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 1441 القعدة  ذي  من   17 في  صادر   2.20.456 رقم  مرسوم 
بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ   )2020 يوليو   9(
التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس  الصحية بسائر أرجاء 

كورونا - كوفيد 19.

رئيس الحكومة،

من  28 في  الصادر   2.20.292 رقم  بقانون  املرسوم  على   بناء 
بحالة  أحكام خاصة  بسن  املتعلق   )2020 مارس   23(  1441 رجب 
املصادق عليه بالقانون  الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها، 
بتاريخ   1.20.60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم   23.20 رقم 

5 شوال 1441 )28 ماي 2020( ؛

في  الصادر   2.20.293 رقم  املرسوم  على  االطالع  وبعد 
29 من رجب 1441 )24 مارس 2020( بإعالن حالة الطوارئ الصحية 
بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا- كوفيد 19 ؛

 1441 من شوال   17 في  الصادر   2.20.406 وعلى املرسوم رقم 
)9 يونيو 2020( بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية 
بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 

وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود املتعلقة بها ؛

في  االستمرار  ضرورة  من  الظرفية  تقتضيه  ما  إلى  وبالنظر 
اإلجراءات الالزمة للحد من تف�شي الجائحة مع الحرص على تناسب 
اإلجراءات والتدابير املتخذة بمختلف جهات وعماالت وأقاليم اململكة 

مع تطور الحالة الوبائية ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 17 من ذي القعدة 1441 
)9 يوليو 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  أعاله  إليه  املشار 
)23 مارس 2020(، تمدد، من يوم الجمعة 10 يوليو 2020 في الساعة 

في الساعة   2020 أغسطس   10 إلى غاية يوم االثنين  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

يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء املعطيات املتوفرة حول 

وبتنسيق مع السلطات الحكومية املعنية،  الحالة الوبائية السائدة، 

كافة التدابير املناسبة، على الصعيد الوطني، بما يتالءم وهذه املعطيات.

في  كل  واألقاليم،  العماالت  وعمال  الجهات  لوالة  يجوز  كما 

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

الذكر  السالف  املرسوم  من  الثالثة  املادة  مقتضيات  تطبيق  إطار 

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

أو جماعة أو أكثر.

املادة الثالثة

ويسند تنفيذه إلى وزير  ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية، 

الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط 17 من ذي القعدة 1441 )9 يوليو 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

1441 من رجب   24 صادر في   1502.20  والبحث العلمي رقم 

)19 مارس 2020( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية و التكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379

)21 يوليو 1959( بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان 

املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات وشهادات متابعة 

الدروس ؛

1379 من صفر   17 في  الصادر   2.59.364  وعلى املرسوم رقم 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

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

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر 

 1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي  والبحث 

)16 أكتوبر 2006( بشأن تنظيم امتحانات نيل شهادة البكالوريا، كما 

وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 

الشهادات املنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2019،

قرر ما يلي:

املـادة األولى

شعبة اآلداب والعلوم   « تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية 
اإلنسانية - مسلك اآلداب«، الشهادة التالية :

- Diploma )session : 2011(, délivré par American heritage 

school of Boca-Delray - Etat de Floride - U.S.A.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من رجب 1441 )19 مارس 2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
1441 من رجب   24 صادر في   1503.20  والبحث العلمي رقم 

)19 مارس 2020( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

وزير التربية الوطنية و التكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
العلمي،

 بناء على الظهير الشريف رقم 1.59.072 الصادر في 15 من محرم 1379
)21 يوليو 1959( بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية في ميدان 
املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات وشهادات متابعة 

الدروس ؛

1379 من صفر   17 في  الصادر   2.59.364  وعلى املرسوم رقم 
بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

في  الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
2001( بشأن النظام املدر�شي في التعليم  1422)23 نوفمبر  7 رمضان 

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

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

وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة املركزية ملعالجة ملفات املعادلة بين 
الشهادات املنعقد بتاريخ 12 ديسمبر 2019،

قرر ما يلي:

املـادة األولى

العلوم  شعبة   « املغربية  البكالوريا  شهادة  ملعادلة  تقبل 
الكهربائية«،  والتكنولوجيات  العلوم  مسلك   - والتكنولوجيات 

الشهادة التالية :

-Attestation de diplôme baccalauréat d’enseignement du 
troisième degré »série : F3, électrotechniques«, délivrée 
par le ministère de l’enseignement supérieur et de la 
recherche- République togolaise.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 24 من رجب 1441 )19 مارس 2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
 1498.20 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 
بتحديد  )2020 يونيو   8(  1441 شوال  من   16  صادر في 

بعض معادالت دبلومات وشهادات التكوين املنهي.

العالي والبحث  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 1436 رجب   8 في  الصادر   2.13.131 رقم  املرسوم  على  بناء 
بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة  )27 أبريل 2015( 

شهادات التكوين املنهي ؛

 1407 8 جمادى األولى  الصادر في   2.86.325 وعلى املرسوم رقم 
كما وقع  بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي،   )1987 )9 يناير 

تغييره وتتميمه ؛

 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، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 2002.15 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم 
بتطبيق املرسوم   )2015 يونيو   9(  1436 من شعبان   21 الصادر في 
بتحديد   )2015 أبريل   27(  1436 رجب   8 الصادر في  رقم 2.13.131 

الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين املنهي ؛

وعلى قرار وزير األشغال العمومية والتكوين املنهي وتكوين األطر 
رقم 1409.89 الصادر في 3 شوال 1409 )9 ماي 1989( بشأن إحداث 

وتنظيم معاهد التكنولوجيا التطبيقية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا ملعادلة دبلومات أو شهادات 
التكوين املنهي املنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

الصيانة  »تقني في كهرباء   : تخصص  تقبل ملعادلة دبلوم التقني، 
الصناعية«، الشهادة التالية :

– Diplôme d’études professionnelles en installation et 

entretien de systèmes de sécurité, délivré - le 2 avril 2014, 

par le ministère de l’éducation, du loisir et du sport du 

Québec.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1441 )8 يونيو 2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 
 1499.20 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 
بتحديد  )2020 يونيو   8(  1441 شوال  من   16  صادر في 

بعض معادالت دبلومات وشهادات التكوين املنهي.

العالي والبحث  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 
العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 1436 رجب   8 في  الصادر   2.13.131 رقم  املرسوم  على  بناء 
بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة  )27 أبريل 2015( 

شهادات التكوين املنهي ؛

 1407 8 جمادى األولى  الصادر في   2.86.325 وعلى املرسوم رقم 
كما وقع  بسن نظام عام ملؤسسات التكوين املنهي،   )1987 )9 يناير 

تغييره وتتميمه ؛

 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، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 2002.15 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي رقم 
بتطبيق املرسوم   )2015 يونيو   9(  1436 من شعبان   21 الصادر في 
بتحديد   )2015 أبريل   27(  1436 رجب   8 الصادر في  رقم 2.13.131 

الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين املنهي ؛

وعلى قرار وزير األشغال العمومية والتكوين املنهي وتكوين األطر 
رقم 1410.89 الصادر في 3 شوال 1409 )9 ماي 1989( بشأن إحداث 
وتنظيم مراكز التأهيل املنهي ومراكز التكوين املنهي، كما وقع تغييره 

وتتميمه ؛

وعلى محضر اجتماع اللجنة العليا ملعادلة دبلومات أو شهادات 
التكوين املنهي املنعقد بتاريخ 11 ديسمبر 2019،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم التأهيل املنهي، تخصص : »مركب مرتئب آالت 
التبريد«، الشهادة التالية :

– Diplôme d’études professionnelles en réfrigération, 

délivré - le 11 novembre 2011, par le ministère de 

l’éducation, du loisir et du sport du Québec.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 16 من شوال 1441 )8 يونيو 2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.


