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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
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نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
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فهرست

نصوص ع مة

التعيين في املن ص8 العلي .

)16 مارس 2020(   1441 21 من رجب  في  1.20.33 صادر  ظهير شريف رقم 

بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 72.19 القا�ضي بتتميم القانون التنظيمي 

رقم 02.12 املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين 

 ............................................................................. 491729 و 92 من الدستور.

تعيين   - العلمي.  والبحث  والتكوين  للتربية  األعلى  املجلس 
األمينة الع مة.

ظهير شريف رقم 1.20.32 صادر في 21 من رجب 1441 )16 مارس 2020( 

للتربية  األعلى  للمجلس  عامة  أمينة  كركب  إيمان  السيدة  بتعيين 

 ....................................................................... 1729والتكوين والبحث العلمي.

املعهد الوطني لإلحص ء واالقتص د التطبيقي :

املص دقة على دفتر الضوابط البيداغو ية الوطنية لسلك املهند2.	 

الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  والوزير  الحكومة  لرئيس  مشترك  قرار 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي 

 1441 اآلخر  ربيع  من   20 في  صادر   3740.19 رقم  العلمي  والبحث 

البيداغوجية  الضوابط  دفتر  على  باملصادقة   )2019 ديسمبر   17(

واالقتصاد  لإلحصاء  الوطني  للمعهد  املهندس  لسلك  الوطنية 

 ................................................................................................ 1730التطبيقي.

املص دقة على دفتر الضوابط البيداغو ية الوطنية لسلك امل ستر.	 

الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  والوزير  الحكومة  لرئيس  مشترك  قرار 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي 

 1441 اآلخر  ربيع  من   20 في  صادر   3741.19 رقم  العلمي  والبحث 

البيداغوجية  الضوابط  دفتر  على  باملصادقة   )2019 ديسمبر   17(

1739الوطنية لسلك املاستر للمعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي.. 
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ألعوان  النظ مي  الزي  وخص ئص  شكل  تحديد   - املق لع. 
الشرطة.

في  صادر   637.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قـرار 
8 جمادى اآلخرة 1441 )3 فبراير 2020( بتحديد شكل وخصائص الزي 

1748النظامي ألعوان شرطة املقالع................................................................. 

نصوص خ صة

تفويض اإلمض ء واملص دقة على الصفق ت.

1441 األولى  جمادى  من   28 في  صادر   842.20 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 

في  الصادر   3727.19 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 يناير   24(

11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 1749على الصفقات.

1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   704.20 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 

في  الصادر   3678.19 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 يناير   29(

11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 1749على الصفقات.

1441 اآلخرة  جمادى   3 في  صادر   841.20 رقم  الصحة  لوزير   قـــرار 

في  الصادر   3685.19 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير   )2020 يناير   29(

11 من صفر 1441 )10 أكتوبر 2019( بتفويض اإلمضاء واملصادقة 

 ........................................................................................ 1750على الصفقات.

في  صادر   389.20 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 

2 جمادى اآلخرة 1441 )28 يناير 2020( بتغيير القرار رقم 2820.16 

بتفويض  )21 سبتمبر 2016(   1437 الحجة  ذي  من   19 في  الصادر 

1750اإلمضاء.................................................................................................... 

في  صادر   390.20 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير  قرار 

2 جمادى اآلخرة 1441 )28 يناير 2020( بتغيير القرار رقم 2821.16 

بتفويض  )21 سبتمبر 2016(   1437 الحجة  ذي  من   19 في  الصادر 

1750املصادقة على الصفقات......................................................................... 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 715.20 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1441 )3 فبراير 2020( بتفويض 

1751اإلمضاء.................................................................................................... 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 716.20 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1441 )3 فبراير 2020( بتفويض 

1752اإلمضاء.................................................................................................... 

العلمي  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
رقم 717.20 صادر في 8 جمادى اآلخرة 1441 )3 فبراير 2020( بتفويض 

1752اإلمضاء.................................................................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرار 
رقم 667.20 صادر في 9 جمادى اآلخرة 1441 )4 فبراير 2020( بتفويض 

1753اإلمضاء واملصادقة على الصفقات......................................................... 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2020 فبراير   4(  1441 اآلخرة  جمادى   9 في  صادر   668.20  رقم 

 ................................................................................... 1754بتفويض اإلمضاء.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير  قرار 
رقم 683.20 صادر في 17 من جمادى اآلخرة 1441 )12 فبراير 2020( 

 ................................................................................... 1754بتفويض اإلمضاء.

في  صادر   737.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( بتفويض املصادقة
 ........................................................................................ 1755على الصفقات.

في  صادر   738.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قـــرار 
 19 من جمادى اآلخرة 1441 )14 فبراير 2020( بتفويض املصادقة
 ........................................................................................ 1755على الصفقات.

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
رقم 814.20 صادر في 25 من جمادى اآلخرة 1441 )20 فبراير 2020( 

 ................................................................................... 1756بتفويض اإلمضاء.

الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،  والشباب  الثقافة  لوزير  قرار 
رقم 833.20 صادر في 26 من جمادى اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( 

 ................................................................................... 1756بتفويض اإلمضاء.

املدينة  وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  لوزيرة  قرار 
رقم 843.20 صادر في فاتح رجب 1441 )25 فبراير 2020( بتفويض 

1757املصادقة على الصفقات......................................................................... 

في  صادر   863.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
2 رجب 1441 )26 فبراير 2020( بتفويض اإلمضاء واملصادقة على 

 ............................................................................................... 1758الصفقات.

في  صادر   864.20 رقم  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قرار 
على  واملصادقة  اإلمضاء  بتفويض   )2020 فبراير   26(  1441 رجب   2

 .................................................................................................... 1759الصفقات.

جمادى من   26 في  صادر   844.20 رقم  الوطني  لألمن  العام  للمدير   قرار 
1760اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( بتفويض اإلمضاء................................. 

جمادى من   26 في  صادر   845.20 رقم  الوطني  لألمن  العام  للمدير   قرار 
1760اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( بتفويض اإلمضاء................................. 

جمادى من   26 في  صادر   846.20 رقم  الوطني  لألمن  العام  للمدير   قرار 
1761اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( بتفويض اإلمضاء................................. 

جمادى من   26 في  صادر   847.20 رقم  الوطني  لألمن  العام  للمدير   قرار 
1761اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( بتفويض اإلمضاء................................. 

جمادى من   26 في  صادر   848.20 رقم  الوطني  لألمن  العام  للمدير   قرار 
1761اآلخرة 1441 )21 فبراير 2020( بتفويض اإلمضاء................................. 

إسن د انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2020 فبراير   25(  1441 رجب  فاتح  في  صادر   838.20  رقم 

 .............................................................................. 1762بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2020 فبراير   25(  1441 رجب  فاتح  في  صادر   839.20  رقم 

 .............................................................................. 1762بإسناد انتداب صحي.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
)2020 فبراير   25(  1441 رجب  فاتح  في  صادر   840.20  رقم 

 .............................................................................. 1763بإسناد انتداب صحي.
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املع دالت بين الشه دات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 599.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1763املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 600.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1764املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 601.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1764املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 602.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1765املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 603.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1765املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 604.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1766املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 605.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1766املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 606.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1767املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 607.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1767املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 608.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1768املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 609.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1768املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 610.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1769املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 611.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1769املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 612.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1770املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 613.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1770املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 614.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1771املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 615.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1771املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 616.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1772املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 617.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1772املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 618.20 

بعض  بتحديد   )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر 

1773املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   619.20  رقم 

 ................................................. 1773بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   620.20  رقم 

 ................................................. 1774بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   621.20  رقم 

 ................................................. 1774بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   622.20  رقم 

 ................................................. 1775بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   623.20  رقم 

 ................................................. 1775بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   624.20  رقم 

 ................................................. 1776بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   625.20  رقم 

 ................................................. 1776بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   626.20  رقم 

 ................................................. 1777بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2020 يناير   30(  1441 اآلخرة  جمادى   4 في  صادر   627.20  رقم 

 ................................................. 1777بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 641.20 

بعض  بتحديد   )2020 فبراير   5(  1441 اآلخرة  10 جمادى  في  صادر 

1778املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 642.20 

بعض  بتحديد   )2020 فبراير   5(  1441 اآلخرة  10 جمادى  في  صادر 

1778املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 643.20 

بعض  بتحديد   )2020 فبراير   5(  1441 اآلخرة  10 جمادى  في  صادر 

1779املعادالت بين الشهادات.......................................................................... 

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

1441 اآلخرة  جمادى  من   18 في  صادر   684.20 رقم   العلمي 

 .................. 1779)13 فبراير 2020(  بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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2882 (8 3 من  ((2 في) ص د3  (2.(2.22 3قم) شريف   ظهير 
 7(.29 3قم) التنظيمي  الق نون  بتنفيذ  )26)م 23)2)2)()
املتعلق) (2(.2( 3قم) التنظيمي  الق نون  بتتميم  الق �ضي 
ب لتعيين في املن ص8 العلي  تطبيق  ألحك م الفصلين)89)و))9 

من الدستو3.

ه وحده،
ّ
الحمد لل

الطابع الشريف - بداخله :
)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصول)42)و)50)و)85)و)132)منه)؛

وبعد االطالع على قرار املحكمة الدستورية رقم)101.20)الصادر)
في)7)رجب)1441 )2)مارس)2020()الذي صرحت بمقتضاه):)»بأن ما ورد)
في القانون التنظيمي رقم)72.19)بتتميم القانون التنظيمي رقم)02.12 
49)و)92  املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين)

من الدستور ليس فيه ما يخالف الدستور«،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي :

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
التنظيمي) القانون  بتتميم  القا�ضي  (72.19 رقم) التنظيمي  القانون 
رقم)02.12)املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين)
ومجلس) النواب  مجلس  عليه  وافق  كما  الدستور،) من  (92 و) (49

املستشارين.

وحرر بالدار البيضاء)في)21)من رجب)1441 )16)مارس)2020().

وقعه بالعطف :

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

*
 *  *

ق نون تنظيمي 3قم 29.)7
يق�ضي بتتميم الق نون التنظيمي 3قم )2.)2

 املتعلق ب لتعيين في املن ص8 العلي 
تطبيق  ألحك م الفصلين 89 و )9 من الدستو3

مادة فريدة

التنظيمي) بالقانون  املرفق  (2 امللحق رقم) التالي،) على النحو  يتمم،)
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين) رقم)02.12)
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.12.20  92)من الدستور،) و) (49
بتاريخ)27)من شعبان)1433 )17)يوليو)2012(،)كما وقع تغييره وتتميمه):

»امللحق 3قم )

 »الئحة بتتميم املن ص8 العلي  التي يتم التداول

»في شأنه  في مجلس الحكومة

»أ()املسؤولون عن املؤسس ت العمومية الت لية):

»)-)صندوق الضمان املركزي)؛

»)..........................................)؛

»)..........................................)؛

»)-)الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية)؛

»)-)الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

........................... العمومية) املق والت  املسؤولون عن   »ب()

»هذا الق نون التنظيمي.

»ج()املن ص8 العلي  ب إلدا3ات العمومية الت لية):

»)..........................................)؛

»)..........................................)؛

» - املفتشون الجهويون للتعمير والهندسة املعمارية وإعداد التراب 

» الوطني ؛

» - رؤساء التمثيليات اإلدارية الجهوية القطاعية ؛

» - رؤساء التمثيليات اإلدارية الجهوية املشتركة.«

 تعيين األمينة الع مة

للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي

من (21 في) الصادر  (1.20.32 رقم) الشريف  الظهير   بموجب 

تم تعيين السيدة إيمان كركب أمينة) ()2020 1441 )16)مارس) رجب)

من) ابتداء) عامة للمجلس األعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي،)

9)مارس)2020.

نصوص ع مة
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قرا3 مشترك لرئيس الحكومة والوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث العلمي املكلف)

ب لتعليم الع لي والبحث العلمي 3قم)2782.29)ص د3 في)2))من 3بيع اآلخر)2882 )27)ديسمبر)229)()ب ملص دقة على دفتر)

الضوابط البيداغو ية الوطنية لسلك املهند2 للمعهد الوطني لإلحص ء)واالقتص د التطبيقي.

رئيس الحكومة،

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

بإعادة تنظيم املعهد الوطني) ()2011 ماي) (20(  1432 16)من جمادى اآلخرة) الصادر في) (2.10.221 علــى املرسوم رقم) بنــــاء)

لإلحصاء)واالقتصاد التطبيقي،)وال سيما املواد)3)و)4)و)6)و)9)منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)3337.19)الصادر في)2)ربيع اآلخر)1441 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وباقتراح من مجلس املؤسسة)؛

وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق و رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك املهندس للمعهد الوطني لإلحصاء)واالقتصاد التطبيقي،)كما هو)

ملحق بهذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

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

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*  *
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إنجاز
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،

،
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،
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،
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2729 الجريدة الرسميةعدد)6867 - 28)رجب)1441 )23)مارس)2020( 

قرا3 مشترك لرئيس الحكومة والوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث العلمي املكلف)

ب لتعليم الع لي والبحث العلمي 3قم)2782.29)ص د3 في)2))من 3بيع اآلخر)2882 )27)ديسمبر)229)()ب ملص دقة على دفتر)

الضوابط البيداغو ية الوطنية لسلك امل ستر للمعهد الوطني لإلحص ء)واالقتص د التطبيقي.

رئيس الحكومة،

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

بإعادة تنظيم املعهد الوطني) ()2011 ماي) (20(  1432 16)من جمادى اآلخرة) الصادر في) (2.10.221 علــى املرسوم رقم) بنــــاء)

لإلحصاء)واالقتصاد التطبيقي،)وال سيما املواد)3)و)5)و)6)و)9)منه)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم)3337.19)الصادر في)2)ربيع اآلخر)1441 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وباقتراح من مجلس املؤسسة)؛

وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق ورأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي،

قررا ما يلي :

املادة األولى

يصادق على دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك املاستر للمعهد الوطني لإلحصاء)واالقتصاد التطبيقي،)كما هو)

ملحق بهذا القرار املشترك.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

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

رئيس الحكومة،

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

 *  *
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إليه

والتيهيء

%5%15
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تيهيء
التيهيء
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املعهد،
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املؤطر،

بالوحدة،
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عدد)6867 - 28)رجب)1441 )23)مارس)2020(الجريدة الرسمية     2786

للمسلك،



2787 الجريدة الرسميةعدد)6867 - 28)رجب)1441 )23)مارس)2020( 

املؤسسة،



عدد)6867 - 28)رجب)1441 )23)مارس)2020( الجريدة الرسمية2788  

في) ص د3  (627.(2 3قم) وامل ء) واللو يستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  قـرا3 

شكل) بتحديد  ()(2(2 فبراير) (2(  2882 اآلخرة) 8) م دى 

وخص ئص الزي النظ مي ألعوان شرطة املق لع.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

املتعلق باستغالل املقالع الصادر) (27.13 القانون رقم) على  بناء)

 1436 21)من شعبان) بتاريخ) (1.15.66 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)9)يونيو)2015()وال سيما املادة)45)منه)؛

1441 محـــرم) (10 الصـــــــــــــادر فــــــــــــــي) (2.18.912  وعلى املرسوم رقم)

بتحديد شروط وكيفيات انتداب أعوان شرطة) ()2019 )10)سبتمبر)

املقالع وبمعاينة املخالفات وال سيما املادة)5)منه،

قـرر ما يلـي :

املادة األولى

شرطة) بأعوان  الخاص  النظامي  الزي  وخصائص  شكل  يحدد 

املقالع من املالبس التالية):

2)-)بذلة الشت ء):

- سترة وسروال من ثوب ذوا لون أسود ؛

- قميص من ثوب لونه أبيض ؛

- معطف من ثوب رمادي ؛

- سترة صوفية من لون رمادي ؛

- معطف واقي من املطر مشمع يحمل شعار شرطة املقالع ؛

- حزام وقبعة واقية ذوا لون أسود ؛

- ربطة عنق وجوارب ذوا لون أسود ؛

- حذاء جلدي واقي من لون أسود.

))-)بذلة الصيف):

- قميص من ثوب لونه أبيض مع كمين طويلين أو قصيرين مع طوق 

عادي أو قابل للتغيير ؛

- سترة وسروال من ثوب ذوا لون كاكي ؛

- حزام وقبعة واقية ذوا لون أسود ؛

- ربطة عنق وجوارب ذوا لون أسود ؛

- حذاء جلدي من لون أسود.

2 -  العت د :

- كتفيات مغطاة بقماش ؛

- صدرية عاكسة للضوء تحمل شعار شرطة املقالع ؛

- شارة مستطيلة تحمل الهوية ؛

- شارة دائرية حديدية ؛

- خوذة من لون أصفر.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1441 )3)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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نصوص خ صة

 قـــرا3 لوزير الصحة 3قم)2).)88)ص د3 في)8))من  م دى األولى)2882

7.29)27)الص د3) 2)2)()بتغيير وتتميم القرا3 3قم) )8))ين ير)

229)()بتفويض اإلمض ء) 2882 )22)أكتوبر) 22)من صفر) في)

واملص دقة على الصفق ت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)3727.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

)10)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير ويتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه)

أعاله رقم)3727.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

  هة

بني مالل 

- خنيفرة

 جهة

بني مالل - خنيفرة
......................................................

السيد كريم النواري، رئيس مصلحة 

املوارد املالية واللوجيستيك والشراكة 

بجهة للصحة  الجهوية   باملديرية 

بني مالل - خنيفرة.

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

.............................................................................................................إقليم خنيفرة

إقليم خريبكة

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

مدير  والديش،  أحمد  الدكتور 

اإلقليمي  االستشفائي  املركز 

بخريبكة بالنيابة.

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

)الباقي ال تغيير فيه.( (

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)28)من جمادى األولى)1441 )24)يناير)2020(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

2882 2) م دى اآلخرة) ص د3 في) (728.(2  قـــرا3 لوزير الصحة 3قم)
2678.29)الص د3) 2)2)()بتغيير وتتميم القرا3 3قم) )9))ين ير)
229)()بتفويض اإلمض ء) 2882 )22)أكتوبر) 22)من صفر) في)

واملص دقة على الصفق ت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)3678.19)الصادر في)11)من صفر)1441 
)10)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 
)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير ويتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه)
أعاله رقم)3678.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

  هة
الرب ط 
- سال -

القنيطرة

 جهة
الرباط - سال 

- القنيطرة
.......................................

السيدة إلهام روداني، رئيسة مصلحة 
املوارد املالية واللوجيستيك والشراكة 

باملديرية الجهوية للصحة بجهة الرباط - 
سال - القنيطرة.

عمالة الرباط
.........................................................................................................

..................................................................ــــــــــــــــــــــ

عمالة سال

السيد عبد الرحيم براقي، رئيس املصلحة .......................................
وزارة  بمندوبية  واالقتصادية  اإلدارية 

الصحة بعمالة سال.

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

عمالة الصخيرات 
- تمارة

السيد عفيف زواد، رئيس املصلحة .......................................
اإلدارية واالقتصادية بمندوبية وزارة 

الصحة بعمالة الصخيرات - تمارة.

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

إقليم القنيطرة

املصلحة ....................................... رئيس  ماجيد،  عصام  السيد 
وزارة  بمندوبية  واالقتصادية  اإلدارية 

الصحة بإقليم القنيطرة.

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

إقليم الخميسات

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

السيد حسن امليلغ، رئيس قطب الشؤون ــــــــــــــــــــــ
اإلقليمي  االستشفائي  باملركز  اإلدارية 

بالخميسات بالنيابة.

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

)الباقي ال تغيير فيه.( (

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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2882 2) م دى اآلخرة) ص د3 في) (882.(2  قـــرا3 لوزير الصحة 3قم)

2685.29)الص د3) 2)2)()بتغيير وتتميم القرا3 3قم) )9))ين ير)

229)()بتفويض اإلمض ء) 2882 )22)أكتوبر) 22)من صفر) في)

واملص دقة على الصفق ت.

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم)3685.19)الصادر في)11)من صفر)1441 

)10)أكتوبر)2019()بتفويض اإلمضاء)واملصادقة على الصفقات)؛

1441 من صفر) (18 في) الصادر  (2.19.947 رقم) املرسوم   وعلى 

)17)أكتوبر)2019()املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يغير ويتمم على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه)

أعاله رقم)3685.19)بتاريخ)11)من صفر)1441 )10)أكتوبر)2019():

»الجدول امللحق

النواباملفوض إليهماالختص ص الترابي

  هة

 ف 2 - 

مكن 2

 جهة

فاس - مكناس
........................................................................................................

........................................................................................................عمالة فاس

عمالة مكناس

وزارة  مندوب   ،.............

الصحة بعمالة مكناس.

السيد محمد الطروفي، رئيس املصلحة 

اإلدارية واالقتصادية.

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

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

إقليم موالي 

يعقوب
........................................................................................................

إقليم صفرو

اعريوة،  محمد  الدكتور 

الصحة  وزارة  مندوب 

بإقليم صفرو بالنيابة.

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

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

........................................................................................................إقليم بوملان

إقليم تاونات

الهواري،  فؤاد  الدكتور 

الصحة  وزارة  مندوب 

بإقليم تاونات بالنيابة.

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

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

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

)الباقي ال تغيير فيه.( (

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

في) ص د3  (289.(2 3قم) اإلسالمية  والشؤون  األوق ف  لوزير  قرا3 

القرا3) بتغيير  ()(2(2 ين ير) ((8(  2882 اآلخرة) )) م دى 

 2827 الحجة) ذي  من  (29 في) الص د3  3قم)2.26)8))

)2))سبتمبر)226)()بتفويض اإلمض ء.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

ذي) من  (19 في) الصادر  (2820.16 رقم) القرار  على  االطالع  بعد 

الحجة)1437 )21)سبتمبر)2016()بتفويض اإلمضاء)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.194 رقم) املرسوم   وعلى 

والشؤون) األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

اإلسالمية،

قرر ما يلي :)

املادة األولى

تغير على النحو التالي املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله)

رقم)2820.16)الصادر في)19)من ذي الحجة)1437 )21)سبتمبر)2016():

»املادة الثانية.)-)إذا تغيب السيد سعيد بنبشير أو عاقه عائق أسند)

»التفويض املبين في املادة األولى أعاله إلى السيد امليلود طيبي،)الكاتب))

»العام للمجلس األعلى ملراقبة مالية األوقاف العامة.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)جمادى اآلخرة)1441 )28)يناير)2020(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في) ص د3  (292.(2 3قم) اإلسالمية  والشؤون  األوق ف  لوزير  قرا3 

القرا3) بتغيير  ()(2(2 ين ير) ((8(  2882 اآلخرة) )) م دى 

 2827 الحجة) ذي  من  (29 في) الص د3  3قم)2.26)8))

)2))سبتمبر)226)()بتفويض املص دقة على الصفق ت.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

ذي من  (19 في) الصادر  (2821.16 رقم) القرار  على  االطالع   بعد 

الحجة)1437 )21)سبتمبر)2016()بتفويض املصادقة على الصفقات)؛

1438 من رجب) (20 في) الصادر  (2.17.194 رقم) املرسوم   وعلى 

والشؤون) األوقاف  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (18(

اإلسالمية،
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قرر ما يلي :)

املادة األولى

إليه أعاله) القرار املشار  الثانية من  املادة  التالي  النحو  تغير على 

رقم)2821.16)الصادر في)19)من ذي الحجة)1437 )21)سبتمبر)2016():

»املادة الثانية.)-)يعين السيد امليلود طيبي،)الكاتب))العام للمجلس)

بنبشير) سعيد  للسيد  نائبا  العامة،) األوقاف  مالية  ملراقبة  »األعلى 

مالية) األعلى ملراقبة  باملجلس  املتعلقة  الصفقات  »في املصادقة على 

بتلك) الخاصة  الوثائق  جميع  وعلى  وفسخها  العامة  »األوقاف 

»الصفقات.«

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)جمادى اآلخرة)1441 )28)يناير)2020(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

قرا3 لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث العلمي)

 ((2(2 فبراير) (2(  2882 8) م دى اآلخرة) ص د3 في) (725.(2 3قم)

بتفويض اإلمض ء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 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 الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 

بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)75)املكرر منه)؛

 )وعلى املرسوم رقم)2.99.1216)الصادر في)6)صفر)1421 )10)ماي)2000(

بشأن) (12.81 رقم) القانون  تطبيق  وكيفيات  شروط  بتحديد 

االقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية)

املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة الرابعة منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)

)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالتعليم) مدير التعاون واالرتقاء) يفـوض إلى السيد عزيز نحية،)

التربية) وزير  نيابة عن  ( التأشير) أو  اإلمضاء) الخصو�ضي،) املدر�ضي 

الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي على ما يلي):

املدر�ضي  بالتعليم  واالرتقاء  التعاون  بمديرية  املتعلقة  الوثائق   -

التربية الوطنية ما عدا املراسيم والقرارات  الخصو�ضي بقطاع 

التنظيمية ؛

- األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين للمديرية املذكورة 

أعاله للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

- توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظف التابع للمديرية املذكورة 

أعاله الذي تعمد االنقطاع عن العمل بدون مبرر قانوني ؛

التابع  للموظف  بالنسبة  الراتب  - تحريك مسطرة االقتطاع من 

للمديرية املذكورة أعاله الذي تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة 

وذلك بعد توجيه استفسار كتابي حول أسباب تغيبه ؛

- إيقاف راتب املوظف التابع للمديرية املذكورة أعاله املؤاخذ بترك 

الوظيفة والذي لم يستأنف عمله بعد انصرام أجل 7 أيام سواء 

توصل برسالة اإلنذار أم تعذر تبليغه بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1441 )3)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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قرا3 لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث العلمي)
 ((2(2 فبراير) (2(  2882 8) م دى اآلخرة) ص د3 في) (726.(2 3قم)

بتفويض اإلمض ء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي،

 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 الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 
بشأن النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية ()1958 فبراير) (24( 

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)75)املكرر منه)؛

 )وعلى املرسوم رقم)2.99.1216)الصادر في)6)صفر)1421 )10)ماي)2000(
بشأن) (12.81 رقم) القانون  تطبيق  وكيفيات  شروط  بتحديد 
االقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات املحلية)
املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة الرابعة منه)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

واإلحصاء) االستراتيجية  مدير  بجا،) عادل  السيد  إلى  يفـوض 
نيابة عن) ( أو التأشير) اإلمضاء) والتخطيط بقطاع التربية الوطنية،)
وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي)

على ما يلي):

والتخطيط واإلحصاء  االستراتيجية  بمديرية  املتعلقة  الوثائق   - 
بقطاع التربية الوطنية ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية ؛

- األوامر الصادرة للموظفين واألعوان التابعين للمديرية املذكورة 
أعاله للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

- توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظف التابع للمديرية املذكورة 
أعاله الذي تعمد االنقطاع عن العمل بدون مبرر قانوني ؛

التابع  للموظف  بالنسبة  الراتب  - تحريك مسطرة االقتطاع من 

للمديرية املذكورة أعاله الذي تغيب عن العمل بصفة غير مشروعة 

وذلك بعد توجيه استفسار كتابي حول أسباب تغيبه ؛

- إيقاف راتب املوظف التابع للمديرية املذكورة أعاله املؤاخذ بترك 

الوظيفة والذي لم يستأنف عمله بعد انصرام أجل 7 أيام سواء 

توصل برسالة اإلنذار أم تعذر تبليغه بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1441 )3)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قرا3 لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم الع لي والبحث العلمي)

 ((2(2 فبراير) (2(  2882 8) م دى اآلخرة) في) ص د3  (727.(2 3قم)

بتفويض اإلمض ء.

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

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 الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 

بمثابة النظام األسا�ضي العام للوظيفة العمومية) ()1958 فبراير) (24(

كما وقع تغييره وتتميمه وال سيما الفصل)75)املكرر منه)؛

 1421 صفر) (6 في) الصادر  (2.99.1216 رقم) املرسوم  وعلى 

)10)ماي)2000()بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم)12.81 

والجماعات) الدولة  وأعوان  موظفي  رواتب  من  االقتطاعات  بشأن 

املحلية املتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة وال سيما املادة الرابعة)

منه)؛
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وعلى املرسوم رقم)2.93.534)الصادر في)20)من ربيع األول)1414 
الذين) للموظفين  تعويض  منح  شروط  بتحديد  ()1993 )8)سبتمبر)
يقومون بتأطير وتنشيط تداريب التكوين املستمر واستكمال الخبرة)

املنظمة لفائدة األطر التابعة لوزارة التربية الوطنية)؛

1439 جمادى األولى) (8 الصادر في) (2.18.65  وعلى املرسوم رقم)
)26)يناير)2018()املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين)

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد املفضل دوحد،)مدير املركز الجهوي ملهن التربية)
والتكوين لجهة الدار البيضاء)-)سطات،)في حدود اختصاصه الترابي،)
أو التأشير نيابة عن وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي) اإلمضاء)

والتعليم العالي والبحث العلمي على ما يلي):

2)-)الوث ئق والتصرف ت اإلدا3ية):

ملهن  الجهوي  املركز  لخريجي  املسلمة  الوطنية  املهنية  الشواهد   -
التربية والتكوين ؛

- الوثائق اإلدارية املتعلقة باملركز الجهوي ملهن التربية والتكوين بما في 
ذلك شواهد النجاح في املباريات واالمتحانات التي ينظمها املركز ؛

- األوامر الصادرة للموظفين واألعوان العاملين باملركز الجهوي ملهن 
التربية والتكوين للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

- بيانات التعويض للموظفين الذين يكلفون بتأطير وتنشيط تداريب 
التكوين املستمر واستكمال الخبرة املنظمة لفائدة األطر التابعة 
لقطاع التربية الوطنية وكذا بيانات التعويض عن ساعات العمل 

اإلضافية ؛

- الترخيص للموظفين للمشاركة في امتحانات الكفاءة املهنية ؛

- تسليم شهادة العمل.

))-)الترقية في الرتبة):

- القيام بالتقييم السنوي لألداء املنهي للموظف وتوقيع البطاقة 
الفردية للتنقيط.

2)-)الرخص اإلدا3ية والرخص ألسب ب صحية):

- القيام باملراقبة الطبية واإلدارية لرخصة املرض قصيرة األمد ؛

مدتها رخصة  من  الحامل  املوظفة  استفادة  مقرر  توقيع   - 
14 أسبوعا ؛

- توقيع الرخصة االستثنائية ألسباب عائلية أو خطيرة ؛

- توقيع الرخصة السنوية.

8)-)االقتط ع من الرات8):

- االقتطاع من الراتب بالنسبة للموظف الذي تغيب عن العمل 

حول  كتابي  استفسار  توجيه  بعد  وذلك  مشروعة  غير  بصفة 

أسباب تغيبه.

5)-)ترك الوظيفة):

- توجيه اإلنذار باستئناف العمل للموظف الذي تعمد االنقطاع 

رسالة مضمونة  بواسطة  وذلك  قانوني  مبرر  بدون  العمل  عن 

الوصول بإشعار بالتسلم ؛

- إيقاف أجرة املوظف املؤاخذ بترك الوظيفة والذي لم يستأنف 

عمله بعد انصرام أجل 7 أيام سواء توصل برسالة اإلنذار أم تعذر 

تبليغه بها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)8)جمادى اآلخرة)1441 )3)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

واملي ه) القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قـــرا3 

2882 اآلخرة) 9) م دى  في) ص د3  (667.(2 3قم)  والغ ب ت 

)8)فبراير)2)2)()بتفويض اإلمض ء)واملص دقة على الصفق ت.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 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)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

الجهوية) باملديرية  املكلف  ك�ضى،) الدين  نور  السيد  إلى  يفوض 

نيابة عن وزير) التأشير  أو  اإلمضاء) ماسة،) (- للفالحة لجهة سوس)

على) والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة 

جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لنفس املديرية الجهوية ما عدا)

املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

الصفقات) على  املصادقة  ك�ضى  الدين  نور  السيد  إلى  يفوض 

وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بها ما عدا):

- الصفقات املبرمة على إثر طلب العروض إذا كان مبلغها يفوق 

15.000.000 درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق مباراة إذا كان مبلغها يفوق 1.000.000 

درهم ؛

-)الصفقات التفاوضية إذا كان مبلغها يفوق)1.000.000)درهم.

املادة الثالثة

 إذا تغيب السيد نور الدين ك�ضى أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد الـله

بارود،)رئيس قسم املساندة واملالية بالنيابة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى اآلخرة)1441 )4)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

واملي ه القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرا3 

2882 اآلخرة) 9) م دى  في) ص د3  (668.(2 3قم)  والغ ب ت 

)8)فبراير)2)2)()بتفويض اإلمض ء.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

 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)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

)28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصات وزير الفالحة والصيد البحري)

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الجهوية) باملديرية  املكلف  ك�ضى،) الدين  نور  السيد  إلى  يفوض 

للفالحة لجهة سوس)-)ماسة،)اإلمضاء)نيابة عن وزير الفالحة والصيد)

الصادرة) األوامر  على  والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري 

للموظفين التابعين لنفس املديرية الجهوية للقيام بمأموريات داخل)

اململكة.

املادة الثانية

إذا تغيب السيد نور الدين ك�ضى أو عاقه عائق ناب عنه السيد)
عبد الـله بارود،)املهندس الرئيس من الدرجة املمتازة.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)9)جمادى اآلخرة)1441 )4)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرا3 لوزير الشؤون الخ 3 ية والتع ون اإلفريقي واملغ 3بة املقيمين)
2882 من  م دى اآلخرة) (27 ص د3 في) (682.(2  ب لخ 3ج 3قم)

))2)فبراير)2)2)()بتفويض اإلمض ء.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 
بالخارج،

 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)؛



2755 الجريدة الرسميةعدد)6867 - 28)رجب)1441 )23)مارس)2020( 

 وعلى املرسوم رقم)2.19.955)الصادر في)23)من ربيع األول)1441
الخارجية) الشؤون  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 نوفمبر) (21(

والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

رئيسة مصلحة تدبير املمتلكات) مروح،) يفـوض إلى السيدة سناء)
اإلمضاء واللوجيستيك،) املعلومات  ونظم  املالية  الشؤون   بمديرية 
اإلفريقي) والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  عن  نيابة  التأشير  أو 
واملغاربة املقيمين بالخارج على األوامر بصرف أو تحويل أو تفويض)
املوارد) بقبض  واألوامر  للنفقات  املثبتة  الوثائق  وعلى  االعتمادات 
وبصفة عامة على الوثائق الحسابية املتعلقة بميزانيتي التسيير والتجهيز.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

ص د3) (727.(2 3قم) اإلدا3ة  وامل لية وإصالح  االقتص د  لوزير  قـــرا3 
بتفويض) ()(2(2 فبراير) (28(  2882 من  م دى اآلخرة) (29 في)

املص دقة على الصفق ت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

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

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)
واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)مديرة التجهيزات العامة بوزارة
 التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،)املصادقة على الصفقات وفسخها
بما في ذلك التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال))أو الخدمات)
املبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)
في إطار االعتمادات املفوضة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)
 3.2.0.0.1.13.025 رقم) للخزينة  الخصو�ضي  الحساب  برسم  واملاء)
الحامل عنوان)»الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي«.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�ضى أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

رئيس قسم الدراسات بمديرية التجهيزات العامة) ياسر السو�ضي،)

بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1949.19 

2019()بتفويض املصادقة على) 1440 )10)ماي) 4)رمضان) الصادر في)

الصفقات.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ص د3) (728.(2 3قم) اإلدا3ة  وامل لية وإصالح  االقتص د  لوزير  قـــرا3 

بتفويض) ()(2(2 فبراير) (28(  2882 من  م دى اآلخرة) (29 في)

املص دقة على الصفق ت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

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

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

1441 الصادر في فاتح ربيع األول) (2.19.956  وعلى املرسوم رقم)

واملالية) االقتصاد  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (30(

وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يفوض إلى السيدة زينب بنمو�ضى،)مديرة التجهيزات العامة بوزارة

 التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،)املصادقة على الصفقات وفسخها

 بما في ذلك التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال))أو التوريدات

أو الخدمات املبرمة لفائدة وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

في إطار االعتمادات املفوضة إلى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك)

واملاء)برسم امليزانية العامة لوزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة)

الحامل) (3.2.0.0.1.13.003 وكذا الحساب الخصو�ضي للخزينة رقم)

عنوان)»الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة«.
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املادة الثانية

عنها) ناب  عائق  عاقها  أو  بنمو�ضى  زينب  السيدة  تغيبت  إذا 

التجهيزات) بمديرية  الدراسات  قسم  رئيس  السو�ضي،) السيد ياسر 

العامة بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)1948.19 

2019()بتفويض املصادقة على) 1440 )10)ماي) 4)رمضان) الصادر في)

الصفقات.

وحرر بالرباط في)19)من جمادى اآلخرة)1441 )14)فبراير)2020(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

ب سم) الرسمي  الن طق  والري ضة،) والشب ب  الثق فة  لوزير  قرا3 

2882 5))من  م دى اآلخرة) 2).828)ص د3 في)  الحكومة 3قم)

)2))فبراير)2)2)()بتفويض اإلمض ء.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 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)؛

1441 من صفر) (23 في) الصادر  (2.19.957 رقم) املرسوم   وعلى 

والشباب) الثقافة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (22(

والرياضة،)الناطق الرسمي باسم الحكومة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد العزيز البوجدايني،)مدير املوارد البشرية)

أو التأشير نيابة عن وزير الثقافة) واملالية بقطاع االتصال،)اإلمضاء)

الوثائق) على  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،) والشباب 

املتعلقة باملهام املنوطة به ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية.

املادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد العزيز البوجدايني اإلمضاء)أو التأشير نيابة)

عن وزير الثقافة والشباب والرياضة،الناطق الرسمي باسم الحكومة)

التابعة) باملصالح  الخاصة  التالية  الوثائق والتصرفات اإلدارية  على 

لقطاع االتصال فيما يخص تدبير شؤون املوظفين):

- األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ؛

- الرخص اإلدارية واملرضية ؛

- شواهد العمل ؛

- شواهد األجرة ؛

- التنقيط والتقييم ؛

- ملفات حوادث الشغل ؛

- إنزال العقوبات من الدرجة األولى )اإلنذار والتوبيخ( باملوظفين ؛

- اإلعذار بالرجوع إلى العمل ؛

- طلب إجراء الفحص الطبي املضاد.

املادة الثالثة

اإلمضاء) البوجدايني  العزيز  عبد  السيد  إلى  كذلك  يفوض 

أو التأشير على الوثائق املتعلقة بشساعات املداخيل والنفقات لدى)

مختلف مصالح قطاع االتصال وعلى الرسائل املتعلقة بملفات طلبات)

العروض وبوابة الصفقات العمومية وعلى الوثائق املتعلقة بشبكة)

الخاصة بنفس القطاع كما يفوض إليه التوقيع على) والكهرباء) املاء)

رسائل تفويض الوكيل القضائي للمملكة للنيابة عن القطاع املذكور)

في امللفات املعروضة على القضاء.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)25)من جمادى اآلخرة)1441 )20)فبراير)2020(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

ب سم) الرسمي  الن طق  والري ضة،) والشب ب  الثق فة  لوزير  قرا3 

2882 6))من  م دى اآلخرة) 2).822)ص د3 في)  الحكومة 3قم)

)2))فبراير)2)2)()بتفويض اإلمض ء.

وزير الثقافة والشباب والرياضة، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

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

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)؛

1441 من صفر) (23 في) الصادر  (2.19.957 رقم) املرسوم   وعلى 
والشباب) الثقافة  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2019 أكتوبر) (22(

والرياضة،)الناطق الرسمي باسم الحكومة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والخزانات) الكتاب  مديرة  مفتقر،) لطيفة  السيدة  إلى  يفوض 
وزير) عن  نيابة  التأشير  أو  اإلمضاء) الثقافة،) بقطاع  واملحفوظات 
على) الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  والرياضة،) والشباب  الثقافة 
الصادرة) األوامر  ذلك  في  بما  بها  املنوطة  باملهام  املتعلقة  الوثائق 
للموظفين للقيام بمأموريات داخل اململكة ما عدا املراسيم والقرارات)

التنظيمية.

املادة الثانية

أو التأشير نيابة عن) يفوض إلى السيدة لطيفة مفتقر اإلمضاء)
وزير الثقافة والشباب والرياضة،)الناطق الرسمي باسم الحكومة على)
األوامر بصرف االعتمادات وعلى الوثائق املثبتة للنفقات واألوامر)
العامة) بامليزانية  املتعلقة  املحاسبية  الوثائق  وعلى  املوارد  بقبض 

لقطاع الثقافة.

املادة الثالثة

أو التأشير على) يفوض كذلك إلى السيدة لطيفة مفتقر اإلمضاء)
الوثائق املتعلقة بشساعات املداخيل والنفقات لدى مختلف مصالح)
قطاع الثقافة وعلى الرسائل املتعلقة بملفات طلبات العروض وبوابة)
الصفقات العمومية كما يفوض إليها اإلمضاء)أو التأشير على الوثائق)

املتعلقة بشبكة املاء)والكهرباء)الخاصة بنفس القطاع.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : الحسن عبيابة.

قرا3 لوزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسك ن وسي سة املدينة)

 ((2(2 فبراير) ((5(  2882 في ف تح 3 8) ص د3  (882.(2 3قم)

بتفويض املص دقة على الصفق ت.

وسياسة) واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة 

املدينة،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.17.07)الصادر في)9)رجب)1438

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

 1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349 وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

وعـــلى املــرســـــوم رقــــــــم)2.19.948)الصـــادر في)18)مـــن صـــــفـــر)1441 

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

والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة،

قررت ما يلي :

املادة األولى

العامة) التجهيزات  مديرة  بنمو�ضى،) زينب  السيدة  إلى  يفوض 

بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،)املصادقة على الصفقات)

وفسخها بما في ذلك التأشير على قرارات اإلنذار املتعلقة باألشغال)

أو التوريدات أو الخدمات املبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة إعداد)

التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة في إطار االعتمادات)

ميزانية) من  واملاء) واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزارة  املفوضة 

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة.

املادة الثانية

إذا تغيبت السيدة زينب بنمو�ضى أو عاقها عائق ناب عنها السيد)

رئيس قسم الدراسات بمديرية التجهيزات العامة) ياسر السو�ضي،)

بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثالثة

)ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم)464.18 

بتفويض) ()2018 فبراير) (8(  1439 من جمادى األولى) (21 الصادر في)

املصادقة على الصفقات.

وحرر بالرباط في فاتح رجب)1441 )25)فبراير)2020(.

اإلمضاء : نزهة بوشارب.
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قرا3 لوزير التجهيز والنقل واللو يستيك وامل ء)3قم)2).862)ص د3 في)
))3 8)2882 )6))فبراير)2)2)()بتفويض اإلمض ء)واملص دقة)

على الصفق ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 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)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)

)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة سناء)العمراني،)مديرة املوانئ وامللك العمومي)

البحري بالنيابة،)إمضاء)قرارات تعيين لجن فتح األظرفة واملصادقة)

على الصفقات التالية في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل)

وميزانية الحساب الخصو�ضي للخزينة املسمى) واللوجيستيك واملاء)

»صندوق تحديد وحماية وتثمين امللك العام البحري واملينائي«):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات الحسابية  

النهائية  املتعلقة  بها  إذا  كان  مبلغها  ال  يفوق  30.000.000  درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 

درهم ؛

تعويضات) بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليها  يفوض  كما 

 لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها

ال يفوق)50.000)درهم.

املادة الثانية

أو التأشير نيابة عن) العمراني اإلمضاء) يفوض إلى السيدة سناء)
على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
اإلدارية التالية التي تدخل ضمن اختصاصات مديرية املوانئ وامللك)

العمومي البحري ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية):

- الوثائق املتعلقة بتحديد امللك العام املينائي والبحري ؛

- الوثائق املتعلقة بتدبير شؤون امللك العام البحري واملحافظة عليه ؛

- الوثائق املتعلقة باقتناء األمالك والعقارات الالزمة إلنشاء املوانئ ؛

املينائي  العام  بامللك  املتعلقة  العمومي  البحث  افتتاح  قرارات   -
والبحري ؛

- قرارات االحتالل املؤقت للملكيات الخاصة ؛

- قرارات االقتناء بالترا�ضي املعروضة على توقيع وزير االقتصاد 
واملالية التي ال يفوق مبلغها 2.500.000 درهم ؛

- مقررات إيداع تعويضات نزع امللكية ومقررات رفع اليد عنها ؛

- شواهد مصادقة املوانئ للمدونة الدولية ألمن السفن واملرافق 
املينائية )ISPS( ؛

- تصاميم تهيئة املوانئ ؛

- أنظمة استغالل املوانئ ؛

- األوامر الصادرة ملوظفي مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري 
للقيام بمأموريات داخل املغرب ؛

التابعين  والعرضيين  املياومين  واألعوان  املوظفين  تدبير شؤون   -
ملديرية املوانئ وامللك العمومي البحري ما عدا التصرفات التالية :

• اتخاذ قرارات التوظيف ؛

• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

في  املرتبين  لألطر  بالنسبة  الدرجة  في  الترقية  قرارات  اتخاذ   •
السلم 11 ؛

• اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين 
بإدارات أخرى والوضع رهن اإلشارة.

)املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة سناء)العمراني أو عاقها عائق ناب عنها كل من):

- السيدة نسرين إيوزي، رئيسة قسم التخطيط والتمويل بمديرية 
التفويض  يخص  فيما  وذلك  البحري  العمومي  وامللك  املوانئ 
موضوع املادة األولى من هذا القرار وتدبير شؤون موظفي مديرية 
لهم  الصادرة  األوامر  وإمضاء  البحري  العمومي  وامللك  املوانئ 

للقيام بمأموريات داخل املغرب ما عدا التصرفات التالية :
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• اتخاذ قرارات التوظيف ؛

• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

في  املرتبين  لألطر  بالنسبة  الدرجة  في  الترقية  قرارات  اتخاذ   •

السلم 11 ؛

• اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين 

بإدارات أخرى والوضع رهن اإلشارة.

والعامة  اإلدارية  الشؤون  رئيس قسم  مغراوي،  الطيبي  السيد   -

بمديرية املوانئ وامللك العمومي البحري وذلك فيما يخص تدبير 

شؤون املوظفين واألعوان املياومين والعرضيين التابعين لنفس 

بمأموريات داخل  للقيام  لهم  الصادرة  األوامر  املديرية وإمضاء 

املغرب ما عدا التصرفات التالية :

• اتخاذ قرارات التوظيف ؛

• اتخاذ قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

في  املرتبين  لألطر  بالنسبة  الدرجة  في  الترقية  قرارات  اتخاذ   •

السلم 11 ؛

• اتخاذ قرارات التوقف املؤقت عن العمل وإلحاق املوظفين 

بإدارات أخرى والوضع رهن اإلشارة.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قرا3 لوزير التجهيز والنقل واللو يستيك وامل ء)3قم)2).868)ص د3 في)
))3 8)2882 )6))فبراير)2)2)()بتفويض اإلمض ء)واملص دقة)

على الصفق ت.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

 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)؛

1434 8)جمادى األولى) الصادر في) (2.12.349  وعلى املرسوم رقم)
)20)مارس)2013()املتعلق بالصفقات العمومية)؛

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)؛

1441 محرم) (10 في) الصادر  (2.19.737 رقم) املرسوم   وعلى 

بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل) ()2019 سبتمبر) (10(

واللوجيستيك واملاء)لإلشراف على إنجاز ميناء)الداخلة األطل�ضي)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.201 رقم) املرسوم   وعلى 

والنقل) التجهيز  وزير  باختصاصات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

واللوجيستيك واملاء،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيدة سناء)العمراني،)مديرة املديرية املؤقتة لإلشراف)

على إنجاز ميناء)الداخلة األطل�ضي بالنيابة،)اإلمضاء)أو التأشير نيابة)

عن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)على قرارات تعيين لجن)

فتح األظرفة واملصادقة على الصفقات التالية وفسخها بما في ذلك)

اإلمضاء)على اإلعذارات املبرمة في إطار امليزانية العامة لوزارة التجهيز)

والنقل واللوجيستيك واملاء):

- الصفقات املبرمة عن طريق طلبات العروض وكذا الكشوفات الحسابية  

النهائية  املتعلقة  بها  إذا  كان  مبلغها  ال  يفوق  30.000.000  درهم ؛

- الصفقات املبرمة عن طريق املباراة وكذا الكشوفات الحسابية 

النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 2.000.000 درهم ؛

-الصفقات املبرمة عن طريق املسطرة التفاوضية وكذا الكشوفات 

الحسابية النهائية املتعلقة بها إذا كان مبلغها ال يفوق 500.000 

درهم ؛

تعويضات) بموجبها  املمنوح  املقررات  اتخاذ  إليها  يفوض  كما 

 لتسوية املطالبات التي يقدمها املقاولون أو املوردون إذا كان مبلغها

ال يفوق)50.000)درهم.

املادة الثانية

أو التأشير نيابة عن) العمراني اإلمضاء) يفوض إلى السيدة سناء)

على الوثائق والتصرفات) وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

اإلدارية املتعلقة باالختصاصات املنصوص عليها في املادة الخامسة من)

املرسوم رقم)2.19.737)الصادر في)10)محرم)1441 )10)سبتمبر)2019()

واللوجيستيك) والنقل  التجهيز  بوزارة  مؤقتة  مديرية  بإحداث 

الداخلة األطل�ضي ما عدا املراسيم) لإلشراف على إنجاز ميناء) واملاء)

والقرارات التنظيمية.
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كما يفوض إليها اإلمضاء)أو التأشير على األوامر الصادرة ملوظفي)
الوثائق) وعلى  املغرب  داخل  بمأموريات  للقيام  املذكورة  املديرية 
والعرضيين) املياومين  واألعوان  املوظفين  شؤون  بتدبير  املتعلقة 

التابعين لنفس املديرية ما عدا فيما يخص):

- قرارات التوظيف ؛

- قرارات التسمية في مناصب املسؤولية ؛

- قرارات الترقية في الدرجة بالنسبة لألطر املرتبين في السلم 11 ؛

- قرارات التوقف املؤقت عن العمل والوضع رهن اإلشارة وإلحاق 

املوظفين بإدارات أخرى.

املادة الثالثة

إذا تغيبت السيدة سناء)العمراني أو عاقها عائق ناب عنها السيدان)

 حسن الربعي،)املدير الجهوي للتجهيز والنقل واللوجيستيك بالداخلة)-

والنقل) للتجهيز  اإلقليمي  املدير  الجوي،) ورشيد  الذهب  وادي 

واللوجيستيك بالداخلة وذلك فيما يخص التفويض املشار إليه أعاله)

بما في ذلك إمضاء)األوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات داخل)

املغرب.

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

قرا3 للمدير الع م لألمن الوطني 3قم 2).888 ص د3 في 
6) من  م دى اآلخرة 2882 )2) فبراير 2)2)( بتفويض اإلمض ء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.09.213)الصادر في)8)ربيع األول)1431

العامة لألمن الوطني والنظام) باملديرية  املتعلق  ()2010 فبراير) (23(

 األسا�ضي ملوظفي األمن الوطني وال سيما الفقرة الثانية من املادة الثامنة

والعشرين منه)؛

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،

قرر ما يلي :

املادة األولى

العامة،) بالشؤون  املكلف  الشامي،) يوسف  السيد  إلى  يفوض 

نيابة عن املدير العام لألمن الوطني على األوامر الصادرة) اإلمضاء)

داخل) بمأموريات  للقيام  لسلطته  التابعين  واألعوان  للموظفين 

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

قرا3 للمدير الع م لألمن الوطني 3قم 2).885 ص د3 في 
6) من  م دى اآلخرة 2882 )2) فبراير 2)2)( بتفويض اإلمض ء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.09.213)الصادر في)8)ربيع األول)1431

العامة لألمن الوطني والنظام) باملديرية  املتعلق  ()2010 فبراير) (23(

 األسا�ضي ملوظفي األمن الوطني وال سيما الفقرة الثانية من املادة الثامنة

والعشرين منه)؛

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،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اإلمضاء) العام،) املفتش  املنتصر،) الـله  عبد  السيد  إلى  يفوض 

نيابة عن املدير العام لألمن الوطني على األوامر الصادرة للموظفين)

واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.
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قرا3 للمدير الع م لألمن الوطني 3قم 2).886 ص د3 في 

6) من  م دى اآلخرة 2882 )2) فبراير 2)2)( بتفويض اإلمض ء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.09.213)الصادر في)8)ربيع األول)1431

العامة لألمن الوطني والنظام) باملديرية  املتعلق  ()2010 فبراير) (23(

 األسا�ضي ملوظفي األمن الوطني وال سيما الفقرة الثانية من املادة الثامنة

والعشرين منه)؛

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،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد الزيتوني الحيل،)مدير األمن العمومي،)اإلمضاء)

نيابة عن املدير العام لألمن الوطني على األوامر الصادرة للموظفين)

واألعوان التابعين لسلطته للقيام بمأموريات داخل اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

قرا3 للمدير الع م لألمن الوطني 3قم 2).887 ص د3 في 

6) من  م دى اآلخرة 2882 )2) فبراير 2)2)( بتفويض اإلمض ء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.09.213)الصادر في)8)ربيع األول)1431

العامة لألمن الوطني والنظام) باملديرية  املتعلق  ()2010 فبراير) (23(

 األسا�ضي ملوظفي األمن الوطني وال سيما الفقرة الثانية من املادة الثامنة

والعشرين منه)؛

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،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد املجيد الشواي،)رئيس والية أمن سطات،)

نيابة عن املدير العام لألمن الوطني على األوامر الصادرة) اإلمضاء)

داخل) بمأموريات  للقيام  لسلطته  التابعين  واألعوان  للموظفين 

اململكة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

قرا3 للمدير الع م لألمن الوطني 3قم 2).888 ص د3 في 

6) من  م دى اآلخرة 2882 )2) فبراير 2)2)( بتفويض اإلمض ء

املدير العام لألمن الوطني،

 بناء)على الظهير الشريف رقم)1.09.213)الصادر في)8)ربيع األول)1431

العامة لألمن الوطني والنظام) باملديرية  املتعلق  ()2010 فبراير) (23(

 األسا�ضي ملوظفي األمن الوطني وال سيما الفقرة الثانية من املادة الثامنة

والعشرين منه)؛

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،

قرر ما يلي :

املادة األولى

رئيس األمن الجهوي بتازة،)) يفوض إلى السيد املختار الحانون،)

نيابة عن املدير العام لألمن الوطني على األوامر الصادرة) اإلمضاء)

داخل) بمأموريات  للقيام  لسلطته  التابعين  واألعوان  للموظفين 

اململكة.
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املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من جمادى اآلخرة)1441 )21)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عبد اللطيف حمو�ضي.

قرا3 لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت)
((2(2 فبراير) ((5(  2882 (8 3 ف تح  في  ص د3  (828.(2  3قم)

بإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

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

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

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

الفصل)6)منه)؛

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

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

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 
قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 
()1993 أكتوبر) (6(  1414 من ربيع اآلخر) (19 بتاريخ) (1.93.230 رقم)

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 
والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 
الرملي) إبراهيم  السيد  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 
تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CN/2020/1619)بتاريخ)28)يناير)2020.

املادة الثانية

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

وحرر بالرباط في فاتح رجب)1441 )25)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرا3 لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت)

((2(2 فبراير) ((5(  2882 (8 3 ف تح  في  ص د3  (829.(2  3قم)

بإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

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

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

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

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

 1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم  وعلى 

 )28)أبريل)2017()املتعلق باختصاصــات وزير الفالحة والصيد البحري

والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

إلى السيدة غزالن الشتيوي) (21.80 القانون املشار إليه أعاله رقم)

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيدة  البيطرية   الطبيبة 

رقم)CN/2020/1618)بتاريخ)28)يناير)2020.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في فاتح رجب)1441 )25)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قرا3 لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملي ه والغ ب ت)

((2(2 فبراير) ((5(  2882 (8 3 ف تح  في  ص د3  (882.(2  3قم)

بإسن د انتداب صحي.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

املتعلق بممارسة الطب البيطري) (21.80 على القانون رقم) بناء)

الصادر بتنفيذه الظهير) والجراحة والصيدلة البيطرية بصفة حرة،)

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

كما وقع تغييره وتتميمه،)وال سيما الفصل)2)منه)؛

وعلى املرسوم رقم)2.82.541)الصادر في)29)من جمادى األولى)1403 

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

الفصل)6)منه)؛

وعلى القانون رقم)25.08)القا�ضي بإحداث املكتب الوطني للسالمة)

الشـريف الظهير  بتنفيـذه  الصـادر  الغذائيـة،) للمنتجـات   الصحيـة 

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

1416 محـــرم) (10 فـــي) الصـــادر  (2.94.264 رقـــم) املرســـوم   وعلــى 

قانــــون بمثــابـــة  املعتـبـر  الشــريف  الظهــير  لتطبيــق  ()1995 يونيـــو) (9( 

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

املتعلق بهيئة البياطرة الوطنية)؛

1438 شعبان) فاتح  في  الصادر  (2.17.197 رقم) املرسوم   وعلى 

والصيد) الفالحة  وزير  باختصاصــات  املتعلق  ()2017 أبريل) (28(

البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

قرر ما يلي :

املادة األولى

من) (2 الفصل) في  عليه  املنصوص  الصحي  االنتداب  يسند 

اقشور) السيد مصطفى  إلى  (21.80 رقم) أعاله  إليه  املشار  القانون 

تحت الوطنية  البياطرة  هيئة  بجدول  املقيد  البيطري   الطبيب 

رقم)CME183/CN/2020)بتاريخ)15)يناير)2020.

املادة الثانية

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

العام للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية.

وحرر بالرباط في فاتح رجب)1441 )25)فبراير)2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).599)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Biologie et santé(تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية،)الشهادة التالية في

- درجة اإلجازة املتخصصة البكالوريوس في علوم األمراض املسلمة 

من كلية التقنية الطبية التابعة لجامعة طرابلس - دولة ليبيا، 

للتعليم) الباكلوريا  بشهادة  مشفوعة   ،2013 أبريل   4 بتاريخ 

الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).622)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Mathématiques(appli-  تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

: quées

-(Diplôme( d’études( approfondies( analyse( non( linéaire(
appliquée,(préparé(et(délivré(au(siège(de( l’Université(de(
Paris(-(IX(Dauphine(-(France(-(le(24(octobre(1991,

كلية) من  املسلمة  التطبيقية  الرياضيات  في  باإلجازة  مشفوعة 

العلوم)1)بالدار البيضاء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
3قم)2).622)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Mathématiques في) التالية  الشهادة  الدكتوراه،) ملعادلة  تقبل 
: appliquées

-(Grade( de( docteur( de( l’Université( de( Paris-IX( Dauphine,(
discipline( :( sciences( )mathématiques( appliquées(,(
préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( de( Paris( -( IX(
Dauphine(-(France(-(le(25(février(1998,(assorti(du(diplôme(
d’études( approfondies( analyse( non( linéaire( appliquée,(
préparé( et( délivré( au( siège( de( la( même( université( -( le 
24(octobre(1991,

1 العلوم) التطبيقية املسلمة من كلية  الرياضيات  في   وباإلجازة 
بالدار البيضاء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).)62)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Nanoélectronique الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة الدكتوراه،)

: et(nanotechnologies

-(Diplôme(de(doctorat(en(nanoélectronique(et(nanotechnologies, 

préparé(et(délivré(au(siège(de(la(communauté(Université(

Grenoble(Alpes(-(France(-(le(3(avril(2017,

 micro-électronique (: مسلك) املتخصص،) باملاستر  مشفوعة 

املسلمة من كلية العلوم بالقنيطرة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).622)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Mathématiques

-(Diplôme( de( licence( sciences,( technologies,( santé,( mention( : 
mathématiques,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(
de(Bordeaux(-(France(-(le(8(juin(2016,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).628)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا،)

: Génie(mécanique

-(Diplôme( universitaire( de( technologie,( spécialité( :( génie(
mécanique,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(de(
Lyon(I(-(France(-(le(4(mars(1983,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).625)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا،)

: Génie(mécanique

-(Diplôme( universitaire( de( technologie,( spécialité( :( génie(
mécanique,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(de(
Reims(Champagne(Ardenne(-(France(-(le(4(juillet(1983,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).626)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences(de(l’eau(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

-(Grade(de(philosophiae(doctor()Ph.D.((en(sciences(de(l’eau,(
préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( du(Québec( -(
l’Institut(national(de(la(recherche(scientifique(-(Canada(-(
le 27 mai 2015,

 risques(: مشفوعة بدبلوم الدراسات العليا املعمقة في تخصص)
كلية) من  املسلمة  (géologiques( télédétection( et( cartographie

العلوم بتطوان.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).627)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Chimie(et(environnement(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Titulo( de( master( universitario( en( tecnologia( quimica( y(
ambiental,(préparé(et(délivré(au(siège(de( la(Universidad(
de(Sevilla(-(Espagne(-(le(13(novembre(2012,

 مشفوعة بشهادة)»maîtrise«)في العلوم والتقنيات))MST(،)شعبة):

حماية البيئة املسلمة من كلية العلوم والتقنيات بطنجة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).628)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Informatique

-(Diplôme( de( licence( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention( :( informatique,( préparé( et( délivré( au( siège( de(
l’Université( d’Avignon( et( des( pays( de( Vaucluse( -( Aix-
en-Provence( -( France,( au( titre( de( l’année( universitaire(
2014-2015,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
3قم)2).629)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Méthodes(informatiques(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في
: appliquées(à(la(gestion(des(entreprises

-(Diplôme( de( master( sciences,( technologies,( santé,( dans(
le( domaine( sciences,( technologies,( santé,( mention( :(
méthodes( informatiques( appliquées( à( la( gestion( des(
entreprises,( délivré( par( l’Université( Paris( Descartes(
)membre(de( l’Université(Sorbonne(Paris(Cité(( -( France( -( 
le( 17( octobre( 2017,( assorti( du( diplôme( de( licence( de(
sciences,( technologies,( santé,( mention( :( informatique,(
préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( d’Avignon( et(
des(pays(de(Vaucluse(-(Aix-en-Provence(-(France,(au(titre(
de(l’année(universitaire(2014-2015,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
3قم)2).622)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Analyse,(contrôle(تقبل ملعادلة املاستر املتخصص،)الشهادة التالية في
: qualité-traitement(et(qualité(de(l’eau

-(Diplôme( de( master( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention( :( transformation( et( valorisation( des( ressources(
naturelles,( spécialité( :( analyse,( contrôle,( qualité-
traitement( et( qualité( de( l’eau,( à( finalité( professionnelle,(
préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(Amiens(Picarde(
Jules(Verne( -(Université(de( technologie(de(Compiègne( -(
Amiens(-(France(-(le(16(novembre(2016,

مشفوعة بشهادة اإلجازة املهنية،)مسلك):)علوم وتقنيات البيئة،)
املدرسة) من  املسلمة  الصلبة  والنفايات  املياه  معالجات  (: تخصص)

العليا ألساتذة التعليم التقني بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).622)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Energies(renouvelables((تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Degree( of( master( of( sciences( in( renewable( energy( and(

architecture,(préparé(et(délivré(au(siège(de(the(University(

of(Nottingham(-(Grande(Bretagne(-(le(12(décembre(2018,

هندسة عامة) (: تخصص) باكالوريوس علوم،) مشفوعة بشهادة 

املسلمة من جامعة األخوين بإفران.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).)62)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(mécanique(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

-(Diplôme(de(doctorat( en( génie(mécanique,( productique,(

transport,( préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université(

Poitiers( -(France( -( le(13(décembre(2018,(assorti(du( titre(

d’ingénieur(diplôme(de(l’Institut(supérieur(de(mécanique(

de(Paris()SUPMECA((-(Saint-Ouen-France(-(le(5(mai(2017,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
3قم)2).622)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي):

املـادة األولى

 Traitement(statistique(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

: de(l’information

-(Diplôme(de(master(mathématiques,( informatique,(décision 

et( organisation,( à( finalité( recherche,( mention( :(

mathématiques( de( la( modélisation( et( de( décision,(

spécialité(:(traitement(statistique(de(l’information,(préparé((

et(délivré(au(siège(de(l’Université(Paris(-(Dauphine(ENST 

Paris(Ec.(national( statist(et(administ,( ECON(-(France( -( le(

1er(février(2010,

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.



2772 الجريدة الرسميةعدد)6867 - 28)رجب)1441 )23)مارس)2020( 

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).628)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Mathématiques(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( d’études( approfondies( d’analyse( non( linéaire(
appliquée,(préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(Paris(
IX(-(France,(au(titre(de(l’année(universitaire(1993-1994,

مشفوعة باإلجازة في العلوم في الرياضيات التطبيقية املسلمة من)

كلية العلوم بالقنيطرة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).625)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي):

املـادة األولى

: Radiocommunications(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( master,( à( finalité( recherche,( mention( :(

information,( énergie( et( systèmes,( spécialité( :( systèmes(

avancés( de( radiocommunications( dans( le( domaine(

sciences( et( technologies,( préparé( et( délivré( au( siège( de(

l’Ecole(supérieure(d’électricité(-(GIF(sur(Yvette(-(France(-(le(

12(décembre(2013.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء):)ادريس اعويشة.



عدد)6867 - 28)رجب)1441 )23)مارس)2020( الجريدة الرسمية)277  

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
3قم)2).626)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Réseaux( et فــــي) التــــاليــــة  الشهــــــادة  الدكتـــــــوراه،) ملعادلـــــة   تقبـــــل 

: communications

-(Diplôme( de( doctorat( en( réseaux,( information( et(
communications,( préparé( et( délivré( au( siège( de(
l’Université(Paris(-(Saclay(-(France(-(le(15(mai(2017,

املواصالت) هندسة  في  الدولة  مهندس  بشهادة  مشفوعة 
وتكنولوجيا املعلومات املسلمة من املعهد الوطني للبريد واملواصالت)

بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).627)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Sciences(pour(l’ingénieur

-(Diplôme( de( licence( de( sciences,( technologies,santé,(
mention(:(sciences(pour(l’ingénieur,(délivré(par(l’Université(
Caen( Normandie( )membre( de( la( Comue( Normandie(
Université((-(France(-(le(20(janvier(2017,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
3قم)2).628)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Electronique,(électro- الشهادة التالية في  تقبل ملعادلة املاستر،)
: technique(automatique(et(informatique(industrielle

-(Diplôme( de( master( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention( :( sciences( et( technologie( de( l’information(
et( de( la( communication,( spécialité( :( électronique,(
électrotechnique,( automatique( et( informatique(
industrielle,( à( finalité( indifférenciée,( préparé( et( délivré(
au( siège( de( l’Université( Amiens( Picardie( Jules( Verne( - 
France(-(le(2(novembre(2018,(assorti(du(diplôme(de(licence(
de(sciences,(technologies,(santé,(mention(:(sciences(pour(
l’ingénieur,( délivré( par( l’Université( Caen( Normandie(
)membre(de( la(Comue(Normandie(Université(( -( France,(
au(titre(de(l’année(universitaire(2015-2016,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 3قم)2).629)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Traitement(du(signal(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في
: et(télécommunications

-(Doctorat(de(l’Université(de(Rennes(1,(mention(:(traitement(
du(signal(et(télécommunications,(préparé(et(délivré(au(siège(
de(l’Université(Rennes(1(-(France(-(le(30(novembre(2018, 
assorti( du( diplôme( d’études( approfondies( de( signal(
et( télécommunications,( préparé( et( délivré( au( siège( de(
la( même( université( -( le( 1er( avril( 1993( et( de( la( licence(
d’électronique,( électrotechnique( et( automatique,(
préparée(et(délivrée(au(siège(de(l’Université(des(sciences(
et(techniques(de(Lille(Flandres-Artois-Villeneuve(d’Ascq(-(
France(-(le(13(juillet(1988,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 3قم)2).2)6)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)الشهادة التالية في)

: Génie(civil

-(Hochschulgrad( bachelor( of( engineering( )B.Eng.(( IM(
studiengang( bauingenieurwesen,( préparé( et( délivré( au(
siège( de( hochschule( karlsruhe( technik( und( wirtschaft(
University(of(applied(sciences(-(Allemagne(-(le(4(novembre(
2011,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 3قم)2).2)6)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie(civil(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Akademische( grad( master( of( science( )M.Sc.(( IM(
masterstudiengang( bauingenieurwesen,( préparé( et(
délivré(au(siège(de(hochschule(fur(technik(und(wirtschaft(
Berlin( University( of( applied( sciences( -( Allemagne( -( le(
21(décembre( 2016,( assorti( du( den( hochschulgrad(
bachelor( of( engineering( )B.Eng.(( IM( studiengang(
bauingenieurwesen,( préparé( et( délivré( au( siège( de(
hochschule( karlsruhe( technik( und(wirtschaft(University(
of(applied(sciences(-(Allemagne(-(le(4(novembre(2011,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 3قم)2).))6)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Sciences(des(matériaux(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

-(Diplôme( de( master( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention( :( sciences(des(matériaux,( spécialité( :(matériaux(
multifonctionnels( et( nouvelles( technologies( pour(
l’énergie,( préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( de(
Tours(-(France(-(le(29(novembre(2018,

اإللكترونيك،) (: مسلك) مشفوعة باإلجازة في العلوم والتقنيات،)
املواصالت السلكية والالسلكية واملعلوميات املسلمة من كلية العلوم)

والتقنيات)-)فاس.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 3قم)2).2)6)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Instrumentation(تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية،)الشهادة التالية في

: environnementale

-(Diplôme( de( licence( professionnelle( protection( de(
l’environnement,(dans(le(domaine(sciences,(technologies,(
santé,( spécialité( :( instrumentation( environnementale,(
préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Université( d’Auvergne(
Clermont-Ferrand(I(-(France(-(le(17(novembre(2016,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 3قم)2).8)6)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Géologie-génie(mi-  تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

: néral

-(Philosophiae( doctor( )Ph.D.(( en( génie( minéral,( préparé(
et( délivré( au( siège( de( l’Université( de( Montréal( -( Ecole(
polytechnique(-(Canada(-(le(22(janvier(2019,

علوم) (: مسلك) والتقنيات،) العلوم  في  املاستر  بدبلوم  مشفوعة 
 Techniques( de( traitement( en( environnement (: اختيار) البيئة،)

املسلم من كلية العلوم والتقنيات بطنجة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 3قم)2).5)6)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا،)

: Electricité(électronique

-(Diplôme(de(technicien(supérieur(électricien-électronicien,(
section( :( électricité-électronique,( prépapré( et( délivré( au(
siège(de(l’Institut(provincial(d’enseignement(technique(du(
Tournaisis(-(Tournai(-(Belgique(-(le(21(juin(1986,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
 3قم)2).6)6)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Biologie(moléculaire(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

-(Titulo( universitario( oficial( de( doctor( por( la(Universidad(
de( Malaga,( programa( oficial( de( doctorado( en( cirugia,(
nutricion( y( obesidad( :( adquisicion( de( capacidades(
tecnicas,( de( investigacion( y( desarrollo( profesional,(
préparé(et(délivré(au(siège(de(la(Universidad(de(Malaga(-(
Espagne(-(le(6(novembre(2017,

مشفوعة باملاستر،)مسلك):)البيئة والصحة املسلم من كلية العلوم)

بأكادير.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

 3قم)2).7)6)ص د3 في)8) م دى اآلخرة)2882 )22)ين ير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الشهادة التالية في) تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية،)

: Informatique

-(Diplôme( de( licence( de( sciences,( technologies,( santé,(
mention( :( informatique,( préparé( et( délivré( au( siège(
de( l’Université( de( Brest( -( France,( au( titre( de( l’année(
universitaire(2015-2016,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)4)جمادى اآلخرة)1441 )30)يناير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)
3قم)2).682)ص د3 في)22) م دى اآلخرة)2882 )5)فبراير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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)2)أبريل)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie(تقبــــل ملعــــادلــــــة دبلـــــوم مهنــــدس دولــــة،)الشهـــــادة التاليــــة فــــي 

: électromécanique

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

électromécanique, préparé( et( délivré( au( siège( de 

l’Université( du( Québec( en( Abitibi - Temiscamingue - 

Canada - 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)10)جمادى اآلخرة)1441 )5)فبراير)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).)68)ص د3 في)22) م دى اآلخرة)2882 )5)فبراير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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(تقبــــل ملعادلـــــة دبلـــــوم مهنـــــدس دولــــة،)الشهـــادة التاليـــة فــــي 

: électrique

-(Degree( of( bachelor( of( science( in( electrical( engineering,(
délivré(par(University(of(Calgary(-(Canada(-(en(juin(2013,

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)

الع لي والبحث العلمي املكلف ب لتعليم الع لي والبحث العلمي)

3قم)2).682)ص د3 في)22) م دى اآلخرة)2882 )5)فبراير)2)2)) 

بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 

وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)

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(تقبــــل ملعادلـــة دبلــــوم مهنــــدس دولــــة،)الشهــــادة التاليــــة فـــي 

: mécanique

كلية  من  املسلمة  امليكانيكية  الهندسة  في  البكالوريوس  درجة   -

الهندسة، جامعة اإلسكندرية - مصر بتاريخ 20 أبريل 2017،

الشعب) إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرا3 للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم)
والبحث) الع لي  ب لتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  الع لي 
2882 من  م دى اآلخرة) (28 ص د3 في) (688.(2  العلمي 3قم)

)22)فبراير)2)2)())بتحديد بعض املع دالت بين الشه دات.

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 
وأسالك) الجامعية  املؤسسات  اختصاص  بتحديد  ()2004 )7)يونيو)
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)؛

والفيزياء) الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء)والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ)12)ديسمبر)2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Informatique(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

-(Diplôme(national(de(doctorat(en(sciences(et(technologies(
de( l’information( et( de( communication,( spécialité( :(
informatique,( délivré( par( le( conservatoire( national( des(
arts(et(métiers(-(Paris(-(France(-le(24(avril(2019,(assorti(du(
diplôme(de(master(sciences,(technologies,(santé,(à(finalité(
recherche,( mention( :( informatique( des( organisations,(
spécialité(:(systèmes(d’information(et(de(décision,(préparé(
et( délivré( au( siège( de( l’Université( Paris( 1( -( Panthéon( -(
Sorbonne(-(ESSEC(-(CNAM(Paris( -(France(-( le(27( janvier(
2014.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.


