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نصوص)عامة

حالة)يلطويأئ)يلصحاة.

مرسوم رقم 2.22.720 صادر في 2 ربيع األول 1444 )29 سبتمبر 2022( بتمديد 
مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني 
6447ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19.............................................. 

إحديث)منطقة)يلتسري )يلصناعي)لفاس)-)مكناس.

 )2022 سبتمبر   19(  1444 صفر  من   22 في  صادر   2.22.567 رقم  مرسوم 
 ............................... 6448بإحداث منطقة التسريع الصناعي لفاس - مكناس

دفت2) على) يملصادقة) (- يلع وماة.) لألشغا ) يلحسناة) يملدأتة)
يلضويبط)يلباديغوجاة)يلوطناة)لسلك)يلدكسوأيه.

قرار مشترك لوزير التجهيز واملاء ووزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار 
 )2022 أغسطس   22(  1444 محرم  من   24 في   صادر   2258.22 رقم 
باملصادقة على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه 
6450للمدرسة الحسنية لألشغال العمومية ...................................................

يلج رك.

استدراك خطإ وقع بالجريدة الرسمية عدد 7124 بتاريخ 11 من صفر 1444 
6454)8 سبتمبر 2022( ................................................................................... 

نصوص)خاصة

يفقة)على)تص ام)يلتهائة)ريلنظام)يملسعلق)به. إقلام)يلناضوأ.)-)يملو

 )2022 سبتمبر   19(  1444 صفر  من   22 في  صادر   2.22.664 رقم  مرسوم 
مركز  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على  باملوافقة 
بإقليم  تيزطوطين  بجماعة  عي�شى  أوالد  وقطاع  تيزطوطين  جماعة 
 ........................................... 6455الناضور وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

(- يلهندي.) بالقنب) يملسعلقة) يبنشطة) لسقنين) يلوطناة) يلوكالة)
تعاين)يملدير)يلعام)بالناابة.

قرار لرئيس الحكومة رقم 3.92.22 صادر في 2 ربيع األول 1444 )29 سبتمبر 2022( 
بتعيين املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب 
 ....................................................................................... 6455الهندي بالنيابة.
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يملعادالت)بين)يلشهاديت.

في  صادر   2333.22 رقم  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
بين  املعادالت  بعض  بتحديد   )2022 أغسطس   30(  1444 صفر   2
6456الشهادات................................................................................................. 

نظام)موظفي)يإلديأيت)يلعامة

نصوص)خاصة

رزيأة)يلشؤرن)يلخاأجاة)ريلسعارن)يإلفريقي)ريملغاألة)يملقا ين)
بالخاأج.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير  قرار 
)15 أغسطس 2022(   1444 محرم  من   17 في  صادر   2232.22 رقم 
واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  قرار  بتتميم 
 1441 اآلخرة  جمادى   3 في  الصادر   664.20 رقم  بالخارج  املقيمين 
)29 يناير 2020( املتعلق بالتعويض اليومي عن اإلقامة املمنوح ألعوان 
بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة 
6457العاملين بالخارج...................................................................................... 

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير  قرار 

 )2022 أغسطس   15(  1444 محرم  من   17 في  صادر   2233.22 رقم 

واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  قرار  بتتميم 

 1441 اآلخرة  3 جمادى  في  الصادر   665.20 رقم  بالخارج  املقيمين 

 ..................... 6457)29 يناير 2020( املتعلق بالتعويض عن صوائر التمثيل.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير  قرار 

 )2022 أغسطس   15(  1444 محرم  من   17 في  صادر   2234.22 رقم 

 بتتميم قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 2394.06 الصادر في

عن  اإلجمالي  التعويض  بشأن   )2006 أغسطس   30(  1427 شعبان   5

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزارة  ألعوان  املمنوح  اإلقامة  محل  تغيير 

6458العاملين بالخارج...................................................................................... 

إعالنات)رلالغات

في صادر   2416.22 رقم  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  لوزير   قرار 

مفتوح  بإعالن  يتعلق   )2022 سبتمبر   14(  1444 صفر  من   17

6459للترشيحات لرئاسة جامعة محمد الخامس بالرباط.............................. 
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مرتوم)أقم)2)7.)).))صادأ)في)))ألا )يبر )   2 )2))تبس 29)))2)) 

بس ديد)مدة)تريان)مفعو )حالة)يلطويأئ)يلصحاة)بسائر)أأجاء)

يلت2يب)يلوطني)ملويجهة)تف�شي)في2رس)كوأرنا)-)كوفاد)22.

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 ؛

وعلى املرسوم رقم 2.22.564 الصادر في 27 من ذي الحجة 1443 

)27 يوليو 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 ؛

 1444 ربيع األول   2 في  املنعقد  الحكومة  في مجلس  املداولة  وبعد 

)29 سبتمبر 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 الجمعة 30 سبتمبر 2022 في الساعة 

الساعة في   2022 أكتوبر   31 االثنين  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 2 ربيع األول 1444 )29 سبتمبر 2022( .

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد ايت طالب.

نصوص)عامة
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مرتوم)أقم)567.)).))صادأ)في))))من)صفر)   2 )22)تبس 29)))2)()بإحديث)منطقة)يلتسري )يلصناعي)لفاس)-)مكناس

رئيس الحكومة،

بتاريخ   1.95.1 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الصناعي،  التسريع  بمناطق  املتعلق   19.94 رقم  القانون  على  بناء 
24 من شعبان 1415 )26 يناير 1995(، كما تم تغييره، وال سيما املادتين 2 و 3 منه ؛

املتعلق   19.94 رقم  القانون  لتطبيق   )1995 ديسمبر   12(  1416 رجب  من   19 في  الصادر   2.95.562 رقم  املرسوم  وعلى 
بمناطق التسريع الصناعي وال سيما املادة 2 منه ؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية ملناطق التسريع الصناعي ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 11 من صفر 1444 )8 سبتمبر 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تحدث منطقة للتسريع الصناعي بجماعة عين الشكاك بإقليم صفرو، يطلق عليها اسم »منطقة التسريع الصناعي لفاس - مكناس«.

املادة الثانية

تقام منطقة التسريع الصناعي لفاس - مكناس على قطعة أرضية بجماعة عين الشكاك بإقليم صفرو بجهة فاس - مكناس، 
5013 رقم  اإلقليمية  الطريق  وغربا  السجع،  الساللية  الجماعة  وشرقا  شماال  يحدها  آر،   10 و  هكتارا   42 مساحتها   تبلغ 

كما هو محدد بشريط أحمر في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم وباإلحداثيات التالية :

الئحة)إحديثاات)منطقة)يلتسري )يلصناعي)لفاس)-)مكناس
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املادة الثالثة

األنشطة التي يمكن أن تقام في منطقة التسريع الصناعي لفاس - مكناس هي :

- الصناعات الغذائية ؛

- صناعات النسيج والجلد ؛

-الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية ؛

- صناعة السيارات ؛

- صناعة معدات الطائرات ؛

- صناعة معدات وتجهيزات الطاقات املتجددة ؛

- صناعة مواد البناء ؛

- صناعات التعدين وامليكانيك والكهرباء واإللكترونيك ؛

- الصناعات البالستيكية.

والخدمات املرتبطة بالنشاطات املشار إليها أعاله.

املادة الرابعة

تحدد قائمة الخدمات املرتبطة باألعمال املرخص إقامتها بمنطقة التسريع الصناعي املذكورة بقرار مشترك للسلطة الحكومية 
املكلفة بالصناعة والسلطة الحكومية املكلفة باملالية، باقتراح من اللجنة الوطنية ملناطق التسريع الصناعي.

املادة الخامسة

ال يجوز أن تسلم الرخصة املنصوص عليها في املادة 11 من القانون رقم 19.94 إال إذا تم التقيد بالشروط الخاصة املنصوص عليها 
في املادة 13 من القانون املذكور قصد تجنب األنشطة امللوثة.

عالوة على ذلك وطبقا للمادة 16 من القانون رقم 19.94 املشار إليه أعاله، يحظر بصفة خاصة أن تدخل إلى منطقة التسريع الصناعي 
كانت  سواء  املواد،  جميع  وكذا  العمل،  بها  الجاري  التنظيمية  للنصوص  وفقا  خطيرة،  كنفايات  املصنفة  النفايات  مكناس   - لفاس 
نفايات أم ال، التي قد تكون مضرة أو غير صحية أو منطوية على أذى مماثل بالنسبة للصحة والحيوانات والنباتات واملوارد املائية 

وبوجه عام على املحيط وجودة الحياة.

العمل، بها  الجاري  التنظيمية  للنصوص  املصنفة كنفايات خطيرة وفقا  للنفايات  املباشر  أو غير  املباشر  اإللقاء  كليا  منعا   يمنع 
أو للمياه العادمة املستعملة في حاجيات األنشطة أو الخدمات املذكورة في املادتين 3 و 4 أعاله.

املادة السادسة

ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  يخصه،  فيما  منهما  واحد  كل  والتجارة،  الصناعة  ووزير  واملالية  االقتصاد  وزيرة  إلى  يسند 
بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.
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) ))من)محرم)   2  في) )).58)))صادأ) يلعلمي)ريالبسكاأ)أقم) يلعالي)ريلبحث) يلسعلام) يلسجهيز)ريملاء)ررزير) قريأ)مشت2ك)لوزير)

يلحسناة) لل دأتة) يلدكسوأيه) لسلك) يلوطناة) يلباديغوجاة) يلضويبط) دفت2) على) باملصادقة) ()(2(( أغسطس) ((((

لألشغا )يلع وماة.

وزير التجهيز واملاء،

ووزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العمومية،  لألشغال  الحسنية  املدرسة  تنظيم  بإعادة   39.13 رقم  القانون  على  بناء 

رقم 1.18.71 بتاريخ 23 من ذي القعدة 1439 )6 أغسطس 2018(  ؛

و على املرسوم رقم 2.18.911 الصادر في 2رجب 1441 )26 فبراير 2020( بتطبيق القانون رقم 39.13 بإعادة تنظيم املدرسة 

الحسنية لألشغال العمومية، والسيما املواد 3 و 4 و 8 و 9 و 10 و 11 و 23 منه ؛

وباقتراح من مجلس املدرسة؛

بتاريخ  العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  ورأي   2018 مارس   26 بتاريخ  التنسيق  مجلس  رأي  استطالع  وبعد 

31 مارس 2022،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراه للمدرسة الحسنية لألشغال العمومية، كما هو ملحق 

بهذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من السنة الدراسية 2019-2018.

وحرر بالرباط في 24 من محرم 1444 )22 أغسطس 2022(.

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

*

*  *
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يتسدأيك)خطإ)رق )بالجريدة)يلرت اة)عدد) )72)بساأيخ)

22)من)صفر)   2 )8)تبس 29)))2)(،)يلصفحسان)5226)ر)5227

قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة ووزيرة االقتصاد واملالية رقم 2242.22 

بتطبيق رسم   )2022 1444 )16 أغسطس  18 من محرم  في  صادر 

األغطية  من  وغيره  السجاد  واردات  على  لإلغراق  مضاد  نهائي 

ومصر  الصين  منشأ  ذات  ميكانيكيا  املصنعة  النسيجية  األرضية 

واألردن.

بدال)من):

املادة األولى

تخضع ................................................................................................

5703.99.00.90

يقرأ):

تخضع ................................................................................................

5702.99.00.90

بدال)من):

امللحق رقم 1 .....................................................................................
..

يلرتم)يملؤقت)يملضاد)لإلغريق..................................................

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

يقرأ):

امللحق رقم 1 .....................................................................................
..

يلرتم)يلنهائي)يملضاد)لإلغريق..................................................

............................................................................................................
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مرتوم)أقم) 66.)).))صادأ)في))))من)صفر)   2 )22)تبس 29)))2)) 

يملوضوعين) به) يملسعلق) ريلنظام) يلسص ام) على) يفقة) باملو

بج اعة) عي�شى) أرالد) رقطاع) تيزطوطين) ج اعة) مركز) لتهائة)

تيزطوطين)بإقلام)يلناضوأ)رلاإلعالن)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( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

 الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )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 ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.21.833 الصادر في 14 من ربيع األول 1443

)21 أكتوبر 2021( املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 10 يونيو و 6 يوليو 2021 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة تيزطوطين خالل الفترة 

املمتدة من 2 سبتمبر إلى فاتح أكتوبر 2021 ؛

الدورة  خالل  املجتمع  تيزطوطين  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى   

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 22 أكتوبر 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 8 مارس 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يوافق على التصميم رقم AUNDG/2021/03 والنظام املتعلق به 

عي�شى  أوالد  وقطاع  تيزطوطين  جماعة  مركز  لتهيئة  املوضوعين 

بجماعة تيزطوطين بإقليم الناضور وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

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

وحرر بالرباط في 22 من صفر 1444 )19 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.

يبر )   2  ألا ) (( في) صادأ) (3.2(.(( أقم) يلحكومة) لرئيس) قريأ)
يلوطناة) للوكالة) يلعام) يملدير) بسعاين) ()(2(( تبس 29) ((2(

لسقنين)يبنشطة)يملسعلقة)بالقنب)يلهندي)بالناابة.

رئيس الحكومة،

بناء على املوافقة امللكية السامية على تولي السيد محمد الكروج، 
الوطنية  للوكالة  العام  املدير  بمهام  القيام  الجديدة،  إقليم  عامل 
لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير 

عام طبقا ألحكام الفصل 49 من الدستور ؛

وعلى القانون رقم 13.21 املتعلق باالستعماالت املشروعة للقنب 
بتاريخ   1.21.59 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الهندي، 

3 ذي الحجة 1442 )14 يوليو 2021(، والسيما املادة 40 منه،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

بمهام  القيام  الجديدة،  إقليم  عامل  الكروج،  محمد  السيد  يتولى 
املدير العام للوكالة الوطنية لتقنين األنشطة املتعلقة بالقنب الهندي 

بالنيابة.

املادة الثانية

واالختصاصات  السلط  جميع  الكروج  محمد  السيد  يمارس 
الالزمة لتسيير شؤون الوكالة، كما هي محددة في املادة 40 من القانون 

رقم 13.21 املشار إليه أعاله.

املادة الثالثــة

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 ربيع األول 1444 )29 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

نصوص)خاصة
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 (333.(( أقم) ريلرياضة) يبرلي) ريلسعلام) يلوطناة) يلت2باة) لوزير) قريأ)

بسحديد)بعض) ()(2(( )32)أغسطس) ))صفر)   2  في) صادأ)

يملعادالت)بين)يلشهاديت.

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

وعلى املرسوم رقم 2.21.831 الصادر في 14 من ربيع األول 1443 

الوطنية  التربية  وزير  باختصاصات  املتعلق   )2021 أكتوبر   21(

والتعليم األولي والرياضة ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

7 رمضان 1422 )23 نوفمبر 2001( بشأن النظام املدر�شي في التعليم 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 
البكالوريا، شهادة  نيل  امتحانات  تنظيم  بشأن   )2006 أكتوبر   16( 

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2022،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية - 
مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

– Certificat de fin d’études secondaires générales )com-
plètes), délivré par le lycée n° 52 de la ville de Samara - 
Fédération de Russie.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 2 صفر 1444 )30 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : شكيب بنمو�شى.
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نصوص)خاصة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي
واملغاربة املقيمين بالخارج

قريأ)لوزير)يلشؤرن)يلخاأجاة)ريلسعارن)يإلفريقي)ريملغاألة)يملقا ين)بالخاأج)
أقم))).)3)))صادأ)في)27)من)محرم)   2 )25)أغسطس)))2)) 
بتس ام)قريأ)رزير)يلشؤرن)يلخاأجاة)ريلسعارن)يإلفريقي)ريملغاألة)
يملقا ين)بالخاأج)أقم)2). 66)يلصادأ)في)3)ج ادى)يآلخرة)2  2 
)2))يناير)2)2)()يملسعلق)بالسعويض)يلاومي)عن)يإلقامة)يمل نوح)
ريملغاألة) يإلفريقي) ريلسعارن) يلخاأجاة) يلشؤرن) رزيأة) بعوين)

يملقا ين)بالخاأج،)يلعاملين)بالخاأج.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 
بالخارج،

بعد االطالع على قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 
واملغاربة املقيمين بالخارج رقم 664.20 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1441 
)29 يناير 2020( املتعلق بالتعويض اليومي عن اإلقامة املمنوح ألعوان 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج، 

العاملين بالخارج، كما وقع تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

وزير  قرار  من  الثالثة  املادة  مقتضيات  التالي،  النحو  على  تتمم، 
بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 
 1441 اآلخرة  جمادى   3 في  الصادر   664.20 رقم  أعاله  إليه  املشار 

)29 يناير 2020( :

»املادة الثالثة. - يحدد ......................................... على الشكل التالي :

يملعامليلبلد

..............................................................بوروندي

3.26غامبيا

3.20القمر املتحدة

3.60ماالوي

املادة الثانية

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية،  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 
فاتح سبتمبر 2022.

وحرر بالرباط في 17 من محرم 1444 )15 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

يملقا ين) ريملغاألة) يإلفريقي) ريلسعارن) يلخاأجاة) يلشؤرن) لوزير) قريأ)

محرم)   2  من) (27 في) صادأ) (((33.(( أقم) بالخاأج)

يلخاأجاة) يلشؤرن) رزير) قريأ) بتس ام) ()(2(( )25)أغسطس)

 665.(2 أقم) بالخاأج) يملقا ين) ريملغاألة) يإلفريقي) ريلسعارن)

يملسعلق) ()(2(2 يناير) ((2(  2  2 يآلخرة) 3)ج ادى) في) يلصادأ)

بالسعويض)عن)صويئر)يلس ثال.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 

بالخارج،

بعد االطالع على قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي 

واملغاربة املقيمين بالخارج رقم 665.20 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1441 

)29 يناير 2020( املتعلق بالتعويض عن صوائر التمثيل، كما تم تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

وزير  قرار  من  الثانية  املادة  مقتضيات  التالي،  النحو  على  تتمم، 

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون 

 1441 اآلخرة  جمادى   3 في  الصادر   665.20 رقم  أعاله  إليه  املشار 

)29 يناير 2020( :

»املادة الثانية. - تصنف .................................................... كما يلي :

 يلبعثات)يلدبلوماتاة

ريملريكز)يلقنصلاة

يلعاص ة)مدينة)يإلقامة

 البعثات 

الدبلوماسية

..........................................................................املجموعة - أ

..........................................................................املجموعة - ب

..........................................................................املجموعة - ج

..........................، لومي، بانجول، موروني، ليلونغوي.املجموعة - د

..........................................................................املجموعة - هـ

»الباقي بدون تغيير«................................................................

املادة الثانية

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية،  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

فاتح سبتمبر 2022.

وحرر بالرباط في 17 من محرم 1444 )15 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

نظام)موظفي)يإلديأيت)يلعامة
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يملقا ين) ريملغاألة) يإلفريقي) ريلسعارن) يلخاأجاة) يلشؤرن) لوزير) قريأ)
محرم)   2  من) (27 في) صادأ) (((3 .(( أقم) بالخاأج)
يلخاأجاة) يلشؤرن) رزير) قريأ) بتس ام) ()(2(( أغسطس) (25(
 2 (7 شعبان) (5 في) يلصادأ) ((32 .26 أقم) ريلسعارن)
)32)أغسطس)226)()بشأن)يلسعويض)يإلج الي)عن)تغاي2)محل)
ريلسعارن) يلخاأجاة) يلشؤرن) رزيأة) بعوين) يمل نوح) يإلقامة)

يلعاملين)بالخاأج.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 
بالخارج،

والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
رقم 2394.06 الصادر في 5 شعبان 1427 )30 أغسطس 2006( بشأن 
وزارة  ألعوان  املمنوح  اإلقامة  محل  تغيير  عن  اإلجمالي  التعويض 

الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج، كما تم تتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

وزير  قرار  من  الثالثة  املادة  مقتضيات  التالي،  النحو  على  تتمم، 
الشؤون الخارجية والتعاون املشار إليه أعاله رقم 2394.06 الصادر 

في 5 شعبان 1427 )30 أغسطس 2006( :

»املادة الثالثة. - تحدد ................................................ كما يلي :

يلبلديملنطقة

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

VI املنطقة
.............................. جمهورية الطوغو - جمهورية غامبيا - 

جمهورية القمر املتحدة - جمهورية ماالوي.

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

(الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  القرار  هذا  ينشر 

فاتح سبتمبر 2022.

وحرر بالرباط في 17 من محرم 1444 )15 أغسطس 2022(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.



6 52 الجريدة الرسميةعدد 7130 - 2 ربيع األول 1444 )29 سبتمبر 2022( 

 ( 26.(( أقم) ريالبسكاأ) يلعلمي) ريلبحث) يلعالي) يلسعلام) لوزير) قريأ)

صادأ)في)27)من)صفر)   2 ) 2)تبس 29)))2)()يسعلق)بإعالن)

مفسوح)للت2شاحات)لرئاتة)جامعة)مح د)يلخامس)بالرلاط.

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

محمد  جامعة  رئيس  منصب  لشغل  الترشيحات  إيداع  عن  يعلن 

الخامس بالرباط 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 3 إلى 7 أكتوبر 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  7 من  ابتداء  إيداع،  وصل  مقابل   ،PDFو  WORD  بصيغتي 

العالي  التعليم  لوزارة  املركزية  اإلدارة  بمقر   ،2022 نوفمبر   11

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 

ويعلق بمقر جامعة محمد الخامس بالرباط، وينشر في شكل إعالن في 

أربع جرائد على األقل توزع وطنيا.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1444 )14 سبتمبر 2022(.

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

إعالنات)رلالغات


