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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 .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

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

دلسيةىدلت سعةىبعدىدمل ئة)-)عدا))685   )خآ ا ىدام3 )4  4 )3))0ي 30)3)3))

فهرست

نصوصىع مة

مهيةىدلنس مة.ى-ىتع3يفةىأخ3 ىتضآينىدلشه ادتىودستخ3دجى
نسخه .

 1441 اآلخر  ربيع  من   29 في  صادر   3064.19 رقم  العدل  لوزير  قرار 
الصادر   2994.16 رقم  العدل  وزير  قرار  بتغيير   )2019 )26 ديسمبر 
تعريفة  بموجبه  تحدد   )2017 يونيو   15(  1438 رمضان  من   20 في 
أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصوالت 
455ومضمونه................................................................................................. 

دألاويةىدألصليةىودلجييسةىودملآ ثلةىدلحيويةىدملسوقةىفيىدملغ3ب.ى-ى
أسع رىدلبيعىللعآوم.

 1441 اآلخر  ربيع  من   14 في  صادر   3977.19 رقم  الصحة  لوزير  قرار 
في  الصادر   787.14 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2019 ديسمبر   11(
7 جمادى اآلخرة 1435 )7 أبريل 2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم 
456لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب ............

 1441 اآلخر  ربيع  من   30 في  صادر   32.20 رقم  الصحة  لوزير  قرار 
في  الصادر   787.14 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2019 ديسمبر   27(
7 جمادى اآلخرة 1435 )7 أبريل 2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم 
465لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب........... 

نصوصىم صة

دلهيدروك ربوردت.ى-ىميحىرمصىللبحث.

ربيع من   17 في  صادر   4197.19 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2019 نوفمبر   15(  1441 األول 
للمكتب   » INEZGANE OFFSHORE 1 « املسماة  الهيدروكاربورات 
» Europa Oil & Gas وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات   الوطني 
 ..................................................................)New Ventures( Limited «470

ربيع من   17 في  صادر   4198.19 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2019 نوفمبر   15(  1441 األول 
للمكتب   » INEZGANE OFFSHORE 2 « املسماة  الهيدروكاربورات 
» Europa Oil & Gas وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات   الوطني 
 ..................................................................)New Ventures( Limited «470
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ربيع من   17 في  صادر   4199.19 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2019 نوفمبر   15(  1441 األول 
للمكتب   » INEZGANE OFFSHORE 3 « املسماة  الهيدروكاربورات 
» Europa Oil & Gas وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات   الوطني 
 ..................................................................)New Ventures( Limited «471

ربيع من   17 في  صادر   4200.19 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2019 نوفمبر   15(  1441 األول 
للمكتب   » INEZGANE OFFSHORE 4 « املسماة  الهيدروكاربورات 
» Europa Oil & Gas وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات   الوطني 
 ..................................................................)New Ventures( Limited «472

ربيع من   17 في  صادر   4201.19 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2019 نوفمبر   15(  1441 األول 
للمكتب   » INEZGANE OFFSHORE 5 « املسماة  الهيدروكاربورات 
» Europa Oil & Gas وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات   الوطني 
 ..................................................................)New Ventures( Limited «473

ربيع من   17 في  صادر   4202.19 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2019 نوفمبر   15(  1441 األول 
للمكتب   » INEZGANE OFFSHORE 6 « املسماة  الهيدروكاربورات 
» Europa Oil & Gas وشركة  واملعادن  للهيدروكاربورات   الوطني 
 ..................................................................)New Ventures( Limited «473

تفويضىدإلمض ءىودملص اقةىعلىىدلصفق ت.

قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعـــي 
 )2020 يناير   2(  1441 األولــــى  جمادى   6 فـــــي  صـــــادر   93.20 رقـــــــــــم 

 ................................................................................... 474بتفويض اإلمضاء.

قرار لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعـــي 
 )2020 يناير   2(  1441 األولــــى  جمادى   6 فـــــي  صـــــادر   94.20 رقـــــــــــم 

 ........................................ 475بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات.

قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 222.20 
بتفويض   )2020 يناير   9(  1441 األولى  جمادى  من   13 في  صادر 

475اإلمضاء.................................................................................................... 

قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 223.20 
2020( بتغيير القرار  1441 )9 يناير  13 من جمادى األولى  صادر في 
رقم 1731.17 الصادر في 11 من شوال 1438 )6 يوليو 2017( بتفويض 

476اإلمضاء.................................................................................................... 

قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 224.20 
بتفويض   )2020 يناير   9(  1441 األولى  جمادى  من   13 في  صادر 

476اإلمضاء.................................................................................................... 

قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 225.20 
2020( بتغيير القرار  1441 )9 يناير  13 من جمادى األولى  صادر في 
رقم 1726.17 الصادر في 11 من شوال 1438 )6 يوليو 2017( بتفويض 

477اإلمضاء.................................................................................................... 

قرار للمندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير رقم 226.20 
بتفويض   )2020 يناير   9(  1441 األولى  جمادى  من   13 في  صادر 

477اإلمضاء.................................................................................................... 

قرار للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية رقم 98.20 صادر في 
6477 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتفويض اإلمضاء...................... 

قرار للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية رقم 99.20 صادر في 

6478 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتفويض اإلمضاء...................... 

قرار للرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية رقم 100.20 صادر في 

6478 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتفويض اإلمضاء...................... 

إقليمىقلعةىدلس3دغية.ى-ىإع ا ىميحىقطعةىفالحيةىمنىأمالكى
دلدولةىدلخ صة.

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 
رقم 71.20 صادر في 7 جمادى األولى 1441 )3 يناير 2020( بتغيير قرار 

وزير الفالحة والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 523.02 الصادر في 

4 محرم 1423 )19 مارس 2002( القا�ضي بإعادة منح القطعة الفالحية 
رقم 27 الواقعة بتجزئة تماللت من أمالك الدولة الخاصة ألحد ورثة 

478املمنوحة له سابقا بإقليم قلعة السراغنة.............................................. 

دملع االتىبينىدلشه ادت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

 19.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

479املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

 20.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

479املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

 21.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

480املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

 22.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

480املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

 23.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

481املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

 24.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

481املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

 25.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

482املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

 26.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

482املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 27.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

483املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 30.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019( بتحديد بعض 

484املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 56.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

484املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 57.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

485املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 58.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

485املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 59.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

486املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 60.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

486املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 61.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

487املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 62.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

487املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 63.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

488املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 64.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

488املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 65.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

489املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

.قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 66.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

489املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 67.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

490املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
 68.20 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
2019( بتحديد بعض  )31 ديسمبر   1441 4 جمادى األولى  في  صادر 

490املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 125.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 491بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 126.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 491بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 127.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 492بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 128.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 492بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 129.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 493بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 130.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 493بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 131.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 494بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 132.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 494بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 133.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 495بين الشهادات.



عدد 6852 - 4 جمادى اآلخرة 1441 )30 يناير 2020( الجريدة الرسمية 5   
صفحة صفحة

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 134.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 495بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 135.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 496بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 136.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 496بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 137.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 497بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 138.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 497بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 139.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 498بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 155.20 
صادر في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 498بين الشهادات.

إقليمىكلآيم.ى-ىدلتخليىعنىملكيةىقطعىأرضية.

في  صادر   4194.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  مقرر 
القطع  ملكية  عن  بالتخلي   )2019 أكتوبر   16(  1441 من صفر   17

499األرضية الالزمة لبناء مقر املجلس الجهوي للحسابات بإقليم كلميم..... 

إقليمىدلحسيآةى:

جماعة 	  ملركز  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية  مخطط  إقرار 
تامساوت.

 قرار لوالـي جهـة طنجة - تطوان - الحسيمة رقم 102.20 صادر في 7 جمادى
األولى 1441 )3 يناير 2020( باملوافقة على قرار عامل إقليم الحسيمة 

503بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز جماعة تامساوت. 

تخطيطىحدواىدلط3قىدلع مةىبجآ عةىدمزورن.	ى

جمادى من   23 في  صادر   81.20 رقم  امزورن  جماعة  مجلس  لرئيس   قرار 
العامة  الطرق  حدود  بتخطيط   )2019 مارس  )فاتح   1440 اآلخرة 

 .......................................................... 504بجماعة امزورن بإقليم الحسيمة.

نظ مىموظفيىدإلادردتىدلع مة

نصوصىم صة

دملجلسىدألعلىىللحس ب ت.

مرسـوم رقم 2.19.1013 صادر في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020( 
بإحداث تعويض خاص عن التدقيق لفائدة املوظفين املزاولين ملهام 

505التدقيق باملحاكم املالية.......................................................................... 

وزدر ىدالقتص اىودمل ليةىوإصالحىدإلادر .

في  صادر   4024.19 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( بتغيير قرار وزير االقتصاد 
واملالية رقم 3483.15 بتاريخ 12 من محرم 1437 )26 أكتوبر 2015( 
بتعيين ممثلي اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء 

506املختصة إزاء موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة ............... 

وزدر ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليمىدلع ليىودلبحثى
دلعلآي.

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 4028.19 صادر في 24 من ربيع األول 1441 )22 نوفمبر 2019( 
بتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم 1542.15 بتاريخ  
17 من رجب 1436 )6 ماي 2015( بإحداث وتأليف اللجان اإلدارية 
املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين 

510املنهي - قطاع التربية الوطنية .................................................................. 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 4029.19 صادر في 24 من ربيع األول 1441 )22 نوفمبر 2019( 
بتتميم قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم 2858.15 بتاريخ  
اإلدارة  ممثلي  بتعيين   )2015 أغسطس   11(  1436 شوال  من   25
واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي 

511وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي - قطاع التربية الوطنية ............... 

وزدر ىدلط قةىودملع انىودلبيئة.

ربيع من   20 في  صادر   4023.19 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 
وبرامج  وإجراءات  بتحديد شروط   )2019 ديسمبر   17(  1441 اآلخر 
مباراة توظيف املساعدين التقنيين من الدرجة الثالثة بوزارة الطاقة 

511واملعادن والبيئة....................................................................................... 

وزدر ىدلثق فةىودلشب بىودل3ي ضة.

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
رقم 4026.19 صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( 
بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباراتي توظيف مهند�ضي الدولة من 
512الدرجة األولى واملهندسين املعماريين من الدرجة األولى بقطاع االتصال.

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
رقم 4027.19 صادر في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019( 
بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مباراة توظيف املساعدين التقنيين 

514من الدرجة الثالثة بقطاع االتصال ....................................................... 
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ق3درىلوزي3ىدلعدلىرقم)3064.19)ص ارىفي)9))منىربيعىدام3)4  4 )6))ايسآبر)349)()بتغييرىق3درىوزي3ىدلعدلىرقم)2994.16 
دلص ارىفي)3))منىرمض ن)8) 4 )45)0ونيو)347)()تحداىبآوخبهىتع3يفةىأخ3 ىتضآينىدلشه ادتىودستخ3دجىنسخه )

وشكلىكي شىدلوصوالتىومضآونه.

وزير العدل،
بناء على املرسوم رقم 2.01.2825 الصادر في 6 جمادى األولى 1423 )17 يوليو 2002( بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 

املتعلق بتنظيم مهنة النساخة والسيما املواد 6 و 8 و 9 منه ؛

وبعد االطالع على قرار وزير العدل رقم 2994.16 الصادر في 20 من رمضان 1438 )15 يونيو 2017( تحدد بموجبه تعريفة 
أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخها وشكل كناش الوصوالت ومضمونه،

قرر ما يلي :
املادة األولى

تغير أحكام املادة األولى من قرار وزير العدل رقم 2994.16 الصادر في 20 من رمضان 1438 )15 يونيو 2017( املشار إليه 
أعاله على النحو التالي :

»املادة األولى. - تحدد تعريفة أجرة تضمين الشهادات واستخراج نسخ منها كما يلي :

»أ()أخ3 ىتضآينىدلشه ادت):

»- عن قسمة »مخارجة« : 80 درهما ؛

»- عن ملكية : 80 درهما ؛

»- عن بيع : 80 درهما ؛

»- عن إحصاء تركة : 80 درهما ؛

»- عن محاسبة : 80 درهما ؛

»- عن األحوال األخرى : 80 درهما.

»تضاف 30 درهما عن كل صفحة غير األولى من صفحات الرسم املقدم للخطاب.

»ب()أخ3 ىنسخىدلعقوا):

»- في قسمة »مخارجة« : 350 درهما ؛

»- في ملكية : 350 درهما ؛

»- في بيع : 350 درهما ؛

»- في إحصاء تركة : 350 درهما ؛

»- في محاسبة : 350 درهما ؛

»- في حاالت أخرى : 300 درهم.

»تضاف 30 درهما عن كل صفحة غير األولى من صفحات النسخة.

»تؤدى 30 درهما مقابل البحث عن الشهادات في كل سجل من سجالت التضمين.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من ربيع اآلخر 1441 )26 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : محمد بنعبد القادر.



عدد 6852 - 4 جمادى اآلخرة 1441 )30 يناير 2020(الجريدة الرسمية      56

787.14 بتغييرىوتتآيمىدلق3درىرقم) ()(349 ايسآبر) (44(  4  4 منىربيعىدام3) 3977.19)ص ارىفي) 4)  ق3درىلوزي3ىدلصحةىرقم)

دلص ارىفي)7)خآ ا ىدام3 )5) 4 )7)أب3يل) 34)()بآ3دخعةىأسع رىدلبيعىللعآومىلألاويةىدألصليةىودلجييسةىودملآ ثلة)

دلحيويةىدملسوقةىفيىدملغ3ب.

وزير الصحة،

بناء على املرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 )18 ديسمبر 2013( املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر 

بيع األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم، وال سيما املواد 12و 14 و 15 منه ؛

2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم  1435 )7 أبريل  7 جمادى اآلخرة  787.14 الصادر في  وبعد االطالع على القرار رقم 

لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له ؛

وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

وعلى طلبات املصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

واعتبارا لطلبات رفع أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد في امللحق رقم 1 املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.

يصادق على أسعار بيع األدوية الجنيسة موضوع الطلبات املشار إليها أعاله واملدرجة في امللحق رقم 2 املرفق بهذا القرار.

تخفض وفق ما هو مبين في امللحق رقم 3 املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية للعموم املدرجة في ملحق القرار املشار إليه 

أعاله رقم 787.14، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

ترفع وفق ما هو مبين في امللحق رقم 4 املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية للعموم املدرجة في ملحق القرار املشار إليه أعاله 

رقم 787.14، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع اآلخر 1441 )11 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

*  *
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دمللحق)4
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دمللحق))

*  *  *
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787.14 بتغييرىوتتآيمىدلق3درىرقم) ()(349 ايسآبر) ((7(  4  4 منىربيعىدام3) ((3 ص ارىفي) (32.20  ق3درىلوزي3ىدلصحةىرقم)

دلص ارىفي)7)خآ ا ىدام3 )5) 4 )7)أب3يل) 34)()بآ3دخعةىأسع رىدلبيعىللعآومىلألاويةىدألصليةىودلجييسةىودملآ ثلة)

دلحيويةىدملسوقةىفيىدملغ3ب.

وزير الصحة،

بناء على املرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 )18 ديسمبر 2013( املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر 

بيع األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم، وال سيما املواد 12و 14 و 15 منه ؛

2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم  1435 )7 أبريل  7 جمادى اآلخرة  787.14 الصادر في  وبعد االطالع على القرار رقم 

لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له ؛

وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

وعلى طلبات املصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية 

املعنية ؛

واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

وبعد االطالع على قانون املالية لسنة 2020 وال سيما املواد 93 و 123 منه ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد في امللحق رقم 1 املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.

يصادق على أسعار بيع األدوية الجنيسة موضوع الطلبات املشار إليها أعاله واملدرجة في امللحق رقم 2 املرفق بهذا القرار.

املرفق بهذا القرار أسعار األدوية املدرجة في ملحق القرار املشار إليه أعاله   3 تخفض وفق ما هو مبين في امللحق رقم 

رقم 787.14 كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 30 من ربيع اآلخر 1441 )27 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*

*  *
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في) ص ارى (4197.19 رقم) ودلبيئةى ودملع انى دلط قةى لوزي3ى ق3درى

بآيحىرمصة) ()(349 نوفآبر) (45(  4  4 دألول) ربيعى منى (47

 « INEZGANE دملسآ  ) دلهيدروك ربوردتى موداى عنى دلبحثى

»)OFFSHORE(1)للآكتبىدلوطنيىللهيدروك ربوردتىودملع ان)

» Europa Oil & Gas (New Ventures( Limited «(وش3كة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

،)1992 أبريل  )فاتح   1412 من رمضان   27 بتاريخ   1.91.118  رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 فبراير 2000( 

وال سيما املادة 22 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 

،21.90 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق   )1993 نوفمبر   3( 

بتــــاريـــــخ  2.99.210 رقــــم  باملــــرســــوم  وتتميمـــه  تغييـــره  وقـــع   كمــــا 

9 ذي الحجة 1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 7 منه ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

فــــي  الصــــادر   3637.19 رقــــم  اإلدارة  وإصــــالح  واملــاليـــة  االقتصــــاد 

باملوافقة على االتفاق   )2019 نوفمبر   15(  1441 من ربيع األول   17

 1441 17 من محرم  املبرم في   » INEZGANE OFFSHORE « النفطي 

للهيدروكاربورات واملعادن  بين املكتب الوطني   )2019 سبتمبر   17(

وشركة » Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited «  ؛

 وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات

املسماة » INEZGANE OFFSHORE 1 « املودع، بتاريخ 17 سبتمبر 2019، 

بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

،» Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited « وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

رخصة  » Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited «  وشركة 

.»INEZGANE OFFSHORE 1 « البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله، 

والتي تغطي مساحة قدرها 1582,3 كلم2، كما هي مرسومة في الخريطة 

امللحقة بأصل هذا القرار :

أ( بواسطة الخطوط املستقيمة، املتجهة من الشمال إلى الجنوب 

ذات   4 إلى   1 التي تصل على التوالي النقط  ومن الشرق إلى الغرب، 

اإلحداثيات الجغرافية التالية :

دلطولدلع3ضدليقط

130°50’20,000’’N11°59’24,000’’W

230°50’20,000’’N10°14’10,000’’W

330°45’14,000’’N10°14’10,000’’W

430°45’14,000’’N11°59’24,000’’W

ب( بالخط املستقيم الرابط بين النقطة 4 والنقطة 1.

املادة الثالثة

تسلم رخصة البحث » INEZGANE OFFSHORE 1 « لفترة أولية 

مدتها سنتين تبتدئ من 15 نوفمبر 2019.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع األول 1441 )15 نوفمبر 2019(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

في) ص ارى (4198.19 رقم) ودلبيئةى ودملع انى دلط قةى لوزي3ى ق3درى

بآيحىرمصة) ()(349 نوفآبر) (45(  4  4 دألول) ربيعى منى (47

 « INEZGANE دملسآ  ) دلهيدروك ربوردتى موداى عنى دلبحثى

»)OFFSHORE(2)للآكتبىدلوطنيىللهيدروك ربوردتىودملع ان)

» Europa Oil & Gas (New Ventures( Limited «(وش3كة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

،)1992 أبريل  )فاتح   1412 من رمضان   27 بتاريخ   1.91.118  رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 فبراير 2000( 

وال سيما املادة 22 منه ؛

نصوصىم صة
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وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 

،21.90 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق   )1993 نوفمبر   3( 

بتــــاريـــــخ  2.99.210 رقــــم  باملــــرســــوم  وتتميمـــه  تغييـــره  وقـــع   كمــــا 

9 ذي الحجة 1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 7 منه ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

فــــي  الصــــادر   3637.19 رقــــم  اإلدارة  وإصــــالح  واملــاليـــة  االقتصــــاد 

باملوافقة على االتفاق   )2019 نوفمبر   15(  1441 من ربيع األول   17

 1441 17 من محرم  املبرم في   » INEZGANE OFFSHORE « النفطي 

للهيدروكاربورات واملعادن  بين املكتب الوطني   )2019 سبتمبر   17(

وشركة » Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited «  ؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات 

املسماة » INEZGANE OFFSHORE 2 « املودع، بتاريخ 17 سبتمبر 2019، 

بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

،» Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited « وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

رخصة  » Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited «  وشركة 

.»INEZGANE OFFSHORE 2 « البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله، 

والتي تغطي مساحة قدرها 1954,2 كلم2، كما هي مرسومة في الخريطة 

امللحقة بأصل هذا القرار :

أ( بواسطة الخطوط املستقيمة، املتجهة من الشمال إلى الجنوب 

ذات   6 إلى   1 التي تصل على التوالي النقط  ومن الشرق إلى الغرب، 

اإلحداثيات الجغرافية التالية :

دلطولدلع3ضدليقط

130°45’14,000’’N11°59’24,000’’W

230°45’14,000’’N10°14’10,000’’W

330°38’54,000’’N10°14’10,000’’W

430°38’54,000’’N11°54’36,000’’W

530°40’8,000’’N11°54’36,000’’W

630°40’8,000’’N11°59’24,000’’W

ب( بالخط املستقيم الرابط بين النقطة 6 والنقطة 1.

املادة الثالثة

تسلم رخصة البحث » INEZGANE OFFSHORE 2 « لفترة أولية 

مدتها سنتين تبتدئ من 15 نوفمبر 2019.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع األول 1441 )15 نوفمبر 2019(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

في) ص ارى (4199.19 رقم) ودلبيئةى ودملع انى دلط قةى لوزي3ى ق3درى
بآيحىرمصة) ()(349 نوفآبر) (45(  4  4 دألول) ربيعى منى (47
 « INEZGANE دملسآ  ) دلهيدروك ربوردتى موداى عنى دلبحثى
»)OFFSHORE(3)للآكتبىدلوطنيىللهيدروك ربوردتىودملع ان)

» Europa Oil & Gas (New Ventures( Limited «(وش3كة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 
،)1992 أبريل  )فاتح   1412 من رمضان   27 بتاريخ   1.91.118  رقم 
كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 فبراير 2000( 

وال سيما املادة 22 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 
،21.90 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق   )1993 نوفمبر   3( 
بتــــاريـــــخ  2.99.210 رقــــم  باملــــرســــوم  وتتميمـــه  تغييـــره  وقـــع   كمــــا 

9 ذي الحجة 1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 7 منه ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 
فــــي  الصــــادر   3637.19 رقــــم  اإلدارة  وإصــــالح  واملــاليـــة  االقتصــــاد 
باملوافقة على االتفاق   )2019 نوفمبر   15(  1441 من ربيع األول   17
 1441 17 من محرم  املبرم في   » INEZGANE OFFSHORE « النفطي 
للهيدروكاربورات واملعادن  بين املكتب الوطني   )2019 سبتمبر   17(

وشركة » Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited «  ؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات 
املسماة » INEZGANE OFFSHORE 3 « املودع، بتاريخ 17 سبتمبر 2019، 
بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

،» Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited « وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
 » Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited « وشركة 
 »INEZGANE املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة 

.OFFSHORE 3«
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املادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله، 

والتي تغطي مساحة قدرها 1958,4 كلم2، كما هي مرسومة في الخريطة 

امللحقة بأصل هذا القرار :

أ( بواسطة الخطوط املستقيمة، املتجهة من الشمال إلى الجنوب 

ذات   6 إلى   1 التي تصل على التوالي النقط  ومن الشرق إلى الغرب، 

اإلحداثيات الجغرافية التالية :

دلطولدلع3ضدليقط

130°38’54,000’’N11°54’36,000’’W

230°38’54,000’’N10°14’10,000’’W

330°36’0,000’’N10°14’10,000’’W

430°36’0,000’’N10°3’0,000’’W

530°32’38,000’’N10°3’0,000’’W

630°32’38,000’’N11°54’36,000’’W

ب( بالخط املستقيم الرابط بين النقطة 6 والنقطة 1.

املادة الثالثة

تسلم رخصة البحث » INEZGANE OFFSHORE 3 « لفترة أولية 

مدتها سنتين تبتدئ من 15 نوفمبر 2019.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع األول 1441 )15 نوفمبر 2019(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

في) ص ارى (4200.19 رقم) ودلبيئةى ودملع انى دلط قةى لوزي3ى ق3درى

بآيحىرمصة) ()(349 نوفآبر) (45(  4  4 دألول) ربيعى منى (47

 « INEZGANE دملسآ  ) دلهيدروك ربوردتى موداى عنى دلبحثى

»)OFFSHORE(4)للآكتبىدلوطنيىللهيدروك ربوردتىودملع ان)

» Europa Oil & Gas (New Ventures( Limited «(وش3كة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 

،)1992 أبريل  )فاتح   1412 من رمضان   27 بتاريخ   1.91.118  رقم 

كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير 

الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 فبراير 2000( 

وال سيما املادة 22 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 

،21.90 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق   )1993 نوفمبر   3( 

بتــــاريـــــخ  2.99.210 رقــــم  باملــــرســــوم  وتتميمـــه  تغييـــره  وقـــع   كمــــا 

9 ذي الحجة 1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 7 منه ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

فــــي  الصــــادر   3637.19 رقــــم  اإلدارة  وإصــــالح  واملــاليـــة  االقتصــــاد 

باملوافقة على االتفاق   )2019 نوفمبر   15(  1441 من ربيع األول   17

 1441 17 من محرم  املبرم في   » INEZGANE OFFSHORE « النفطي 

للهيدروكاربورات واملعادن  بين املكتب الوطني   )2019 سبتمبر   17(

وشركة » Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited « ؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات 

املسماة » INEZGANE OFFSHORE 4 « املودع، بتاريخ 17 سبتمبر 2019، 

بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

،» Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited « وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

رخصة  » Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited «  وشركة 

.»INEZGANE OFFSHORE 4 « البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله، 

والتي تغطي مساحة قدرها 1958,5 كلم2، كما هي مرسومة في الخريطة 

امللحقة بأصل هذا القرار :

أ( بواسطة الخطوط املستقيمة، املتجهة من الشمال إلى الجنوب 

ذات   6 إلى   1 التي تصل على التوالي النقط  ومن الشرق إلى الغرب، 

اإلحداثيات الجغرافية التالية :

دلطولدلع3ضدليقط

130°32’38,000’’N11°54’36,000’’W

230°32’38,000’’N10°3’0,000’’W

330°26’36,000’’N10°3’0,000’’W

430°26’36,000’’N11°50’6,000’’W

530°29’25,000’’N11°50’6,000’’W

630°29’25,000’’N11°54’36,000’’W

ب( بالخط املستقيم الرابط بين النقطة 6 والنقطة 1.

املادة الثالثة

تسلم رخصة البحث » INEZGANE OFFSHORE 4 « لفترة أولية 

مدتها سنتين تبتدئ من 15 نوفمبر 2019.
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املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع األول 1441 )15 نوفمبر 2019(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

في) ص ارى (4201.19 رقم) ودلبيئةى ودملع انى دلط قةى لوزي3ى ق3درى
بآيحىرمصة) ()(349 نوفآبر) (45(  4  4 دألول) ربيعى منى (47
 « INEZGANE دملسآ  ) دلهيدروك ربوردتى موداى عنى دلبحثى
»)OFFSHORE(5)للآكتبىدلوطنيىللهيدروك ربوردتىودملع ان)

» Europa Oil & Gas (New Ventures( Limited «(وش3كة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 
،)1992 أبريل  )فاتح   1412 من رمضان   27 بتاريخ   1.91.118  رقم 
كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 فبراير 2000( 

وال سيما املادة 22 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 
،21.90 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق   )1993 نوفمبر   3( 
بتــــاريـــــخ  2.99.210 رقــــم  باملــــرســــوم  وتتميمـــه  تغييـــره  وقـــع   كمــــا 

9 ذي الحجة 1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 7 منه ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

فــــي  الصــــادر   3637.19 رقــــم  اإلدارة  وإصــــالح  واملــاليـــة  االقتصــــاد 

باملوافقة على االتفاق   )2019 نوفمبر   15(  1441 من ربيع األول   17

 1441 17 من محرم  املبرم في   » INEZGANE OFFSHORE « النفطي 

للهيدروكاربورات واملعادن  بين املكتب الوطني   )2019 سبتمبر   17(

وشركة » Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited « ؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات 

املسماة » INEZGANE OFFSHORE 5 « املودع، بتاريخ 17 سبتمبر 2019، 

بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

،» Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited « وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

رخصة  » Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited «  وشركة 

.»INEZGANE OFFSHORE 5 « البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله، 
والتي تغطي مساحة قدرها 1933,7 كلم2، كما هي مرسومة في الخريطة 

امللحقة بأصل هذا القرار :

أ( بواسطة الخطوط املستقيمة، املتجهة من الشمال إلى الجنوب 
ذات   4 إلى   1 التي تصل على التوالي النقط  ومن الشرق إلى الغرب، 

اإلحداثيات الجغرافية التالية :

دلطولدلع3ضدليقط

130°26’36,000’’N11°50’6,000’’W

230°26’36,000’’N10°3’0,000’’W

330°20’30,000’’N10°3’0,000’’W

430°20’30,000’’N11°50’6,000’’W

ب( بالخط املستقيم الرابط بين النقطة 4 والنقطة 1.

املادة الثالثة

تسلم رخصة البحث » INEZGANE OFFSHORE 5 « لفترة أولية 
مدتها سنتين تبتدئ من 15 نوفمبر 2019.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع األول 1441 )15 نوفمبر 2019(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

في) ص ارى (4202.19 رقم) ودلبيئةى ودملع انى دلط قةى لوزي3ى ق3درى
بآيحىرمصة) ()(349 نوفآبر) (45(  4  4 دألول) ربيعى منى (47
 « INEZGANE دملسآ  ) دلهيدروك ربوردتى موداى عنى دلبحثى
»)OFFSHORE(6)للآكتبىدلوطنيىللهيدروك ربوردتىودملع ان)

» Europa Oil & Gas (New Ventures( Limited «(وش3كة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

حقول  عن  بالبحث  املتعلق   21.90 رقم  القانون  على  بناء 
الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  واستغاللها  الهيدروكاربورات 
،)1992 أبريل  )فاتح   1412 من رمضان   27 بتاريخ   1.91.118  رقم 
كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 27.99 الصادر بتنفيذه الظهير 
الشريف رقم 1.99.340 بتاريخ 9 ذي القعدة 1420 )15 فبراير 2000( 

وال سيما املادة 22 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.93.786 الصادر في 18 من جمادى األولى 1414 
،21.90 رقم  أعاله  إليه  املشار  القانون  بتطبيق   )1993 نوفمبر   3( 
بتــــاريـــــخ  2.99.210 رقــــم  باملــــرســــوم  وتتميمـــه  تغييـــره  وقـــع   كمــــا 

9 ذي الحجة 1420 )16 مارس 2000( وال سيما املادة 7 منه ؛
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ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

فــــي   الصــــادر   3637.19 رقــــم  اإلدارة  وإصــــالح  واملــاليـــة  االقتصــــاد 

باملوافقة على االتفاق   )2019 نوفمبر   15(  1441 من ربيع األول   17

 1441 17 من محرم  املبرم في   » INEZGANE OFFSHORE « النفطي 

للهيدروكاربورات واملعادن  بين املكتب الوطني   )2019 سبتمبر   17(

وشركة » Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited « ؛

وبعد االطالع على طلب رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات 

املسماة » INEZGANE OFFSHORE 6 « املودع، بتاريخ 17 سبتمبر 2019، 

بصفة مشتركة من طرف املكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

،» Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited « وشركة

قرر ما يلي :

املادة األولى

تمنح بصفة مشتركة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

رخصة  » Europa Oil & Gas )New Ventures( Limited «  وشركة 

.»INEZGANE OFFSHORE 6 « البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة

املادة الثانية

تحدد كما يلي حدود الرخصة املشار إليها في املادة األولى أعاله، 

والتي تغطي مساحة قدرها 1840,4 كلم2، كما هي مرسومة في الخريطة 

امللحقة بأصل هذا القرار :

أ( بواسطة الخطوط املستقيمة، املتجهة من الشمال إلى الجنوب 

ذات   4 إلى   1 النقط  التي تصل على التوالي   ومن الشرق إلى الغرب، 

اإلحداثيات الجغرافية التالية :

دلطولدلع3ضدليقط

130°20’30,000’’N11°50’6,000’’W

230°20’30,000’’N10°3’0,000’’W

330°14’42,000’’N10°3’0,000’’W

430°14’42,000’’N11°50’6,000’’W

ب( بالخط املستقيم الرابط بين النقطة 4 والنقطة 1.

املادة الثالثة

تسلم رخصة البحث » INEZGANE OFFSHORE 6 « لفترة أولية 

مدتها سنتين تبتدئ من 15 نوفمبر 2019.

املادة الرابعة

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من ربيع األول 1441 )15 نوفمبر 2019(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

ق3درىلوزي3 ىدلسي حةىودلصي عةىدلتقليد0ةىودليقلىدلجويىودالقتص ا)

 4  4 خآ ا ىدألولــــى) (6 صـــــ ارىفـــــي) (93.20 دالختآ عـــيىرقـــــــــــم)

)))0ي 30)3)3)()بتفويضىدإلمض ء.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438

)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 من شوال   30 في  الصادر   2.05.768  وعلى املرسوم رقم 

وكتاب الدولة  الوزراء  في شأن تفويض إمضاء   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة األولى منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

 وعلى قرار الوزير األول رقم 3.228.74 الصادر في 21 من جمادى

بتحديد شروط وضع أوامر القيام   )1974 يوليو   12(  1394 اآلخرة 

بمأموريات في الخارج ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 

)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

 1441 من صفر   18 في  الصادر   2.19.949 رقم  املرسوم  وعلى 

املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة   )2019 )17 أكتوبر 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :

املادة األولى

الكاتب العام لقطاع السياحة،  يفوض إلى السيد محمد مسلك، 

أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية  اإلمضاء 

املتعلقة  الوثائق  جميع  على  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل 

باملديرية العامة للطيران املدني بما في ذلك األوامر الصادرة للموظفين 

واألعوان للقيام بمأموريات داخل اململكة وخارجها ماعدا املراسيم 

والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : نادية فتاح.
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ق3درىلوزي3 ىدلسي حةىودلصي عةىدلتقليد0ةىودليقلىدلجويىودالقتص ا)
 4  4 خآ ا ىدألولــــى) (6 صـــــ ارىفـــــي) (94.20 دالختآ عـــيىرقـــــــــــم)
)))0ي 30)3)3)()بتفويضىدإلمض ء)ودملص اقةىعلىىدلصفق ت.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 
االجتماعي،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.17.07 الصادر في 9 رجب 1438
)7 أبريل 2017( بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

1429 من شوال   30 في  الصادر   2.05.768  وعلى املرسوم رقم 
وكتاب الدولة  الوزراء  في شأن تفويض إمضاء   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املادة الثانية منه ؛

1387 محرم   10 الصادر في   330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم 
1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1434 8 جمادى األولى  الصادر في   2.12.349  وعلى املرسوم رقم 
)20 مارس2013( املتعلق بالصفقات العمومية ؛

1413 القعدة  ذي   7 في  الصادر   2.93.44 رقم  املرسوم   وعلى 
)29 أبريل 1993( املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات وال سيما 

املادة الخامسة منه ؛

 1441 من صفر   18 في  الصادر   2.19.949 رقم  املرسوم  وعلى 
املتعلق باختصاصات وزيرة السياحة والصناعة   )2019 )17 أكتوبر 

التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

قررت ما يلي :
املادة األولى

الكاتب العام لقطاع السياحة،  يفوض إلى السيد محمد مسلك، 
أو التأشير نيابة عن وزيرة السياحة والصناعة التقليدية  اإلمضاء 
والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي على األوامر بصرف أو تحويل 
أو تفويض االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر بقبض 
املوارد وفتح اعتمادات االلتزام برسم ميزانية مرفق الدولة املسير 

بصورة مستقلة املسمى »املديرية العامة للطيران املدني«.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد محمد مسلك املصادقة على الصفقات وفسخها 
املبرمة لفائدة املديرية العامة للطيران املدني.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : نادية فتاح.

دلتح3ي3) خيشى وأعض ء) دملق ومينى لقدم ء) دلس ميى للآيدوبى ق3درى

رقم)222.20)ص ارىفي))4)منىخآ ا ىدألولى)4  4 )9)0ي 30)3)3)) 

بتفويضىدإلمض ء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

 1429 بناء على املرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 

وكتاب الدولة  الوزراء  في شأن تفويض إمضاء   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املواد 1 و 2 و 6 منه ؛

1387 محرم   10 الصادر في   330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم 

1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1438 من شعبان   19 الصادر في   2.17.217  وعلى املرسوم رقم 

)16 ماي 2017( بتعيين آمر بالصرف ؛

 وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931(

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1418 شوال   4 فـــــي  الصــــادر   2.97.1053 رقــــم  املرســـوم   وعلى 

)2 فبراير 1998( املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات 

الخاصة لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد نور الدين أزملاط، نائب املندوبية السامية لقدماء 

اإلمضاء أنجاد،   - وجدة  بعمالة  التحرير  جيش  وأعضاء   املقاومين 

أو التأشير نيابة عن املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش 

التحرير على األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات 

كما يفوض  املقتطعة من امليزانية العامة لنفس املندوبية السامية، 

التابعين  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  اإلمضاء  إليه 

أنجاد   - للنيابات الداخلة في دائرة االختصاص الترابي لعمالة وجدة 

وأقاليم الناضور والدريوش وجرادة وبركان وتاوريرت وجرسيف 

وفجيج للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد نور الدين أزملاط أو عاقه عائق أسند التفويض 

املشار إليه في املادة األولى أعاله إلى السيد سعيد طبازة، نائب املندوبية 

السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم الناضور.
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املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1732.17 

الصادر في 11 من شوال 1438 )6 يوليو 2017( بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

دلتح3ي3) خيشى وأعض ء) دملق ومينى لقدم ء) دلس ميى للآيدوبى ق3درى

رقم)223.20)ص ارىفي))4)منىخآ ا ىدألولى)4  4 )9)0ي 30)3)3)) 

 4 (8 منىشودل) (44 دلص ارىفي) (1731.17 بتغييرىدلق3درىرقم)

)6)0وليو)347)()بتفويضىدإلمض ء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

 بعد االطالع على القرار رقم 1731.17 الصادر في 11 من شوال 1438

)6 يوليو 2017( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير على النحو التالي املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله

رقم 1731.17 بتاريخ 11 من شوال 1438 )6 يوليو 2017( :

»املادة الثانية. - إذا تغيب السيد محمد جوالل أو عاقه عائق أسند 

»التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله إلى السيد حسن بن يوسف، 

التحرير  جيش  املقاومين وأعضاء  السامية لقدماء  املندوبية  »نائب 

»بإقليم آسفي.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

دلتح3ي3) خيشى وأعض ء) دملق ومينى لقدم ء) دلس ميى للآيدوبى ق3درى

رقم)224.20)ص ارىفي))4)منىخآ ا ىدألولى)4  4 )9)0ي 30)3)3)) 

بتفويضىدإلمض ء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

 1429 بناء على املرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 

وكتاب الدولة  الوزراء  في شأن تفويض إمضاء   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املواد 1 و 2 و 6 منه ؛

1387 محرم   10 الصادر في   330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم 

1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1438 من شعبان   19 الصادر في   2.17.217  وعلى املرسوم رقم 

)16 ماي 2017( بتعيين آمر بالصرف ؛

 وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931(

بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 

1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1418 شوال   4 فـــــي  الصــــادر   2.97.1053 رقــــم  املرســـوم   وعلى 

)2 فبراير 1998( املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات 

الخاصة لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

نائب املندوبية السامية لقدماء  يفوض إلى السيد بدر الصيلي، 

أو التأشير  اإلمضاء  جيش التحرير بعمالة فاس،  املقاومين وأعضاء 

املقاومين وأعضاء جيش التحرير  نيابة عن املندوب السامي لقدماء 

للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات  بصرف  األوامر  على 

كما يفوض  املقتطعة من امليزانية العامة لنفس املندوبية السامية، 

التابعين  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  اإلمضاء  إليه 

للنيابات الداخلة في دائرة االختصاص الترابي لعمالتي فاس ومكناس 

وأقاليم الحاجب وإفران وموالي يعقوب وصفرو وبوملان وتاونات 

وتازة للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد بدر الصيلي أو عاقه عائق أسند التفويض املشار 

نائب املندوبية  إليه في املادة األولى أعاله إلى السيد حميدة معروفي، 

السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير بعمالة مكناس.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1727.17 

الصادر في 11 من شوال 1438 )6 يوليو 2017( بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.
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دلتح3ي3) خيشى وأعض ء) دملق ومينى لقدم ء) دلس ميى للآيدوبى ق3درى

رقم)225.20)ص ارىفي))4)منىخآ ا ىدألولى)4  4 )9)0ي 30)3)3)) 

 4 (8 منىشودل) (44 دلص ارىفي) (1726.17 بتغييرىدلق3درىرقم)

)6)0وليو)347)()بتفويضىدإلمض ء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

 بعد االطالع على القرار رقم 1726.17 الصادر في 11 من شوال 1438

)6 يوليو 2017( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير على النحو التالي املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله

رقم 1726.17 بتاريخ 11 من شوال 1438 )6 يوليو 2017( :

- إذا تغيب السيد أحمد بسالم أو عاقه عائق أسند  »املادة الثانية. 

»التفويض املشار إليه في املادة األولى أعاله إلى السيدة عائشة املرابطين، 

التحرير  جيش  املقاومين وأعضاء  السامية لقدماء  املندوبية  »نائبة 

»بإقليم تيزنيت.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

دلتح3ي3) خيشى وأعض ء) دملق ومينى لقدم ء) دلس ميى للآيدوبى ق3درى

رقم)226.20)ص ارىفي))4)منىخآ ا ىدألولى)4  4 )9)0ي 30)3)3)) 

بتفويضىدإلمض ء.

املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير،

 1429 بناء على املرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 

وكتاب الدولة  الوزراء  في شأن تفويض إمضاء   )2008 أكتوبر   30(

ونواب كتاب الدولة وال سيما املواد 1 و 2 و 6 منه ؛

1387 محرم   10 الصادر في   330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم 

1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره  أبريل   21(

وتتميمه وال سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

1438 من شعبان   19 الصادر في   2.17.217  وعلى املرسوم رقم 

)16 ماي 2017( بتعيين آمر بالصرف ؛

 وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931(
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه ؛

1418 شوال   4 فـــــي  الصــــادر   2.97.1053 رقــــم  املرســـوم   وعلى 
)2 فبراير 1998( املتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات 

الخاصة لحاجات املصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

السامية  املندوبية  نائب  احيا،  بن  لحسن  السيد  إلى  يفوض 
اإلمضاء كلميم،  بإقليم  التحرير  جيش  وأعضاء  املقاومين   لقدماء 
أو التأشير نيابة عن املندوب السامي لقدماء املقاومين وأعضاء جيش 
التحرير على األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات 
كما يفوض  املقتطعة من امليزانية العامة لنفس املندوبية السامية، 
التابعين  واألعوان  للموظفين  الصادرة  األوامر  على  اإلمضاء  إليه 
 - للنيابات الداخلة في دائرة االختصاص الترابي ألقاليم كلميم وأسا 

الزاك وطانطان وسيدي إفني للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد لحسن بن احيا أو عاقه عائق أسند التفويض 
املشار إليه في املادة األولى أعاله إلى السيد بشري إكدر، نائب املندوبية 

السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير بإقليم طانطان.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 1728.17 
الصادر في 11 من شوال 1438 )6 يوليو 2017( بتفويض اإلمضاء.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020(.

اإلمضاء : مصطفى الكتيري.

ق3درىلل3ئيسىدمليتدبىللآجلسىدألعلىىللسلطةىدلقض ئيةىرقمى98.20ى
ص ارىفيى6ىخآ ا ىدألولىى4  4ى))ى0ي 30ى3)3)(ىبتفويضىدإلمض ء

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

املتعلق باملجلس األعلى   100.13 على القانون التنظيمي رقم  بناء 
 1.16.40 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 
وال سيما   )2016 مارس   24(  1437 اآلخرة  من جمادى   14 بتاريخ 

املادة 63 منه ؛

1387 محرم   10 الصادر في   330.66  وعلى املرسوم امللكي رقم 
1967( بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره  أبريل   21(

وتتميمه ؛
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وعلى القرار الصادر في 7 جمادى األولى 1350 )20 سبتمبر 1931( 
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع 
1394 صفر   10 بتاريخ   2.73.312 رقم  باملرسوم  وتتميمه   تغييره 

)5 مارس 1974( وال سيما الفصل 20 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد املجدوبي اإلدري�ضي، رئيس قطب الشؤون 
اإلدارية والتكوين باملجلس األعلى للسلطة القضائية، اإلمضاء نيابة 
عن الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية على األوامر 
الصادرة لقضاة مختلف محاكم اململكة والعاملين بقطب الشؤون 
اإلدارية والتكوين للقيام بمأموريات داخل اململكة واملصادقة على 

وثائق  التعويضات التي تخصهم.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : مصطفى فارس.

ق3درىلل3ئيسىدمليتدبىللآجلسىدألعلىىللسلطةىدلقض ئيةىرقمى99.20ى
ص ارىفيى6ىخآ ا ىدألولىى4  4ى))ى0ي 30ى3)3)(ىبتفويضىدإلمض ء

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

املتعلق باملجلس األعلى   100.13 على القانون التنظيمي رقم  بناء 
 1.16.40 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 
وال سيما   )2016 مارس   24(  1437 اآلخرة  من جمادى   14 بتاريخ 

املادة 63 منه ،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد املجدوبي اإلدري�ضي، رئيس قطب الشؤون 
اإلدارية والتكوين باملجلس األعلى للسلطة القضائية، اإلمضاء نيابة 
عن الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية على املقاالت 
وحدة  تقوم  التي  بالنزاعات  املرتبطة  واملستنتجات  واملذكرات 
املتخذة التأديبية  القرارات  على  التوقيع  وكذا  بتدبيرها   املنازعات 

في حق املوظفين غير القضاة في إطار املجلس التأديبي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : مصطفى فارس.

ق3درىلل3ئيسىدمليتدبىللآجلسىدألعلىىللسلطةىدلقض ئيةىرقمى100.20ى

ص ارىفيى6ىخآ ا ىدألولىى4  4ى))ى0ي 30ى3)3)(ىبتفويضىدإلمض ء

الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية،

املتعلق باملجلس األعلى   100.13 على القانون التنظيمي رقم  بناء 

 1.16.40 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  القضائية  للسلطة 

وال سيما  )2016 مارس   24(  1437 اآلخرة  من جمادى   14  بتاريخ 

املادة 63 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد محمد املجدوبي اإلدري�ضي، رئيس قطب الشؤون 

اإلمضاء القضائية،  للسلطة  األعلى  باملجلس  والتكوين   اإلدارية 

أو التأشير نيابة عن الرئيس املنتدب للمجلس األعلى للسلطة القضائية 

على الوثائق املتعلقة بقطب الشؤون اإلدارية والتكوين.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : مصطفى فارس.

 ق3درىلوزي3ىدلفالحةىودلصيدىدلبح3يىودلتيآيةىدلق3ويةىودملي هىودلغ ب ت
 ((3(3 0ي 30) (((  4  4 خآ ا ىدألولى) (7 71.20)ص ارىفي) رقم)

ودلغ ب ت) ودملي هى دلق3ويةى ودلتيآيةى دلفالحةى وزي3ى ق3درى بتغييرى
 ((33( م رس) (49(  4 (( مح3م) في) ) دلص ارى (523.02 رقم)

دلق �ضيىبإع ا ىميحىدلقطعةىدلفالحيةىرقم)7))دلودقعةىبتجزئة)

تآاللتىمنىأمالكىدلدولةىدلخ صةىألحدىورثةىدملآيوحةىله)

س بق ىبإقليمىقلعةىدلس3دغية.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

من  22 في  الصادر   1.72.277 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 
ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( املعتبر بمثابة قانون يتعلق بمنح 
بعض الفالحين أراض فالحية أو قابلة للفالحة من أمالك الدولة 
الخاصة كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 06.01 الصادر بتنفيذه 
1425 القعدة  ذي  من   25 بتاريخ   1.04.252 رقم  الشريف   الظهير 

)7 يناير 2005( وال سيما الفصول من 15 إلى 19 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.01.108 الصادر في 29 من جمادى اآلخرة 1427 
)25 يوليو 2006( بتطبيق الظهير الشريف املشار إليه أعاله رقم 1.72.277 

بتاريخ 22 من ذي القعدة 1392 )29 ديسمبر 1972( ؛
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وبعد االطالع على قرار وزير الفالحة والتنمية القروية واملياه 

 )2002 1423 )19 مارس  4 محرم  523.02 الصادر في  والغابات رقم 

الواقعة بتجزئة تماللت من   27 بإعادة منح القطعة الفالحية رقم 

أمالك الدولة الخاصة بإقليم قلعة السراغنة ألحد ورثة املمنوحة له 

سابقا ؛

وعلى محضر أشغال اللجنة اإلقليمية املجتمعة يوم 8 يونيو  2000،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله 

رقم 523.02 الصادر في 4 محرم 1423 )19 مارس 2002( :

تسلم السيدة نعيمة امهيلة القطعة الفالحية من   - »املادة األولى. 

والواقعة  تماللت  بتجزئة  املحدثة   27 رقم  الخاصة  الدولة  »أمالك 

الشرقية، زمران  بجماعة  »العليا«  الزراعي  اإلصالح   »بتعاونية 

على املرسوم  املمنوحة سابقا لزوجها بناء  »بإقليم قلعة السراغنة، 

»رقم 2.77.310 بتاريخ 16 من شوال 1397 )30 سبتمبر 1977(.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 جمادى األولى 1441 )3 يناير 2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)19.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 11 يوليو 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Chimie في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

: industrielle

- Grade d’ingénieur industriel, délivré par l’Institut 
provincial supérieur industriel - Charleroi - Belgique - 
le 26 juin 1985, assorti du grade de candidat ingénieur 
industriel, délivré par le même institut - le 8 juillet 1983,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.
اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
رقم)20.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛
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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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

- Laurea magistrale in ingegneria civile, délivré par 
politecnico di Torino - Italie - le 27 mars 2018, assorti du 
laurea in ingegneria civile, délivré par la même école - le 
8 octobre 2013,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)21.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

: industriel

- Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale supérieure 
des mines de Douai - France, délivré - le 14 septembre 
2016,

مشفوعة بشهادة التقني العالي، تخصص : الكهروحيليات، النظم 

اآللية املسلمة من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر 

والبحث العلمي باملغرب بتاريخ 28 ديسمبر 2009.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
رقم)22.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛
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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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

: électrique et électromécanique

- Master degree program subject area electrical energetics, 
electrical engineering and electromechanics educational 
program electromechanical automation systems and 
electric drive, délivré par national metallurgical academy 
of Ukraine - le 30 janvier 2019, assorti du bachelor 
degree program subject area electromechanics, délivré 
par la même académie - le 21 juin 2017,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)23.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

: productique

- Diplôme d’ingénieur de l’Institut national des sciences 
appliquées de Lyon, spécialité : génie productique, France, 
délivré - le 21 novembre 2001,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)24.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

- Qualification d’ingénieur en génie civil, dans la spécialité 
construction civile et industrielle, délivrée par l’Institut 
polytechnique de Krasnodar, grade au drapeau rouge de 
travail - ex-URSS - le 21 juin 1986,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)25.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

- Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale supérieure 
des mines d’Ales de l’Institut mines-télécom - France - le 
29 janvier 2018,

العليا  املدارس  ولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)26.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 ؛



 8( الجريدة الرسميةعدد 6852 - 4 جمادى اآلخرة 1441 )30 يناير 2020( 

وعلى املرسوم رقم 2.04.89 الصادر في 18 من ربيع اآلخر 1425 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

فــــي التاليـــــة  الشهـــــادة  دولـــــة،  مهنــــدس  دبلــــوم  ملعـــادلــــة   تقبــــل 

: Electronique

- Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale supérieure 

de l’électronique et de ses applications, France, délivré 

le 1er octobre 2014, assorti du diplôme universitaire de 

technologie, spécialité : génie électrique et informatique 

industrielle, délivré par l’Institut universitaire de 

technologie de Cachan - Université Paris XI - France - le 

19 janvier 2012,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)27.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

- Diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale supérieure des 

mines de Douai - France - le 30 novembre 2016,

املدنية  الهندسة   : شعبة  املتخصص،  التقني  بدبلوم  مشفوعة 

املسلم من معهد التقنيين املتخصصين في األشغال العمومية بوجدة، 

فوج 2006.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
رقم)30.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

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

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 
الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Gestion de تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في
: projets et management

- Qualification master degree program subject area 
management education program project management, 
délivrée par national metallurgical academy of Ukraine - 
Ukraine - le 10 janvier 2019, assortie de la qualification 
de bachelier dans la spécialité génie civil, délivrée par 
l’Université technologique d’Etat de Maykop - Fédération 
de Russie - le 15 juillet 2016,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
رقم)56.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

- Qualification de master, dans la spécialité construction, 
délivrée par l’Université technique d’Etat de Tver - 
Fédération de Russie - le 11 juillet 2019, assortie de 
la qualification de bachelor, spécialité : construction, 
délivrée par la même université - le 10 juillet 2017,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
رقم)57.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

: mécanique

- Grade de bachelier en ingénierie )B.Ing( en génie 
mécanique, préparé et délivré au siège de l’Ecole de 
technologie supérieure - Université du Québec - Canada -  
le 7 octobre 2015,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)58.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

: énergétique

- Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale supérieure 

des mines de Douai - France - le 21 septembre 2017,

البناء  وتدبير  تكنولوجيا   : مسلك  املهنية،  باإلجازة  مشفوعة 

بمراكش  السماللية  العلوم  كلية  من  املسلمة  العمومية  واألشغال 

بتاريخ 22 فبراير 2011.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
رقم)59.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

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

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 
الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 
: mécanique, énergétique

- Grade académique de master : ingénieur civil mécanicien, 
à finalité spécialisée )génie énergétique(, délivré par la 
Faculté polytechnique - Université de Mons - Belgique, 
en l’année académique 2016-2017, assorti du grade 
académique de bachelier en science de l’ingénieur, 
orientation : ingénieur civil, délivré par la même université, 
en l’année académique 2013-2014,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)60.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie الشهــــادة التاليـــة فـــي   تقبــل ملعــادلـــة دبلـــوم مهندس دولـــة، 

: industriel

- Titre d’ingénieur diplôme de l’Institut national des 

sciences appliquées de Lyon, spécialité : génie industriel -  

France - délivré, le 1er octobre 2008,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)61.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

- Baccalauréat en ingénierie )B.Ing( en génie civil, préparé 

et délivré au siège de l’Ecole polytechnique - Université de 

Montréal - Canada - le 23 mars 2009,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)62.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

- Titre d’ingénieur diplôme de l’Ecole nationale supérieure 

des mines de Douai - France - le 4 janvier 2018,

املدنية  الهندسة   : شعبة  املتخصص،  التقني  بدبلوم  مشفوعة 

املسلم من معهد التقنيين املتخصصين في األشغال العمومية بمراكش، 

فوج 2007.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)63.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

- Grade de bachelier en ingénierie )B.Ing( en génie de la 

construction, préparé et délivré au siège de l’Ecole de 

technologie supérieure - Université du Québec - Canada -  

le 20 mars 2019,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

رقم)64.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

- Baccalauréat en ingénierie )génie civil(, préparé et délivré au 

siège de l’Université de Moncton - Canada - le 22 mai 2014,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
رقم)65.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

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

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 
الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

فـــــي التاليـــــة  الشهـــــــادة  دولــــــة،  مهنـــدس  دبلـــوم  ملعـــادلــــــة   تقبـــل 
: Micro-électronique

- Qualification master degree program subject area micro-
and nano-system technology, educational program 
microelectronic information systems, délivrée par 
Zaporizhzhia state engineering academy - Ukraine - le 
31 janvier 2019, assortie de la qualification bachelor 
degree, specialized in micro-and nanoelectronics, délivrée 
par la même académie - le 30 juin 2017,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
رقم)66.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

: électrique

- Diplôme d’ingénieur, spécialité : énergie, spécialité : 
Anglais, délivré par l’Ecole nationale supérieure 
d’ingénieurs de Poitiers - Université de Poitiers - France - 
le 25 septembre 2015,

الهندسة   : مسلك  والتقنيات،  العلوم  في  باإلجازة  مشفوعة 

بتاريخ  بسطات  والتقنيات  العلوم  كلية  من  املسلمة  الكهربائية 

6 ديسمبر 2012.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
رقم)67.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

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

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 
الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie civil تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

- Qualification master degree program subject area building 
and civil engineering, educational program industrial 
and civil construction, délivrée par Kryvyi Rih national 
University - Ukraine - le 31 décembre 2018, assortie de 
la qualification bachelor degree program subject area 
construction, délivrée par la même université - le 30 juin 
2017,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
رقم)68.20)ص ارىفي) )خآ ا ىدألولى)4  4 )4))ايسآبر)349)) 

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

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

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 
الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 
: électrique

- Qualification master degree, program subject area 
»electrical energetics, electrical engineering and 
electromechanics«, délivrée par Lviv polytechnic 
national University - Ukraine - le 31 mai 2019, assortie 
de la qualification bachelor degree field of study 
»electromechanics«, délivrée par la même université - le 
30 juin 2017,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 جمادى األولى 1441 )31 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)125.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Gestion تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

- Diplôme de doctorat en géographie humaine, économique 

et régionale, délivré par l’Université Paris Nanterre 

)membre de la Comue - Université Paris Lumières( - 

France - le 8 janvier 2019,

مشفوعة بشهادة مهندس الدولة، مسلك : هندسة التنمية املسلمة 

من املدرسة الوطنية للفالحة بمكناس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)126.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

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

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 
الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Finance contrôle de الشهادة التالية في  تقبل ملعادلة املاستر، 
: gestion audit

- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :  
finance contrôle comptabilité, spécialité : directions 
financières contrôle de gestion et audit, préparé  et délivré 
au siège de l’Université Reims Champagne Ardenne - 
France - le 4 avril 2018,

العلوم   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 
كلية  املسلمة من  والتدبير  االقتصاد   : مسار  والتدبير،  االقتصادية 

العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية باملحمدية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)127.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Monnaie banque في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة   تقبل 

: finance et assurance

- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention :  
monnaie, banque, finance, assurance, préparé et délivré au 
siège de l’Université de Montpellier - France - le 22 octobre 
2018, assorti de la licence d’études fondamentales, filière :  
sciences économiques et gestion, option : économie et 
gestion, délivrée par la Faculté des sciences juridiques, 
économiques et sociales Aïn Chock - Casablanca.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)128.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

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

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 
الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Microfinance تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Grade académique de master complémentaire en 
microfinance, sciences économiques et de gestion, 
préparé et délivré au siège de la Faculté Solvay Brussels 
school of economics and management de l’Université 
Libre de Bruxelles - Académie universitaire Wallonie -  
Bruxelles - Belgique, au titre de l’année académique 
2013-2014,

مشفوعة باإلجازة في العلوم االقتصادية، اختيار : اقتصاد املقاولة 
 - واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  من   املسلمة 

السوي�ضي بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.



 9( الجريدة الرسميةعدد 6852 - 4 جمادى اآلخرة 1441 )30 يناير 2020( 

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)129.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة التالية في  تقبل ملعادلة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، 

: Gestion administrative et commerciale

- Diplôme universitaire de technologie, spécialité : gestion 
administrative et commerciale des organisations, préparé 
et délivré au siège de l’Université de Besançon )membre 
de la Communauté d’universités et établissements - 
Université Bourgogne - Franche - Comté( - IUT de Belfort - 
Montbéliard - France - le 12 octobre 2018,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)130.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

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

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 
الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Risque et الشهادة التالية في  تقبل ملعادلة املاستر املتخصص، 
: marchés

- Diplôme de master à finalité professionnelle, mention : 
banque et finance, spécialité : banque : risques et marchés, 
préparé et délivré au siège de l’Université de Limoges - 
France - le 5 octobre 2009, assorti de la licence, mention :  
sciences économiques, dans le domaine sciences 
économiques et sociales, préparée et délivrée au siège de 
la même université - le 3 novembre 2006,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)131.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

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

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 
الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Transport et logistique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Qualification master’s degree program subject aera 
transport technology educational program transport 
systems and logistics, préparée et délivrée au siège de 
Kharkiv national automobile and highway University - 
Ukraine - le 31 décembre 2018, assortie de la qualification 
bachelor program subject area transport technologies, 
préparée et délivrée au siège de la même université - 
le 30 juin 2017,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)132.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 26 سبتمبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في اللسانيات :

اللسانيات   - واإلنسانية  االجتماعية  العلوم  ماجستير  شهادة   -

 واملعجمية العربية املسلمة من معهد الدوحة للدراسات العليا -

الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة   ،2019 ماي   30 بتاريخ  قطر 

األساسية، مسلك : الدراسات العربية املسلمة من كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية - ظهر  املهراز  بفاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)133.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة التالية في 

: Administration des entreprises

- Degree bachelor of arts in the business administration, 

préparé et délivré au siège de Bahcesehir University - 

République de Turquie - le 19 janvier 2018,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)134.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة التالية في 

: Economie

- Licence, mention : sciences économiques, dans le 

domaine sciences économiques et sociales, préparée et 

délivrée au siège de l’Université de Limoges - Limoges - 

France - le 3 novembre 2006,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)135.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Economie تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

- Diplôme de doctorat économie et société, délivré par 
l’Université Rennes 2 )membre de la Comue Université 
Bretagne Loire( - France - le 17 septembre 2019, assorti du 
diplôme de l’Ecole supérieure de commerce de Rennes -  
diplôme master’s degree, préparé et délivré au siège de 
l’Ecole supérieure de commerce de Rennes - France - le 
5 février 2010,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)136.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Sciences في  التالية  الشهادة  املتخصص،  املاستر  ملعادلة  تقبل 

: politiques

- Diplôme de l’Institut d’études politiques de Grenoble, 
Communauté Université Grenoble Alpes sciences PO 
Grenoble - France - le 12 février 2019,

مشفوعة بدبلوم معهد الدراسات السياسية والقانونية - العلوم 

العلوم السياسية والعالقات الدولية   : مسلك  الرباط،   - السياسية 

املسلم من الجامعة الدولية للرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)137.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة التالية في 

: Economie

- Degree of bachelor of arts in the business administration, 

préparé et délivré au siège de Bahcesehir University - 

République de Turquie - le 30 mai 2017,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)138.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Finance et normes تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية، الشهادة التالية في

: comptables internationales

- Diplôme de licence professionnelle management des 
organisations, spécialité : finance et normes comptables 
internationales dans le domaine droit, économie, gestion, 
préparé et délivré au siège de l’Université du Havre, 
Rouen - France - le 10 janvier 2014,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)

دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)

 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)139.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

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 

الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(

الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة التالية في 

: Economie

- Degree of bachelor of arts in the business administration, 

préparé et délivré au siège de Bahcesehir University - 

République de Turquie - le 18 janvier 2018,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق3درىللوزي3ىدمليتدبىلد ىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليم)
دلع ليىودلبحثىدلعلآيىدملكلفىب لتعليمىدلع ليىودلبحثىدلعلآي)
 ((3(3 4  4 )))0ي 30) 6)خآ ا ىدألولى) رقم)155.20)ص ارىفي)

بتحد0دىبعضىدملع االتىبينىدلشه ادت.

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

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 
الجامعية وأسالك  بتحديد اختصاص املؤسسات   )2004 يونيو   7(
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة، 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 للعلوم القانونية واالقتصادية 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 23 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit privé تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

- Diplôme de docteur de l’Université de Perpignan - droit 
privé, préparé et délivré au siège de l’Université de 
Perpignan - France - le 8 avril 2005, assorti du diplôme 
d’études approfondies droit, institutions, sociétés - 
méditerranée, Islam et Afrique francophones, préparé et 
délivré au siège de la même université, au titre de l’année 
universitaire 2000-2001,

وباإلجازة في الحقوق، تخصص : القانون الخاص املسلمة من كلية 
العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 6 جمادى األولى 1441 )2 يناير 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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مق3رىلوزي3ىدالقتص اىودمل ليةىوإصالحىدإلادر ىرقمى4194.19ىص ارىفيى47ىمنىصف3ى4  4ى)46ىأكتوب3ى349)(ىب لتخليىعنى

ملكيةىدلقطعىدألرضيةىدلالزمةىلبي ءىمق3ىدملجلسىدلجهويىللحس ب تىبإقليمىكلآيم

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

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

)17 يونيو 1992( وال سيما الفصل 28 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.18.256 الصادر في 24 من شعبان 1439 )11 ماي 2018( باملوافقة على التصميم والنظام املتعلق به 

املوضوعين لتهيئة جماعة كلميم بإقليم كلميم وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة ؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 27 مارس إلى غاية 29 ماي 2019 ؛

وبعد استشارة وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أسفله  بالجدول  املبينة  كلميم  بإقليم  للحسابات  الجهوي  املجلس  مقر  لبناء  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  يتخلى عن 

واملرسومة حدودها بلون أحمر في التصميم التجزيئي ذي املقياس 1/500 امللحق بأصل هذا املقرر :
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املادة الثانية. - يخول حق نزع امللكية إلى مدير أمالك الدولة.

املادة الثالثة. - ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1441 )16 أكتوبر 2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

:
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ص ارىفي) (102.20 دلحسيآةىرقم) (- تطودن) (- ق3درىلودلـيىخهـةىطيجة)

ب ملودفقةىعلىىق3در) ()(3(3 0ي 30) (((  4  4 خآ ا ىدألولى) (7

ع ملىإقليمىدلحسيآةىبإق3درىمخططىتيآيةىدلكتلةىدلعآ3دنية)

دلق3ويةىمل3كزىخآ عةىت مس وت.

والي جهة جهـة طنجة - تطوان - الحسيمة،

من  30 في  الصادر   1.60.063 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

بشأن توسيع نطاق العمارات   )1960 يونيو   25(  1379 ذي الحجة 

القروية ؛

فاتح جمادى في  الصادر   1.59.351 رقم  الشريف  الظهير   وعلى 

1959( في شأن التقسيم اإلداري للمملكة، 1379 )2 ديسمبر   اآلخرة 

1436 9 ذي الحجة  بتاريخ   2.15.716  كما وقع تغييره باملرسوم رقم 

)23 ديسمبر 2015( ؛

ربيع  8 في  الصادر   3978.19 رقم  الداخلية  وزير  قرار   وعلى 

اآلخر 1441 )5 ديسمبر 2019( بتفويض اإلمضاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يوافق على قرار عامل إقليم الحسيمة املتضمن إقرار مخطط 

املخطط  تامساوت،  ملركز جماعة  القروية  العمرانية  الكتلة  تنمية 

.05/ 2019/AUAH رقم

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بطنجة في 7 جمادى األولى 1441 )3 يناير 2020(.

اإلمضاء : محمد مهيدية.

*

* *

 ق3درىلع ملىإقليمىدلحسيآةىبإق3درىتصآيمىتيآية

دلكتلةىدلعآ3دنيةىمل3كزىخآ عةىت مس وت

عامل إقليم الحسيمة،

من  30 فـي  الصـادر   1.60.063 رقـم  الشـريــف  الظهيــر  على   بناء 

املتعلق بتنمية الكتل العمرانية   )1960 يونيو   25(  1379 ذي الحجة 

القروية وال سيما الفصل الثالث منه ؛

وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري 

والتنمية القروية واملياه والغابات بالحسيمة بتاريخ 16 أبريل 2019 ؛

وعلى موافقة ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 

بالحسيمة بتاريخ 18 أبريل 2019 ؛

وعلى نتائج البحث العلني املباشر من 17 ماي إلى 17 يونيو 2019 

بمقر جماعة تامساوت ؛

دورته  خالل  املجتمع  تامساوت  جماعة  مجلس  مداوالت  وعلى 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ 25 يوليو 2019 ؛

بتاريخ املنعقد  اجتماعها  خالل  التقنية  اللجنة  محضر   وعلى 

15 أكتوبر 2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تامساوت  جماعة  ملركز  العمرانية  الكتلة  تنمية  تصميم  يقر 

/05( امللحق بأصل هذا القرار. 2019/AUAH املخطط رقم(

املادة الثانية

الكتلة  تنمية  بإقرار مخطط  الحسيمة  إقليم  ينسخ قرار عامل 

العمرانية القروية ملركز الجماعة القروية تامساوت بإقليم الحسيمة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
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من ((( في) ص ارى (81.20 رقم) دمزورنى خآ عةى مجلسى ل3ئيسى  ق3درى

بتخطيطىحدوا) ()(349 م رس) )ف تحى (4  3 دام3 ) خآ ا ى

دلط3قىدلع مةىبجآ عةىدمزورنىبإقليمىدلحسيآة.

رئيس مجلس جماعة امزورن،

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( ؛

وعلى القانون رقم 7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة 

 1.81.254 وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414 

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

1403 رجب   2 فـــــي  الصــــادر   2.82.382 رقـــم  الـمـــرسوم   وعلى 

)16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

دورته  خالل  امزورن  جماعة  مجلس  مقرر  على  االطالع  وبعد 

العادية املنعقدة بتاريخ 3 أكتوبر 2019 ؛

وعلى البحث العلني املباشر من فاتح نوفمبر إلى 3 ديسمبر 2018 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  موافقة  وبعد 

وسياسة املدينة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العامة املبينة في الجدول أسفله  يؤذن بتخطيط حدود الطرق 

واملرسومة حدودها في التصاميم ذات املقياس 1/2000 املرفقة بأصل 

هذا القرار :

طوله ىب ملتر ع3ضه ىب ملتر رقمىدلط3يق

70 5 الشارع بين الشوارع رقم 13 و  15 و 91.

108 6/9.75 شارع قرب شارعي مليلية ووجدة.

140 10 تتمة شارع رقم 98 إلى غاية شارع 95.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بامزورن في 23 من جمادى اآلخرة 1440 )فاتح مارس 2019(.

اإلمضاء : فريد أوالد علوش.
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نظ مىموظفيىدإلادردتىدلع مة

نصوصىم صة

املجلس األعلى للحسابات

4  4 دألولى) خآ ا ى منى (4( في) ص ارى (2.19.1013 رقم)  م3سـومى

3)3)()بإحددثىتعويضىم صىعنىدلتدقيقىلف ئد ) )9)0ي 30)

دملوظفينىدملزدولينىمله مىدلتدقيقىب ملح كمىدمل لية.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 62.99 املتعلق بمدونة املحاكم املالية الصادر 

بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع اآلخر 1423 

)13 يونيو 2002( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.06.377 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 

بشأن النظام األسا�ضي الخاص بهيئة املتصرفين   )2010 أكتوبر   29(

املشتركة بين الوزارات، كما تم تغييره وتتميمه ؛

1432 من شوال   15 في  الصادر   2.11.471  وعلى املرسوم رقم 

)14 سبتمبر 2011( في شأن النظام األسا�ضي الخاص بهيئة املهندسين 

تغييره  وقع  كما  الوزارات،  بين  املشتركة  املعماريين  واملهندسين 

وتتميمه ؛

جمادى  6 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

األولى 1441 )2 يناير 2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يستفيد املوظفون الذين يزاولون فعليا مهام التدقيق باملحاكم 

األعلى  للمجلس  األول  للرئيس  بمقرر  الئحتهم  واملحددة  املالية، 

للحسابات، من تعويض خاص عن التدقيق تحدد مقاديره اإلجمالية 

على النحو التالي :

دملب لغىدلشه3يةى)ب لدرهم(دلدرخ ت

- متصرف من الدرجة الثانية، من الرتبة 1 إلى الرتبة 5.

- مهندس الدولة من الدرجة األولى.
3.540

- متصرف من الدرجة الثانية، الرتبة 6 فما فوق.

- مهندس الدولة من الدرجة املمتازة.
3.790

- متصرف من الدرجة األولى.

- مهندس رئيس من الدرجتين األولى واملمتازة.
5.580

املادة الثانية

إلى  الذي ينشر بالجريدة الرسمية،  يسند تنفيذ هذا املرسوم، 

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في 13 من جمادى األولى 1441 )9 يناير 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة

ق3درىلوزي3ىدالقتص اىودمل ليةىوإصالحىدإلادر ىرقم)4024.19)ص ارىفي)4))منىربيعىدام3)4  4 )48)ايسآبر)349)()بتغييرىق3در)

وزي3ىدالقتص اىودمل ليةىرقم)3483.15)بت ريخ))4)منىمح3م)7) 4 )6))أكتوب3)345)()بتعيينىمآثليىدإلادر ىودملوظفينىفي)

دللج نىدإلادريةىدملتس ويةىدألعض ء)دملختصةىإزدء)موظفيىإادر ىدلجآ ركىودلض3دئبىغيرىدملب ش3 .

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء على قرار وزير االقتصاد واملالية رقم 3483.15 الصادر في 12 من محرم 1437 )26 أكتوبر 2015( بتعيين ممثلي اإلدارة 

واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى 

تغير، على النحو التالي، مقتضيات املادة األولى من قرار وزير االقتصاد واملالية املشار إليه أعاله رقم 3483.15 الصادر في 

12 من محرم 1437 )26 أكتوبر 2015( :

»املادة األولى. -  يعين ................................................................................................. كما يلي :

»اإلدارة املركزية :

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

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

»II. - األقاليم والعماالت :

»الرباط، سال، الصخيرات - تمارة، الخميسات، القنيطرة، سيدي سليمان، سيدي قاسم، فاس، موالي يعقوب، صفرو، 

»تاونات، مكناس، الحاجب، إفران، خنيفرة، ميدلت، الراشيدية، بوملان.«

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

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

السلطان، درب   - الفداء  مسيك،  بن  الحسني،  الحي  الشق،  عين  املحمدي،  الحي   - السبع  عين  البيضاء-أنفا،   »الدار 

»سيدي البرنو�ضي، موالي رشيد، املحمدية، النواصر، مديونة، سطات، برشيد، بنسليمان، خريبكة، بني مالل، الفقيه بن صالح، 

»أزيالل.
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دللجية

رقم
دلدرخ تدإلط رىأوىدألط3

مآثلوىدملوظفينمآثلوىدإلادر 

دليودبدل3سآيوندليودبدل3سآيون

املتصرفون1

- حسن بتبراتين )بصفة رئيس(متصرف من الدرجة األولى

- أحمد جييد )بصفة نائب الرئيس(

- عبد هللا لحلو

- علي أعدي

- سعيد مكتفي

- عمر ادليز
بدون تغييربدون تغيير متصرف من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

2

املهندسون الرؤساء 

واملهندسون املعماريون 

 الرؤساء 

ومهندسو الدولة ومهندسو 

التطبيق

مهندس رئيس من الدرجة املمتازة

- حسن بتبراتين )بصفة رئيس(

- أحمد جييد )بصفة نائب الرئيس(

- عبد هللا لحلو 

- علي أعدي
بدون تغييربدون تغيير

مهندس معماري رئيس من الدرجة 

املمتازة

مهندس رئيس من الدرجة األولى

مهندس معماري رئيس من الدرجة األولى

مهندس دولة من الدرجة املمتازة

مهندس دولة من الدرجة األولى

مهندس تطبيق من الدرجة املمتازة

مهندس تطبيق من الدرجة األولى

املحررون3

محرر من الدرجة األولى

- حسن بتبراتين )بصفة رئيس(

- أحمد جييد )بصفة نائب الرئيس(

- سعيد مكتفي

- دليلة عدنان
بدون تغييربدون تغيير

محرر من الدرجة الثانية

محرر من الدرجة الثالثة

محرر من الدرجة الرابعة

التقنيون4

تقني من الدرجة األولى
- حسن بتبراتين )بصفة رئيس(

- أحمد جييد )بصفة نائب الرئيس(

- عبد هللا لحلو

- علي أعدي

- دليلة عدنان

- عمر ادليز

بدون تغييربدون تغيير
تقني من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

املساعدون التقنيون5

- حسن بتبراتين )بصفة رئيس(مساعد تقني من الدرجة األولى

- أحمد جييد )بصفة نائب الرئيس(

- عبد هللا لحلو

- علي أعدي

- سعيد مكتفي

- عمر ادليز

بدون تغييربدون تغيير مساعد تقني من الدرجة الثانية

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

املساعدون اإلداريون6

- حسن بتبراتين )بصفة رئيس(مساعد إداري من الدرجة األولى

- أحمد جييد )بصفة نائب الرئيس(

- عبد هللا لحلو

- دليلة عدنان

- علي أعدي

- سعيد مكتفي

بدون تغييربدون تغيير مساعد إداري من الدرجة الثانية

مساعد إداري من الدرجة الثالثة

»طنجة - أصيلة، الفحص - أنجرة، تطوان، املضيق - الفنيدق، شفشاون، العرائش، وزان.

دللجية

رقم
دلدرخ تدإلط رىأوىدألط3

مآثلوىدملوظفينمآثلوىدإلادر 

دليودبدل3سآيوندليودبدل3سآيون

املتصرفون1

- رشيد مليموني )بصفة رئيس(متصرف من الدرجة األولى

- مراد بوشعرة )بصفة نائب 

الرئيس(

- محمدين بادي

- حميد حسني

- املهدي بن داود

- أحمد لعفو
بدون تغييربدون تغيير متصرف من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

2

املهندسون الرؤساء 

واملهندسون املعماريون 

 الرؤساء 

ومهندسو الدولة ومهندسو 

التطبيق

مهندس رئيس من الدرجة املمتازة

- مراد بوشعرة - رشيد مليموني )بصفة رئيس(

)بصفة نائب 

الرئيس(

بدون تغييربدون تغيير

مهندس معماري رئيس من الدرجة 

املمتازة

مهندس رئيس من الدرجة األولى

مهندس معماري رئيس من الدرجة األولى

مهندس دولة من الدرجة املمتازة

مهندس دولة من الدرجة األولى

مهندس تطبيق من الدرجة املمتازة

مهندس تطبيق من الدرجة األولى

املحررون3

محرر من الدرجة األولى
- رشيد مليموني )بصفة رئيس(

- مراد بوشعرة )بصفة نائب 

الرئيس(

- محمدين بادي

- عبد الرحيم قلوش
بدون تغييربدون تغيير

محرر من الدرجة الثانية

محرر من الدرجة الثالثة

محرر من الدرجة الرابعة
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التقنيون4

- رشيد مليموني )بصفة رئيس(تقني من الدرجة األولى

- مراد بوشعرة )بصفة نائب 

الرئيس(

- محمدين بادي

- حميد حسني

- عبد الرحيم قلوش

- بدون تغيير

بدون تغييربدون تغيير
تقني من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

املساعدون التقنيون5

- رشيد مليموني )بصفة رئيس(مساعد تقني من الدرجة األولى

- مراد بوشعرة )بصفة نائب 

الرئيس(

- محمدين بادي

- حميد حسني

- املهدي بن داود

- نوال حدر

بدون تغييربدون تغيير مساعد تقني من الدرجة الثانية

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

املساعدون اإلداريون6

- رشيد مليموني )بصفة رئيس(مساعد إداري من الدرجة األولى

- مراد بوشعرة )بصفة نائب 

الرئيس(

- محمدين بادي

- حميد حسني
بدون تغييربدون تغيير مساعد إداري من الدرجة الثانية

مساعد إداري من الدرجة الثالثة

»الناظور، وجدة - انجاد، الحسيمة، تازة، الدريوش، جرسيف، بركان، تاوريرت، جرادة، فجيج.

دللجية

رقم
دلدرخ تدإلط رىأوىدألط3

مآثلوىدملوظفينمآثلوىدإلادر 

دليودبدل3سآيوندليودبدل3سآيون

1

املتصرفون

واملهندسون الرؤساء 

واملهندسون املعماريون 

 الرؤساء 

ومهندسو الدولة ومهندسو 

التطبيق

متصرف من الدرجة األولى

- الحسين الزروقي )بصفة رئيس(

- محمد زويري )بصفة نائب 

الرئيس(

- محمد البعون

- زهير يافتاح

بدون تغييربدون تغيير

متصرف من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

مهندس رئيس من الدرجة املمتازة

مهندس معماري رئيس من الدرجة 

املمتازة

مهندس رئيس من الدرجة األولى

مهندس معماري رئيس من الدرجة األولى

مهندس دولة من الدرجة املمتازة

مهندس دولة من الدرجة األولى

مهندس تطبيق من الدرجة املمتازة

مهندس تطبيق من الدرجة األولى

املحررون2

محرر من الدرجة األولى

بدون تغييربدون تغييربدون تغيير- الحسين الزروقي )بصفة رئيس(
محرر من الدرجة الثانية

محرر من الدرجة الثالثة

محرر من الدرجة الرابعة

التقنيون3

تقني من الدرجة األولى

- الحسين الزروقي )بصفة رئيس(

- بدون تغيير

- محمد البعون

- زهير يافتاح
بدون تغييربدون تغيير

تقني من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

املساعدون التقنيون4

- الحسين الزروقي )بصفة رئيس(مساعد تقني من الدرجة األولى

- بدون تغيير

- محمد البعون

- زهير يافتاح

- مونية حرمة هللا

- نادية السهلي

بدون تغييربدون تغيير مساعد تقني من الدرجة الثانية

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

املساعدون اإلداريون5

مساعد إداري من الدرجة األولى
- الحسين الزروقي )بصفة رئيس(

- بدون تغيير

- محمد البعون

- زهير يافتاح
بدون تغييربدون تغيير مساعد إداري من الدرجة الثانية

مساعد إداري من الدرجة الثالثة

»مراكش، الرحامنة، شيشاوة، الصويرة، الحوز، قلعة السراغنة، ورزازات، تنغير، زاكورة، آسفي، اليوسفية، الجديدة، 

»سيدي بنور.
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دللجية

رقم
دلدرخ تدإلط رىأوىدألط3

مآثلوىدملوظفينمآثلوىدإلادر 

دليودبدل3سآيوندليودبدل3سآيون

1

املتصرفون

واملهندسون الرؤساء 

واملهندسون املعماريون 

 الرؤساء 

ومهندسو الدولة ومهندسو 

التطبيق

متصرف من الدرجة األولى

- عز العرب الرحماني )بصفة 

رئيس(

- عبد الكريم الشرادي )بصفة نائب 

الرئيس(

- محمد الصالحي

- عبد اللطيف بصوري
بدون تغييربدون تغيير

متصرف من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

مهندس رئيس من الدرجة املمتازة

مهندس معماري رئيس من الدرجة 

املمتازة

مهندس رئيس من الدرجة األولى

مهندس معماري رئيس من الدرجة األولى

مهندس دولة من الدرجة املمتازة

مهندس دولة من الدرجة األولى

مهندس تطبيق من الدرجة املمتازة

مهندس تطبيق من الدرجة األولى

املحررون والتقنيون2

محرر من الدرجة األولى

- عز العرب الرحماني )بصفة 

رئيس(

- عبد الكريم الشرادي )بصفة نائب 

الرئيس(

- محمد الصالحي

- عبد اللطيف بصوري

بدون تغييربدون تغيير

محرر من الدرجة الثانية

محرر من الدرجة الثالثة

محرر من الدرجة الرابعة

تقني من الدرجة األولى

تقني من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

املساعدون التقنيون3

- عز العرب الرحماني )بصفة مساعد تقني من الدرجة األولى

رئيس(

- عبد الكريم الشرادي )بصفة نائب 

الرئيس(

- محمد الصالحي

- عبد اللطيف بصوري

- عبد اللطيف ادياسين

- عبد الغني األزهري

بدون تغييربدون تغيير
مساعد تقني من الدرجة الثانية

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

املساعدون اإلداريون4

- عز العرب الرحماني )بصفة مساعد إداري من الدرجة األولى

رئيس(

- عبد الكريم الشرادي )بصفة نائب 

الرئيس(

- محمد الصالحي

- عبد اللطيف بصوري
بدون تغييربدون تغيير مساعد إداري من الدرجة الثانية

مساعد إداري من الدرجة الثالثة

»أكادير - إداوتنان، إنزكان، آيت ملول، شتوكة آيت باها، تارودانت، تيزنيت، سيدي إفني، كلميم، طاطا، طانطان، العيون، 

»طرفاية، بوجدور، أسا الزاك، السمارة، واد الذهب، أوسرد.

دللجية

رقم
دلدرخ تدإلط رىأوىدألط3

مآثلوىدملوظفينمآثلوىدإلادر 

دليودبدل3سآيوندليودبدل3سآيون

1

املتصرفون

واملهندسون الرؤساء 

واملهندسون املعماريون 

 الرؤساء 

ومهندسو الدولة ومهندسو 

التطبيق

متصرف من الدرجة األولى

- عبد هللا دريش )بصفة رئيس(

- لحسن حر�ضي )بصفة نائب 

الرئيس(

- الحسين املودن

- حسن حمزاوي

بدون تغييربدون تغيير

متصرف من الدرجة الثانية

متصرف من الدرجة الثالثة

مهندس رئيس من الدرجة املمتازة

مهندس معماري رئيس من الدرجة 

املمتازة

مهندس رئيس من الدرجة األولى

مهندس معماري رئيس من الدرجة األولى

مهندس دولة من الدرجة املمتازة

مهندس دولة من الدرجة األولى

مهندس تطبيق من الدرجة املمتازة

مهندس تطبيق من الدرجة األولى



عدد 6852 - 4 جمادى اآلخرة 1441 )30 يناير 2020(الجريدة الرسمية     543

املحررون2

محرر من الدرجة األولى

- عبد هللا دريش )بصفة رئيس(

- لحسن حر�ضي )بصفة نائب 

الرئيس(

- الحسين املودن

- حسن حمزاوي

بدون تغييربدون تغيير محرر من الدرجة الثانية

محرر من الدرجة الثالثة

محرر من الدرجة الرابعة

التقنيون3

تقني من الدرجة األولى

- عبد هللا دريش )بصفة رئيس(

- لحسن حر�ضي )بصفة نائب 

الرئيس(

- الحسين املودن

- حسن حمزاوي

بدون تغييربدون تغيير تقني من الدرجة الثانية

تقني من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

املساعدون التقنيون4

- عبد هللا دريش )بصفة رئيس(مساعد تقني من الدرجة األولى

- لحسن حر�ضي )بصفة نائب الرئيس(

- الحسين املودن

- العربي ترهوت

- حسن حمزاوي

- صالح الخركي

بدون تغييربدون تغيير مساعد تقني من الدرجة الثانية

مساعد تقني من الدرجة الثالثة

املساعدون اإلداريون5

- عبد هللا دريش )بصفة رئيس(مساعد إداري من الدرجة األولى

- لحسن حر�ضي )بصفة نائب 

الرئيس(

- الحسين املودن

- حسن حمزاوي
بدون تغييربدون تغيير مساعد إداري من الدرجة الثانية

مساعد إداري من الدرجة الثالثة

املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

ق3درىلوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليمىدلع ليىودلبحث)

 4  4 دألول) ربيعى منى في) )) ص ارى (4028.19 رقم) دلعلآيى

بتتآيمىق3درىوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوين) ()(349 ))))نوفآبر)

دملنهيىرقم)1542.15)بت ريخ))47)منىرخب)6) 4 )6)م ي)345)) 

بإحددثىوتأليفىدللج نىدإلادريةىدملتس ويةىدألعض ء)دملختصة)

قط ع) (- دملنهي) ودلتكوينى دلوطييةى دلتربيةى وزدر ى موظفيى إزدء)

دلتربيةىدلوطيية.

العالي والبحث  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي،

بناء على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم 1542.15 

الصادر في 17 من رجب 1436 )6 ماي 2015( بإحداث وتأليف اللجان 

التربية  وزارة  موظفي  إزاء  املختصة  األعضاء  املتساوية  اإلدارية 

الوطنية والتكوين املنهي - قطاع التربية الوطنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

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

 1542.15 رقم  أعاله  إليه  املشار  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية 

الصادر في 17 من رجب 1436 )6 ماي 2015( :

 »املادة األولى. - تحدث اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء................

»كما يلي :

»	)دإلادر ىدمل3كزية):

»-)دل3مزىرقم)34)-

دللجية

رقم
دإلط رىأوىدألط3

مآثلوىدملوظفينمآثلوىدإلادر 

دليودبدل3سآيوندليودبدل3سآيون

3333أساتذة التعليم العالي.01/01

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

4444املتصرفون واملتصرفون التربويون.14/01

............................................................املمونون.15/01

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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ق3درىلوزي3ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهيىودلتعليمىدلع ليىودلبحث)
 4  4 دألول) ربيعى منى في) )) ص ارى (4029.19 رقم)  دلعلآيى
دلوطيية) دلتربيةى وزي3ى ق3درى بتتآيمى ()(349 نوفآبر) ((((
4 (6 منىشودل) ((5 ( بت ريخ) (2858.15  ودلتكوينىدملنهيىرقم)
ودملوظفين دإلادر ى مآثليى 345)(بتعيينى أغسطس) (44( 
موظفي) دملختصةىإزدء) فيىدللج نىدإلادريةىدملتس ويةىدألعض ء)
وزدر ىدلتربيةىدلوطييةىودلتكوينىدملنهي)-)قط عىدلتربيةىدلوطيية.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم 2858.15 
بتعيين ممثلي   )2015 أغسطس   11(  1436 من شوال   25 الصادر في 
اإلدارة واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء 
موظفي وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي - قطاع التربية الوطنية، 

كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى من قرار وزير  مقتضيات  التالي،  النحو  على  تتمم، 
 2858.15 رقم  أعاله  إليه  املشار  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية 

الصادر في 25 من شوال 1436 )11 أغسطس 2015(  :

»املادة األولى. - يعين.................................. على الشكل التالي :

»	)دإلادر ىدمل3كزية):

»-)دل3مزىرقم)34)-

دللجية

رقم
دإلط رىأوىدألط3

مآثلوىدملوظفينمآثلوىدإلادر 

دليودبدل3سآيوندليودبدل3سآيون

...............أساتذة التعليم العالي.01/01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............املتصرفون واملتصرفون التربويون.14/01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

...............املمونون.15/01

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

)الباقي بدون تغيير.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

في) ص ارى (4023.19 رقم) ودلبيئةى ودملع انى دلط قةى لوزي3ى ق3درى

3))منىربيعىدام3)4  4 )47)ايسآبر)349)()بتحد0دىش3وط)

من) دلتقييينى دملس عد0نى توظيفى مب رد ى وب3دمجى وإخ3دءدتى

دلدرخةىدلث لثةىبوزدر ىدلط قةىودملع انىودلبيئة.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

 بناء على املرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432

)25 نوفمبر 2011( بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف 

في املناصب العمومية، كما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 3 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 

بشأن النظام األسا�ضي الخاص بهيئة املساعدين   )2010 أكتوبر   29(

التقنيين املشتركة بين الوزارات، كما وقع تغييره وتتميمه، وال سيما 

املادة 10 منه ؛

وبعد تأشيرة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تفتح مباراة توظيف املساعدين التقنيين من الدرجة الثالثة بقرار 

لوزير الطاقة واملعادن والبيئة.

يتضمن قرار فتح املباراة وجوبا ما يلي :

العلمية  الشهادات  سيما  ال  املباراة،  في  املشاركة  شروط   -  1
واملهارات  الكفاءات  الحال،  اقت�ضى  وإن  املطلوبة،  والتخصصات 

العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة املطلوب شغلها ؛

2 - تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

3 - عدد املناصب املتبارى بشأنها، وعند االقتضاء، عدد املناصب 
املحتفظ بها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

املكلفة  اإلدارة  وعنوان  الترشيحات  إليداع  املحدد  األجل   -  4

باستقبالها ؛

5 - الئحة مقرات العمل التي سيعين فيها املترشحون الناجحون، 

كلما كان ذلك في اإلمكان.

ينشر هذا القــرار وجوبا خمسـة عشــر )15( يومـــا، عــلى األقــل، قبل 

وعلى بوابة  في صحيفتيــن وطنيتــيـــن،  آخر أجل إليداع الترشيحات، 

التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 

بكل  ونشره  تعميمه  يمكن  كما  والبيئة،  واملعادن  الطاقة  لوزارة 

الوسائل األخرى املتاحة.
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املادة 2

الثالثة  الدرجة  من  التقنيين  املساعدين  توظيف  مباراة  تفتح 

في وجه املترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل املنهي املسلمة من 

للمرسوم  طبقا  الشهادة  هذه  لتسليم  املؤهلة  املؤسسات  طرف 

)1987 يناير   9(  1407 جمادى األولى   8 الصادر في    2.86.325  رقم 

بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي، أو إحدى الشهادات املحددة 

طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 3

يتم نشر الئحة املترشحين املقبولين الجتياز املباراة على بوابة 

التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 

ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء  لوزارة الطاقة واملعادن والبيئة، 

للمعنيين باألمر الجتياز االختبارات.

املادة 4

بينهم  من  على األقل،  أعضاء   )3( تتألف لجنة املباراة من ثالثة 

رئيس، يعينون بقرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة، من بين موظفين 

ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة املتبارى بشأنها، يختارون بناء على 

كفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية واملهنية في التخصصات املطلوبة.

ويمكن أن تضم هذه اللجنة أعضاء آخرين يتم اختيارهم بناء على 

مؤهالتهم وما يتوفرون عليه من خبرة في مواد االختبارات.

املادة 5

تتألف لجنة أو لجان الحراسة من ثالثة )3( أعضاء على األقل لكل 

لجنة، من بينهم رئيس، يعينون بقرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة.

املادة 6

تشتمل املباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي أو تطبيقي، تحدد 

مواضيعهما ومددهما ومعامالتهما كما يلي :

دملع ملدملد دالمتب ر

1 - دمتب رىكت بي : موضوع أو أسئلة ترتبط بالتخصص املطلوب 

أو باملهام واملهارات املهنية املرتبطة بالوظائف املطلوب شغلها.

3ثالث )3( ساعات

2 - دمتب رىشفويىأوىتطبيقي : تناقش فيه لجنة املباراة مع املترشح 

التخصص  في  تطبيقي  الختبار  تخضعه  أو  مختلفة،  مواضيع 

املطلوب، وذلك بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة املهام أو 

الوظائف املرتبطة بالدرجة املتبارى بشأنها.

ما بين 15 و 30 

دقيقية

2

ويراعى في املواضيع املطروحة في إطار هذه االختبارات املستوى 
 العلمي وطبيعة التخصصات املطلوبة وكذا متطلبات ممارسة املهام

أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املطلوب شغلها.

املادة 7

20، وتعتبـر  0 و  تمنح عن كل اختبار نقـطـة عددية تتراوح ما بين 
إقصائية كل نقـطـة تساوي أو تقل عن 5 من 20.

املادة 8

املترشحون  التطبيقي  أو  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 
الحاصلون على نقطة ال تقل عن 12 من 20 في االختبار الكتابي.

املادة 9

في حدود عدد  تحصر لجنة املباراة الئحة املترشحين الناجحين، 
املناصب املتبارى بشأنها، والئحة االنتظار، مرتبين حسب االستحقاق، 
20 من   10  من بين املترشحين الحاصلين على معدل عام ال يقل عن 

 12 مع مراعاة مقتضيات املادة  دون الحصول على نقطة إقصائية، 
28 من ذي 2.11.621 الصادر في   من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 

الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011(.

املادة 10

االنتظار، الئحة  ذلك  في  بما  للمباراة،  النهائية  النتائج   تنشر 
على بوابة التشغيل العمومي  أعاله،   9 مع مراعاة مقتضيات املادة 
الطاقة  لوزارة  اإللكتروني  وباملوقع   www.emploi-public.ma
بها  أجريت  التي  وباألماكن  الوزارة  بمقر  وتعلق  والبيئة،  واملعادن 

املباراة.

املادة 11

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من ربيع اآلخر 1441 )17 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

وزارة الثقافة والشباب والرياضة

ب سم) دل3سآيى دلي طقى ودل3ي ضة،) ودلشب بى دلثق فةى لوزي3ى ق3درى

4  4 ربيعىدام3) منى ((4 في) ص ارى (4026.19  دلحكومةىرقم)

)48)ايسآبر)349)()بتحد0دىش3وطىوإخ3دءدتىوب3دمجىمب ردتي)

ودملهيدسين) دألولىى دلدرخةى منى دلدولةى مهيد�ضيى توظيفى

دملعآ ريينىمنىدلدرخةىدألولىىبقط عىدالتص ل.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء على املرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432

)25 نوفمبر 2011( بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف 

في املناصب العمومية، حسبما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 3 منه ؛
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1432 من شوال   15 في  الصادر   2.11.471  وعلى املرسوم رقم 
)14 سبتمبر 2011( في شأن النظام األسا�ضي الخاص بهيئة املهندسين 
تغييره  تم  حسبما  الوزارات،  بين  املشتركة  املعماريين  واملهندسين 

وتتميمه، وال سيما املادتين 7 و 8 منه ؛

وبعد تأشيرة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تفتح مباراتا توظيف مهند�ضي الدولة من الدرجة األولى واملهندسين 
املعماريين من الدرجة األولى بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بقطاع 

االتصال، كلما دعت ضرورة املصلحة لذلك.

يتضمن قرار فتح املباراة وجوبا ما يلي :

العلمية  الشهادات  سيما  ال  املباراة،  في  املشاركة  شروط   -  1
واملهارات  الكفاءات  الحال،  اقت�ضى  وإن  املطلوبة،  والتخصصات 

العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة املطلوب شغلها ؛

2 - تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

3 - عدد املناصب املتبارى بشأنها، وعند االقتضاء، عدد املناصب 
املحتفظ بها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

املكلفة  اإلدارة  وعنوان  الترشيحات  إليداع  املحدد  األجل   -  4
باستقبالها ؛

5 - الئحة مقرات العمل التي سيعين فيها املترشحون الناجحون، 
كلما كان ذلك في اإلمكان.

عــلى األقــل،  يومـــا،   )15( وينشر هذا القــرار وجوبا خمسـة عشــر 
وعلى  في صحيفتيــن وطنيتــيـــن،  الترشيحات،  قبل آخر أجل إليداع 
املوقع  وعلى   www.emploi-public.ma العمومي  التشغيل  بوابة 
اإللكتروني لقطاع االتصال، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل 

األخرى املتاحة.

املادة 2

تفتح مباراة توظيف مهند�ضي الدولة من الدرجة األولى في وجه 
املترشحين الحاصلين على شهادة »مهندس الدولة« مسلمة من طرف 
املدارس أو املعاهد أو املؤسسات الجامعية الوطنية املؤهلة لتسليمها، 
أو إحدى الشهادات املحددة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها 

العمل.

املادة 3

األولى الدرجة  من  املعماريين  املهندسين  توظيف  مباراة   تفتح 
في وجه املترشحين الحاصلين على شهادة »مهندس معماري« املسلمة 
أو إحدى الشهادات  من طرف املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية، 

املحددة طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 4

يتم نشر الئحة املترشحين املقبولين الجتياز املباراة على بوابة 

التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 

للمعنيين باألمر  لقطاع االتصال، ويعتبر هذا النشر بمثابة استدعاء 

الجتياز االختبارات.

املادة 5

بينهم  من  على األقل،  أعضاء   )3( تتألف لجنة املباراة من ثالثة 

االتصال،  بقطاع  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  يعينون  رئيس، 

من بين موظفين ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة املتبارى بشأنها، 

يختارون بناء على كفاءتهم ومؤهالتهم العلمية واملهنية في التخصصات 

املطلوبة.

عملهم  يزاولون  آخرين  أعضاء  اللجنة  هذه  تضم  أن  ويمكن 

بإدارات أخرى معترف بكفاءتهم وما يتوفرون عليه من خبرة في مواد 

االختبارات.

املادة 6

على األقل  أعضاء   )3( تتألف لجنة أو لجان الحراسة من ثالثة 

لكل لجنة، من بينهم رئيس، يعينون بقرار للسلطة الحكومية املكلفة 

بقطاع االتصال.

املادة 7

 تشتمل املبارتان على اختبارين كتابيين واختبار شفوي أو تطبيقي

أو هما معا، تحدد مواضيعها ومددها ومعامالتها كما يلي :

4)-)دالمتب ردنىدلكت بي ن):

دملع ملدملد دالمتب ر

1ساعتان )2(موضوع عام يتعلق بقطاع االتصال.

بالتخصصات أو  املطلوب  بالتخصص  ترتبط  أسئلة  أو   موضوع 

املطلوبة أو املهام املرتبطة بالوظائف املطلوب شغلها.

4أربع )4( ساعات

))-)دالمتب رىدلشفويىأوىدلتطبيقيىأوىهآ ىمع ):

دملع ملدملد دالمتب ر

تناقش فيه لجنة املباراة مع املترشح مواضيع وقضايا مختلفة، 

أو تخضعه الختبار تطبيقي في التخصص املطلوب، وذلك بهدف 

املرتبطة  الوظائف  أو  املهام  ممارسة  على  قدرته  مدى  تقييم 

بالدرجة املتبارى بشأنها.

ما بين 15 و 30 

دقيقة

3

ويراعى في املواضيع املطروحة في إطار هذه االختبارات املستوى 
 العلمي وطبيعة التخصصات املطلوبة وكذا متطلبات ممارسة املهام

أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املطلوب شغلها.
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املادة 8

20، وتعتبـر  0 و  تمنح عن كل اختبار نقـطـة عددية تتراوح ما بين 
إقصائية كل نقـطـة تساوي أو تقل عن 5 من 20.

املادة 9

املترشحون  التطبيقي  أو  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 
الحاصلون على معدل ال يقل عن 12 من 20 في االختبارين الكتابيين 

دون الحصول على نقطة إقصائية.

املادة 10

حدود  في  الناجحين،  املترشحين  الئحة  املباراة  لجنة  تحصر 
حسب  مرتبين  االنتظار،  والئحة  بشأنها،  املتبارى  املناصب  عدد 
االستحقاق، من بين املترشحين الحاصلين على معدل عام ال يقل عن 
10 من 20 دون الحصول على نقطة إقصائية، مع مراعاة مقتضيات 
الصادر في   2.11.621 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم   12 املادة 

28 من ذي الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011(.

املادة 11

مع  في ذلك الئحة االنتظار،  بما  للمباراة،  النهائية  النتائج  تنشر 
مراعاة مقتضيات املادة 10 أعاله، وجوبا على بوابة التشغيل العمومي 
االتصال،  لقطاع  اإللكتروني  وباملوقع   www.emploi-public.ma

وتعلق بمقر اإلدارة املعنية وباألماكن التي أجريت فيها االختبارات.

املادة 12

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

ب سم) دل3سآيى دلي طقى ودل3ي ضة،) ودلشب بى دلثق فةى لوزي3ى ق3درى
 4  4 ربيعىدام3) منى ((4 في) ص ارى (4027.19 دلحكومةىرقم)
349)()بتحد0دىش3وطىوإخ3دءدتىوب3دمجىمب رد ) )48)ايسآبر)
بقط ع) دلث لثةى دلدرخةى منى دلتقييينى دملس عد0نى توظيفى

دالتص ل.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء على املرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432
)25 نوفمبر 2011( بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف 

في املناصب العمومية، حسبما تم تغييره وتتميمه، وال سيما املادة 3 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 
بشأن النظام األسا�ضي الخاص بهيئة املساعدين   )2010 أكتوبر   29(
التقنيين املشتركة بين الوزارات، حسبما تم تغييره وتتميمه، وال سيما 

املادة 10 منه ؛

وبعد تأشيرة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الثالثة  الدرجة  من  التقنيين  املساعدين  توظيف  مباراة  تفتح 

بقرار للسلطة الحكومية املكلفة بقطاع االتصال، كلما دعت ضرورة 

املصلحة لذلك.

يتضمن قرار فتح املباراة وجوبا ما يلي :

العلمية  الشهادات  سيما  ال  املباراة،  في  املشاركة  شروط   -  1

واملهارات  الكفاءات  الحال،  اقت�ضى  وإن  املطلوبة،  والتخصصات 

العملية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة املطلوب شغلها ؛

2 - تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

3 - عدد املناصب املتبارى بشأنها، وعند االقتضاء، عدد املناصب 

املحتفظ بها وفق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

املكلفة  اإلدارة  وعنوان  الترشيحات  إليداع  املحدد  األجل   -  4

باستقبالها ؛

5 - الئحة مقرات العمل التي سيعين فيها املترشحون الناجحون، 

كلما كان ذلك في اإلمكان.

عــلى األقــل،  يومـــا،   )15( وينشر هذا القــرار وجوبا خمسـة عشــر 

وعلى  في صحيفتيــن وطنيتــيـــن،  الترشيحات،  قبل آخر أجل إليداع 

املوقع  وعلى   www.emploi-public.ma العمومي  التشغيل  بوابة 

اإللكتروني لقطاع االتصال، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل 

األخرى املتاحة.

املادة 2

الثالثة  الدرجة  من  التقنيين  املساعدين  توظيف  مباراة  تفتح 

في وجه املترشحين الحاصلين على شهادة التأهيل املنهي املسلمة من 

للمرسوم  طبقا  الشهادة  هذه  لتسليم  املؤهلة  املؤسسات  طرف 

رقم 2.86.325 الصادر في  8 جمادى األولى 1407 )9 يناير 1987( بسن 

نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي أو إحدى الشهادات املحددة طبقا 

للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 3

املباراة  املقبولين الجتياز  املترشحين  بنشر الئحة  اإلدارة  تقوم 

على بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع 

استدعاء  بمثابة  النشر  هذا  ويعتبر  االتصال،  لقطاع  اإللكتروني 

للمعنيين باألمر الجتياز االختبارات.
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املادة 4

بينهم  من  على األقل،  أعضاء   )3( تتألف لجنة املباراة من ثالثة 

االتصال،  بقطاع  املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  يعينون  رئيس، 

من بين موظفين ينتمون إلى درجة أعلى من الدرجة املتبارى بشأنها، 

يختارون بناء على كفاءاتهم ومؤهالتهم العلمية واملهنية في التخصصات 

املطلوبة.

عملهم  يزاولون  آخرين  أعضاء  اللجنة  هذه  تضم  أن  ويمكن 

بإدارات أخرى معترف بكفاءتهم وما يتوفرون عليه من خبرة في مواد 

االختبارات.

املادة 5

على األقل  أعضاء   )3( تتألف لجنة أو لجان الحراسة من ثالثة 

لكل لجنة، من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية املكلفة 

بقطاع االتصال.

املادة 6

تشتمل املباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي أو تطبيقي أو هما 

معا، تحدد مواضيعهما ومددهما ومعامالتهما كما يلي :

دملع ملدملد دالمتب ر

1 - دمتب رىكت بي : موضوع أو أسئلة ترتبط بالتخصص املطلوب 

أو املهام واملهارات املهنية املرتبطة بالوظائف املطلوب شغلها.

3ثالث )3( ساعات

2 - دمتب رىشفويىأوىتطبيقيىأوىهآ ىمع  : تناقش فيه لجنة 

املباراة مع املترشح مواضيع مختلفة، أو تخضعه الختبار تطبيقي 

على  قدرته  مدى  تقييم  بهدف  وذلك  املطلوب،  التخصص  في 

القيام باملهام أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املتبارى بشأنها.

ما بين 15 و 30 

دقيقية

2

ويراعى في املواضيع املطروحة في إطار هذه االختبارات املستوى 
 العلمي وطبيعة التخصصات املطلوبة وكذا متطلبات ممارسة املهام

أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املطلوب شغلها.

املادة 7

20، وتعتبـر  0 و  تمنح عن كل اختبار نقـطـة عددية تتراوح ما بين 
إقصائية كل نقـطـة تساوي أو تقل عن 5 من 20.

املادة 8

املترشحون  التطبيقي  أو  الشفوي  االختبار  الجتياز  يتأهل 
الحاصلون على نقطة ال تقل عن 12 من 20 في االختبار الكتابي.

املادة 9

في حدود عدد  تحصر لجنة املباراة الئحة املترشحين الناجحين، 
املناصب املتبارى بشأنها، والئحة االنتظار، مرتبين حسب االستحقاق، 
20 من   10  من بين املترشحين الحاصلين على معدل عام ال يقل عن 

 12 دون الحصول على نقطة إقصائية مع مراعاة مقتضيات املادة 
28 من ذي 2.11.621 الصادر في   من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 

الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011(.

املادة 10

االنتظار، الئحة  ذلك  في  بما  للمباراة،  النهائية  النتائج   تنشر 
التشغيل  بوابة  على  وجوبا  أعاله،   9 املادة  مقتضيات  مراعاة  مع 
لقطاع  اإللكتروني  وباملوقع   www.emploi-public.ma العمومي 
فيها  أجريت  التي  وباألماكن  املعنية  اإلدارة  بمقر  وتعلق  االتصال، 

االختبارات.

املادة 11

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع اآلخر 1441 )18 ديسمبر 2019(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.


