 1425 )6 أبريل  15 من صفر  في  573.04 الصادر  العلمي رقم 

الطب،  في  التخصص  دبلوم  تعادل  التي  الشهادات  الئحة  بتحديد 

تخصص : الجراحة العامة، كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

بتاريخ  املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

2 أغسطس 2017 ؛

للطبيبات  الوطنية  للهيئة  الوطني  املجلس  رأي  استطالع  وبعد 

واألطباء،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على  تتمم 

رقم 573.04 الصادر في 15 من صفر 1425 )6 أبريل 2004( :

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

»دبلوم التخصص في الطب، تخصص : الجراحة العامة :

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

»بلجيكا):

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

« – Médecin spécialiste en chirurgie, délivré par l’Université 

» catholique de Louvain - Belgique - le 1er septembre 

» 1993.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من جمادى األولى 1443 )27 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (2.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)إلر1 ن.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 

 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 

 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 

 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املرسوم  بموجب  املحدث  إلفران،  الوطني  املنتزه  يصنف 

 )2004 أكتوبر   8(  1425 شعبان  من   23 في  الصادر  رقم 2.04.783 

كما تم تغييره، في صنف »منتزه وطني« املنصوص عليه في املادة 2 من 

القانون املشار إليه أعاله رقم 22.07.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (3.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)لتوبقال.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 

 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛



عدد 7065 -)12 رجب 1443 )14 فبراير 2022(الجريدة الرسمية   698

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 

 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 

 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يصنف املنتزه الوطني لتوبقال، املحدث بموجب القرار الصادر في 

2 محرم 1361 )19 يناير 1942(، في صنف »منتزه وطني« املنصوص 

عليه في املادة 2 من القانون املشار إليه أعاله رقم 22.07.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)
 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (4.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)لتازكة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 

 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 

 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 

 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الصادر  القرار  بموجب  املحدث  لتازكة،  الوطني  املنتزه  يصنف 

1950( كما تم تغييره، في صنف  1369 )11 يوليو  25 من رمضان  في 

»منتزه وطني« املنصوص عليه في املادة 2 من القانون املشار إليه أعاله 

رقم 22.07.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (5.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)لخنيف1ة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 

 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 

 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 

 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املرسوم  بموجب  املحدث  لخنيفرة،  الوطني  املنتزه  يصنف 

في   ،)2008 أبريل   9(  1429 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر  رقم 2.08.173 

املشار  القانون  من   2 املادة  في  عليه  املنصوص  وطني«  »منتزه  صنف 

إليه أعاله رقم 22.07.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.
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ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (6.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)إل14يقي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 

 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 

 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 

 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املرسوم  بموجب  املحدث  إليريقي،  الوطني  املنتزه  يصنف 

رقم 2.94.46 الصادر في 28 من رمضان 1414 )11 مارس 1994(، في 

املشار  القانون  من   2 املادة  في  عليه  املنصوص  وطني«  »منتزه  صنف 

إليه أعاله رقم 22.07.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (7.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)لتلسمطان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 

 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 
 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 
 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املرسوم  بموجب  املحدث  لتلسمطان،  الوطني  املنتزه  يصنف 
 )2004 أكتوبر   8(  1425 شعبان  من   23 في  الصادر  رقم 2.04.782 
كما تم تغييره، في صنف »منتزه وطني« املنصوص عليه في املادة 2 من 

القانون املشار إليه أعاله رقم 22.07.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)
 ((1(( ديسمبف) )1ر) ر11)  من) مادى) ألولى) ((5 في) صادر) (8.22 رقم)

بتصنيف) ملنتزه) لوطني)لألطلس) لكبيف) لش1قي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

الصادر  املحمية  باملناطق  املتعلق   22.07 رقم  القانون  على  بناء 
 1431 شعبان   3 بتاريخ   1.10.123 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)16 يوليو 2010(، وال سيما املادة 2 منه ؛

 1442 رمضان  من   14 في  الصادر   2.18.242 رقم  املرسوم  وعلى 
 22.07 رقم  القانون  مقتضيات  بعض  بتطبيق   )2021 )27 أبريل 

املتعلق باملناطق املحمية، وال سيما املادة 15 منه ؛

املحمية  للمناطق  التقنية  للجنة  املطابق  الرأي  استطالع  وبعد 
 1443 18 من ربيع اآلخر  بتاريخ  املنعقد  أبدته خالل اجتماعها  الذي 

)24 نوفمبر 2021(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بموجب  املحدث  الشرقي،  الكبير  لألطلس  الوطني  املنتزه  يصنف 
املرسوم رقم 2.04.784 الصادر في 23 من شعبان 1425 )8 أكتوبر 2004(، 
في صنف »منتزه وطني« املنصوص عليه في املادة 2 من القانون املشار إليه 

أعاله رقم 22.07.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من جمادى األولى 1443 )30 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)
رقم)4054.21)صادر)في)6))من) مادى) ألولى)ر11) ))ر)ديسمبف)))1)) 

بإسناد) نتد ب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 
الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 
الشريف رقم 1.80.340 بتاريخ 17 من صفر 1401 )25 ديسمبر 1980(، 

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 
)15 مارس 1983( بتطبيق القانون اآلنف الذكر رقم 21.80، وال سيما 

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 
الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 
قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

 )1993 أكتوبر   6(  1414 اآلخر  ربيع  من   19 بتاريخ   1.93.230 رقم 
املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

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

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

القانون  من   2 الفصل  في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 
املشار إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيدة حسناء أملك الطبيبة البيطرية 
 1730/CN/2021 رقم  تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة 

بتاريخ 10 ديسمبر 2021.

املادة الثانية

يسند تنفيذ هذا القرار، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى املدير 
العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.

ق1 ر)لوزي1) لفالحة)و لصيد) لبح1ي)و لتنمية) لق1وية)و ملياه)و لغابات)

رقم)4055.21)صادر)في)6))من) مادى) ألولى)ر11) ))ر)ديسمبف)))1)) 

بإسناد) نتد ب)صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

البيطري  الطب  بممارسة  املتعلق   21.80 رقم  القانون  على  بناء 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  البيطرية بصفة حرة،  والصيدلة  والجراحة 

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

كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما الفصل 2 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.541 الصادر في 29 من جمادى األولى 1403 

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

الفصل 6 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،  للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم   10 فـــي  الصـــادر   2.94.264 رقـــم  املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق   )1995 يونيـــو   9( 

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

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.834 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

والصيد  الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يسند االنتداب الصحي املنصوص عليه في الفصل 2 من القانون املشار 

إليه أعاله رقم 21.80 إلى السيد عبد الرحمان ملريني الطبيب البيطري 

1729/CN/2021 رقم  تحت  الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول   املقيد 

بتاريخ 10 ديسمبر 2021.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى األولى 1443 )31 ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : محمد صديقي.


