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رئيس الحكومة،

من  28 في  الصادر   2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم  على   بناء 

بحالة  خاصة  أحكام  بسن  املتعلق   )2020 مارس   23(  1441 رجب 

بالقانون  عليه  املصادق  عنها،  اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ 

بتاريخ   1.20.60 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر   23.20 رقم 

5 شوال 1441 )28 ماي 2020( ؛

من  29 في  الصادر   2.20.293 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 

رجب 1441 )24 مارس 2020( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر 

أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

 1443 شعبان  من   22 في  صادر   2.22.225 رقم  املرسوم  وعلى 

)25 مارس 2022( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية 

بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

في  االستمرار  ضرورة  من  الظرفية  تقتضيه  ما  إلى  وبالنظر 

اإلجراءات الالزمة للحد من تف�شي الجائحة مع الحرص على تناسب 

اإلجراءات والتدابير املتخذة بمختلف جهات وعماالت وأقاليم اململكة 

مع تطور الحالة الوبائية ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة والحماية االجتماعية ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في 26 من رمضان 1443 

)28 أبريل 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بقانون  املرسوم  الثانية من  باملادة  الثانية  الفقرة  تطبيقا ألحكام 

 1441 رجب  من   28 في  الصادر   2.20.292 رقم  أعــاله  إليه  املشار 

)23 مارس 2020(، تمدد، من يوم السبت 30 أبريل 2022 في الساعة 

الساعة  في   2022 ماي   31 الثالثاء  يوم  غاية  إلى  مساء  السادسة 

الطوارئ الصحية بسائر  السادسة مساء، مدة سريان مفعول حالة 

 2.20.293 رقم  املرسوم  بموجب  عنها  املعلن  الوطني،  التراب  أرجاء 

حالة  بإعالن   )2020 مارس   24(  1441 رجب  من   29 في  الصادر 

الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس 

كورونا - كوفيد 19.

املادة الثانية

يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء املعطيات املتوفرة حول 

املعنية،  الحكومية  السلطات  مع  وبتنسيق  السائدة،  الوبائية  الحالة 

وهذه  يتالءم  بما  الوطني،  الصعيد  على  املناسبة،  التدابير  كافة 

املعطيات.

في  كل  واألقاليم،  العماالت  وعمال  الجهات  لوالة  يجوز  كما 

نطاق اختصاصه الترابي، أن يتخذوا، في ضوء املعطيات نفسها، وفي 

الذكر  السالف  املرسوم  من  الثالثة  املادة  مقتضيات  تطبيق  إطار 

رقم 2.20.293، كل تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم 

أو جماعة أو أكثر.

املادة الثالثة

وزير  إلى  تنفيذه  ويسند  الرسمية،  بالجريدة  املرسوم  هذا  ينشر 

فيما  منهما  االجتماعية، كل واحد  والحماية  الصحة  الداخلية ووزير 

يخصه.

وحرر بالرباط في 26 من رمضان 1443 )28 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

والتشغيـــ2) الصغـــ ى) واملقـ ولـــة) االقتصـــ دي) اإلدمـــ ج) لـوز8ــــ ) قـــ اض)

ر266  اآلخ ) ضبيع) من) ((5 في) ص دض) (2626.(2 ضقم) والكف ءات)

التشغي2) وز8 ) ق اض) وتتميم) أتغيير) ()(2(2 ديسمبر) )ف تح)

 26(5 9))من)ذي)الحجة) أت ض8خ) 67.25ر) والتكو8ن)املنهي)ضقم)

)9)فبراي )225)) أتحديد)نموذج)دفتر)األداء.

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات،

املساطر  بتبسيط  املتعلق   55.19 رقم  القانون  على  االطالع  بعد 

 1.20.06 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  اإلدارية  واإلجراءات 

بتاريخ 11 من رجب 1441 )6 مارس 2020( ؛

نصوص)ع مة
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 وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين املنهي رقم 347.05 الصادر في

29 من ذي الحجة 1425 )9 فبراير 2005( بتحديد نموذج دفتر األداء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تتمم، على النحو التالي، املادة الثانية من قرار وزير التشغيل والتكوين 

 1425 29 من ذي الحجة  347.05 الصادر في  املنهي املشار إليه أعاله رقم 

)9 فبراير 2005(:

 ................................ األداء  دفتر  يشتمل  أن  يجب   - الثانية.  »املادة 

»مختومة بخاتم املديرية الجهوية أو اإلقليمية املكلفة بالشغل.

»يجب على كل مشغل أو رئيس مقاولة أو مؤسسة أو ورش، يطلب 

»التأشير على دفتر األداء، أن يوجه طلبا في املوضوع، مؤرخا ومختوما 

بالوثيقتين  مرفقا  الشغل  بتفتيش  املكلف  العون  إلى  عليه،  »وموقعا 

»التاليتين :

»- دفتر األداء وفق النموذج امللحق بهذا القرار ؛

»- نسخة من شهادة تقييد املقاولة أو املؤسسة في السجل التجاري، 

»التي ألزمها القانون بالتقييد فيه.

»يودع الطلب املذكور لدى مكتب ضبط املديرية الجهوية أو اإلقليمية 

»للتشغيل التي تقع املقاولة أو املؤسسة أو الورش في دائرة نفوذها مقابل 

بالوثيقتين  الطلب  إرفاق  من  التأكد  بمجرد  فورا  يسلم  إيداع  »وصل 

»املذكورتين.

دفتر  على  يؤشر  أن  الشغل  بتفتيش  املكلف  العون  على  »يتعين 

»األداء، وفق مقتضيات الفقرة األولى من هذه املادة، داخل أجل أقصاه 

»خمسة )5( أيام من تاريخ إيداع صاحب الطلب مللف طلبه كامال.«

املادة الثانية

تسمية  محل  اإلقليمية«  أو  الجهوية  »املديرية  تسمية  تحل 
السالف  بالقرار  امللحق  األداء  دفتر  نموذج  في  الواردة  »املندوبية« 

الذكر رقم 347.05.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 25 من ربيع اآلخر 1443 )فاتح ديسمبر 2021(.

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.

استدضاك)خطإ)وقع)أ لج 8دة)ال سمية)عدد)7272)أت ض8خ)
2))شعب 6)ر266 )2ر)م ضس)))2)())الصفحة)255))

 مرسوم رقم 2.22.159 صادر في 15 من شعبان 1443 )18 مارس 2022(
بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 13.21 املتعلق باالستعماالت 

املشروعة للقنب الهندي.

أدال)من):

املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام املادة 44 من القانون رقم 13.21 السالف 
الذكر، يجل على أصحاب رخص ممارسة ........................................

يق ب):

املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام املادة 44 من القانون رقم 13.21 السالف 
الذكر، يجب على أصحاب رخص ممارسة ........................................
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ق اض)لوز8 )التعليم)الع لي)والبحث)العلمي)واالأتك ض)ضقم))).966)ص دض)

بعض) أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر266  شعب 6) من) ((7 في)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Mathématiques تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Degree of doctor of philosophy mathematics, préparé 

et délivré au siège de Texas Tech University - USA - le 

6 août 2005, assorti du degree of master of arts, préparé 

et délivré au siège de Indiana University - USA - le 4 mai 

2002,

وبشهادة اإلجازة في العلوم،تخصص : األكتوارية املسلمة من كلية 

العلوم - الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

ق اض)لوز8 )التعليم)الع لي)والبحث)العلمي)واالأتك ض)ضقم))).967)ص دض)
بعض) أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر266  شعب 6) من) ((7 في)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Construction - تقبل ملعادلة املاستر املتخصص، الشهادة التالية في 
: batiment

– Diplôme de master dans la spécialité de construction, 
préparé et délivré au siège de l’Université d’Etat technique 
de Voronej - Fédération de Russie - le 5 juillet 2021,

مشفوعة باإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : علوم املادة - 
فيزياء املسلمة من كلية العلوم - الجديدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

ق اض)لوز8 )التعليم)الع لي)والبحث)العلمي)واالأتك ض)ضقم))).962)ص دض)
بعض) أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر266  شعب 6) من) ((7 في)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛
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وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Diplôme d’études approfondies informatique, préparé 
et délivré au siège de l’Université d’Orléans - France - le 
8 octobre 2003,

مشفوعة بشهادة املتريز في العلوم والتقنيات، تخصص : املعلوماتية، 

اختيار : اللوجسيال املسلمة من كلية العلوم والتقنيات باملحمدية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

ق اض)لوز8 )التعليم)الع لي)والبحث)العلمي)واالأتك ض)ضقم))).969)ص دض)
بعض) أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر266  شعب 6) من) ((7 في)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Diplôme de docteur en informatique, préparé et délivré 

au siège de l’Université d’Orléans - France - le 26 juin 2007, 

assorti du diplôme d’études approfondies informatique, 

préparé et délivré au siège de la même université - le 

8 octobre 2003,

املعلوماتية،   : تخصص  والتقنيات،  العلوم  في  املتريز  وبشهادة 

اختيار : اللوجسيال املسلمة من كلية العلوم والتقنيات باملحمدية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

ق اض)لوز8 )التعليم)الع لي)والبحث)العلمي)واالأتك ض)ضقم))).972)ص دض)

بعض) أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر266  شعب 6) من) ((7 في)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،
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قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Biochimie تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

: التخصص  البيولوجيا،   : الشعبة  العلوم،  في  دكتوراه  شهادة   - 
 : قسم  والحياة،  الطبيعة  علوم  كلية  من  املسلمة  بيوكيمياء 
الرحمان  عبد  لجامعة  التابعة  والكيميائية  الفيزيائية  البيولوجيا 
بتاريخ الشعبية  الديمقراطية  الجزائرية  الجمهورية   - بجاية   ميرة 
 3 أكتوبر 2021 مشفوعة بشهادة املاجستير، الشعبة أو التخصص :

نفس  من  املسلمة  جزيئية  بيوفيزياء   - بيوكيمياء   : فرع  بيولوجيا، 
الجامعة بتاريخ 10 ديسمبر 2006.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

972.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز8 )  ق اض)
أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر266  شعب 6) من) ((7 في) ص دض)

بعض)املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences vétérinaires تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Grade académique de docteur en sciences vétérinaires 
domaine : sciences vétérinaires, préparé et délivré au 
siège de l’Université de Liège - Faculté de médecine 
vétérinaires - Belgique, au titre de l’année académique 
2020-2021,

للزراعة  الثاني  الحسن  ملعهد  زراعي  مهندس  بشهادة  مشفوعة 
والبيطرة، اختصاص : production animale بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

ق اض)لوز8 )التعليم)الع لي)والبحث)العلمي)واالأتك ض)ضقم))).)97)ص دض)
بعض) أتحديد) ()(2(( م ضس) )2ر) ر266  شعب 6) من) ((7 في)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على املرسوم رقم 2.01.333 الصادر في 28 من ربيع األول 1422 
2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 
وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي واالبتكار ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 9 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Ingénierie textile تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

– Doctor degree of engineering textile enginneering, 
préparé et délivré au siège de Donghua University - Chine - 
le 22 mars 2021, assorti du titre d’ingénieur diplôme de 
l’ENSAIT - Roubaix - France - le 8 janvier 2013,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 27 من شعبان 1443 )30 مارس 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 22((.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز8 ) ق اض)

بعض) أتحديد) ()(2(( بأ 28) (6( ر266  ضمر 6) (6 في) ص دض)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

الشهادة التالية :

– Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de Saint-

Etienne, préparé et délivré au siège de ESC Saint-Etienne - 

France - le 14 février 2013,

مشفوعة بشهادة النجاح باألقسام التحضيرية وبشهادة البكالوريا 

للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

)).ر)22  ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز8 ) ق اض)

بعض) أتحديد) ()(2(( بأ 28) (6( ر266  ضمر 6) (6 في) ص دض)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

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

droit, préparé et délivré au siège de l’Université Paris 

Dauphine PSL - France - le 10 mai 2021, assorti du 

diplôme de maîtrise de droit, économie, gestion, mention : 

droit des affaires, délivré par l’Université Paris Nanterre 

)membre de la Comue Université Paris Lumières( - France, 

au titre de l’année universitaire 2017-2018,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 22(6.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز8 ) ق اض)

بعض) أتحديد) ()(2(( بأ 28) (6( ر266  ضمر 6) (6 في) ص دض)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Droit des affaires

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

droit des affaires, délivré par l’Université Paris Nanterre 

)membre de la Comue Université Paris Lumières( - France - 

le 19 novembre 2021,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 22(5.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز8 ) ق اض)

بعض) أتحديد) ()(2(( بأ 28) (6( ر266  ضمر 6) (6 في) ص دض)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Administration des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: affaires

– Degree of master of business administration, préparé 

et délivré au siège de University of Lucknow - Inde - le 

6 septembre 2021,

واملطعمة،  الفندقة   : شعبة  العادي،  السلك  بشهادة  مشفوعة 

تخصص : التدبير العملي للفندقة واملطعمة املسلمة من املعهد العالي 

الدولي للسياحة بطنجة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 22(6.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز8 ) ق اض)

بعض) أتحديد) ()(2(( بأ 28) (6( ر266  ضمر 6) (6 في) ص دض)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Gestion d’entreprise تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

– Master en gestion d’entreprise, préparé et délivré au 

siège de l’Université de Ningbo - Chine - le 31 mars 2021,

مشفوعة بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : علوم 

العلوم  كلية  املسلمة من  املالي  التدبير   : والتدبير، تخصص  االقتصاد 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية - القنيطرة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 22(7.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز8 ) ق اض)

بعض) أتحديد) ()(2(( بأ 28) (6( ر266  ضمر 6) (6 في) ص دض)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit public des affaires تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

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

droit public des affaires, préparé et délivré au siège de 

l’Université Paris 12 - France - le 20 décembre 2019, 

assorti du diplôme de licence droit, économie, gestion, 

mention : droit, préparé et délivré au siège de l’Université 

Paris 1 Panthéon - Sorbonne - France - le 10 décembre 

2017,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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 22(2.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز8 ) ق اض)

بعض) أتحديد) ()(2(( بأ 28) (6( ر266  ضمر 6) (6 في) ص دض)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في القانون التجاري :

املسلمة  التجاري(  القانون  )قسم  الحقوق  في  الدكتوراه  درجة   -

العربية  مصر  جمهورية   - القاهرة  بجامعة  الحقوق  كلية  من 

القانون  في  املاجستير  بدرجة  مشفوعة   2021 أكتوبر   31 بتاريخ 

معهد  من  املسلم  القانونية  والدراسات  البحوث  قسم  من 

العربية  مصر  جمهورية   - بالقاهرة  العربية  والدراسات  البحوث 

 : تخصص  الحقوق،  في  اإلجازة  وبشهادة   ،2012 6 فبراير  بتاريخ 

القانون الخاص املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية - مراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

 22(9.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز8 ) ق اض)

بعض) أتحديد) ()(2(( بأ 28) (6( ر266  ضمر 6) (6 في) ص دض)

املع دالت)أي6)الشه دات.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

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

2001( املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح  )21 يونيو 

معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

وأسالك  الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد   )2004 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.838 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 10 فبراير 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Management de في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: l’innovation

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

management de l’innovation, préparé et délivré au siège 

de l’Université du Littoral - Université de Lille - France - le 

25 mars 2021,

العلوم   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

االقتصادية والتدبير املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية باملحمدية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 رمضان 1443 )6 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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إعالن ت)وبالغ ت

 2277.(( ضقم) واالأتك ض) العلمي) والبحث) الع لي) التعليم) لوز8 ) ق اض)

أإعال6) يتعلق) ()(2(( بأ 28) (22( ر266  ضمر 6) (9 في) ص دض)

مفتوح)للترشيح ت)ل ئ سة)ج معة)اأن)طفي2)أ لقنيط ة.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

بناء على القانون التنظيمي رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب 

الصادر  الدستور،  من   92 و   49 الفصلين  ألحكام  تطبيقا  العليا 

1433 27 من شعبان  بتاريخ   1.12.20 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)17 يوليو 2012(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 صفر  من   15 بتاريخ   1.00.199 رقم  الشريف  الظهير   بتنفيذه 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادة 15 منه ؛

1433 24 من ذي القعدة  2.12.412 الصادر في   وعلى املرسوم رقم 

)11 أكتوبر 2012( بتطبيق أحكام املادتين 4 و 5 من القانون التنظيمي 

يتم  التي  العليا  املناصب  في  التعيين  بمسطرة  يتعلق  فيما   02.12 رقم 

التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة، وال سيما املادة 8 منه ؛

العلمي والبحث  األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار   وعلى 

رقم 1774.01 الصادر في 8 رجب 1422 )26 سبتمبر 2001( بتحديد 

الجامعات، من  جامعة  لرئاسة  الترشيحات  عن  اإلعالن   إجراءات 

وال سيما املادة األولى منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يعلن عن إيداع الترشيحات لشغل منصب رئيس جامعة ابن طفيل 

بالقنيطرة طبقا ملا يلي :

التعليم  لوزارة  املركزية  اإلدارة  مقر  من  الترشيح  ملفات  تسحب   -

إدريس  )زنقة   ،17 املكتب  واالبتكار،  العلمي  والبحث  العالي 

األنترنيت على  الوزارة  موقع  من  أو  الرباط(  حسان،   األكبر، 

)www.enssup.gov.ma( ابتداء من 9 إلى 13 ماي 2022، وذلك 

خالل التوقيت املعمول به داخل اإلدارات العمومية ؛

للمادة  طبقا  قانونية  بصفة  املكونة  الترشيح،  ملفات  تودع   -

1422 رجب   8 في  الصادر   1774.01 رقم  القرار  من   الثالثة 

نظائر،   )6( ستة  في  أعاله،  إليه  املشار   )2001 سبتمبر   26(

 )2 USB( إلكترونيتين  دعامتين  على  نسختين  إلى  إضافة 

إلى  13 من  ابتداء  إيداع،  وصل  مقابل   ،PDFو  WORD  بصيغتي 

العالي  التعليم  لوزارة  املركزية  اإلدارة  بمقر   ،2022 يونيو   17

األكبر،  إدريس  )زنقة   ،17 املكتب  واالبتكار،  العلمي  والبحث 

حسان، الرباط(، وذلك خالل التوقيت املعمول به داخل اإلدارات 

العمومية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وباملوقع اإللكتروني لرئاسة 

التعليم  لوزارة  اإللكتروني  واملوقع   )www.cg.gov.ma( الحكومة 

وعلى   ،)www.enssup.gov.ma( واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي 

 ،)www.emploi-public.ma( العمومي  للتشغيل  اإللكترونية  البوابة 

في  إعالن  شكل  في  وينشر  بالقنيطرة،  طفيل  ابن  جامعة  بمقر  ويعلق 

أربع جرائد على األقل توزع وطنيا.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1443 )11 أبريل 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.
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