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حال8ا ل و 6ئا لصحي8.

 1441 الحجـــة  ذي  مـــن   17 فــــي  صــــادر   2.20.503 رقـــم  بقانـــون  مــرســـوم 

2.20.292 رقــــم  بقـــانــــون  املــــرســــوم  بتتميـــم   )2020 أغسطــس   7( 

الصادر في 28 من رجب 1441 )23 مارس 2020( املتعلق بسن أحكام 

4306خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها......................... 

مرسوم رقم 2.20.526 صادر في 17 من ذي الحجة 1441 )7 أغسطس 2020( 

بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب 

 ................................ 4306الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19.
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 ملعادالتابينا لشهاد ت.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1795.20 

2020( بتحديد بعض  )9 يوليو   1441 القعدة  17 من ذي  في  صادر 

 ......................................................................... 4308املعادالت بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 1815.20 

2020( بتحديد بعض  )9 يوليو   1441 القعدة  17 من ذي  في  صادر 

 ......................................................................... 4308املعادالت بين الشهادات.
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 1881 6ناحيا وذ 8) (17 صاد6افي) ((.(8.583 96سومابقانونا6قم)

 (.(8.(9( بتتميما مل9سومابقانونا6قم) ()(8(8 سغأ 8) (7(

8)8)() ملتعلق 6ا6س) ((3(  1881 6جب) 6نا ((( في)   لصاد6ا

لإج9 ء ت) بحال8ا ل و 6ئا لصحي8ا خاص8ا سحكاما بأنا

 إلعالناعنها.

رئيس الحكومة،

بناء)على الفصل)81)من الدستور)؛

في الصادر  (2.20.292 رقم) بقانون  املرسوم  على  االطالع   وبعد 

28)من رجب)1441 )23)مارس)2020()املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة)

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()؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ)16)من ذي الحجة)1441 

)6)أغسطس)2020()؛

وباتفاق مع اللجنتين املعنيتين باألمر في مجلس النواب ومجلس)

املستشارين،

رسم ما يلي :

املادة األولى

2.20.292 رقـــم) أعــــاله  إليــــه  املشــــار  بقــــانـــون  املـــرســـوم   يتمــــم 

باملادة الرابعة امل0ررة التالية):

»املادة الرابعة امل0ررة.)-)يم0ن أن تكون املخالفات ألحكام الفقرة)

غرامة) »األولى من املادة الرابعة أعاله موضوع مصالحة تتم بأداء)

»تصالحية جزافية قدرها ثالثمائة))300()درهم يؤديها املخالف فورا)

»بناء)على اقتراح من الضابط أو العون محرر املحضر،)وذلك مقابل)

»وصل باألداء.

مقام) املحضر  يقوم  الغرامة.) مبلغ  أداء) إلى  املحضر  في  »يشار 

»الوصل.

 »وفي حالة عدم األداء)الفوري للغرامة التصالحية الجزافية،)يحال

»املحضر إلى النيابة العامة املختصة داخل)24)ساعة من تاريخ معاينة)

»املخالفة.

تحريك) عدم  الجزافية  التصالحية  الغرامة  أداء) على  »يترتب 

»الدعوى العمومية.«

املادة الثانية

على) ويعرض  الرسمية،) بالجريدة  بقانون  املرسوم  هذا  ينشر 

البرملان قصد املصادقة عليه خالل دورته العادية املوالية.

وحرر بالرباط في)17)من ذي الحجة)1441 )7)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

 1881 حيا وذ 8) 6نا (17 في) صاد6ا ((.(8.5(6 6قم) 96سوما

)7)سغأ 8)8)8)()بتمديدا6دةاس9يانا6فعولاحال8ا ل و 6ئ)

 لصحي8ابأائ9اس6جاء) لتر با لوطنياملو جه8اتف�شيافيرلس)

كو6لنا)-)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()؛

من (29 في) الصادر  (2.20.293 رقم) املرسوم  االطالع على   وبعد 

رجب)1441 )24)مارس)2020()بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر)

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

وعلى املرسوم رقم)2.20.456)الصادر في)17)من ذي القعدة)1441 

)9)يوليو)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 اململ0ة)

مع تطور الحالة الوبائية)؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ)16)من ذي الحجة)1441 

)6)أغسطس)2020(،

نصوصاعا86
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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 

في) (2020 أغسطس) (10 اإلثنين) من يوم  تمدد،) (،)2020 مارس) (23(

 2020 سبتمبر) (10 الخميس) يوم  غاية  إلى  مساء) السادسة  الساعة 

الطوارئ) حالة  مفعول  سريان  مدة  مساء،) السادسة  الساعة  في 

املعلن عنها بموجب املرسوم) التراب الوطني،) الصحية بسائر أرجاء)

()2020 مارس) (24(  1441 من رجب) (29 في) الصادر  (2.20.293 رقم)

التراب الوطني ملواجهة) بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء)

تف�شي فيروس كورونا)-)كوفيد)19.

املادة الثانية

املعطيات املتوفرة حول) في ضوء) يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ،)

املعنية،) الحكومية  السلطات  مع  وبتنسيق  السائدة،) الوبائية  الحالة 

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

كل في نطاق) كما يجوز لوالة الجهات وعمال العماالت واألقاليم،)

اختصاصه الترابي،)أن يتخذوا،)في ضوء)املعطيات نفسها،)وفي إطار تطبيق)

مقتضيات املادة الثالثة من املرسوم السالف الذكر رقم)2.20.293،)كل)

تدبير من هذا القبيل على مستوى عمالة أو إقليم أو جماعة أو أكثر.

املادة الثالثة

ينشر هذا املرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير)

الداخلية ووزير الصحة،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)17)من ذي الحجة)1441 )7)أغسطس)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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ق9 6اللوزي9ا ملنتدبالدىالزي9ا لتربي8ا لوطني8ال لت0وينا ملنهيال لتعليم)
ل لبحث) بالتعليما لعاليا ل لبحثا لعلميا ملكلفا  لعاليا
 1881 حيا لقعدة) 6نا (17 في) صاد6ا (1795.(8 6قم)  لعلميا

)9)يوليو)8)8)()بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

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)17)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Sciences juridiques(تقبل ملعادلة الدكتوراه،)الشهادة التالية في

– Diplôme de doctorat en sciences juridiques, préparé 
et( délivré( au( siège( de( l’Université( de( Toulon( -( France( - 
le 30 avril 2019, 

قانون) (: اختيار) الخاص،) القانون  (: مسلك) باملاستر،) مشفوعة 
األعمال املسلم من))كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية)

بطنجة).

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق9 6اللوزي9ا ملنتدبالدىالزي9ا لتربي8ا لوطني8ال لت0وينا ملنهيال لتعليم)
ل لبحث) بالتعليما لعاليا ل لبحثا لعلميا ملكلفا  لعاليا
 1881 حيا لقعدة) 6نا (17 في) صاد6ا (1(15.(8 6قم)  لعلميا

)9)يوليو)8)8)()بتحديدابعضا ملعادالتابينا لشهاد ت.

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)17)يونيو)2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 : Sciences politiques(تقبل ملعادلة املاستر،)الشهادة التالية في

– Degree of master of science in political sciences, préparé 

et( délivré( au( siège( de( Uppsala( Universitet( -( Suède, 

le 19 juin 2019, 

تخصص دراسات دولية) باكالوريوس فنون،) مشفوعة بشهادة 

املسلمة من جامعة األخوين بإفران.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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