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عدد)6883)م8رر - 25)رمضان)1441 )19)ماي)2020(الجريدة الرسمية   (776

 8سوم ضقم)2.20.371)ص9دض في)5)) ن ض ر59))55) )1)) 19)1)1)) 

بتمديد  دة س8ي59  فعول ح9لة الطواضئ الصحية بس9ئ8 أضج9ء)

التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كوضون9)-)كوفيد)1).

رئيس الحكومة،

بناء)على املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)28)من رجب)1441 

املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية) ()2020 مارس) (23(

وإجراءات اإلعالن عنها)؛

وبعد االطالع على املرسوم رقم)2.20.293)الصادر في)29)من رجب)1441 

التراب) بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء) ()2020 مارس) (24(

الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا)-)كوفيد)19)؛

وبالنظر إلى ما تقتضيه ضرورة الحرص على الحفاظ على فعالية)

اإلجراءات والتدابير املتخذة ملواجهة تف�شي فيروس كورونا)-)كوفيد)19)؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة)؛

 1441 من رمضان) (25 وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ)

)19)ماي)2020(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام الفقرة الثانية باملادة الثانية من املرسوم بقانون)
 1441 رجب) من  (28 في) الصادر  (2.20.292 رقم) أعــاله  إليه  املشار 
)23)مارس)2020(،)تمدد،)من يوم األربعاء)20)ماي)2020)في الساعة)
الساعة) في  (2020 يونيو) (10 األربعاء) يوم  غاية  إلى  السادسة مساء)
السادسة مساء،)مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر)
 2.20.293 املعلن عنها بموجب املرسوم رقم) التراب الوطني،) أرجاء)
حالة) بإعالن  ()2020 مارس) (24(  1441 رجب) من  (29 في) الصادر 
الطوارئ الصحية بسائر أرجاء)التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس)

كورونا)-)كوفيد)19.

املادة الثانية

ويسند تنفيذه إلى وزير) ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية،)
الداخلية ووزير الصحة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)25)من رمضان)1441 )19)ماي)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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نصوص خ9صة

ق8اض للوزي8 املنتدب لدى وزي8 التربية الوطنية والت8وين املنهي والتعليم)

الع9لي والبحث العلمي املكلف ب9لتعليم الع9لي والبحث العلمي)
 ضقم)1134.20)ص9دض في)31) ن شعب59))55) )5))أب8يل)1)1)) 

بتحديد بعض املع9دالت بي5 الشه9دات.

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)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)13)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

 : Comptabilité et contrôle

– Diplôme( de( licence( droit, économie, gestion, mention : 

comptabilité - contrôle, préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université 

Toulouse 1 - Toulouse - France - le 19 octobre 2009,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من شعبان)1441 )24)أبريل)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق8اض للوزي8 املنتدب لدى وزي8 التربية الوطنية والت8وين املنهي والتعليم)
الع9لي والبحث العلمي املكلف ب9لتعليم الع9لي والبحث العلمي)
 ضقم)1135.20)ص9دض في)31) ن شعب59))55) )5))أب8يل)1)1)) 

بتحديد بعض املع9دالت بي5 الشه9دات.

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)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)13)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في التالية  الشهادة  للت8نولوجيا،) الجامعي  الدبلوم  ملعادلة   تقبل 
 : Finances(et(comptabilité

– Diplôme( universitaire( de( technologie( gestion( des 
entreprises( et( des( administrations, options : finance 
comptabilité, préparé( et( délivré( au( siège( de( l’Institut 
universitaire( de( technologie, Université( de( Toulouse(III - 
Toulouse - France - le 5 février 2009,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من شعبان)1441 )24)أبريل)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق8اض للوزي8 املنتدب لدى وزي8 التربية الوطنية والت8وين املنهي والتعليم)
الع9لي والبحث العلمي املكلف ب9لتعليم الع9لي والبحث العلمي)
 ضقم)1136.20)ص9دض في)31) ن شعب59))55) )5))أب8يل)1)1)) 

بتحديد بعض املع9دالت بي5 الشه9دات.

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)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)13)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Economie في) التالية  الشهادة  املتخصص،) املاستر  ملعادلة  تقبل 
 : d’énergie(et(des(ressources(naturelles

– Diplôme( de(master( droit, économie, gestion, à( finalité 
professionnelle, mention : économie(appliquée, spécialité :  
économie( de( l’énergie( et( des( ressources( naturelles, 
préparé(et(délivré(au(siège(de(l’Université(d’Aix- Marseille, 
Aix-en(Provence - France - le 22 octobre 2018,

االقتصاد) (: مسلك) الدراسات األساسية،) في  باإلجازة  مشفوعة 
والتدبير املسلمة من الكلية املتعددة التخصصات بآسفي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من شعبان)1441 )24)أبريل)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق8اض للوزي8 املنتدب لدى وزي8 التربية الوطنية والت8وين املنهي والتعليم)

الع9لي والبحث العلمي املكلف ب9لتعليم الع9لي والبحث العلمي)

 ضقم)1137.20)ص9دض في)31) ن شعب59))55) )5))أب8يل)1)1)) 

بتحديد بعض املع9دالت بي5 الشه9دات.

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)؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم القانونية واالقتصادية)

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ)13)فبراير)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Economie( du في) التالية  الشهادة  املاستر،) ملعادلة   تقبل 

 : développement

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

économie(du(développement, préparé(et(délivré(au(siège 

de(l’Université(de(Bordeaux - France - le 4 décembre 2017,

االقتصاد) (: مسلك) الدراسات األساسية،) في  باإلجازة  مشفوعة 

والتدبير املسلمة من الكلية املتعددة التخصصات بآسفي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)30)من شعبان)1441 )24)أبريل)2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.


