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الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
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النظام البريدي الجاري به العمل.
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بلصند قيبلفطنييللضنانيبالجتناعي.ي-يسنيتدببي2يبستثنائ ةي
لديهمي بملنخرطيني بلعامليني بملشغليني بعضي لفائدةي
بملصرحيبهمي بعضيوئاتيبلعنا6يبملستقليني برشخاصي
مني بملتضرليني بلصند ق،ي لدىي بملؤمنيني برجربءي غي2ي
تدبع اتيتف�شييجائحةيوي2 سيكفل ماي»كفو دي-ي19«ي

علىيبلعاملينيبالقطاعيبلس احي.

قرار مشترك لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ووزيرة السياحة والصناعة 
التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي ووزير الشغل واإلدماج 
املنهي رقم 2671.20 صادر في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020( 
بتطبيق الفقرة الثالثة من املادة السابعة من املرسوم رقم 2.20.664 
الصادر في 28 من محرم 1442 )17 سبتمبر 2020( بتطبيق املرسوم 
بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 26 من محرم 1442 )15 سبتمبر 2020( 
بسن تدابير استثنائية لفائدة بعض املشغلين املنخرطين بالصندوق 
الوطني للضمان االجتماعي والعاملين لديهم املصرح بهم وبعض فئات 
الصندوق،  املؤمنين لدى  املستقلين واألشخاص غير األجراء  العمال 
املتضررين من تداعيات تف�شي جائحة فيروس كورونا »كوفيد - 19«   

 ............................................................. 6606على العاملين بالقطاع السياحي.

مصفصيخاصة

منحيبعت2بفيبلد لةي:

ي 	.)EMG Rabat(بملدلسةيبملغرا ةيللهندسةيبالرااطي

مرسوم رقم 2.18.919 صادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( يق�شي بمنح 
 .......)EMG Rabat( 6607اعتراف الدولة باملدرسة املغربية للهندسة بالرباط

بلتس ي2ي بإلعالم اتي	ي إعالم اتي فيي بلهندسةي لعلفمي بملغرا ةي بملدلسةي
.)EMSI Casablanca(بلصناع ةيبالدبليبلب ضاءي

مرسوم رقم 2.18.920 صادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( يق�شي بمنح 
اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير 

 ................)EMSI Casablanca( 6610واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء

ي بملدلسةيبملغرا ةيلعلفميبلهندسةيفييإعالم اتيبلتس ي2ي بإلعالم اتي	
.)EMSI Rabat(بلصناع ةيبالرااطي

مرسوم رقم 2.18.921 صادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( يق�شي بمنح 
اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير 

 .................................... .)EMSI Rabat( 6614واإلعالميات الصناعية بالرباط
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ي بملدلسةيبملغرا ةيلعلفميبلهندسةيفييإعالم اتيبلتس ي2ي بإلعالم اتي	

.)EMSI Marrakech(بلصناع ةيبنربكشي

مرسوم رقم 2.18.922 صادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( يق�شي بمنح 

اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير 

 ...........................)EMSI Marrakech( 6618واإلعالميات الصناعية بمراكش

ي برعنا6ي	 بإلعالمي بالتصا6ي إدبلةي لهندسةي بلعل اي بملدلسةي

.)ESTEM(بلهندسةيبملدم ةيبالدبليبلب ضاءي 

2020( يق�شي  1442 )25 سبتمبر  7 صفر  2.18.923 صادر في  مرسوم رقم 

بمنح اعتراف الدولة باملدرسة العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة 

 ..............................)ESTEM( 6622األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء

ي 	.)IGA(بملعهديبلعالييللهندسةيبلتطب ق ةيبالدبليبلب ضاءي

2020( يق�شي  1442 )25 سبتمبر  7 صفر  2.18.924 صادر في  مرسوم رقم 

بمنح اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة التطبيقية بالدار البيضاء 

 ...................................................................................................... .)IGA(6627

ي 	.)ISGA Fès(بملعهديبلعالييللهندسةي برعنا6يبلخاصييبفاسي

2020( يق�شي  1442 )25 سبتمبر  7 صفر  2.18.925 صادر في  مرسوم رقم 

 بمنح اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص  بفاس

 ..............................................................................................)ISGA Fès(6631

ي ISGA(ي	 بنربكشي ي بلخاصي للهندسةي برعنا6ي بلعاليي بملعهدي

.Marrakech(

مرسوم رقم 2.18.926 صادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( يق�شي بمنح 

بمراكش الخاص   واألعمال  للهندسة  العالي  باملعهد  الدولة   اعتراف 

 ................................................................................)ISGA Marrakech(6635

ي 	.)ISGA Rabat(بملعهديبلعالييللهندسةي برعنا6يبلخاصيبالرااطي

مرسوم رقم 2.18.927 صادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( يق�شي بمنح 

 )ISGA اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بالرباط

 .....................................................................................................Rabat(6639

بملدلسةيبلعل ايللتجالةيبنربكشيSUP de CO.	ي

مرسوم رقم 2.18.928 صادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( يق�شي بمنح 

6643اعتراف الدولة بـ  SUP de CO املدرسة العليا للتجارة بمراكش............. 

ي بملدلسةيبلعل ايإلدبلةيبرعنا6ي بلتجالةي بملعلفم اتيبفاسيSup(ي	

.Management(

مرسوم رقم 2.18.929 صادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( يق�شي بمنح 

والتجارة واملعلوميات  العليا إلدارة األعمال  باملدرسة  الدولة  اعتراف 

 ................................................................. .)Sup Management( 6646بفاس

ي بالقتصاديةي بلتجاليةي بلهندس ةيي	 بلعل اي بلدلبساتي مدلسةي

.)HEEC(بنربكشي

2020( يق�شي  1442 )25 سبتمبر  7 صفر  2.18.960 صادر في  مرسوم رقم 

بمنح اعتراف الدولة بمدرسة الدراسات العليا االقتصادية والتجارية 

 ................................................................ . )HEEC( 6650والهندسية بمراكش

ي 	.)IIHEM(بملعهديبلد لييللدلبساتيبلعل ايللنغربيبالرااطي

2020( يق�شي  1442 )25 سبتمبر  7 صفر  2.18.961 صادر في  مرسوم رقم 

بمنح اعتراف الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط 

 ................................................................................................. .)IIHEM(6653

ي 	.)UM6P(جامعةيمحنديبلسادسيبملتعددةيبلتقن اتيببنيجرير

2020( يق�شي  1442 )25 سبتمبر  7 صفر  2.18.962 صادر في  مرسوم رقم 

التقنيات  املتعددة  السادس  محمد  بجامعة  الدولة  اعتراف  بمنح 

 ...................................................................................)UM6P(6656ابن جرير

.)ISTL(بملعهديبلعالييللنفبصالتي بللفجيست كيبالدبليبلب ضاءي

مرسوم رقم 2.19.32 صادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( يق�شي بمنح 

اعتراف الدولة باملعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك بالدار البيضاء 

 ..................................................................................................... .)ISTL(6661

ي بلجامعةيبر ل يمتفسط ةيبفاس.	

مرسوم رقم 2.19.661 صادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( بتتميم 

 1439 اآلخر  ربيع  من   16 في  الصادر   2.17.745 رقم  املرسوم  ملحق 

)4 يناير 2018( القا�شي بمنح اعتراف الدولة بالجامعة األورو متوسطية 

 ...................................................................................................... 6664بفاس.

ي جامعةيمفمديابفليسيبلخاصةيبالدبليبلب ضاء.	

مرسوم رقم 2.19.724 صادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( يق�شي بمنح 

 ............. 6668اعتراف الدولة بجامعة مونديابوليس الخاصة بالدار البيضاء.

ي جامعةيمحنديبلسادسيلعلفميبلصحةي-يبلدبليبلب ضاء.	

مرسوم رقم 2.20.253 صادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( بتغيير ملحق 

 )2017 1438 )3 يوليو  8 شوال  2.17.325 الصادر في  املرسوم رقم 

القا�شي بمنح اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة - 

6674الدار البيضاء........................................................................................... 

شركةي»MAAROUFI AGRI«ي-يسحبيبعتناد.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقـم 2483.20 صادر في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020( بسحب 

املعتمدة  األغراس  لتسويق   »MAAROUFI AGRI« شركة  اعتماد 

املعتمدة  واألغراس  والبذور  والتفاحيات  والتين  والكروم  للزيتون 

 .............................................................................. 6675للورديات ذات النواة.
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بملعادالتيبينيبلشهادبت

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2501.20 
صادر في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 6675بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2503.20 
صادر في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 6676بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2504.20 
صادر في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 6676بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2505.20 
صادر في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 6677بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2506.20 

صادر في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 6677بين الشهادات.

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2507.20 

صادر في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 6678بين الشهادات.

مجلسيبملناوسة

 1442 صفر  من   17 في  صادر   2020 60/ق/  عدد  املنافسة  ملجلس  قرار 

)5 أكتوبر 2020( املتعلق بتولي شركة »Alstom S.A« املراقبة الحصرية 

لشركة  التصويت  وحقوق  رأسمال  أسهم  جميع  اقتناء  طريق  عن 

 ............................................ »Bombardier Transportation UK Ltd«6679
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بإلدبلةي  زيرة) بالقتصادي بملال ةي إصالحي لفزيري مشت2كي قربلي
بلجفيي بالقتصاد) بلتقل ديةي بلنقلي بلس احةي بلصناعةي
بالجتناعيي  زيريبلشغلي بإلدماجيبملنهييلقم)2671.20)صادل)
بلفقرة) بتطب قي ()(2(2 أكتفار) ((3(  166( بر 6) لا عي (6 في)
بلثالثةيمنيبملادةيبلسابعةيمنيبملرسفميلقم)2.20.664)بلصادل)
بتطب قيبملرسفم) ()(2(2 )166 )17)سبتن 2) 8))منيمحرم) في)
 166( محرم) مني ((6 في) بلصادلي (2.20.605 لقم) بقامفني
بعض) لفائدةي بستثنائ ةي تدببي2ي بسني ()(2(2 سبتن 2) (15(
بملشغلينيبملنخرطينيبالصند قيبلفطنييللضنانيبالجتناعي)
 بلعاملينيلديهميبملصرحيبهمي بعضيوئاتيبلعنا6يبملستقلين)
 برشخاصيغي2يبرجربء)بملؤمنينيلدىيبلصند ق،)بملتضرلين)
»19 (- »كفو د) تف�شييجائحةيوي2 سيكفل ما) تدبع اتي  مني

علىيبلعاملينيبالقطاعيبلس احي.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد 

االجتماعي،

ووزير الشغل واإلدماج املنهي،

 1442 28 من محرم  2.20.664 الصادر في  بناء على املرسوم رقم 
)17 سبتمبر 2020( بتطبيق املرسوم بقانون رقم 2.20.605 الصادر في 
26 من محرم 1442 )15 سبتمبر 2020( بسن تدابير استثنائية لفائدة 
االجتماعي  للضمان  الوطني  بالصندوق  املنخرطين  املشغلين  بعض 
املستقلين  العمال  فئات  وبعض  بهم  املصرح  لديهم  والعاملين 

من  املتضررين  الصندوق،  لدى  املؤمنين  األجراء  غير  واألشخاص 

وال سيما   ،»19  - »كوفيد  كورونا  فيروس  جائحة  تف�شي  تداعيات 

الفقرة الثالثة من املادة السابعة منه،

قرروا ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ملقتضيات الفقرة الثالثة من املادة السابعة من املرسوم 

رقم 2.20.664 املشار إليه أعاله، يتعين عل املرشد السياحي أن يقدم 

تصريحه عبر املنصة املخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة 

اإللكترونية للصندوق الوطني للضمان االجتماعي، وذلك خالل الفترة 

املمتدة بالنسبة ألشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 

2020 من فاتح إلى 15 من شهر نوفمبر 2020، وبالنسبة لشهر ديسمبر 

من فاتح إلى 15 منه.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

و حرر بالرباط في 6 ربيع األول 1442 )23 أكتوبر 2020(.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 

والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

اإلمضاء : محمد أمكراز.

مصفصيعامة
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مصفصيخاصة

 ((2(2 )166 )5))سبتن 2) 7)صفر) مرسفميلقم)2.18.919)صادليفي)

للهندسة) بملغرا ةي باملدلسةي بلد لةي بعت2بفي بننحي يق�شيي

.)EMG Rabat((بالرااط

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و 54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

القانون من  و54   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

 رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد 1 و 2 و 5 

و 6 و 7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 52 من القانون رقم  51 و  2010( بتطبيق املادتين  )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املدرسة املغربية للهندسة بالرباط ؛

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛

 وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي املجتمعة

 بتاريخ 3 ماي 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف 

الدولة باملدرسة املغربية للهندسة بالرباط ابتداء من السنة الجامعية 

2017-2018، تحت رقم 2018/17.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

في بالرباط  للهندسة  املغربية  باملدرسة  الدولة  اعتراف  مدة   تحدد 

على تقديم طلب  سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء   )5( خمس 

ملف جديد من قبل املدرسة املعنية، يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة 6 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.14.665، 

تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية 

للهندسة بالرباط والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات 

الوطنية املطابقة لها، وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

مراعاة  مع  املسالك،  هذه  بها  تختتم  التي  والدبلومات  الشهادات 

للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املدرسة  استيفاء 

التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية 

لتنسيق التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

 املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية للهندسة بالرباط 

واملسلمة للطلبة املسجلين خالل  والتي تختتم بها املسالك املعتمدة، 

مدة سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله   إليه 

في  الصادر   2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من   7 املادة 

2014(، يؤشر رئيس جامعة محمد  1436 )10 نوفمبر  16 من محرم 

الخامس بالرباط على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املدرسة 

املغربية للهندسة بالرباط، في إطار املسالك املعتمدة، ابتداء من تاريخ 

سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

منح  مدة  طيلة  بالرباط،  للهندسة  املغربية  للمدرسة  يجوز 

إعالناتها  ضمن  بها«  معترف  »مدرسة  عبارة  استعمال  االعتراف، 

والوثائق الصادرة عنها.

املادة السادسة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي 

تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وتسري أحكامه 

املغربية  باملدرسة  املعتمدة  باملسالك  املسجلين  الطلبة  جميع  على 

للهندسة بالرباط واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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 ((2(2 )166 )5))سبتن 2) 7)صفر) مرسفميلقم)2.18.920)صادليفي)
يق�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيباملدلسةيبملغرا ةيلعلفميبلهندسة)
فييإعالم اتيبلتس ي2ي بإلعالم اتيبلصناع ةيبالدبليبلب ضاء)

.)EMSI Casablanca(

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 
1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و 54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 
القانون من  و54   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

 رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد 1 و 2 و 5 
و 6 و 7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 
 01.00 52 من القانون رقم  51 و  2010( بتطبيق املادتين  )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املدرسة املغربية لعلوم الهندسة 
في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء ؛

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 
املجتمعة بتاريخ 29 مارس 2018 ؛

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

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القانون  من   53 املادة  ألحكام   تطبيقا 
رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة 
هذا  بموجب  يمنح   ،2.14.665 رقم  أعاله  إليه  املومإ  املرسوم  من 
في  الهندسة  لعلوم  املغربية  باملدرسة  الدولة  اعتراف  املرسوم 
ابتداء  البيضاء  بالدار  الصناعية  واإلعالميات  التسيير   إعالميات 

من السنة الجامعية 2017-2018، تحت رقم 2018/18.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

في  الهندسة  لعلوم  املغربية  باملدرسة  الدولة  اعتراف  مدة  تحدد 

إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء في خمس )5( 

سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على تقديم طلب ملف جديد 

من قبل املدرسة املعنية، يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة 6 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.14.665، 

 تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية

 لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء

والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة 

لها، وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

مراعاة  مع  املسالك،  هذه  بها  تختتم  التي  والدبلومات  الشهادات 

للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املدرسة  استيفاء 

التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية 

لتنسيق التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

 املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

 والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية لعلوم الهندسة

والتي  البيضاء  بالدار  الصناعية  واإلعالميات  التسيير  إعالميات  في 

واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة  تختتم بها املسالك املعتمدة، 

سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله   إليه 

في الصادر   2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من   7  املادة 

جامعة رئيسة  تؤشر   ،)2014 نوفمبر   10(  1436 محرم  من   16 

املسلمة  والدبلومات  الشهادات  على  البيضاء  بالدار  الثاني  الحسن 

التسيير  إعالميات  في  الهندسة  لعلوم  املغربية  املدرسة  لدن  من 

في إطار املسالك املعتمدة،  واإلعالميات الصناعية بالدار البيضاء، 

ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

التسيير  إعالميات  في  الهندسة  لعلوم  املغربية  للمدرسة  يجوز 

االعتراف،  منح  مدة  طيلة  البيضاء،  بالدار  الصناعية  واإلعالميات 

والوثائق إعالناتها  ضمن  بها«  معترف  »مدرسة  عبارة   استعمال 

الصادرة عنها.

املادة السادسة

والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

وتسري  العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

باملدرسة  املعتمدة  باملسالك  املسجلين  الطلبة  جميع  على  أحكامه 

 املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية 

بالدار البيضاء واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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يق�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيباملدلسةيبملغرا ةيلعلفميبلهندسة)

 (EMSI فييإعالم اتيبلتس ي2ي بإلعالم اتيبلصناع ةيبالرااط)

.Rabat(

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و 54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

القانون من  و54   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

 رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد 1 و 2 و 5 

و 6 و 7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 52 من القانون رقم  51 و  2010( بتطبيق املادتين  )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املدرسة املغربية لعلوم الهندسة 

في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالرباط ؛

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 29 مارس 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00   53 تطبيقا ألحكام املادة 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف   ،2.14.665 املومإ إليه أعاله رقم 

الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات 

تحت   ،2018-2017 الجامعية  السنة  من  ابتداء  بالرباط  الصناعية 

رقم 2018/19.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

في  الهندسة  لعلوم  املغربية  باملدرسة  الدولة  اعتراف  مدة  تحدد 

 )5( خمس  في  بالرباط  الصناعية  واإلعالميات  التسيير  إعالميات 

سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على تقديم طلب ملف جديد 

من قبل املدرسة املعنية، يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة 6 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.14.665، 

تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية 

لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالرباط 

والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة 

لها، وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

مراعاة  مع  املسالك،  هذه  بها  تختتم  التي  والدبلومات  الشهادات 

للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املدرسة  استيفاء 

التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية 

لتنسيق التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

 املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية لعلوم الهندسة 

تختتم  والتي  بالرباط  الصناعية  واإلعالميات  التسيير  إعالميات  في 

واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة سريان  بها املسالك املعتمدة، 

مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله   إليه 

في  الصادر   2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من   7 املادة 

2014(، يؤشر رئيس جامعة محمد  1436 )10 نوفمبر  16 من محرم 

الخامس بالرباط على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املدرسة 

املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية 

ابتداء من تاريخ سريان مفعول  في إطار املسالك املعتمدة،  بالرباط، 

هذا املرسوم.

املادة الخامسة

التسيير  إعالميات  في  الهندسة  لعلوم  املغربية  للمدرسة  يجوز 

واإلعالميات الصناعية بالرباط، طيلة مدة منح االعتراف، استعمال 

عبارة »مدرسة معترف بها« ضمن إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

املادة السادسة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي 
تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وتسري أحكامه 
املغربية  باملدرسة  املعتمدة  باملسالك  املسجلين  الطلبة  جميع  على 
لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بالرباط 

واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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 ((2(2 )166 )5))سبتن 2) 7)صفر) مرسفميلقم)2.18.922)صادليفي)
يق�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيباملدلسةيبملغرا ةيلعلفميبلهندسة)
بنربكش بلصناع ةي بلتس ي2ي بإلعالم اتي إعالم اتي  فيي

.)EMSI Marrakech(

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 
1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و 54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 
القانون من   54 و   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

 رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد 1 و 2 و 5 
و 6 و 7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 
 01.00 52 من القانون رقم  51 و  2010( بتطبيق املادتين  )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املدرسة املغربية لعلوم الهندسة 
في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بمراكش ؛

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 
املجتمعة بتاريخ 29 مارس 2018 ؛

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

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 01.00 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم  تطبيقا ألحكام املادة 
املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 
يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف   ،2.14.665 املومإ إليه أعاله رقم 
الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات 
تحت   ،2018-2017 الجامعية  السنة  من  ابتداء  بمراكش  الصناعية 

رقم 2018/20.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

في  الهندسة  لعلوم  املغربية  باملدرسة  الدولة  اعتراف  مدة  تحدد 

 )5( خمس  في  بمراكش  الصناعية  واإلعالميات  التسيير  إعالميات 

سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على تقديم طلب ملف جديد 

من قبل املدرسة املعنية، يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة 6 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.14.665، 

تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية 

لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بمراكش 

والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة 

لها، وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

مراعاة  مع  املسالك،  هذه  بها  تختتم  التي  والدبلومات  الشهادات 

للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املدرسة  استيفاء 

التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية 

لتنسيق التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

 املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة املغربية لعلوم الهندسة 

في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بمراكش والتي تختتم 

واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة سريان  بها املسالك املعتمدة، 

مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله   إليه 

في  الصادر   2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من   7 املادة 

16 من محرم 1436 )10 نوفمبر 2014(، يؤشر رئيس جامعة القا�شي 

عياض بمراكش على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املدرسة 

املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية 

بمراكش، في إطار املسالك املعتمدة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول 

هذا املرسوم.

املادة الخامسة

التسيير  إعالميات  في  الهندسة  لعلوم  املغربية  للمدرسة  يجوز 

واإلعالميات الصناعية بمراكش، طيلة مدة منح االعتراف، استعمال 

عبارة »مدرسة معترف بها« ضمن إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

املادة السادسة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي 
تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وتسري أحكامه 
املغربية  باملدرسة  املعتمدة  باملسالك  املسجلين  الطلبة  جميع  على 
لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير واإلعالميات الصناعية بمراكش 

واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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 ((2(2 )166 )5))سبتن 2) 7)صفر) مرسفميلقم)2.18.923)صادليفي)
يق�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيباملدلسةيبلعل ايلهندسةيبإلعالم)
بالدبليبلب ضاء)  بالتصا6ي إدبلةيبرعنا6ي بلهندسةيبملدم ةي

.)ESTEM(

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 
1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و 54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 
القانون من  و54   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

 رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد 1 و 2 و 5 
و6 و 7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 
 01.00 52 من القانون رقم  51 و  2010( بتطبيق املادتين  )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مديرة املدرسة العليا لهندسة اإلعالم 
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء ؛

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 
املجتمعة بتاريخ 29 مارس 2018 ؛

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

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00
من  والخامسة  األولى  واملادتين  العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق 
املرسوم املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم 
وإدارة  واالتصال  اإلعالم  لهندسة  العليا  باملدرسة  الدولة  اعتراف 
 األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء ابتداء من السنة الجامعية

2017-2018، تحت رقم 2018/16.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

تحدد مدة اعتراف الدولة باملدرسة العليا لهندسة اإلعالم واالتصال 

وإدارة األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء في خمس )5( سنوات 

قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على تقديم طلب ملف جديد من قبل 

املدرسة املعنية، يتم البت فيه وفق نفس الكيفية.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة 6 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.14.665، 

املدرسة  وتسلمها  تحضرها  التي  والدبلومات  الشهادات  تعتبر 

 العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية

والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات  بالدار البيضاء 

الوطنية املطابقة لها، وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

مراعاة  مع  املسالك،  هذه  بها  تختتم  التي  والدبلومات  الشهادات 

للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املدرسة  استيفاء 

التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية 

لتنسيق التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

 املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

والدبلومات التي تحضرها وتسلمها املدرسة العليا لهندسة اإلعالم 

والتي  البيضاء  بالدار  املدنية  والهندسة  األعمال  وإدارة  واالتصال 

واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة  تختتم بها املسالك املعتمدة، 

سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.

املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله   إليه 

في  الصادر   2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من   7 املادة 
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16 من محرم 1436 )10 نوفمبر 2014(، تؤشر رئيسة جامعة الحسن 

الثاني بالدار البيضاء على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املدرسة 

 العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية

من تاريخ سريان  ابتداء  في إطار املسالك املعتمدة،  بالدار البيضاء، 

مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

يجوز للمدرسة العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال 

والهندسة املدنية بالدار البيضاء، طيلة مدة منح االعتراف، استعمال 

عبارة »مدرسة معترف بها« ضمن إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

املادة السادسة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي 

تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وتسري أحكامه 

على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملدرسة العليا لهندسة 

اإلعالم واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املدنية بالدار البيضاء 

واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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يق�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيباملعهديبلعالييللهندسةيبلتطب ق ة)

.)IGA((بالدبليبلب ضاء

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

القانون من  و54   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

و5  و2   1 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد   01.00 رقم 

و6 و7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 51 و52 من القانون رقم  بتطبيق املادتين   )2010 )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املعهد العالي للهندسة التطبيقية 

بالدار البيضاء ؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 29 مارس 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف 

من  ابتداء  الدولة باملعهد العالي للهندسة التطبيقية بالدار البيضاء 

السنة الجامعية 2017 - 2018، تحت رقم 2018/21.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

التطبيقية  للهندسة  العالي  باملعهد  الدولة  اعتراف  مدة  تحدد 

)5( سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء  في خمس  بالدار البيضاء 

على تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني، يتم البت فيه وفق 

نفس الكيفية. 

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة 6 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.14.665، 

العالي  املعهد  ويسلمها  يحضرها  التي  والدبلومات  الشهادات  تعتبر 

والتي تختتم بها املسالك املعتمدة  للهندسة التطبيقية بالدار البيضاء 

معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها، وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا 

املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك، مع مراعاة استيفاء 

التنظيمية  للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املعهد 

الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق 

التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد العالي للهندسة التطبيقية 

واملسلمة للطلبة  والتي تختتم بها املسالك املعتمدة،  بالدار البيضاء 

للشهادات  معادلة  االعتراف  مفعول  سريان  مدة  خالل  املسجلين 

الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات  العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله  إليه 

في  الصادر   2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من   7 املادة 

16 من محرم 1436 )10 نوفمبر 2014(، تؤشر رئيسة جامعة الحسن 

لدن  املسلمة من  والدبلومات  الشهادات  على  بالدار البيضاء  الثاني 

املسالك  إطار  في  البيضاء،  بالدار  التطبيقية  للهندسة  العالي  املعهد 

املعتمدة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

يجوز للمعهد العالي للهندسة التطبيقية بالدار البيضاء، طيلة مدة 

ضمن إعالناته  »معهد معترف به«  استعمال عبارة  منح االعتراف، 

والوثائق الصادرة عنه.

املادة السادسة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي 

تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وتسري أحكامه 

على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد العالي للهندسة 

التطبيقية بالدار البيضاء واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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.)ISGA Fès((بلخاص))بفاس

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

القانون من  و54   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

و5  و2   1 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد   01.00 رقم 

و6 و7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 51 و52 من القانون رقم  بتطبيق املادتين   )2010 )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املعهد العالي للهندسة واألعمال 

الخاص بفاس ؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 6 سبتمبر 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف 

من  الخاص بفاس ابتداء  الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال  

السنة الجامعية 2017 - 2018، تحت رقم 2018/24.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال  الخاص  

على  بناء  املدة  لنفس  للتجديد  قابلة  سنوات   )5( خمس  في  بفاس 

يتم البت فيه وفق  تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني، 

نفس الكيفية.

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة 6 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.14.665، 

العالي  املعهد  ويسلمها  يحضرها  التي  والدبلومات  الشهادات  تعتبر 

املعتمدة  املسالك  بها  تختتم  والتي  بفاس  الخاص  واألعمال  للهندسة 

معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها، وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا 

املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك، مع مراعاة استيفاء 

التنظيمية  للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املعهد 

الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق 

التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد العالي للهندسة واألعمال 

واملسلمة للطلبة  الخاص بفاس والتي تختتم بها املسالك املعتمدة، 

للشهادات  معادلة  االعتراف  مفعول  سريان  مدة  خالل  املسجلين 

الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من القانون   54 من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 

العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله  إليه  املشار 

 2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من  املادة 7  ومقتضيات 

يؤشر رئيس   ،)2014 نوفمبر   10(  1436 من محرم   16 في  الصادر 

جامعة سيدي محمد بن عبد هللا بفاس على الشهادات والدبلومات 

في  املسلمة من لدن املعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بفاس، 

إطار املسالك املعتمدة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

يجوز للمعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بفاس، طيلة مدة 

ضمن إعالناته  »معهد معترف به«  استعمال عبارة  منح االعتراف، 

والوثائق الصادرة عنه.

املادة السادسة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي 

تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وتسري أحكامه 

على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد العالي للهندسة 

واألعمال الخاص بفاس واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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يق�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيباملعهديبلعالييللهندسةي برعنا6)

.)ISGA Marrakech((بلخاص))بنربكش

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

 1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه،  وال سيما املادتين 53 و54 منه ؛

 1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665 وعلى املرسوم رقم 

)10 نوفمبر 2014( بتطبيق أحكـــــــام املادتين 53 و 54 من القانون رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد 1 و2 و5 و6 و7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 51 و52 من القانون رقم  بتطبيق املادتين   )2010 )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املعهد العالي للهندسة واألعمال 

الخاص بمراكش ؛

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 6 سبتمبر 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف 

الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال  الخاص بمراكش ابتداء من 

السنة الجامعية 2017 - 2018، تحت رقم 2018/23.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال  الخاص 

على  سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء   )5( بمراكش في خمس 

يتم البت فيه وفق  تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني، 

نفس الكيفية.

املادة الثالثة

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 

2.14.665، تعتبر الشهادات والدبلومات التي يحضرها ويسلمها  رقم 

بها  تختتم  والتي  بمراكش  الخاص  واألعمال  للهندسة  العالي  املعهد 

املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها، وذلك طبقا 

للجدول املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك، مع مراعاة استيفاء 

التنظيمية  للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املعهد 

الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق 

التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

 املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد العالي للهندسة واألعمال 

الخاص بمراكش والتي تختتم بها املسالك املعتمدة، واملسلمة للطلبة 

للشهادات  معادلة  االعتراف  مفعول  سريان  مدة  خالل  املسجلين 

الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات  العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله  إليه 

في  الصادر   2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من  املادة 7 

16 من محرم 1436 )10 نوفمبر 2014(، يؤشر رئيس جامعة القا�شي 

عياض بمراكش على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املعهد 

العالي للهندسة واألعمال الخاص بمراكش، في إطار املسالك املعتمدة، 

ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

طيلة  يجوز للمعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بمراكش، 

مدة منح االعتراف، استعمال عبارة »معهد معترف به« ضمن إعالناته 

والوثائق الصادرة عنه.

املادة السادسة

والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 
العلمي تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وتسري 
أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد العالي 
للهندسة واألعمال الخاص بمراكش واملشار إليها في الجدول املرفق 

بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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.)ISGA Rabat((بلخاصيبالرااط

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

القانون من  و54   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

و5  و2   1 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد   01.00 رقم 

و6 و7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 51 و52 من القانون رقم  بتطبيق املادتين   )2010 )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املعهد العالي للهندسة واألعمال 

الخاص  بالرباط ؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 6 سبتمبر 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي:

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف 

بالرباط ابتداء من  الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص  

السنة الجامعية 2017 - 2018، تحت رقم 2018/22.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص  

على  سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء   )5( بالرباط في خمس 

تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني، يتم البت فيه وفق نفس 

الكيفية. 

املادة الثالثة

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 

2.14.665، تعتبر الشهادات والدبلومات التي يحضرها ويسلمها  رقم 

بها  تختتم  والتي  بالرباط  الخاص  واألعمال  للهندسة  العالي  املعهد 

املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها، وذلك طبقا 

للجدول املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك، مع مراعاة استيفاء 

التنظيمية  للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املعهد 

الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق 

التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

والدبلومات التي يحضرها ويسلمها املعهد العالي للهندسة واألعمال 

الخاص بالرباط والتي تختتم بها املسالك املعتمدة، واملسلمة للطلبة 

للشهادات  معادلة  االعتراف  مفعول  سريان  مدة  خالل  املسجلين 

الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات  العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله  إليه 

في  الصادر   2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من  املادة 7 

2014(، يؤشر رئيس جامعة محمد  1436 )10 نوفمبر  16 من محرم 

الخامس بالرباط على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املعهد 

العالي للهندسة واألعمال الخاص بالرباط، في إطار املسالك املعتمدة، 

ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

طيلة  بالرباط،  الخاص  للهندسة واألعمال  العالي  للمعهد  يجوز 

مدة منح االعتراف، استعمال عبارة »معهد معترف به« ضمن إعالناته 

والوثائق الصادرة عنه.

املادة السادسة

والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 
العلمي تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وتسري 
أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد العالي 
للهندسة واألعمال الخاص بالرباط واملشار إليها في الجدول املرفق 

بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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 ((2(2 )166 )5))سبتن 2) 7)صفر) مرسفميلقم)2.18.928)صادليفي)

بملدلسةيبلعل ا) (SUP de CO ( يق�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيبـ)

للتجالةيبنربكش.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

القانون من  و54   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

و5  و2   1 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد   01.00 رقم 

و6 و7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 51 و52 من القانون رقم  بتطبيق املادتين   )2010 )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

املدرسة العليا   SUP de CO وعلى الطلب املقدم من قبل مدير 

للتجارة بمراكش ؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 29 مارس 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي:

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف 

من  املدرسة العليا للتجارة بمراكش ابتداء   SUP de CO الدولة بـ  

السنة الجامعية 2017 - 2018، تحت رقم 2018/14.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

للتجارة  العليا  املدرسة   SUP de CO بـ  الدولة  اعتراف  مدة  تحدد 

على  سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء   )5( بمراكش في خمس 

تقديم طلب ملف جديد من قبل املدرسة املعنية، يتم البت فيه وفق 

نفس الكيفية. 

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة 6 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.14.665، 

 SUP de CO وتسلمها  تحضرها  التي  والدبلومات  الشهادات  تعتبر 

املعتمدة  املسالك  بها  تختتم  والتي  بمراكش  للتجارة  العليا  املدرسة 

معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها، وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا 

املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

مراعاة  مع  املسالك،  هذه  بها  تختتم  التي  والدبلومات  الشهادات 

للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املدرسة  استيفاء 

التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية 

لتنسيق التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

والدبلومات التي تحضرها وتسلمها SUP de CO املدرسة العليا للتجارة 

بمراكش والتي تختتم بها املسالك املعتمدة، واملسلمة للطلبة املسجلين 

خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة 

لها.
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املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات  العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله  إليه 

في  الصادر   2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من  املادة 7 

16 من محرم 1436 )10 نوفمبر 2014(، يؤشر رئيس جامعة القا�شي 

 SUP عياض بمراكش على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن 

في إطار املسالك املعتمدة،  de CO املدرسة العليا للتجارة بمراكش، 

ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

SUP de CO املدرسة العليا للتجارة بمراكش، طيلة مدة  يجوز لـ 

منح االعتراف، استعمال عبارة »مدرسة معترف بها« ضمن إعالناتها 

والوثائق الصادرة عنها.

املادة السادسة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي 

تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وتسري أحكامه 

على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة بـ SUP de CO املدرسة 

العليا للتجارة بمراكش واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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 ((2(2 )166 )5))سبتن 2) 7)صفر) مرسفميلقم)2.18.929)صادليفي)

يق�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيباملدلسةيبلعل ايإلدبلةيبرعنا6)

.)Sup Management((بلتجالةي بملعلفم اتيبفاس 

رئيس الحكومة،

التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  القانون  على  بناء 

 1.00.199 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  العالي، 

تتميمه،  وقع  كما   ،)2000 ماي   19(  1421 صفر  من   15  بتاريخ 

وال سيما املادتين 53 و54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

53 و54 من القانون رقم  2014( بتطبيق أحكام املادتين  )10 نوفمبر 

01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد 1 و2 و5 و6 و7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 51 و52 من القانون رقم  بتطبيق املادتين   )2010 )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املدرسة العليا إلدارة األعمال 

والتجارة واملعلوميات بفاس ؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 26 يوليو 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف 

الدولة باملدرسة العليا إلدارة األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس 

ابتداء من السنة الجامعية 2017 – 2018، تحت رقم 2018/26.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

تحدد مدة اعتراف الدولة باملدرسة العليا إلدارة األعمال والتجارة 

)5( سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة  واملعلوميات بفاس في خمس 

بناء على تقديم طلب ملف جديد من قبل املدرسة املعنية، يتم البت 

فيه وفق نفس الكيفية. 

املادة الثالثة

تطبيقا ألحكام املادة 6 من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.14.665، 

العليا  املدرسة  وتسلمها  تحضرها  التي  والدبلومات  الشهادات  تعتبر 

إلدارة األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس والتي تختتم بها املسالك 

املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها، وذلك طبقا للجدول 

املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

مراعاة  مع  املسالك،  هذه  بها  تختتم  التي  والدبلومات  الشهادات 

للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املدرسة  استيفاء 

التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية 

لتنسيق التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

األعمال  العليا إلدارة  املدرسة  التي تحضرها وتسلمها  والدبلومات 

املعتمدة،  املسالك  بها  تختتم  والتي  بفاس  واملعلوميات  والتجارة 

واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة 

للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات  العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله  إليه 

في  الصادر   2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من  املادة 7 

16 من محرم 1436 )10 نوفمبر 2014(، يؤشر رئيس جامعة سيدي 

محمد بن عبد هللا بفاس على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن 

في إطار  املدرسة العليا إلدارة األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس، 

املسالك املعتمدة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

واملعلوميات  والتجارة  األعمال  إلدارة  العليا  للمدرسة  يجوز 

بفاس، طيلة مدة منح االعتراف، استعمال عبارة »مدرسة معترف بها« 

ضمن إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

املادة السادسة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي 
وتسري أحكامه  تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 
على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملدرسة العليا إلدارة 
األعمال والتجارة واملعلوميات بفاس واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا 

املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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 ((2(2 )166 )5))سبتن 2) 7)صفر) مرسفميلقم)2.18.960)صادليفي)

بلعل ا) بندلسةيبلدلبساتي بلد لةي بعت2بفي بننحي يق�شيي

.)HEEC((بالقتصاديةي بلتجاليةي بلهندس ةيبنربكش

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

القانون من  و54   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

و5  و2   1 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد   01.00 رقم 

و6 و7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 51 و52 من القانون رقم  بتطبيق املادتين   )2010 )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

العليا  الدراسات  مدرسة  مدير  قبل  من  املقدم  الطلب  وعلى 

االقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش ؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املدرسة املذكورة ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 26 يوليو 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

من  والخامسة  األولى  واملادتين  العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق 

املرسوم املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم 

والتجارية  االقتصادية  العليا  الدراسات  بمدرسة  الدولة  اعتراف 

 والهندسية بمراكش ابتداء من السنة الجامعية 2017 - 2018، تحت

رقم 2018/13.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

االقتصادية  العليا  الدراسات  بمدرسة  الدولة  اعتراف  مدة  تحدد 

)5( سنوات قابلة للتجديد  والتجارية والهندسية بمراكش في خمس 

لنفس املدة بناء على تقديم طلب ملف جديد من قبل املدرسة املعنية، 

يتم البت فيه وفق نفس الكيفية. 

املادة الثالثة

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 

2.14.665، تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها  رقم 

مدرسة الدراسات العليا االقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش 

والتي تختتم بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة 

لها، وذلك طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

مراعاة  مع  املسالك،  هذه  بها  تختتم  التي  والدبلومات  الشهادات 

للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املدرسة  استيفاء 

التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية 

لتنسيق التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

 املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

العليا  الدراسات  مدرسة  وتسلمها  تحضرها  التي  والدبلومات 

االقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش والتي تختتم بها املسالك 

مفعول  سريان  مدة  خالل  املسجلين  للطلبة  واملسلمة  املعتمدة، 

االعتراف معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات  العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله  إليه 

في  الصادر   2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من  املادة 7 

16 من محرم 1436 )10 نوفمبر 2014(، يؤشر رئيس جامعة القا�شي 

عياض بمراكش على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن مدرسة 

الدراسات العليا االقتصادية والتجارية والهندسية بمراكش، في إطار 

املسالك املعتمدة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

والهندسية  والتجارية  االقتصادية  العليا  الدراسات  ملدرسة  يجوز 

بمراكش، طيلة مدة منح االعتراف، استعمال عبارة »مدرسة معترف بها« 

ضمن إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

املادة السادسة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي 

تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وتسري أحكامه 

على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة بمدرسة الدراسات 

في  إليها  واملشار  بمراكش  والهندسية  والتجارية  االقتصادية  العليا 

الجدول املرفق بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *



عدد 6931 - 16 ربيع األول 1442 )2 نوفمبر 2020(الجريدة الرسمية     665(

سبتن 2)2)2))  
صفر))166 )5))

صادليفي)7)
سفميلقم)2.18.960)بل

قيباملر
ملح

(H
EEC((ش

س ةيبنربك
جاليةي بلهند

صاديةي بلت
تيبلعل ايبالقت

سا
سةيبلدلب

فيبلد لةيبندل
�شييبننحيبعت2ب

بلقا

سلنة
تيبمل

حدديمعادلةيبلدبلفما
جد 6يي

طابقةيلها
طن ةيبمل

تيبلف
شهادب

س ةيمعيبل
جاليةي بلهند

صاديةي بلت
تيبلعل ايبالقت

سا
سةيبلدلب

نيلدنيمدل
م

 
 

ملحق املرسوم رمق 
2.18.960
 

الصادر
 

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

يض
القا

 
نح ا مب

ف 
عرتا

ا
دلوةل
 

مبدرسة 
ية ندس  ه تجارية وال تصادية وال الاق

يا  ادلراسات العل
 

(HEEC)
 

*  **
 

د  جدول حيد
معادةل
 

ادلبلومات
 

سلمة امل
 

ن من دل
 

ية  ندس  ه تجارية وال تصادية وال الاق
يا  مدرسة ادلراسات العل

ها ية املطابقة ل ن هادات الوط ش مع ال
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 ((2(2 )166 )5))سبتن 2) 7)صفر) مرسفميلقم)2.18.961)صادليفي)

يق�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيباملعهديبلد لييللدلبساتيبلعل ا)

.)IIHEM((للنغربيبالرااط

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

القانون من  و54   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

1 و2 و5  املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد   01.00 رقم 

و6 و7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 51 و52 من القانون رقم  بتطبيق املادتين   )2010 )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املعهد الدولي للدراسات العليا 

للمغرب بالرباط ؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 26 يوليو 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي:

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف 

من  الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط ابتداء 

السنة الجامعية 2017 - 2018، تحت رقم 2018/27.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب 

على  سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء   )5( بالرباط في خمس 

تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني، يتم البت فيه وفق نفس 

الكيفية. 

املادة الثالثة

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 

2.14.665، تعتبر الشهادات والدبلومات التي يحضرها ويسلمها  رقم 

بها  تختتم  والتي  بالرباط  للمغرب  العليا  للدراسات  الدولي  املعهد 

املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها، وذلك طبقا 

للجدول املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك، مع مراعاة استيفاء 

التنظيمية  للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املعهد 

الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق 

التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

 املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

العليا  للدراسات  الدولي  التي يحضرها ويسلمها املعهد  والدبلومات 

للمغرب بالرباط والتي تختتم بها املسالك املعتمدة، واملسلمة للطلبة 

للشهادات  معادلة  االعتراف  مفعول  سريان  مدة  خالل  املسجلين 

الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات  العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله  إليه 

 املادة 7 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665 الصادر في 16 من

محرم 1436 )10 نوفمبر 2014(، يؤشر رئيس جامعة محمد الخامس 

بالرباط على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املعهد الدولي 

للدراسات العليا للمغرب بالرباط، في إطار املسالك املعتمدة، ابتداء 

من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

يجوز للمعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط، طيلة مدة 

ضمن إعالناته  »معهد معترف به«  استعمال عبارة  منح االعتراف، 

والوثائق الصادرة عنه.

املادة السادسة

والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

وتسري  العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد الدولي 

للدراسات العليا للمغرب بالرباط واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا 

املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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 ((2(2 )166 )5))سبتن 2) 7)صفر) مرسفميلقم)2.18.962)صادليفي)

يق�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيبجامعةيمحنديبلسادسيبملتعددة)

.)UM6P(بلتقن اتيببنيجرير

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و54 منه؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

 )10 نوفمبر 2014( بتطبيق أحكام املادتين 53 و54 من القانون رقم 01.00

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد 1 و2 و5 و6 و7 منه؛

1436 شوال   7 في  الصادر   2.15.183 رقم  املرسوم   وعلى 

بتحديد قائمة الجامعات واملؤسسات التي تربطها   )2015 يوليو   24(

اتفاقية شراكة مع الدولة في مجال تطوير التعليم والتكوين والبحث 

العلمي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 51 و52 من القانون رقم  بتطبيق املادتين   )2010 )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي؛

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؛

وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس جامعة محمد السادس املتعددة 

التقنيات بابن جرير؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 23 مارس 2017؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي:

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف 

الدولة بجامعة محمد السادس املتعددة التقنيات ابن جرير ابتداء من 

السنة الجامعية 2016 - 2017، تحت رقم 2017/11.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

تحدد مدة اعتراف الدولة بجامعة محمد السادس املتعددة التقنيات 

)5( سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على  ابن جرير في خمس 

تقديم طلب ملف جديد من قبل الجامعة املعنية، يتم البت فيه وفق 

نفس الكيفية.

املادة الثالثة

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 

2.14.665، تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها  رقم 

جامعة محمد السادس املتعددة التقنيات ابن جرير والتي تختتم بها 

املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها، وذلك طبقا 

للجدول املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

مراعاة  مع  املسالك،  هذه  بها  تختتم  التي  والدبلومات  الشهادات 

للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  الجامعة  استيفاء 

التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية 

لتنسيق التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

 املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

والدبلومات التي تحضرها وتسلمها جامعة محمد السادس املتعددة 

التقنيات ابن جرير والتي تختتم بها املسالك املعتمدة، واملسلمة للطلبة 

للشهادات  معادلة  االعتراف  مفعول  سريان  مدة  خالل  املسجلين 

الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من القانون   54 من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 

العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله  إليه  املشار 

 2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من   7 املادة  ومقتضيات 

يؤشر رئيس   ،)2014 نوفمبر   10(  1436 من محرم   16 في  الصادر 

جامعة القا�شي عياض بمراكش على الشهادات والدبلومات املسلمة 

من لدن جامعة محمد السادس املتعددة التقنيات ابن جرير، في إطار 

املسالك املعتمدة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

جرير،  ابن  التقنيات  املتعددة  السادس  محمد  لجامعة  يجوز 

طيلة مدة منح االعتراف، استعمال عبارة »جامعة معترف بها« ضمن 

إعالناتها والوثائق الصادرة عنها.

املادة السادسة

والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

وتسري  العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة بجامعة محمد 

السادس املتعددة التقنيات ابن جرير واملشار إليها في الجدول املرفق 

بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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 ((2(2 سبتن 2) ((5(  166( صفر) (7 صادليفي) (2.19.32 مرسفميلقم)

للنفبصالت) بلعاليي باملعهدي بلد لةي بعت2بفي بننحي يق�شيي

.)ISTL((بللفجيست كيبالدبليبلب ضاء 

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه، وال سيما املادتين 53 و54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

القانون من  و54   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

1 و2 و5  املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد   01.00 رقم 

و6 و7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 51 و52 من القانون رقم  بتطبيق املادتين   )2010 )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

للمواصالت  العالي  املعهد  مديرة  قبل  من  املقدم  الطلب  وعلى 

واللوجيستيك بالدار البيضاء ؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 3 ماي 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف 

الدولة باملعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك بالدار البيضاء ابتداء 

من السنة الجامعية 2017 - 2018، تحت رقم 2018/25.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك 

)5( سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء  في خمس  بالدار البيضاء 

على تقديم طلب ملف جديد من قبل املعهد املعني، يتم البت فيه وفق 

نفس الكيفية. 

املادة الثالثة

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 

2.14.665، تعتبر الشهادات والدبلومات التي يحضرها ويسلمها  رقم 

املعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك بالدار البيضاء والتي تختتم 

وذلك  بها املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها، 

طبقا للجدول املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك، مع مراعاة استيفاء 

التنظيمية  للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املعهد 

الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق 

التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

 املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

للمواصالت  العالي  املعهد  ويسلمها  يحضرها  التي  والدبلومات 

املعتمدة،  املسالك  بها  تختتم  والتي  البيضاء  بالدار  واللوجيستيك 

واملسلمة للطلبة املسجلين خالل مدة سريان مفعول االعتراف معادلة 

للشهادات الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 54 من القانون املشار 

ومقتضيات  العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله  إليه 

في  الصادر   2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من   7 املادة 

16 من محرم 1436 )10 نوفمبر 2014(، تؤشر رئيسة جامعة الحسن 

على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن  الثاني بالدار البيضاء 

إطار  في  البيضاء،  بالدار  واللوجيستيك  للمواصالت  العالي  املعهد 

املسالك املعتمدة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

يجوز للمعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك بالدار البيضاء، 

»معهد معترف به« ضمن  استعمال عبارة  طيلة مدة منح االعتراف، 

إعالناته والوثائق الصادرة عنه.

املادة السادسة

والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

وتسري  العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد العالي 

واملشار إليها في الجدول  للمواصالت واللوجيستيك بالدار البيضاء 

املرفق بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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((2(2 )166 )5))سبتن 2) 7)صفر)  مرسفميلقم)2.19.661)صادليفي)

16)منيلا ع  بتتن ميملحقيبملرسفميلقم)2.17.745)بلصادليفي)

بلقا�شييبننحيبعت2بفيبلد لة) ()(218 يناير) (6(  1639 بآلخر)

بالجامعةيبر ل يمتفسط ةيبفاس.

رئيس الحكومة،

 بعد االطالع على املرسوم رقم 2.17.745 الصادر في 16 من ربيع

2018( القا�شي بمنح اعتراف الدولة بالجامعة  يناير   4( 1439 اآلخر 

األورو متوسطية بفاس ؛

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 ؛

متوسطية  األورو  الجامعة  رئيس  قبل  من  املقدم  الطلب  وعلى 

بفاس ؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ؛

وباقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تتمم، وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم، مقتضيات ملحق املرسوم 

 املشار إليه أعاله رقم 2.17.745 الصادر في 16 من ربيع اآلخر 1439

)4 يناير 2018(.

املادة الثانية

إلى  الذي ينشر بالجريدة الرسمية،  يسند تنفيذ هذا املرسوم، 

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي. 

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف 

بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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يق�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيبجامعةيمفمديابفليسيبلخاصة)

بالدبلبلب ضاء.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

 1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199 بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)19 ماي 2000(، كما وقع تتميمه،  وال سيما املادتين 53 و54 منه ؛

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

القانون من  و54   53 املادتين  أحكام  بتطبيق   )2014 نوفمبر   10( 

و5  و2   1 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، وال سيما املواد   01.00 رقم 

و6 و7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

 01.00 51 و52 من القانون رقم  بتطبيق املادتين   )2010 )17 مارس 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس جامعة مونديابوليس الخاصة 

بالدار البيضاء ؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 3 ماي 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف 

من   ابتداء  البيضاء  بالدار  الخاصة  مونديابوليس  بجامعة  الدولة 

السنة الجامعية 2017 - 2018، تحت رقم 2018/12.

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

 تحدد مدة اعتراف الدولة بجامعة مونديابوليس الخاصة بالدار البيضاء

 في خمس )5( سنوات قابلة للتجديد لنفس املدة بناء على تقديم طلب 

ملف جديد من قبل الجامعة املعنية، يتم البت فيه وفق نفس الكيفية. 

املادة الثالثة

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 

رقم 2.14.665، تعتبر الشهادات والدبلومات التي تحضرها وتسلمها 

جامعة مونديابوليس الخاصة بالدارالبيضاء والتي تختتم بها املسالك 

املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها، وذلك طبقا للجدول 

املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

مراعاة  مع  املسالك،  هذه  بها  تختتم  التي  والدبلومات  الشهادات 

للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  الجامعة  استيفاء 

التنظيمية الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية 

لتنسيق التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

املشار إليه أعاله رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

)17 مارس 2010(.

وفي حالة عدم تجديد االعتراف أو في حالة سحبه، تعتبر الشهادات 

الخاصة  مونديابوليس  جامعة  وتسلمها  تحضرها  التي  والدبلومات 

للطلبة  واملسلمة  املعتمدة،  املسالك  بها  تختتم  والتي  بالدارالبيضاء 

للشهادات  معادلة  االعتراف  مفعول  سريان  مدة  خالل  املسجلين 

الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

من القانون   54 من أجل تطبيق أحكام الفقرة األولى من املادة 

العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله  إليه  املشار 

 2.14.665 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من   7 املادة  ومقتضيات 

تؤشر رئيسة   ،)2014 نوفمبر   10(  1436 من محرم   16 الصادر في 

والدبلومات  الشهادات  على  البيضاء  بالدار  الثاني  الحسن  جامعة 

في  املسلمة من لدن جامعة مونديابوليس الخاصة بالدار البيضاء، 

إطار املسالك املعتمدة، ابتداء من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

طيلة مدة  يجوز لجامعة مونديابوليس الخاصة بالدار البيضاء، 

استعمال عبارة »جامعة معترف بها« ضمن إعالناتها  منح االعتراف، 

والوثائق الصادرة عنها.

املادة السادسة

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي 

تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، وتسري أحكامه 

على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة بجامعة مونديابوليس 

الخاصة بالدار البيضاء واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا املرسوم.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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 مرسفميلقمي2.20.253يصادليفيي7يصفري)166ي)5)يسبتن 2ي2)2)(يبتغ ي2يملحقيبملرسفميلقمي2.17.325يبلصادليفي

8يشفب6ي1638ي)3ييفل في217)(يبلقا�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيبجامعةيمحنديبلسادسيلعلفميبلصحةي-يبلدبليبلب ضاء

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم 2.17.325 الصادر في 8 شوال 1438 )3 يوليو 2017( القا�شي بمنح اعتراف الدولة بجامعة 

محمد السادس لعلوم الصحة - الدار البيضاء ؛

 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 ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل رئيس جامعة محمد السادس لعلوم الصحة - الدار البيضاء ؛

واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل الجامعة املذكورة ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق التعليم العالي ؛

وباقتراح من السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث العلمي،

رسم ما يلي :

املادة األولى

 تغير، وفق امللحق املرفق بهذا املرسوم، مقتضيات ملحق املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.17.325 الصادر في 8 شوال 1438

)3 يوليو 2017(.

املادة الثانية

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

والبحث العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*  *



6675الجريدة الرسمية عدد 6931 - 16 ربيع األول 1442 )2 نوفمبر 2020( 

ملحقيباملرسفميلقم)2.20.253)بلصادليفي)7)صفر))166 )5))سبتن 2)2)2))

بتغ ي2يملحقيبملرسفميلقم)2.17.325)بلصادليفي)8)شفب6)1638 )3)يفل ف)217))

بلقا�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيبجامعةيمحنديبلسادسيلعلفميبلصحة)-)بلدبليبلب ضاء

»جد 6).................................................................)بملطابقةيلها

بلرقميبلت2ت بي
تسن ةيبملؤسسات

بلتابعةيللجامعة

تسن ةيبلدبلفم

)باللغةيبلعرا ة(

تسن ةيبلدبلفم

)باللغةيبلفرنس ة(
مدةيبلتكفين

بلشهادةيأ يبلدبلفم

بلفطنييبملعاد6ي)ة(يله

....................................................................................................................................كلية الطب1

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

املدرسة العليا لهندسة الطب 11

اإلحيائي

شهادة اإلجازة املهنية...................................................................................................

مسلك : تقنيات الصحة

قربليلفزيريبلفالحةي بلص ديبلبحريي بلتنن ةيبلقر يةي بمل اهي بلغابات)

 لقـم)2483.20)صادليفي)2))منيصفر))166 )8)أكتفار)2)2))

لتسفيق) (»MAAROUFI AGRI« شركة) بعتنادي بسحبي

للزيتفني بلكر مي بلتيني بلتفاح ات) بملعتندةي برغربسي

 بلبذ لي برغربسيبملعتندةيللفلدياتيذبتيبلنفبة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 الصادر في   1.69.169 على الظهير الشريف رقم   بناء 

األولى 1389 )25 يوليو 1969( املتعلق بتنظيم إنتاج وتسويق البذور 

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و2 و5 منه ؛

الوطني  املكتب  بإحداث  القا�شي   25.08 رقم  القانون  وعلى 

الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات  الصحية  للسالمة 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(،  بتاريخ   1.09.20 الشريف رقم 

وال سيما املادة 2 منه ؛

 3261.15 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

الصادر في 23 من ذي الحجة 1436 )7 أكتوبر 2015( باعتماد شركة 

لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والكروم   »MAAROUFI AGRI«

والتين والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة ؛

الصادر في  353  وعلى مقرر وزير الفالحة والصيد البحري رقم 

وتسويق  إلنتاج  االعتمادات  منح  بتحديد شروط   2013 يوليو   16

البذور واألغراس، وال سيما املادة 5 منه ؛

بتاريخ املحرر  االعتمادات  لجنة  محضر  الستنتاجات   واعتبارا 

30 يونيو 2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

طبقا ملقتضيات املادة 4 من القرار املشار إليه أعاله رقم 2290.17 
من تاريخ  ابتداء   »MAAROUFI AGRI« يسحب االعتماد من شركة 

نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 20 من صفر 1442 )8 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قربليللفزيريبملنتدبيلدىي زيريبلت2ب ةيبلفطن ةي بلتكفينيبملنهيي بلتعل م)
بلعاليي بلبحثيبلعلنييبملكلفيبالتعل ميبلعاليي بلبحثيبلعلني)
لقم)2501.20)صادليفي)17)منيصفر))166 )5)أكتفار)2)2)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

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 ؛
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 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 
)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

 وبعد استشارة اللجنة العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة بتاريخ
27 يوليو 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

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

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قربليللفزيريبملنتدبيلدىي زيريبلت2ب ةيبلفطن ةي بلتكفينيبملنهيي بلتعل م)
بلعاليي بلبحثيبلعلنييبملكلفيبالتعل ميبلعاليي بلبحثيبلعلني)
لقم)2503.20)صادليفي)17)منيصفر))166 )5)أكتفار)2)2)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

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 24 يونيو 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

– Grade de bachelière en ingénierie )B.ING( en génie de 
la construction, préparé et délivré au siège de l’Ecole de 
technologie supérieure, Université du Québec - Canada - 
le 20 mars 2019,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قربليللفزيريبملنتدبيلدىي زيريبلت2ب ةيبلفطن ةي بلتكفينيبملنهيي بلتعل م)

بلعاليي بلبحثيبلعلنييبملكلفيبالتعل ميبلعاليي بلبحثيبلعلني)

لقم)2504.20)صادليفي)17)منيصفر))166 )5)أكتفار)2)2)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

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 ؛
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 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

– Grade de bachelière en ingénierie )B.ING( en génie de 
la construction, préparé et délivré au siège de l’Ecole de 
technologie supérieure, Université du Québec - Canada - 
le 19 juin 2019,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قربليللفزيريبملنتدبيلدىي زيريبلت2ب ةيبلفطن ةي بلتكفينيبملنهيي بلتعل م)

بلعاليي بلبحثيبلعلنييبملكلفيبالتعل ميبلعاليي بلبحثيبلعلني)

لقم)2505.20)صادليفي)17)منيصفر))166 )5)أكتفار)2)2)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

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 24 يونيو 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

– Baccalauréat en ingénierie )B.ING( en génie civil, préparé 
et délivré au siège de l’Ecole polytechnique, Université de 
Montréal - Canada - le 8 octobre 2019,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قربليللفزيريبملنتدبيلدىي زيريبلت2ب ةيبلفطن ةي بلتكفينيبملنهيي بلتعل م)

بلعاليي بلبحثيبلعلنييبملكلفيبالتعل ميبلعاليي بلبحثيبلعلني)

لقم)2506.20)صادليفي)17)منيصفر))166 )5)أكتفار)2)2)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

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 ؛
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 وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 24 يونيو 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

– Baccalauréat en ingénierie )B.ING( en génie civil, préparé 

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

Montréal - Canada - le 18 juin 2019,

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قربليللفزيريبملنتدبيلدىي زيريبلت2ب ةيبلفطن ةي بلتكفينيبملنهيي بلتعل م)

بلعاليي بلبحثيبلعلنييبملكلفيبالتعل ميبلعاليي بلبحثيبلعلني)

لقم)2507.20)صادليفي)17)منيصفر))166 )5)أكتفار)2)2)) 

بتحديديبعضيبملعادالتيبينيبلشهادبت.

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 ؛

اإلنسانية والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

 املنعقدة بتاريخ 18 فبراير 2020،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية  الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

في علم النفس :

– Diplôme de licence sciences humaines et sociales, 

mention : psychologie, délivré par l’Université Paris 8 

)membre de la Comue Paris Lumières( - France - le 

24 mai 2018,

مشفوعة بشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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مجلسيبملناوسة

قربليملجلسيبملناوسةيعدد)62/ق/)2)2))صادليفي)17)منيصفر))166 
)5)أكتفار)2)2)()بملتعلقيبتفلييشركة)»Alstom(S.A«)بملربقبة)
لأسنا6ي حقفق) أسهمي جن عي بقتناء) طريقي عني بلحصريةي
.(»Bombardier Transportation UK Ltd«(بلتصفيتيلشركة

مجلس املنافسة،

املتعلق بمجلس املنافسة الصادر   20.13 على القانون رقم  بناء 
 1435 رمضان   2 بتاريخ   1.14.117 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)30 يونيو 2014( ؛

واملنافسة  األسعار  بحرية  املتعلق   104.12 رقم  القانون  وعلى 
في  بتاريخ   1.14.116 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر 

2 رمضان 1435 )30 يونيو 2014( ؛

1436 صفر   8 في  الصادر   2.14.652 رقم  املرسوم   وعلى 
املتعلق بحرية   104.12 بتطبيق القانون رقم   )2014 )فاتح ديسمبر 

األسعار واملنافسة ؛

 1436 من شعبان   16 الصادر في   2.15.109 وعلى املرسوم رقم 
)4 يونيو2015( بتطبيق القانون رقم  20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛ 

بتاريخ  املنعقد  املنافسة  ملجلس  الدائمة  اللجنة  اجتماع  وعلى 
14 من  2020(، طبقا ملقتضيات املادة  1442 )5 أكتوبر  17 من صفر 

القانون رقم 20.13 املتعلق بمجلس املنافسة ؛

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة 
بتاريخ 038/ع.ت.إ/2020  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس   العامة 
» Alstom 13 من رمضان 1441 )5 ماي 2020(، املتعلق بتولي شركة 
» Bombardier Transportation  »S.A املراقبة الحصرية على شركة 

»UK Ltd ؛

بتاريخ   2020/46 وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم 
في  مقرر  بتعيين  والقا�شي   )2020 ماي   6(  1441 رمضان  من   13
املتعلق   104.12 من القانون رقم   27 املوضوع طبقا ألحكام املادة 

بحرية األسعار واملنافسة ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي 
بتاريخ  الوطنية  الجرائد  وبإحدى  للمجلس،  اإللكتروني  املوقع  في 
15 من ذي الحجة 1441 )4 أغسطس 2020( والذي يمنح أجل عشرة 
)10( أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية 

التركيز أعاله ؛

1441 الحجة  ذي   3 بتاريخ  امللف  وثائق  استكمال جميع   وبعد 
)3 أغسطس 2020( ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف 
التبليغ بتاريخ 4 أغسطس 2020 ؛

القانوني  النصاب  توفر  من  املنافسة  مجلس  رئيس  تأكد  وبعد 
النظام  من   31 املادة  في  عليه  املنصوص  الدائمة  اللجنة  ألعضاء 
املنعقد  اجتماعها  في محضر  أسماؤهم  والواردة  للمجلس  الداخلي 

بتاريخ 17 من صفر 1442 )5 أكتوبر 2020( ؛

وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية 
خالل  وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،  التركيز املذكورة، 
 1442 من صفر   17 اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ 

)5 أكتوبر 2020( ؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس 
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط 
104.12 املشار  11 و12 من القانون رقم  املنصوص عليها في املادتين 

إليه أعاله ؛

11 تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة  وحيث إن املادة 
إذ تنص  للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، 
على أنه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت 
يراقبون  أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص،  مستقلة سابقا؛ 
منشأة واحدة على األقل، بتولي املراقبة، بشكل مباشر أو غير مباشر، 
على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى 
أو أجزاء منها، سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول 
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل؛ أو عندما تقوم منشأة أو عدة 
املراقبة على مجموع  بتولي  مباشر،  أو غير  مباشر  بشكل  منشآت، 
منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها، 
سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول أو بواسطة 

عقد أو غيرها من الوسائل ؛

 »Alstom S.A« شركة  تولي  الى  تهدف  العملية  هذه  إن  وحيث 
 »Bombardier Transportation UK املراقبة الحصرية على شركة 

»Ltd ؛

مدلول  اقتصاديا حسب  تركيزا  تشكل  العملية  إن هذه  وحيث 
تعرف  والتي  أعاله  إليه  املشار   104.20 رقم  القانون  من  املادة 11 

عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛

املشار إليه أعاله،   104.20 من القانون رقم   12 وحيث إن املادة 
كما هو منصوص عليه في  تلزم تبليغ أي عملية تركيز قبل إنجازها، 
املادة الثامنة )8( من املرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 ، عندما يساوي 
الرسوم،  دون احتساب  العالمي،  املعامالت اإلجمالي  يفوق رقم  أو 



عدد 6931 - 16 ربيع األول 1442 )2 نوفمبر 2020(الجريدة الرسمية   6682

االعتباريين  أو  الذاتيين  األشخاص  مجموعات  أو  املنشآت  ملجموع 

مليون   )750( التركيز مبلغ سبع مائة وخمسون  األطراف في عملية 

دون  اإلجمالي،  املعامالت  رقم  يفوق  أو  يساوي  أو عندما  درهم، 

األقل من  على  اثنتين  باملغرب من طرف  املنجز  الرسوم،  احتساب 

املعنيين  االعتباريين  أو  الذاتيين  األشخاص  مجموعات  أو  املنشآت 

أو عندما  )250( مليون درهم،  بعملية التركيز مبلغ مائتان وخمسون 

تنجز جميع املنشآت التي تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة 

به اقتصاديا خالل السنة املدنية السابقة أكثر من أربعين باملائة )40%( 

من البيوع أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو 

املنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء 

مهم من السوق املذكورة ؛

الستيفائها  التبليغ،  إللزامية  تخضع  العملية  هذه  إن  وحيث 

الشروط الثالث املنصوص عليها بموجب أحكام املادة 12 من القانون 

املعامالت  رقم  لتجاوز سقف  وذلك  الذكر  السالف   104.12 رقم 

اإلجمالي العالمي ملجموع املنشآت وكذا لتجاوز سقف رقم املعامالت 

أو  الشراءات  أو  البيوع  نسبة  ولتجاوز  باملغرب  املنجز  اإلجمالي، 

املعامالت األخرى واملحددة في املادة 8 من املرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن الطرفين املعنيين بعملية التركيز هما على التوالي :

هي شركة مجهولة االسم،   »Alstom S.A« الشركة املقتنية   -  1

خاضعة للقانون الفرن�شي، وهي الشركة األم ملجموعة فرنسية تنشط 

قطاع  في  والخدمات  واملعدات  األنظمة  وتسويق  تطوير  في  أساسا 

النقل، خاصة على مستوى قطاع النقل عبر السكك الحديدية ؛ 

 »Bombardier Transportation UK Ltd « 2 - الشركة املستهدفة

توفير  في مجال  متخصصة  للقانون اإلنجليزي،  هي شركة خاضعة 

التنقل  وتقنيات  التشويرية  واملعدات  واألنظمة  واملعدات  العربات 

اإللكترونية وخدمات الصيانة املتعلقة بالسكك الحديدية، وهي فرع 

للمجموعة الدولية الكندية »Bombardier Inc« املتخصصة في قطاع 

صناعة الطائرات والقطارات ؛

املنتوج  سوق  بشقيها،  املعنية  األسواق  تحديد  تم  إنه  وحيث 

أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا ألحكام النقطة 

في  الوارد  التركيز،  بعملية  املتعلق  التبليغ  ملف  ملحق  من  الثالثة 

املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه أعاله ؛

وحيث يعرف السوق املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب 

والتي يكون للعملية املبلغة أثر  نوع املنتوجات أو املوقع الجغرافي، 

عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

وحيث إنه بعد االطالع على وثائق ملف التبليغ واعتمادا على نتائج 

التحقيق، فإن األسواق املعنية بهذه العملية هي :

 )matériel roulant grande البينية  املتحركة  املعدات  • سوق 

)lignes بما في ذلك عربات القطار فائق السرعة ؛

 )matériel الحضري  املجال  داخل  املتحركة  املعدات  • سوق 

)roulant urbain ؛ 

) signalisation grande سوق تشوير السككي للخطوط البينية • 

)ligne ؛

) signalisation سوق التشوير السككي داخل املجال الحضري • 

.grande ligne(

على  تنشطان  املستهدفة  والشركة  املقتنية  الشركة  إن  وحيث 

أهم  من  وتعتبران  أعاله  املحددة  املعنية  األسواق  جميع  مستوى 

املتنافسين داخلها ؛ 

جميع  مستوى  على  العملية  أطراف  أنشطة  تقاطع  إن  وحيث 

العملية حيز  األسواق املعنية سينتج عنه مباشرة و بمجرد دخول  

التنفيذ، زوال أحد أهم مناف�شي الشركة املقتنية في هذه األسواق ؛  

وحيث إنه طبقا ألحكام النقطة الرابعة من ملحق ملف التبليغ 

املتعلق بعملية التركيز، الوارد في املرسوم رقم 2.14.652 املشار إليه 

بسبب   )marché affecté( فإن السوق املعني يعتبر مرصودا  أعاله، 

زوال منافس محتمل بسبب العملية؛

وحيث إنه بناء على التحليل التناف�شي األولي لألسواق املرصودة 

املعنية بهذه العملية، فإن هناك احتمال جدي للمساس باملنافسة ؛ 

من   15 املادة  الخامسة من  الفقرة  ملقتضيات  إنه طبقا  وحيث 

يمكن ملجلس املنافسة أن يقوم بدراسة  املذكور،   104.12 القانون 

جدي  احتمال  هناك  أن  اعتبر  إذا  التركيز  عملية  ملشروع  معمقة 

للمساس باملنافسة ؛ 

قرر ما يلي :

املادة األولي

األمانة  لدى  املسجل  االقتصادي  التركيز  عملية  تبليغ  ملف  أن 

بتاريخ  038/ع.ت.إ/2020  عدد  تحت  املنافسة  ملجلس  العامة 

15 من رمضان 1441 )7 ماي 2020( يستوفي الشروط القانونية.

املادة الثانية

القيام بدراسة معمقة لعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي 

» Bombardier املراقبة الحصرية على شركة »Alstom S.A « شركة 

.Transportation UK Ltd«

اإلمضاء : ادريس الڬراوي.


