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بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر
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نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........
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تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

يص7ص)عامة

حالة) لط7 رئ) لصح ة.

مرسوم رقم 2.21.420 صادر في 23 من شوال 1442 )4 يونيو 2021( بتمديد 
مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني 
 ............................................. 4016ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19.

يص7ص)خاصة

إقل م) لجدندة.)-)يزع)ملك ة)قطع)أرض ة.

مرسوم رقم 2.21.213 صادر في 12 من شوال 1442 ) 24 ماي 2021( بإعالن 
الجرف  الصناعي  املركب  منشآت  بتأمين  تق�شي  العامة  املنفعة  أن 
األصفر وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض لفائدة املجمع 
 ........................................... 4017الشريف للفوسفاط ش.م بإقليم الجديدة.

عمالة)مر كش.)-)يزع)ملك ة)قطع)أرض ة)إضاف ة.

مرسوم رقم 2.21.343 صادر في 12 من شوال 1442 ) 24 ماي 2021( بإعالن 

الرابطة  9 رقم  الوطنية  الطريق  بتثنية  تق�شي  العامة  املنفعة   أن 

 بين مراكش وورزازات فيما بين ن.ك 245 و ن.ك 271 )مقطع مراكش -

آيت أورير( بجماعة الويدان بعمالة مراكش وبنزع ملكية القطع األرضية 

4035اإلضافية الالزمة لهذا الغرض................................................................. 

»تم7ر) لنجدة«.)-) العتر ف)بعالمة) لج7دة) لفالح ة)و ملصادقة)

على)دفتر) لتحمالت) لخاص)به.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

)2021 فبراير   9( 1442 26 من جمادى اآلخرة  في  356.21 صادر  رقم 

 بتغيير وتتميم قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 583.15 الصادر في

بعالمة  باالعتراف  املتعلق   )2015 فبراير   25(  1436 األولى  جمادى   6

التحمالت  دفتر  على  واملصادقة  النجدة«  »تمور  الفالحية  الجودة 

 ............................................................................................... 4039الخاص به.
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دفتر) لتحمالت) على) و ملصادقة) بالب ان) لجغر في)  العتر ف)
 لخاص)به):

فاكهة) لصبار)أنت)باعمر ن.	 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

 )2021 1442 )9 فبراير  26 من جمادى اآلخرة  في  357.21 صادر  رقم 

 1926.11 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  وتتميم  بتغيير 

باالعتراف  يتعلق   )2011 يونيو   24(  1432 رجب  من   21 في  الصادر 

دفتر  على  واملصادقة  باعمران«  أيت  الصبار  »فاكهة  الجغرافي  بالبيان 

4039التحمالت الخاص به............................................................................... 

تم7ر)ب7يط7ب)طاطا.	 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

 )2021 1442 )9 فبراير  26 من جمادى اآلخرة  في  358.21 صادر  رقم 

1351.13 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  وتتميم   بتغيير 

املتعلق   )2013 أكتوبر   17(  1434 الحجة  ذي  من   11 في  الصادر 

باالعتراف بالبيان الجغرافي »تمور بويطوب طاطا« واملصادقة على دفتر 

4040التحمالت الخاص به............................................................................... 

عسل) لزق7م)تادلة)أزيال6.	 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

 )2021 1442 )9 فبراير  26 من جمادى اآلخرة  في  359.21 صادر  رقم 

 1721.12 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  وتتميم  بتغيير 

املتعلق   )2012 أبريل   18(  1433 األولى  جمادى  من   26 في  الصادر 

باالعتراف بالبيان الجغرافي »عسل الزقوم تادلة أزيالل« واملصادقة على 

 ..................................................................... 4040دفتر التحمالت الخاص به.

زيت) لزيت7ن)أوطاط) لحاج.	 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

 )2021 1442 )9 فبراير  26 من جمادى اآلخرة  في  360.21 صادر  رقم 

 1685.15 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  وتتميم  بتغيير 

الصادر في 3 شعبان 1436 )22 ماي 2015( املتعلق باالعتراف بالبيان 

الجغرافي »زيت الزيتون أوطاط الحاج« واملصادقة على دفتر التحمالت 

4041الخاص به................................................................................................ 

 له دروكارب7ر ت.)-)منح)رخص) لبحث.

جمادى من   26 في  صادر   1037.21 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 

واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  بتغيير   )2021 فبراير   9(  1442 اآلخرة 

 1436 القعدة  ذي  من   19 في  الصادر   3428.15 رقم  والبيئة  واملاء 

الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2015 سبتمبر   4(

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   »HAHA NORD« املسماة 

 .................... .»Petroleum Exploration )Private( Limited« 4042وشركة

جمادى من   26 في  صادر   1038.21 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 

واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  بتغيير   )2021 فبراير   9(  1442 اآلخرة 

 1436 القعدة  ذي  من   19 في  الصادر   3429.15 رقم  والبيئة  واملاء 

الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2015 سبتمبر   4(

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   »HAHA SUD« املسماة 

 .................... .»Petroleum Exploration )Private( Limited« 4043وشركة

جمادى من   26 في  صادر   1039.21 رقم  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير   قرار 

واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  بتغيير   )2021 فبراير   9(  1442 اآلخرة 

 1436 القعدة  ذي  من   19 في  الصادر   3430.15 رقم  والبيئة  واملاء 

الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح   )2015 سبتمبر   4(

املسماة »HAHA CENTRE« للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 

 .................... .»Petroleum Exploration )Private( Limited« 4043وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1121.21 صادر في 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  2 جمادى  في  الصادر   741.18 رقم 

 »TARFAYA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

»OFFSHORE SHALLOW I للمكتب الوطني للهيدروكاربورات واملعادن 
 ..................................................................»ENI MAROC B.V« 4044وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1122.21 صادر في 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  2 جمادى  في  الصادر   742.18 رقم 

 »TARFAYA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW II«

 .................................................. .»ENI MAROC B.V« 4044واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1123.21 صادر في 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  2 جمادى  في  الصادر   743.18 رقم 

 »TARFAYA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW III«
 .................................................. .»ENI MAROC B.V« 4045واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1124.21 صادر في 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  2 جمادى  في  الصادر   744.18 رقم 

 »TARFAYA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW IV«
 .................................................. .»ENI MAROC B.V« 4045واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1125.21 صادر في 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  2 جمادى  في  الصادر   745.18 رقم 

 »TARFAYA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW V«
 .................................................. .»ENI MAROC B.V« 4046واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1126.21 صادر في 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  2 جمادى  في  الصادر   746.18 رقم 

 »TARFAYA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW VI«
 .................................................. .»ENI MAROC B.V« 4046واملعادن وشركة
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قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1127.21 صادر في 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  2 جمادى  في  الصادر   747.18 رقم 

 »TARFAYA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW VII«
 .................................................. .»ENI MAROC B.V« 4047واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1128.21 صادر في 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  2 جمادى  في  الصادر   748.18 رقم 

 »TARFAYA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW VIII«
 .................................................. .»ENI MAROC B.V« 4047واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1129.21 صادر في 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  2 جمادى  في  الصادر   749.18 رقم 

 »TARFAYA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW IX«
 .................................................. .»ENI MAROC B.V« 4048واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1130.21 صادر في 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  2 جمادى  في  الصادر   750.18 رقم 

 »TARFAYA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW X«
 .................................................. .»ENI MAROC B.V« 4048واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1131.21 صادر في 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  2 جمادى  في  الصادر   751.18 رقم 

 »TARFAYA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW XI«
 .................................................. .»ENI MAROC B.V« 4049واملعادن وشركة

قرار لوزير الطاقة واملعادن والبيئة رقم 1132.21 صادر في 13 من رمضان 1442 

)26 أبريل 2021( بتغيير قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 
 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  2 جمادى  في  الصادر   752.18 رقم 

 »TARFAYA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW XII«
 .................................................. .»ENI MAROC B.V« 4049واملعادن وشركة

 عتماد)لتس7يق) لبذور)و ألغر س.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
باعتماد   )2021 مارس   5(  1442 رجب  من   21 في  صادر  رقـم649.21 

 »PEPINIERE ISMAILI AHMED SBAAIOUN EL HAJEB« شركة 
لتسويق األغراس املعتمدة للزيتون والكروم والتين والتفاحيات والبذور 

 ............................................... 4050واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
باعتماد   )2021 مارس   5(  1442 رجب  من   21 في  صادر  رقـم650.21 

املعتمدة  البذور  لتسويق   »NOVACROP CHEMICALS« شركة 
والبذور  الزيتية  والنباتات  العلفية  والقطاني  الغذائية  والقطاني  للذرة 

4051النموذجية للخضر واألغراس املعتمدة للبطاطس................................. 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

باعتماد   )2021 مارس   5(  1442 رجب  من   21 في  صادر   651.21 رقـم 

لنخيل  املعتمدة  األغراس  لتسويق   »PHOENIX AGROTECH« شركة

 ....................................................................................................... 4052التمر.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

باعتماد   )2021 مارس   5(  1442 رجب  من   21 في  صادر  رقـم652.21 

للزيتون والتين  املعتمدة  شركة »SADEKEL TRAV« لتسويق األغراس 

4052والرمان والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات ذات النواة. 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

باعتماد   )2021 مارس   5(  1442 رجب  من   21 في  صادر  رقـم653.21 

املعتمدة  األغراس  لتسويق   »DOMAINE INFINITY PLANT« شركة 

4053لألصناف املنتجة للفواكه الحمراء والبذور النموذجية للخضر............ 

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

2021(باعتماد  مارس   5(  1442 رجب  من   21 في  صادر  رقـم654.21 

والكروم  للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق   »AGROSSAR« شركة 

 والتين والتين الشوكي والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة للورديات

 ............................................... 4054ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

باعتماد   )2021 مارس   5(  1442 رجب  من   21 في  صادر  رقـم655.21 

والتين  للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق   »AIN DHAB« مشتل 

4055والرمان..................................................................................................... 

والغابات واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير   قرار 

باعتماد   )2021 مارس   5(  1442 رجب  من   21 في  صادر   656.21 رقـم 

والكروم  للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق   »EL MEHDI« مشتل 

والتين والتين الشوكي والرمان والتفاحيات والبذور واألغراس املعتمدة 

 ............................... 4056للورديات ذات النواة والشتائل النموذجية لألركان.

 ملعادالت)بين) لشهاد ت.

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1117.21 صادر في 9 رمضان 1442 

4058)22 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات..................... 

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1118.21 صادر في 9 رمضان 1442 

4058)22 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات..................... 

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1119.21 صادر في 9 رمضان 1442 

4059)22 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات..................... 

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 

الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم 1120.21 صادر في 9 رمضان 1442 

4059)22 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات..................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 916.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4060بين الشهادات.
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العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 917.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4060بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 918.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4061بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 919.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4061بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
920.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي   والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(  بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4062بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 921.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4062بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 922.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4063بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 923.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4063بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 924.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4064بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 925.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4064بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 926.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4065بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 927.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4065بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 928.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4066بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 929.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4066بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 930.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4067بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 931.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4067بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 932.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4068بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 933.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4068بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 934.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4069بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 935.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4069بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 936.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4070بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 937.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4070بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 938.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4071بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 

 939.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 

صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 

 ......................................................................................... 4071بين الشهادات.
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العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 940.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4072بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 941.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4072بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 942.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4073بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 943.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4073بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 944.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4074بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 945.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4074بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 946.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4075بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 947.21 رقم  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث 
صادر في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021( بتحديد بعض املعادالت 
 ......................................................................................... 4075بين الشهادات.



عدد 6993 - 26 شوال 1442 )7 يونيو 2021(الجريدة الرسمية 6ي67  

يص7ص)عامة

مرس7م)رقم)7)6.ي).))صادر)في)3))من)و7 6))66ي )6)ن7ي 7)ي)7)) 
بسائر) حالة) لط7 رئ) لصح ة) مفع67) سريان) مدة) بتمدند)
أرجاء) لتر ب) ل7طني)مل7 جهة)تف�شي)فيروس)ك7رويا)-)ك7ف د)9ي.

رئيس الحكومة،

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

5 شوال 1441 )28 ماي 2020( ؛

من  29 في  الصادر   2.20.293 رقم  املرسوم  على  االطالع   وبعد 
رجب 1441 )24 مارس 2020( بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر 

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

 1442 رمضان  من   23 في  الصادر   2.21.304 رقم  املرسوم  وعلى 
الصحية  الطوارئ  حالة  مفعول  سريان  مدة  بتمديد   )2021 ماي   6(
بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19 ؛

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

الحالة الوبائية ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛

 1442 شوال  من   22 بتاريخ  الحكومة  مجلس  في  املداولة  وبعد 
)3 يونيو 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

بقانون  املرسوم  الثانية من  باملادة  الثانية  الفقرة  تطبيقا ألحكام 
 1441 رجب  من   28 في  الصادر   2.20.292 رقم  أعــاله  إليه  املشار 
)23 مارس 2020(، تمدد، من يوم الخميس 10 يونيو 2021 في الساعة 

الساعة  في   2021 يوليو   10 السبت  يوم  غاية  إلى  مساء  السادسة 

الطوارئ الصحية بسائر  السادسة مساء، مدة سريان مفعول حالة 

 2.20.293 رقم  املرسوم  بموجب  عنها  املعلن  الوطني،  التراب  أرجاء 

الصادر في 29 من رجب 1441 )24 مارس 2020( بإعالن حالة الطوارئ 

 الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا -

كوفيد 19.

املادة الثانية

يجوز لوزير الداخلية أن يتخذ، في ضوء املعطيات املتوفرة حول 

املعنية،  الحكومية  السلطات  مع  وبتنسيق  السائدة،  الوبائية  الحالة 

وهذه  يتالءم  بما  الوطني،  الصعيد  على  املناسبة،  التدابير  كافة 

املعطيات.

نطاق  في  كل  واألقاليم،  العماالت  وعمال  الجهات  لوالة  يجوز  كما 

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

،2.20.293 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  من  الثالثة  املادة   مقتضيات 

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

املادة الثالثة

وزير  إلى  تنفيذه  ويسند  الرسمية،  بالجريدة  املرسوم  هذا  ينشر 

الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 23 من شوال 1442 )4 يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.
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مرس7م)رقم)3ي).ي).))صادر)في))ي)من)و7 6))66ي ) 6))ماي)ي)7)()بإعالن)أن) ملنفعة) لعامة)تق�شي)بتأمين)منشآت) ملركب)

 لصناعي) لجرف) ألصفر)وبنزع)ملك ة) لقطع) ألرض ة) لالزمة)لهذ ) لغرض)لفائدة) ملجمع) لشريف)للف7سفاط)ش.م)

بإقل م) لجدندة.

رئيس الحكومة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى القانون رقم 46.07 القا�شي بتحويل املكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.08.15 بتاريخ 18 من صفر 1429 )26 فبراير 2008( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.252 الصادر في فاتح جمادى اآلخرة 1429 )5 يونيو 2008( بتطبيق القانون رقم 46.07 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 13 يناير إلى 13 مارس 2016، بمقر جماعة موالي عبد هللا بإقليم الجديدة ؛

وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة وبعد استشارة وزير الداخية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

للفوسفاط ش.م  الشريف  للمجمع  التابع  الجرف األصفر  الصناعي  املركب  بتأمين منشآت  العامة تق�شي  املنفعة  أن  يعلن 

بجماعة موالي عبد هللا بإقليم الجديدة.

املادة الثانية

في  أحمر  بلون  عليها  واملعلم  بعده  الجدول  في  واملبينة  الغرض  لهذا  الالزمة  األرضية  القطع  ملكية  ذكر  ما  على  بناء  تنزع 

املخططات التجزيئية امللحقة بأصل هذا املرسوم :

يص7ص)خاصة
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مرس7م)رقم)363.ي).))صادر)في))ي)من)و7 6))66ي ) 6))ماي)ي)7)()بإعالن)أن) ملنفعة) لعامة)تق�شي)بتثن ة) لطريق) ل7طن ة)

ي))))مقطع)مر كش)-)آنت)أورير()بجماعة) ل7يد ن) 65))و)ن.ك) 9) لر بطة)بين)مر كش)وورز ز ت)ف ما)بين)ن.ك) رقم)

بعمالة)مر كش،)وبنزع)ملك ة) لقطع) ألرض ة) إلضاف ة) لالزمة)لهذ ) لغرض.

رئيس الحكومة،

7.81 املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بناء على القانون رقم 

رقم 1.81.254 بتاريخ 11 من رجب 1402 )6 ماي 1982( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.82.382 الصادر في 2 رجب 1403 )16 أبريل 1983( بتطبيق القانون رقم 7.81 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من 10 أبريل إلى 10 يونيو 2019، بمكاتب جماعة الويدان بعمالة مراكش ؛

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخية،

رسم ما يلي :

املادة األولى

يعلن أن املنفعة العامة تق�شي بتثنية الطريق الوطنية رقم  9 الرابطة بين مراكش وورزازات فيما بين ن.ك 245 و ن.ك 271 

)مقطع مراكش - آيت أورير(  جماعة الويدان بعمالة مراكش.

املادة الثانية

تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية اإلضافية املثبتة في الجدول املرفق طيه واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات 

املقياس 1/500 امللحقة بأصل هذا املرسوم :
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املادة الثالثة .- يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1442 )24 ماي 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.
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 قر ر)ل7زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات
 رقم)ي).356)صادر)في)6))من)جمادى) آلخرة))66ي )9)فبر نر)ي)7))

بتغ ير)وتتم م)قر ر)وزير) لفالحة)و لص د) لبحري)رقم)5ي.583 
5ي7)() ملتعلق) فبر نر) 636ي )5)) 6)جمادى) ألولى) في)  لصادر)
باالعتر ف)بعالمة) لج7دة) لفالح ة)»تم7ر) لنجدة«)و ملصادقة)

على)دفتر) لتحمالت) لخاص)به.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1439 صفر   5 في  الصادر   2.17.433 رقم  املرسوم  على   بناء 
يتم  التي  التمور  وعجين  التمور  بجودة  املتعلق   )2017 أكتوبر   25(

تسويقها وسالمتها الصحية ؛

البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 
 )2015 فبراير   25(  1436 األولى  جمادى   6 في  الصادر   583.15 رقم 
املتعلق باالعتراف بعالمة الجودة الفالحية »تمور النجدة« واملصادقة 

على دفتر التحمالت الخاص به ؛

للمنشأ  املميزة  للعالمات  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 
 1441 القعدة  ذي  من   22 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل   والجودة 

)14 يوليو 2020(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

6 من القرار 5 و  التالي مقتضيات املادتين   تغير وتتمم على النحو 
رقم 583.15 املشار إليه أعاله :

هيئة  كل  أو   »Normacert sarl« شركة  إلى  يعهد   -  .5 »املادة 
»مصادقة ومراقبة أخرى، معتمدة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، 
وفق  التحمالت،  دفتر  في  الواردة  البنود  احترام  بمراقبة  »القيام 

»مخطط املراقبة املنصوص عليه في دفتر التحمالت املذكور.

واملوضبين  للمنتجين  املعنية  واملراقبة  املصادقة  هيئة  »تسلم 
عالمة  من  املستفيدة  التمور  على  املصادقة  شهادة  لديها  »املسجلين 

»الجودة الفالحية »تمور النجدة«.«

عليها املنصوص  والشروط  البيانات  على  عالوة   -  .6  »املادة 
1439 صفر   5 في  الصادر   2.17.433 رقم  املرسوم  من   15 املادة   »في 

يتم  التي  التمور  وعجين  التمور  بجودة  املتعلق   )2017 أكتوبر   25(«
من   املستفيدة  التمور  عنونة  تتضمن  الصحية،  وسالمتها  »تسويقها 

»تمور النجدة« البيانات التالية :

» - إشارة ......................................................................................... ؛

» - الرمز ......................................................................................... ؛

» - مرجع هيئة املصادقة واملراقبة.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

و مل اه) و لتنم ة) لقروية) و لص د) لبحري) ل7زير) لفالحة) قر ر)
)66ي 6))من)جمادى) آلخرة) في) ي).)35)صادر)  و لغابات)رقم)
و لص د) وزير) لفالحة) قر ر) وتتم م) بتغ ير) ي)7)() فبر نر) (9(
يي.6)9ي  رقم) و لغابات) و مل اه) و لتنم ة) لقروية)  لبحري)
يي7))  ملتعلق) ن7ي 7) ((6( )63ي  رجب) من) ي)) في)  لصادر)
باعمر ن«) أنت) »فاكهة) لصبار) بالب ان) لجغر في) باالعتر ف)

و ملصادقة)على)دفتر) لتحمالت) لخاص)به.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
القروية واملياه والغابات رقم 1926.11 الصادر في 21 من رجب 1432 
)24 يونيو 2011( املتعلق باالعتراف بالبيان الجغرافي »فاكهة الصبار 

أيت باعمران« واملصادقة على دفتر التحمالت الخاص به ؛

للمنشأ  املميزة  للعالمات  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 
 1441 القعدة  ذي  من   22 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  والجودة 

)14 يوليو 2020(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

8 من القرار  7 و  التالي مقتضيات املادتين  تغير وتتمم على النحو 
املشار إليه أعاله رقم 1926.11 املشار إليه أعاله :

هيئة  كل  أو    »Normacert Sarl  « شركة  إلى  يعهد   -  .7 »املادة 
»مصادقة ومراقبة أخرى، معتمدة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، 
وفق  التحمالت،  دفتر  في  الواردة  البنود  احترام  بمراقبة  »القيام 

»مخطط املراقبة املنصوص عليه في دفتر التحمالت املذكور.

واملوضبين  للمنتجين  املعنية  واملراقبة  املصادقة  هيئة  »تسلم 
من  املستفيدة  الصبار  فاكهة  على  املصادقة  شهادة  لديها  »املسجلين 

»البيان الجغرافي »فاكهة الصبار أيت باعمران«.«

»املادة 8. - عالوة ......................................................... التالية :

»- إشارة ........................................................................... ؛

- الرمز ................................................................................ ؛

» - مرجع هيئة املصادقة واملراقبة«.

)الباقي ال تغيير فيه.(
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املادة الثانية

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

و مل اه) و لتنم ة) لقروية) و لص د) لبحري) ل7زير) لفالحة) قر ر)

)66ي  6))من)جمادى) آلخرة) في) ي).358)صادر) و لغابات)رقم)

و لص د) وزير) لفالحة) قر ر) وتتم م) بتغ ير) ي)7)() فبر نر) (9(

636ي  ذي) لحجة) من) يي) في) 3ي.ي35ي) لصادر) رقم)  لبحري)

))ي)أكت7بر)3ي7)() ملتعلق)باالعتر ف)بالب ان) لجغر في)»تم7ر)

ب7يط7ب)طاطا«)و ملصادقة)على)دفتر) لتحمالت) لخاص)به.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1439 صفر   5 في  الصادر   2.17.433 رقم  املرسوم  على   بناء 

يتم  التي  التمور  وعجين  التمور  بجودة  املتعلق   )2017 أكتوبر   25(

تسويقها وسالمتها الصحية ؛

البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

رقم 1351.13 الصادر في 11 من ذي الحجة 1434 )17 أكتوبر 2013( 

املتعلق باالعتراف بالبيان الجغرافي »تمور بويطوب طاطا« واملصادقة 

على دفتر التحمالت الخاص به ؛

للمنشأ  املميزة  للعالمات  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

 1441 القعدة  ذي  من   22 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  والجودة 

)14 يوليو 2020(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات املادتين السادسة والسابعة 

من القرار املشار إليه أعاله رقم 1351.13 :

»املادة السادسة. - يعهد إلى شركة »Normacert sarl« أو كل هيئة 

»مصادقة ومراقبة أخرى، معتمدة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، 

»القيام بمراقبة احترام البنود الواردة في دفتر التحمالت، وفق برنامج 

»املراقبة املنصوص عليه في دفتر التحمالت املذكور.

واملوضبين  للمنتجين  املعنية  واملراقبة  املصادقة  هيئة  »تسلم 

البيان  من  املستفيدة  التمور  على  املصادقة  شهادة  لديها  »املسجلين 

»الجغرافي »تمور بويطوب طاطا«.«

»املادة السابعة. - عالوة على البيانات والشروط املنصوص عليها 

1439 صفر   5 في  الصادر   2.17.433 رقم  املرسوم  من   15 املادة   »في 

يتم  التي  التمور  وعجين  التمور  بجودة  املتعلق   )2017 أكتوبر   25(«

من  املستفيدة  التمور  عنونة  تتضمن  الصحية،  وسالمتها  »تسويقها 

البيانات  طاطا«  بويطوب  »تمور  املحمي  الجغرافي  البيان  »تسمية 

»التالية :

» - إشارة ......................................................................................... ؛

» - الرمز ......................................................................................... ؛

» - مرجع هيئة املصادقة واملراقبة.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

و مل اه) و لتنم ة) لقروية) و لص د) لبحري) ل7زير) لفالحة) قر ر)

)66ي  6))من)جمادى) آلخرة) في) ي).359)صادر) و لغابات)رقم)

و لص د) وزير) لفالحة) قر ر) وتتم م) بتغ ير) ي)7)() فبر نر) (9(

633ي  6))من)جمادى) ألولى) في) )ي.ي))ي) لصادر)  لبحري)رقم)

)ي7))  ملتعلق)باالعتر ف)بالب ان) لجغر في)»عسل) أبريل) )8ي)

 لزق7م)تادلة)أزيال6«)و ملصادقة)على)دفتر) لتحمالت) لخاص)

به.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1439 25 من صفر  في  الصادر   2.17.463 املرسوم رقم   بناء على 

النحل  خلية  ومنتجات  العسل  بجودة  املتعلق   )2017 نوفمبر   14(

األخرى التي يتم تسويقها وبسالمتها الصحية ؛

البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

رقم 1721.12 الصادر في 26 من جمادى األولى 1433 )18 أبريل 2012( 

أزيالل«  تادلة  الزقوم  »عسل  الجغرافي  بالبيان  باالعتراف  املتعلق 

واملصادقة على دفتر التحمالت الخاص به ؛

للمنشأ  املميزة  للعالمات  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

 1442 اآلخر  ربيع   3 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  والجودة 

)19 نوفمبر 2020(.
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قرر ما يلي :

املادة األولى

الرابعة والخامسة  التالي مقتضيات املواد  النحو  تغير وتتمم على 

 1721.12 رقم  أعاله  إليه  املشار  القرار  من  والسابعة  والسادسة 

املشار إليه أعاله :

»املادة الرابعة. - يتميز ........................................................... التالية :

»1 - يجب .............................................................................. ؛

»............................................................................................. ؛

»3 - ............................................................................. صلبة ؛

»4 - غني بحبيبات لقاح الزقوم بنسبة تفوق 45 باملائة ؛

»5 - ...................................................................................... ؛

»6 - ............................................................... في الكيلوغرام ؛

»7 - تحدد نسبته القصوى من املاء في 18 باملائة.«

»املادة الخامسة. - يتم إنتاج ............................................... التالية : 

 »1 - يجب ............................................................................................

..............................................................................................................«

»12 - يسمح........................................................................ مئوية ؛ 

»13 - يجب أن يتم تخزين العسل في أوعية غذائية مطابقة لألنظمة 

»الجاري بها العمل، ويجب أال تتجاوز مدة التخزين 24 شهرا.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

»املادة السادسة. - يعهد إلى شركة » Normacert Sarl« أو كل هيئة 

»مصادقة ومراقبة أخرى، معتمدة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، 

»القيام بمراقبة احترام البنود الواردة في دفتر التحمالت، وفق برنامج 

»املراقبة املنصوص عليه في دفتر التحمالت املذكور.

واملوضبين  للمنتجين  املعنية  واملراقبة  املصادقة  هيئة  »تسلم 

البيان  من  املستفيد  العسل  على  املصادقة  شهادة  لديها  »املسجلين 

»الجغرافي »عسل الزقوم تادلة أزيالل«.«

 »املادة السابعة. - عالوة على البيانات والشروط املنصوص عليها في

 »املادتين 10 و 11 من املرسوم رقم 2.17.463 الصادر في 25 من صفر 1439

النحل  خلية  ومنتجات  العسل  بجودة  املتعلق   )2017 نوفمبر   14(«

»األخرى التي يتم تسويقها وبسالمتها الصحية، تتضمن عنونة العسل 

أزيالل«  تادلة  الزقوم  »عسل  املحمي  الجغرافي  البيان  من  »املستفيد 

»البيانات التالية :

» - إشارة ............................................................................... ؛

» - الرمز ................................................................................... ؛

» - مرجع هيئة املصادقة واملراقبة.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

حرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

و مل اه) و لتنم ة) لقروية) و لص د) لبحري) ل7زير) لفالحة) قر ر)
)66ي 6))من)جمادى) آلخرة) في) ي).367)صادر)  و لغابات)رقم)
و لص د) وزير) لفالحة) قر ر) وتتم م) بتغ ير) ي)7)() فبر نر) (9(
  لبحري)رقم)5ي.685ي) لصادر)في)3)وعبان)636ي ))))ماي)5ي7))
أوطاط) »زيت) لزيت7ن) بالب ان) لجغر في) باالعتر ف)  ملتعلق)

 لحاج«)و ملصادقة)على)دفتر) لتحمالت) لخاص)به.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1436 8 ربيع اآلخر  في  2.14.168 الصادر   بناء على املرسوم رقم 

)29 يناير 2015( املتعلق بجودة زيوت »الزيتون وزيوت الفيتور« التي 

يتم تسويقها وبسالمتها الصحية ؛

البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  على  االطالع  وبعد 

املتعلق   )2015 ماي   22(  1436 شعبان   3 في  الصادر   1685.15 رقم 

باالعتراف بالبيان الجغرافي »زيت الزيتون أوطاط الحاج« واملصادقة 

على دفتر التحمالت الخاص به ؛

للمنشأ  املميزة  للعالمات  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

 1441 القعدة  ذي  من   22 بتاريخ  املنعقد  اجتماعها  خالل  والجودة 

)14 يوليو 2020(،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات املواد 5 و 6 و 7 من القرار

رقم 1685.15 املشار إليه أعاله :

»املادة 5. - يتم ................................................................. التالية : 

 »1 - يجب ............................................................................................

................................................................................................................«
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»8 - ...................................................................................70  يوما ؛ 

»9 - يجب نقل ثمار الزيتون على الفور في صناديق نظيفة مصنوعة 

»من مواد مناسبة من الحقل نحو وحدة التحويل، وعند االستقبال 

»يجب القيام بعملية الفرز وإزالة األوراق وغسل الزيتون ووزنه؛

الزيتون  جني  عمليتي  بين  الفاصلة  الفترة  تتعدى  أال  يجب   -  10«

»واستخراج الزيت 48 ساعة ؛«

)الباقي ال تغيير فيه.(

هيئة  كل  أو    »Normacert Sarl  « شركة  إلى  يعهد   -  .6 »املادة 

»مصادقة ومراقبة أخرى، معتمدة طبقا للتنظيم الجاري به العمل، 

»القيام بمراقبة احترام البنود الواردة في دفتر التحمالت، وفق برنامج 

»املراقبة املنصوص عليه في دفتر التحمالت املذكور.

واملوضبين  للمنتجين  املعنية  واملراقبة  املصادقة  هيئة  »تسلم 

من  املستفيد  الزيتون  زيت  على  املصادقة  شهادة  لديها  »املسجلين 

»البيان الجغرافي »زيت الزيتون أوطاط الحاج«.«

في  عليها  املنصوص  اإللزامية  البيانات  على  عالوة   -  .7 »املادة 

 »املادة 10 من املرسوم رقم 2.14.168 الصادر في 8 ربيع اآلخر 1436

 »)29 يناير 2015( املتعلق بجودة زيوت »الزيتون وزيوت الفيتور« التي

الزيتون  زيت  عنونة  تتضمن  الصحية،  وبسالمتها  تسويقها  »يتم 

»املستفيد من البيان الجغرافي »زيت الزيتون أوطاط الحاج« البيانات 

»التالية :

»- إشارة .............................................................................. ؛

»- الرمز ................................................................................ ؛

» - مرجع هيئة املصادقة واملراقبة.«

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

من ((6 في) ي).)73ي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) قر ر) بتغ ير) ي)7)() فبر نر) (9( )66ي  جمادى) آلخرة)

في) 5ي.8)36) لصادر) رقم) و لبيئة) و ملاء) و ملعادن)  لطاقة)

9ي)من)ذي) لقعدة)636ي )6)سبتمبر)5ي7)()بمنح)رخصة) لبحث)

عن)م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)»HAHA NORD«)للمكتب)

 »Petroleum ووركة) و ملعادن) لله دروكارب7ر ت)  ل7طني)

.Exploration (Private( Limited«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

رقم 3428.15 الصادر في 19 من ذي القعدة 1436 )4 سبتمبر 2015( 

 »HAHA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

وشركة واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   NORD« 

»Petroleum Exploration )Private( Limited«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

من   26 في  الصادر   500.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 

 5 باملوافقة علــــى امللحق رقم   )2021 جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 

باالتفاق النفطي »HAHA ONSHORE« املبرم في 6 جمادى األولى 1441 

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين  )2 يناير 2020( 

 »Beijing و »Petroleum Exploration )Private( Limited«  وشركتي

،Forpetro Sino-Rig CO., Ltd«

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 3428.15 الصادر في 19 من ذي القعدة 1436 )4 سبتمبر 2015( :

»املادة الثالثة. - تسلم رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات 

»املسماة »HAHA NORD« لفترة أولية مدتها خمس سنوات وعشرة 

»أشهر تبتدىء من 4 سبتمبر 2015.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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من ((6 في) ي).738ي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) قر ر) بتغ ير) ي)7)() فبر نر) (9( )66ي  جمادى) آلخرة)

في) 5ي.9)36) لصادر) رقم) و لبيئة) و ملاء) و ملعادن)  لطاقة)

9ي)من)ذي) لقعدة)636ي )6)سبتمبر)5ي7)()بمنح)رخصة) لبحث)

للمكتب) (»HAHA SUD« م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة) عن)

 »Petroleum ووركة) و ملعادن) لله دروكارب7ر ت)  ل7طني)

.Exploration (Private( Limited«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

رقم 3429.15 الصادر في 19 من ذي القعدة 1436 )4 سبتمبر 2015( 

 »HAHA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

وشركة واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   SUD« 

»Petroleum Exploration )Private( Limited«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

من   26 في  الصادر   500.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 

 5 باملوافقة علــــى امللحق رقم   )2021 جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 

باالتفاق النفطي »HAHA ONSHORE« املبرم في 6 جمادى األولى 1441 

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين  )2 يناير 2020( 

 »Beijing و »Petroleum Exploration )Private( Limited«  وشركتي

،Forpetro Sino-Rig CO., Ltd«

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 3429.15 الصادر في 19 من ذي القعدة 1436 )4 سبتمبر 2015( :

»املادة الثالثة. - تسلم رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات 

وعشرة  سنوات  خمس  مدتها  أولية  لفترة   »HAHA SUD« »املسماة 

»أشهر تبتدىء من 4 سبتمبر 2015.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

من ((6 في) ي).739ي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

جمادى) آلخرة))66ي )9)فبر نر)ي)7)()بتغ ير)قر ر)وزير) لطاقة)

من 9ي) في) 5ي.3637) لصادر) رقم) و لبيئة) و ملاء)  و ملعادن)

ذي) لقعدة)636ي )6)سبتمبر)5ي7)()بمنح)رخصة) لبحث)عن)

للمكتب) (»HAHA CENTRE« م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

 »Petroleum ووركة) و ملعادن) لله دروكارب7ر ت)  ل7طني)

.Exploration (Private( Limited«

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

رقم 3430.15 الصادر في 19 من ذي القعدة 1436 )4 سبتمبر 2015( 

 »HAHA املسماة  الهيدروكاربورات  مواد  عن  البحث  رخصة  بمنح 

وشركة واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   CENTRE« 

»Petroleum Exploration )Private( Limited«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

من   26 في  الصادر   500.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد 

 5 باملوافقة علــــى امللحق رقم   )2021 جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 

باالتفاق النفطي »HAHA ONSHORE« املبرم في 6 جمادى األولى 1441 

واملعادن  للهيدروكاربورات  الوطني  املكتب  بين  )2 يناير 2020( 

 »Beijing و »Petroleum Exploration )Private( Limited«  وشركتي

،Forpetro Sino-Rig CO., Ltd«

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 3430.15 الصادر في 19 من ذي القعدة 1436 )4 سبتمبر 2015( :

»املادة الثالثة . - تسلم رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات 

»املسماة »HAHA CENTRE« لفترة أولية مدتها خمس سنوات وعشرة 

»أشهر تبتدىء من 4 سبتمبر 2015.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من جمادى اآلخرة 1442 )9 فبراير 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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من 3ي) في) ي).ي)يي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) لطاقة) قر ر) بتغ ير) ي)7)() أبريل) ((6( )66ي  رمضان)

 و ملعادن)و لتنم ة) ملستد مة)رقم)8ي.ي6)) لصادر)في)))جمادى

عن) رخصة) لبحث) بمنح) 8ي7)() فبر نر) )9ي) 639ي   آلخرة)

 »TARFAYA( OFFSHORE م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

و ملعادن) لله دروكارب7ر ت) للمكتب) ل7طني) (SHALLOW( I«

.»ENI MAROC B.V«(ووركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  جمادى   2 في  الصادر   741.18 رقم 

»TARFAYA بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW I«

واملعادن وشركة »ENI MAROC B.V« كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 388.21 الصادر في 6 جمادى

2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2020 ديسمبر   21(  1442  األولى 

في املبرم   »TARFAYA OFFSHORE SHALLOW« النفطي   باالتفاق 

الوطني  املكتب  بين   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16

»ENI MAROC B.V« وشــــركتي  واملعـــــادن   للهيـــــدروكــــاربــــورات 

،»QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C« و

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 741.18 الصادر في 2 جمادى اآلخرة 1439 )19 فبراير 2018( :

 »TARFAYA OFFSHORE البحث - تسلم رخصة   . الثالثة  »املادة 

»»SHALLOW I لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدىء 

»من 22 يناير 2018.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

من 3ي) في) ي).))يي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) لطاقة) قر ر) بتغ ير) ي)7)() أبريل) ((6( )66ي  رمضان)

 و ملعادن)و لتنم ة) ملستد مة)رقم)8ي.)6)) لصادر)في)))جمادى

عن) رخصة) لبحث) بمنح) 8ي7)() فبر نر) )9ي) 639ي   آلخرة)

 »TARFAYA( OFFSHORE م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

و ملعادن) لله دروكارب7ر ت) للمكتب) ل7طني) (SHALLOW II«

.»ENI MAROC B.V«(ووركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  جمادى   2 في  الصادر   742.18 رقم 

»TARFAYA بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW II«

واملعادن وشركة »ENI MAROC B.V«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 388.21 الصادر في 6 جمادى

2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2020 ديسمبر   21(  1442  األولى 

في املبرم   »TARFAYA OFFSHORE SHALLOW« النفطي   باالتفاق 

الوطني  املكتب  بين   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16

»ENI MAROC B.V« وشــــركتي  واملعـــــادن   للهيـــــدروكــــاربــــورات 

،»QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C« و

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 742.18 الصادر في 2 جمادى اآلخرة 1439 )19 فبراير 2018( :

 »TARFAYA OFFSHORE البحث - تسلم رخصة   . الثالثة  »املادة 

»»SHALLOW II لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدىء 

»من 22 يناير 2018.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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من 3ي) في) ي).3)يي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) لطاقة) قر ر) بتغ ير) ي)7)() أبريل) ((6( )66ي  رمضان)

 و ملعادن)و لتنم ة) ملستد مة)رقم)8ي.63)) لصادر)في)))جمادى

عن) رخصة) لبحث) بمنح) 8ي7)() فبر نر) )9ي) 639ي   آلخرة)

 »TARFAYA( OFFSHORE م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

و ملعادن) لله دروكارب7ر ت) للمكتب) ل7طني) (SHALLOW III«

.»ENI MAROC B.V«(ووركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  جمادى   2 في  الصادر   743.18 رقم 

»TARFAYA بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW III«

واملعادن وشركة »ENI MAROC B.V«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 388.21 الصادر في 6 جمادى

 2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2020 ديسمبر   21(  1442 األولى 

في املبرم   »TARFAYA OFFSHORE SHALLOW« النفطي   باالتفاق 

الوطني  املكتب  بين   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16

»ENI MAROC B.V« وشــــركتي  واملعـــــادن   للهيـــــدروكــــاربــــورات 

،»QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C« و

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 743.18 الصادر في 2 جمادى اآلخرة 1439 )19 فبراير 2018( :

  »TARFAYA OFFSHORE البحث - تسلم رخصة   . الثالثة  »املادة 

»»SHALLOW III لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدىء 

»من 22 يناير 2018.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

من 3ي) في) ي).6)يي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) لطاقة) قر ر) بتغ ير) ي)7)() أبريل) ((6( )66ي  رمضان)

 و ملعادن)و لتنم ة) ملستد مة)رقم)8ي.66)) لصادر)في)))جمادى

عن) رخصة) لبحث) بمنح) 8ي7)() فبر نر) )9ي) 639ي   آلخرة)

 »TARFAYA( OFFSHORE م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

و ملعادن) لله دروكارب7ر ت) للمكتب) ل7طني) (SHALLOW IV«

.»ENI MAROC B.V«(ووركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  جمادى   2 في  الصادر   744.18 رقم 

»TARFAYA بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW IV«

واملعادن وشركة »ENI MAROC B.V«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 388.21 الصادر في 6 جمادى

 2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2020 ديسمبر   21(  1442 األولى 

في املبرم   »TARFAYA OFFSHORE SHALLOW« النفطي   باالتفاق 

الوطني  املكتب  بين   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16

»ENI MAROC B.V« وشــــركتي  واملعـــــادن   للهيـــــدروكــــاربــــورات 

،»QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C« و

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 744.18 الصادر في 2 جمادى اآلخرة 1439 )19 فبراير 2018( :

 »TARFAYA OFFSHORE البحث - تسلم رخصة   . الثالثة  »املادة 

»»SHALLOW IV لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدىء 

»من 22 يناير 2018.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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من 3ي) في) ي).5)يي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) لطاقة) قر ر) بتغ ير) ي)7)() أبريل) ((6( )66ي  رمضان)

 و ملعادن)و لتنم ة) ملستد مة)رقم)8ي.65)) لصادر)في)))جمادى

عن) رخصة) لبحث) بمنح) 8ي7)() فبر نر) )9ي) 639ي   آلخرة)

 »TARFAYA( OFFSHORE م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

و ملعادن) لله دروكارب7ر ت) للمكتب) ل7طني) (SHALLOW V«

.»ENI MAROC B.V«(ووركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  جمادى   2 في  الصادر   745.18 رقم 

»TARFAYA بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW V«

واملعادن وشركة »ENI MAROC B.V«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 388.21 الصادر في 6 جمادى

 2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2020 ديسمبر   21(  1442 األولى 

في املبرم   »TARFAYA OFFSHORE SHALLOW« النفطي   باالتفاق 

الوطني  املكتب  بين   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16

»ENI MAROC B.V« وشــــركتي  واملعـــــادن   للهيـــــدروكــــاربــــورات 

،»QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C« و

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 745.18 الصادر في 2 جمادى اآلخرة 1439 )19 فبراير 2018( :

 »TARFAYA OFFSHORE البحث  رخصة  تسلم   - الثالثة.  »املادة 

»»SHALLOW V لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدىء 

»من 22 يناير 2018.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

من 3ي) في) ي).6)يي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) لطاقة) قر ر) بتغ ير) ي)7)() أبريل) ((6( )66ي  رمضان)

 و ملعادن)و لتنم ة) ملستد مة)رقم)8ي.66)) لصادر)في)))جمادى

عن) رخصة) لبحث) بمنح) 8ي7)() فبر نر) )9ي) 639ي   آلخرة)

 »TARFAYA( OFFSHORE م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

و ملعادن) لله دروكارب7ر ت) للمكتب) ل7طني) (SHALLOW VI«

.»ENI MAROC B.V«(ووركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  جمادى   2 في  الصادر   746.18 رقم 

»TARFAYA بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW VI«

واملعادن وشركة »ENI MAROC B.V«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 388.21 الصادر في 6 جمادى

 2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2020 ديسمبر   21(  1442 األولى 

في املبرم   »TARFAYA OFFSHORE SHALLOW« النفطي   باالتفاق 

الوطني  املكتب  بين   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16

»ENI MAROC B.V« وشــــركتي  واملعـــــادن   للهيـــــدروكــــاربــــورات 

،»QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C« و

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 746.18 الصادر في 2 جمادى اآلخرة 1439 )19 فبراير 2018( :

 »TARFAYA OFFSHORE البحث  رخصة  تسلم   - الثالثة.  »املادة 

»»SHALLOW VI لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدىء 

»من 22 يناير 2018.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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من 3ي) في) ي).))يي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) لطاقة) قر ر) بتغ ير) ي)7)() أبريل) ((6( )66ي  رمضان)

 و ملعادن)و لتنم ة) ملستد مة)رقم)8ي.)6)) لصادر)في)))جمادى

عن) رخصة) لبحث) بمنح) 8ي7)() فبر نر) )9ي) 639ي   آلخرة)

 »TARFAYA( OFFSHORE م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

لله دروكارب7ر ت)و ملعادن) للمكتب) ل7طني) (SHALLOW VII«

.»ENI MAROC B.V«(ووركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  جمادى   2 في  الصادر   747.18 رقم 

»TARFAYA بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW VII«

واملعادن وشركة »ENI MAROC B.V«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 388.21 الصادر في 6 جمادى

 2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2020 ديسمبر   21(  1442 األولى 

في املبرم   »TARFAYA OFFSHORE SHALLOW« النفطي   باالتفاق 

الوطني  املكتب  بين   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16

»ENI MAROC B.V« وشــــركتي  واملعـــــادن   للهيـــــدروكــــاربــــورات 

،»QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C« و

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 747.18 الصادر في 2 جمادى اآلخرة 1439 )19 فبراير 2018( :

 »TARFAYA OFFSHORE البحث  رخصة  تسلم   - الثالثة.  »املادة 

»»SHALLOW VII لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدىء 

»من 22 يناير 2018.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

من 3ي) في) ي).8)يي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) لطاقة) قر ر) بتغ ير) ي)7)() أبريل) ((6( )66ي  رمضان)

 و ملعادن)و لتنم ة) ملستد مة)رقم)8ي.68)) لصادر)في)))جمادى

عن) رخصة) لبحث) بمنح) 8ي7)() فبر نر) )9ي) 639ي   آلخرة)

 »TARFAYA( OFFSHORE م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

»SHALLOW VIII)للمكتب) ل7طني)لله دروكارب7ر ت)و ملعادن)

.»ENI MAROC B.V«(ووركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  جمادى   2 في  الصادر   748.18 رقم 

»TARFAYA بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW VIII«

واملعادن وشركة »ENI MAROC B.V«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 388.21 الصادر في 6 جمادى

 2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2020 ديسمبر   21(  1442 األولى 

في املبرم   »TARFAYA OFFSHORE SHALLOW« النفطي   باالتفاق 

الوطني  املكتب  بين   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16

»ENI MAROC B.V« وشــــركتي  واملعـــــادن   للهيـــــدروكــــاربــــورات 

،»QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C« و

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 748.18 الصادر في 2 جمادى اآلخرة 1439 )19 فبراير 2018( :

 »TARFAYA OFFSHORE البحث - تسلم رخصة   . الثالثة  »املادة 

أشهر  وستة  سنوات  ثالث  مدتها  أولية  لفترة   SHALLOW VIII««

»تبتدىء من 22 يناير 2018.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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من 3ي) في) ي).9)يي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) لطاقة) قر ر) بتغ ير) ي)7)() أبريل) ((6( )66ي  رمضان)

 و ملعادن)و لتنم ة) ملستد مة)رقم)8ي.69)) لصادر)في)))جمادى

عن) رخصة) لبحث) بمنح) 8ي7)() فبر نر) )9ي) 639ي   آلخرة)

 »TARFAYA( OFFSHORE م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

و ملعادن) لله دروكارب7ر ت) للمكتب) ل7طني) (SHALLOW IX«

.»ENI MAROC B.V«(ووركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  جمادى   2 في  الصادر   749.18 رقم 

»TARFAYA بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW IX«

واملعادن وشركة »ENI MAROC B.V«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 388.21 الصادر في 6 جمادى

 2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2020 ديسمبر   21(  1442 األولى 

في املبرم   »TARFAYA OFFSHORE SHALLOW« النفطي   باالتفاق 

الوطني  املكتب  بين   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16

»ENI MAROC B.V« وشــــركتي  واملعـــــادن   للهيـــــدروكــــاربــــورات 

،»QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C« و

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 749.18 الصادر في 2 جمادى اآلخرة 1439 )19 فبراير 2018( :

 »TARFAYA OFFSHORE البحث - تسلم رخصة   . الثالثة  »املادة 

»»SHALLOW IX لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدىء 

»من 22 يناير 2018.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

من 3ي) في) ي).37يي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) لطاقة) قر ر) بتغ ير) ي)7)() أبريل) ((6( )66ي  رمضان)

 و ملعادن)و لتنم ة) ملستد مة)رقم)8ي.57)) لصادر)في)))جمادى

عن) رخصة) لبحث) بمنح) 8ي7)() فبر نر) )9ي) 639ي   آلخرة)

 »TARFAYA( OFFSHORE م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

و ملعادن) لله دروكارب7ر ت) للمكتب) ل7طني) (SHALLOW X«

.»ENI MAROC B.V«(ووركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  جمادى   2 في  الصادر   750.18 رقم 

»TARFAYA بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW X«

واملعادن وشركة »ENI MAROC B.V«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 388.21 الصادر في 6 جمادى

 2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2020 ديسمبر   21(  1442 األولى 

في املبرم   »TARFAYA OFFSHORE SHALLOW« النفطي   باالتفاق 

الوطني  املكتب  بين   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16

»ENI MAROC B.V« وشــــركتي  واملعـــــادن   للهيـــــدروكــــاربــــورات 

،»QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C« و

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 750.18 الصادر في 2 جمادى اآلخرة 1439 )19 فبراير 2018( :

 »TARFAYA OFFSHORE البحث - تسلم رخصة   . الثالثة  »املادة 

»»SHALLOW X لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدىء 

»من 22 يناير 2018.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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من 3ي) في) ي).ي3يي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) لطاقة) قر ر) بتغ ير) ي)7)() أبريل) ((6( )66ي  رمضان)

 و ملعادن)و لتنم ة) ملستد مة)رقم)8ي.ي5)) لصادر)في)))جمادى

عن) رخصة) لبحث) بمنح) 8ي7)() فبر نر) )9ي) 639ي   آلخرة)

 »TARFAYA( OFFSHORE م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

و ملعادن) لله دروكارب7ر ت) للمكتب) ل7طني) (SHALLOW(XI«

.»ENI MAROC B.V«(ووركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  جمادى   2 في  الصادر   751.18 رقم 

»TARFAYA بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW XI«

واملعادن وشركة »ENI MAROC B.V«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 388.21 الصادر في 6 جمادى

 2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2020 ديسمبر   21(  1442 األولى 

في املبرم   »TARFAYA OFFSHORE SHALLOW« النفطي   باالتفاق 

الوطني  املكتب  بين   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16

»ENI MAROC B.V« وشــــركتي  واملعـــــادن   للهيـــــدروكــــاربــــورات 

،»QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C« و

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 751.18 الصادر في 2 جمادى اآلخرة 1439 )19 فبراير 2018( :

 »TARFAYA OFFSHORE البحث - تسلم رخصة   . الثالثة  »املادة 

»»SHALLOW XI لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدىء 

»من 22 يناير 2018«.

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.

من 3ي) في) ي).)3يي)صادر) رقم) و لبيئة) و ملعادن) ل7زير) لطاقة)  قر ر)

وزير) لطاقة) قر ر) بتغ ير) ي)7)() أبريل) ((6( )66ي  رمضان)

 و ملعادن)و لتنم ة) ملستد مة)رقم)8ي.)5)) لصادر)في)))جمادى

عن) رخصة) لبحث) بمنح) 8ي7)() فبر نر) )9ي) 639ي   آلخرة)

 »TARFAYA( OFFSHORE م7 د) له دروكارب7ر ت) ملسماة)

و ملعادن) لله دروكارب7ر ت) للمكتب) ل7طني) (SHALLOW(XII«

.»ENI MAROC B.V«(ووركة

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بعد االطالع على قرار وزير الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة 

 )2018 فبراير   19(  1439 اآلخرة  جمادى   2 في  الصادر   752.18 رقم 

»TARFAYA بمنح رخصة البحث عن مواد الهيدروكاربورات املسماة 

للهيدروكاربورات  الوطني  للمكتب   OFFSHORE SHALLOW XII«

واملعادن وشركة »ENI MAROC B.V«، كما وقع تغييره ؛

ووزير  والبيئة  واملعادن  الطاقة  لوزير  املشترك  القرار  وعلى 

 االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 388.21 الصادر في 6 جمادى

 2 رقم  امللحق  على  باملوافقة   )2020 ديسمبر   21(  1442 األولى 

في املبرم   »TARFAYA OFFSHORE SHALLOW« النفطي   باالتفاق 

الوطني  املكتب  بين   )2020 نوفمبر   2(  1442 األول  ربيع  من   16

»ENI MAROC B.V« وشــــركتي  واملعـــــادن   للهيـــــدروكــــاربــــورات 

،»QATAR PETROLEUM INTERNATIONAL UPSTREAM L.L.C« و

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثالثة  املادة  التالي  النحو  على  تغير 

رقم 752.18 الصادر في 2 جمادى اآلخرة 1439 )19 فبراير 2018( :

 »TARFAYA OFFSHORE البحث - تسلم رخصة   . الثالثة  »املادة 

»» SHALLOW XII لفترة أولية مدتها ثالث سنوات وستة أشهر تبتدىء 

»من 22 يناير 2018.«

املادة الثانية

يبلغ هذا القرار إلى املعنيين باألمر وينشر  في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من رمضان 1442 )26 أبريل 2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.
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قر ر)ل7زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)

ي)7))  مارس) (5( )66ي  رجب) من) ي)) في) صادر) رقـمي).669)

 »PEPINIERE(ISMAILI(AHMED(SBAAIOUN(باعتماد)وركة

»EL HAJEB)لتس7يق) ألغر س) ملعتمدة)للزيت7ن)و لكروم)و لتين)

و لتفاح ات)و لبذور)و ألغر س) ملعتمدة)لل7ردنات)ذ ت) لن7 ة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

واألغراس، كما وقع تغييره، وال سيما الفصول األول و 2 و 5 منه ؛

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  بتاريخ  رقم 1.09.20 

املادة 2 منه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر 

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2003 ديسمبر   3(  1424 شوال   8 فـي 

املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج  املتعلق 

ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز  واللوز 

وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03 الصادر 

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2003 ديسمبر   3(  1424 شـوال   8 فــي 

املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

 )2005 1426 )25 أكتوبر  رقم 2110.05 الصــادر فـي 21 من رمضان 

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها 

واعتمادها ؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر 

فــي 16 من شعبان 1432 )18 يوليو 2011( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر 

النظام  على  باملصادقة   )2013 ديسمبر   31(  1435 صفر  من   27 فــي 

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر 

استيراد  شروط  بتحديد   )1993 أبريل   20(  1413 شــوال  من   28 فـي 

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي  

املادة األولى

»PEPINIERE ISMAILI AHMED SBAAIOUN شركة   تعتمد 

 ،5.5 كلم  الحاجب،  طريق  االجتماعي  مقرها  الكائن   ،EL HAJEB«

املعتمدة  األغراس  لتسويق  مكناس،  بوزكري،  الصناعية  املنطقة 

املعتمدة  واألغراس  والبذور  والتفاحيات  والتين  والكروم  للزيتون 

للورديات ذات النواة.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 
التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

»PEPINIERE ISMAILI AHMED SBAAIOUN شركة  على   يجب 

القرارات  2 من  املادة  في  إليه  التصريح املشار  »EL HAJEB، أن تقدم 
و2110.05  و2100.03   2099.03 األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار 
للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  و3548.13  و2157.11 

الغذائية، في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة على النحو التالي :

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛

للكروم  بالنسبة  األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

والتفاحيات ؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

للورديات ذات النواة؛ 

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 
ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021( .

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قر ر)ل7زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)

ي)7))  مارس) (5( )66ي  رجب) من) ي)) في) صادر) رقـمي).657)

لتس7يق) (»NOVACROP CHEMICALS« وركة) باعتماد)

و لقطاني) لعلف ة) و لقطاني) لغذ ئ ة) للذرة)  لبذور) ملعتمدة)

و ألغر س) للخضر) و لبذور) لنم7ذج ة) و لنباتات) لزيت ة)

 ملعتمدة)للبطاطس.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

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

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  بتاريخ  رقم 1.09.20 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 857.75 الصادر في 

التقني  النظام  على  باملصادقة   )1977 سبتمبر   22(  1397 شــوال   8

املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني العلفية )الفصة 

والبرسيم والنفل الفار�شي والجلبان العلفي وبوزغيبة والسمقالة( ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 858.75 الصادر في 

التقني  النظام  على  باملصادقة   )1977 سبتمبر   22(1397 شــوال   8

املتعلق بإنتاج و مراقبة وتعبئة واعتماد بذور نوارالشمس والقرطم 

والسلجم والكتان والصوجا والكاوكاو ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 859.75 الصادر في 

التقني  النظام  على  باملصادقة   )1977 سبتمبر   22(1397 شــوال   8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور الذرة الصفراء ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعـي رقم 862.75 الصادر في 

التقني  النظام  على  باملصادقة   )1977 سبتمبر   22(  1397 شــوال   8

املتعلق بإنتاج ومراقبة وتعبئة واعتماد بذور القطاني الغذائية )الفول 

الصغير والجلبان والعدس والحمص واللوبيا( ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75 الصادر فــي

التقني  النظام  على  باملصادقة   )1977 سبتمبر   22(  1397 شـوال   8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

 وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 622.11 الصادر فــي 
10 ربيع اآلخر 1432 )15 مارس 2011( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس البطاطس ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر 
استيراد  شروط  بتحديد   )1993 أبريل   20(  1413 شــوال  من   28 فـي 

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقرها  الكائن   ،»NOVACROP CHEMICALS« شركة  تعتمد 
األول، الطابق   ،3 شقة  السلطان،  مرس  شارع   ،26  االجتماعي 

الغذائية  والقطاني  للذرة  املعتمدة  البذور  لتسويق  البيضاء،  الدار 
للخضر  النموذجية  والبذور  الزيتية  والنباتات  العلفية  والقطاني 

واألغراس املعتمدة للبطاطس.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات ابتداء من 
تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 
التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على شركة »NOVACROP CHEMICALS« أن تقدم التصريح 
األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة  في  إليه  املشار 
للمكتب  و622.11،  و971.75  و862.75  و859.75  و858.75   857.75

الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية على النحو التالي :

األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها  أشهر  ستة  كل   -
بالنسبة للبطاطس ؛

األخرى  لألنواع  بالنسبة  البذور  من  ومبيعاتها  بمشترياتها  شهريا   -
املنصوص عليها في املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 
ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021( .

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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قر ر)ل7زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)

ي)7))  مارس) (5( )66ي  رجب) من) ي)) في) صادر) ي).ي65) رقـم)

باعتماد)وركة)»PHOENIX AGROTECH«)لتس7يق) ألغر س)

 ملعتمدة)لنخ ل) لتمر.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

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

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  بتاريخ  رقم 1.09.20 

املادة 2 منه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3229.15 الصادر 

2015( باملصادقة على النظام  1436 ) 2أكتوبر  18 من ذي الحجة  في 

وتوضيبها  ومراقبتها  التمر  نخيل  أغراس  بإنتاج  املتعلق  التقني 

واعتمادها، كما تم تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقرها  الكائن   ،»PHOENIX AGROTECH« شركة  تعتمد 

منار،  إقامة  موريتانيا،  وزنقة  عياض  قا�شي  زنقة  زاوية  االجتماعي 

املعتمدة  األغراس  لتسويق  مراكش،   ،4 رقم  شقة  األول،  الطابق 

لنخيل التمر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

التصريح  تقدم  أن   »PHOENIX AGROTECH« شركة  على  يجب 

املنصوص عليه في املادة 2 من القرار املشار إليه أعاله رقم 3229.15، 

للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، في شهري ماي 

في  املذكورة  األغراس  من  مخزوناتها  بوضعية  سنة  كل  من  ونوفمبر 

املادة األولى أعاله.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه. 

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)ل7زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)

ي)7))  مارس) (5( )66ي  رجب) من) ي)) في) صادر) رقـمي).)65)

لتس7يق) ألغر س) (»SADEKEL TRAV« وركة) باعتماد)

و لبذور) و لتفاح ات) و لرمان) و لتين) للزيت7ن)  ملعتمدة)

و ألغر س) ملعتمدة)لل7ردنات)ذ ت) لن7 ة.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

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

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  بتاريخ  رقم 1.09.20 

املادة 2 منه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر 

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2003 ديسمبر   3(  1424 شوال   8 فـي 

املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج  املتعلق 

ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز  واللوز 

وتوضيبها واعتمادها ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

 )2005 1426 )25 أكتوبر  رقم 2110.05 الصــادر فـي 21 من رمضان 

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها 

واعتمادها ؛
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وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر 

فــي 16 من شعبان 1432 )18 يوليو 2011( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر  

النظام  على  باملصادقة   )2013 ديسمبر   31(  1435 صفر  من   27 فــي 

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها؛

الصادر    784.16 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قـرار  وعلى 

فــي 29 من ذي القعدة 1437 )2 سبتمبر 2016( باملصادقة على النظام 

التقني املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة  واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر 

استيراد  شروط  بتحديد   )1993 أبريل   20(  1413 شــوال  من   28 فـي 

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الكائن مقرها االجتماعي دوار   »SADEKEL TRAV« تعتمد شركة

املعتمدة  األغراس  لتسويق  الحوز،  أورير،  آيت  داود  سيدي  شعابة، 

املعتمدة  واألغراس  والبذور  والتفاحيات  والرمان  والتين  للزيتون 

للورديات ذات النواة.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 

التجديد ثالثة )3( أشهر،  على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على شركة »SADEKEL TRAV« أن تقدم التصريح املنصوص 

عليه في املادة 2 من القرارات املشار إليها أعاله ذوات األرقام 2099.03 

و2110.05 و2157.11 و3548.13 و784.16، للمكتب الوطني للسالمة 

الصحية للمنتجات الغذائية، على النحو التالي :

في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :	 

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون؛ 

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتفاحيات ؛

- بمشترياتها ومبيعاتها ومخزوناتها من البذور واألغراس بالنسبة 

للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين ؛

في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناتها من 	 

األغراس بالنسبة للرمان.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021( .

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)ل7زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)
ي)7))  مارس) (5( )66ي  رجب) من) ي)) في) صادر) رقـمي).653)

لتس7يق) (»DOMAINE( INFINITY( PLANT« وركة) باعتماد)
 ألغر س) ملعتمدة)لألصناف) ملنتجة)للف7 كه) لحمر ء)و لبذور)

 لنم7ذج ة)للخضر.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

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

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  بتاريخ  رقم 1.09.20 

املادة 2 منه ؛

 وعلى قـرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 971.75 الصادر فــي

التقني  النظام  على  باملصادقة   )1977 سبتمبر   22(  1397 شـوال   8

املتعلق بمراقبة البذور النموذجية للخضر ؛

القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

 1438 القعدة  25 من ذي  في  الصادر   2109.17 رقم  والغابات  واملياه 

بإنتاج  املتعلق  التقني  النظام  على  باملصادقة   )2017 أغسطس   18(

أغراس األصناف املنتجة للفواكه الحمراء )توت األرض وتوت العليق 

والعنب البري والتوت والكشمش وعنب الثعلب( ومراقبتها وتوضيبها 

واعتمادها ؛
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وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر 

استيراد  شروط  بتحديد   )1993 أبريل   20(  1413 شــوال  من   28 فـي 

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

مقرها  الكائن   ،»DOMAINE INFINITY PLANT« شركة  تعتمد 

األغراس  لتسويق  ملول،  آيت  أدمين،  قطعة  أ/21،  رقم  االجتماعي 

النموذجية  والبذور  الحمراء  للفواكه  املنتجة  لألصناف  املعتمدة 

للخضر.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

تقدم  أن   »DOMAINE INFINITY PLANT« شركة  على  يجب 

التصريح املنصوص عليه في املادة 2 من القرارين املشار إليهما أعاله 

ذوي الرقمين 971.75 و2109.17، للمكتب الوطني للسالمة الصحية 

للمنتجات الغذائية، على النحو التالي :

- شهريا بمشترياتها ومبيعاتها من البذور النموذجية للخضر ؛

األغراس  من  بمخزوناتها  سنة،  كل  من  وماي  نوفمبر  شهري  في   -

بالنسبة للفواكه الحمراء.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021( .

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)ل7زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)

ي)7)) مارس) (5( )66ي  رجب) من) ي)) في) صادر) رقـمي).656)

لتس7يق) ألغر س) ملعتمدة) (»AGROSSAR« وركة) باعتماد)

و لبذور) و لتفاح ات) و لتين) لش7كي) و لتين) و لكروم) للزيت7ن)

و ألغر س) ملعتمدة)لل7ردنات)ذ ت) لن7 ة)و لشتائل) لنم7ذج ة)

لألركان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

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

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  بتاريخ  رقم 1.09.20 

املادة 2 منه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر 

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2003 ديسمبر   3(  1424 شوال   8 فـي 

املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج  املتعلق 

ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز  واللوز 

وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03 الصادر 

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2003 ديسمبر   3(  1424 شـوال   8 فــي 

املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

 )2005 1426 )25 أكتوبر  رقم 2110.05 الصــادر فـي 21 من رمضان 

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها 

واعتمادها؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر 

فــي 16 من شعبان 1432 )18 يوليو 2011( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2940.13 الصادر 

فــي 17 من ذي الحجة 1434 )23 أكتوبر 2013( باملوافقة على النظام 

التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان ؛
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وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر  

النظام  على  باملصادقة   )2013 ديسمبر   31(  1435 صفر  من   27 فــي 

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات رقم 986.19 صادر في 21 من رجب 1440 ) 28 مارس 2019( 

الشوكي  التين  أغراس  بإنتاج  املتعلق  التقني  النظام  على  باملصادقة 

ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة واإلصالح الزراعي رقم 966.93 الصادر 

استيراد  شروط  بتحديد   )1993 أبريل   20(  1413 شــوال  من   28 فـي 

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

سكتور  االجتماعي  مقرها  الكائن   ،»AGROSSAR« شركة  تعتمد 

املعتمدة  األغراس  لتسويق  الناضور،  بوعرك،   ،73 بلوك  مسعود، 

والبذور  والتفاحيات  الشوكي  والتين  والتين  والكروم  للزيتون 

النموذجية  والشتائل  النواة  ذات  للورديات  املعتمدة  واألغراس 

لألركان.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

إليه  املشار  التصريح  يقدم  أن   »AGROSSAR« شركة  على  يجب 

 2099.03 األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة  في 

و986.19  و3548.13  و2940.13  و2157.11  و2110.05  و2100.03 

النحو  على  الغذائية،  للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب 

التالي :

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياتها ومبيعاتها من األغراس بالنسبة للزيتون ؛

للكروم  بالنسبة  األغراس  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

والتفاحيات ؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بمشترياتها   -

للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجها ومبيعاتها ومخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين ؛

من  ومخزوناتها  ومبيعاتها  بإنتاجها  سنة  كل  من  سبتمبر  شهر  في   •

األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان ؛

• سنويا بوضعية مخزوناتها من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021( .

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)ل7زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)

ي)7))  مارس) (5( )66ي  رجب) من) ي)) في) صادر) رقـمي).655)

لتس7يق) ألغر س) ملعتمدة) (»AIN DHAB« مشتل) باعتماد)

للزيت7ن)و لتين)و لرمان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

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

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  بتاريخ  رقم 1.09.20 

املادة 2 منه ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

 )2005 1426 )25 أكتوبر  رقم 2110.05 الصــادر فـي 21 من رمضان 

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها 

واعتمادها ؛
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وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر  

النظام  على  باملصادقة   )2013 ديسمبر   31(  1435 صفر  من   27 فــي 

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

784.16  الصادر   وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 

فــي 29 من ذي القعدة 1437 )2 سبتمبر 2016( باملصادقة على النظام 

التقني املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها،

قرر ما يلي

املادة األولى

مركز  االجتماعي  مقره  الكائن    »AIN DHAB« مشتل  يعتمد 

للزيتون  املعتمدة  األغراس  لتسويق  وزان،  أسجن،  جماعة  أسجن، 

والتين والرمان.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات، ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 

التجديد ثالثة )3( أشهر،  على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على مشتل »AIN DHAB« أن يقدم التصريح املنصوص عليه 

 2110.05 األرقام  ذوات  أعاله   إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة  في 

للمنتجات  الصحية  للسالمة  الوطني  للمكتب  و784.16  و3548.13 

الغذائية، على النحو التالي:

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياته ومبيعاته من األغراس بالنسبة للزيتون ؛

- بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتين ؛

• في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناته من األغراس 

بالنسبة للرمان.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021( .

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

قر ر)ل7زير) لفالحة)و لص د) لبحري)و لتنم ة) لقروية)و مل اه)و لغابات)

ي)7))  مارس) (5( )66ي  رجب) من) ي)) في) صادر) ي).656) رقـم)

لتس7يق) ألغر س) ملعتمدة) (»EL MEHDI« مشتل) باعتماد)

و لتفاح ات) و لرمان) و لتين) لش7كي) و لتين) و لكروم) للزيت7ن)

و لشتائل) ذ ت) لن7 ة) لل7ردنات) و ألغر س) ملعتمدة) و لبذور)

 لنم7ذج ة)لألركان.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

جمادى  10 في  الصادر   1.69.169 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

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

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

وعلى القانون رقم 25.08 القا�شي بإحداث املكتب الوطني للسالمة 

الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  الغذائية،  للمنتجات  الصحية 

22 من صفر1430 )18فبراير2009(، وال سيما  بتاريخ  رقم 1.09.20 

املادة 2 منه ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2099.03 الصــادر 

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2003 ديسمبر   3(  1424 شوال   8 فـي 

املشمش  )شجر  النواة  ذات  الورديات  وأغراس  بذور  بإنتاج  املتعلق 

ومراقبتها  طعمها(  حامل  وكذلك  والبرقوق  والخوخ  والكرز  واللوز 

وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والتنمية القروية رقم 2100.03 الصادر 

التقني  النظام  على  باملوافقة   )2003 ديسمبر   3(  1424 شـوال   8 فــي 

املتعلق بإنتاج أغراس الكروم ومراقبتها واعتمادها ؛

البحري  والصيد  القروية  والتنمية  الفالحة  وزير  قرار  وعلى 

 )2005 1426 )25 أكتوبر  21 من رمضان  2110.05 الصــادر فـي  رقم 

باملصادقة على النظام التقني املتعلق بإنتاج أغراس الزيتون ومراقبتها 

واعتمادها ؛
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وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2157.11 الصادر 

فــي 16 من شعبان 1432 )18 يوليو 2011( باملوافقة على النظام التقني 

املتعلق بإنتاج أغراس التفاحيات ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2940.13 الصادر 

فــي 17 من ذي الحجة 1434 )23 أكتوبر 2013( باملوافقة على النظام 

التقني املتعلق بإنتاج ومراقبة الشتائل النموذجية لألركان؛

وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 3548.13 الصادر  

النظام  على  باملصادقة   )2013 ديسمبر   31(  1435 صفر  من   27 فــي 

التقني املتعلق بإنتاج أغراس التين ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

784.16  الصادر   وعلى قـرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 

فــي 29 من ذي القعدة 1437 )2 سبتمبر 2016( باملصادقة على النظام 

التقني املتعلق بإنتاج أغراس الرمان ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات رقم 986.19 صادر في 21 من رجب 1440) 28 مارس 2019( 

الشوكي  التين  أغراس  بإنتاج  املتعلق  التقني  النظام  على  باملصادقة 

ومراقبتها وتوضيبها واعتمادها ؛

وعلى قرار وزير الفالحة  واإلصالح  الزراعي  رقم 966.93 الصادر 

استيراد  شروط  بتحديد   )1993 أبريل   20(  1413 شــوال  من   28 فـي 

وتسويق البذور، كما وقع تغييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

اوالد  دوار  االجتماعي  مقره  الكائن   ،»EL MEHDI« يعتمد مشتل 

الكرن، مركز اوالد زراد، قلعة السراغنة، لتسويق األغراس املعتمدة 

للزيتون والكروم والتين والتين الشوكي والرمان والتفاحيات والبذور 

النموذجية  والشتائل  النواة  ذات  للورديات  املعتمدة  واألغراس 

لألركان.

املادة الثانية

تحدد مدة صالحية هذا االعتماد في خمس )5( سنوات ابتداء من 

تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

طلب  يقدم  أن  شريطة  املدة  لنفس  االعتماد  هذا  تجديد  ويمكن 

التجديد ثالثة )3( أشهر، على األقل، قبل انتهاء مدة صالحيته.

املادة الثالثة

يجب على مشتل »EL MEHDI« أن يقدم التصريح املنصوص عليه 

 2099.03 األرقام  ذوات  أعاله  إليها  املشار  القرارات  من   2 املادة  في 

و784.16  و3548.13  و2940.13  و2157.11  و2110.05  و2100.03 

و986.19 للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية، على 

النحو التالي :

• في شهري أبريل وسبتمبر من كل سنة :

- بمشترياته ومبيعاته من األغراس بالنسبة للزيتون ؛

للكروم  بالنسبة  األغراس  من  ومخزوناته  ومبيعاته  بمشترياته   -

والتفاحيات ؛

بالنسبة  واألغراس  البذور  ومبيعاته ومخزوناته من  بمشترياته   -

للورديات ذات النواة ؛

- بإنتاجه ومبيعاته ومخزوناته من األغراس بالنسبة للتين ؛

• في شهري نوفمبر وماي من كل سنة بوضعية مخزوناته من األغراس 

بالنسبة للرمان ؛

من  ومخزوناته  ومبيعاته  بإنتاجه  سنة  كل  من  سبتمبر  شهر  في   •

األغراس بالنسبة للشتائل النموذجية لألركان ؛

• سنويا بوضعية مخزوناته من األغراس بالنسبة للتين الشوكي.

املادة الرابعة

مخالفة  ثبوت  حالة  في  القرار  هذا  موضوع  االعتماد  سحب  يمكن 

ملقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.169 املشار إليه أعاله أو النصوص 

املتخذة لتطبيقه.

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من رجب 1442 )5 مارس 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.
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و لتعل م) لعالي) و لتك7ين) ملنهي) ل7زير) لترب ة) ل7طن ة) قر ر)

باسم) لحك7مة) و لبحث) لعلمي،) لناطق) لرسمي)

ي)7))  أبريل) (((( )66ي  رمضان) (9 في) صادر) ي).)ييي)  رقم)

)بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

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

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

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

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املعادلة  ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2019،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية - 

مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

- Brevet de fin d’études secondaires générales complètes 

»session : mai 2012«, délivré par le ministère de 

l’enseignement et des sciences - Ukraine.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1442 )22 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

و لتعل م) لعالي) و لتك7ين) ملنهي) ل7زير) لترب ة) ل7طن ة) قر ر)

باسم) لحك7مة) و لبحث) لعلمي،) لناطق) لرسمي)

ي)7))  أبريل) (((( )66ي  رمضان) (9 في) صادر) ي).8ييي)  رقم)

)بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

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

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

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

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املعادلة  ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقبل ملعادلة شهادة البكالوريا املغربية »شعبة العلوم التجريبية - 

مسلك علوم الحياة واألرض«، الشهادة التالية :

- Attestation d’enseignement secondaire )session : 2009(, 

délivrée par l’école secondaire n° 30 de la ville d’Andijan - 

République d’Ouzbékistan.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1442 )22 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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و لتعل م) لعالي) و لتك7ين) ملنهي) ل7زير) لترب ة) ل7طن ة) قر ر)

باسم) لحك7مة) و لبحث) لعلمي،) لناطق) لرسمي)

ي)7))  أبريل) (((( )66ي  رمضان) (9 في) صادر) ي).9ييي)  رقم)

)بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

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

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

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

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املعادلة  ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ 29 يوليو 2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البناء  هندسة  »شعبة  املغربية  البكالوريا  شهادة  ملعادلة  تقبل 

واألشغال العمومية - مسلك أوراش البناء«، الشهادة التالية :

- Diplôme du baccalauréat professionnel »série : Topo«, 

délivré par l’Université Abdou Moumouni de Niamey - 

République du Niger.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1442 )22 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

و لتعل م) لعالي) و لتك7ين) ملنهي) ل7زير) لترب ة) ل7طن ة) قر ر)

باسم) لحك7مة) و لبحث) لعلمي،) لناطق) لرسمي)

ي)7))  أبريل) (((( )66ي  رمضان) (9 في) صادر) ي).7)يي)  رقم)

)بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

من  15 في  الصادر   1.59.072 رقم  الشريف  الظهير  على   بناء 

التربية  وزير  اختصاصات  بتحديد   )1959 يوليو   21(  1379 محرم 

الوطنية في ميدان املماثلة في الرتب الجامعية والشهادات واإلجازات 

وشهادات متابعة الدروس ؛

1379 صفر  من   17 في  الصادر   2.59.364 رقم  املرسوم   وعلى 

بمنح  الخاصة  واملسطرة  الشروط  بتحديد   )1959 أغسطس   22(

معادالت الشهادات ؛

في الصادر   2071.01 رقم  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

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

األولي واالبتدائي والثانوي ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

1427 رمضان  من   23 في  الصادر   2385.06 رقم  العلمي   والبحث 

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

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املعادلة  ملفات  ملعالجة  املركزية  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

بين الشهادات املنعقد بتاريخ 29 ديسمبر 2020،

قرر ما يلي :

املادة األولى

والعلوم  اآلداب  »شعبة  املغربية  البكالوريا  شهادة  ملعادلة  تقبل 

اإلنسانية - مسلك اآلداب «، الشهادة التالية :

األدبي«  »الفرع  )البكلوريا(  اإلعدادية  املرحلة  مدرسية/  وثيقة   -

املسلمة من وزارة التربية بجمهورية العراق.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 رمضان 1442 )22 أبريل 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).6ي9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019(  بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 ،)BAC + 5( تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير

الشهادة التالية :

- Diplôme du programme supérieur en finance de marché, 

grade de master, préparé et délivré au siège de EDHEC 
business school, Lille - France - le 30 octobre 2020,

وبشهادة   التحضيرية  األقسام  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).)ي9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
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 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Gestion des ressources  تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في
: humaines

- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention : 
gestion des ressources humaines, délivré par l’Université 
Montpellier III )membre de la communauté d’Universités 
et établissements Languedoc - Roussillon Universités(  - 
France - le 21 novembre 2017,

علوم   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

االقتصاد والتسيير - تدبير املقاوالت املسلمة من كلية العلوم القانونية 

واالقتصادية واالجتماعية بمراكش.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).8ي9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Commerce international تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Degree master of economics in international trade,  

préparé et délivré au siège de Anhui University of 

technology - République populaire de Chine - le 27 juin 

2018,

العلوم    : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 
من  املسلمة  التدبير   - االقتصاد   : تخصص  والتدبير،  االقتصادية 
- السبع  عين  واالجتماعية  واالقتصادية  القانونية  العلوم   كلية 

الدارالبيضاء.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).9ي9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Finance تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention : 

finance, préparé et délivré au siège de l’Université de 

Rennes 1 - France - le 12 novembre 2019, assorti de  

diplôme de l’Ecole nationale de commerce et de gestion - 

Université Mohammed 1er - Oujda.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).7)9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019(  بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: Gestion des entreprises

- Grade de bachelier en administration  des affaires )B.A.A(, 

préparé et délivré au siège de l’Université du Québec à 

Montréal  - Canada - le 24 août 2004,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).ي)9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019(  بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Administration des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
: affaires

- Degree of master of sciences in business administration,  

préparé et délivré au siège de Istanbul Aydin University - 

République Turquie - le 13 décembre 2019,

العلوم   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

االقتصادية والتدبير، مسار : اقتصاد وتدبير املسلمة من كلية العلوم 

القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).))9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
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 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit public تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

- Doctor por la Universidad autonoma de Madrid programa 
de doctorado en derecho, gobierno y politicas publicas,  
préparé et délivré au siège de la Universidad autonoma 
de Madrid - Espagne - le 10 novembre 2020, assorti 
du diploma de estudios avanzados en derecho penal, 
préparé et délivré au siège de la Universitad autonoma de 
Barcelona - Espagne - le 17 avril 2012,

وباإلجازة في الدراسات األساسية، مسلك : القانون الخاص باللغة 
الفرنسية - اختيار : قانون األعمال املسلمة من كلية العلوم القانونية  

واالقتصادية واالجتماعية بطنجة.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).3)9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 ،)BAC + 5( تقبل ملعادلة دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير
الشهادة التالية :

- Diplôme de l’Ecole de Hautes études commerciales du 

nord, préparé et délivré au siège de l’Ecole de Hautes 

études commerciales du nord, EDHEC business school - 

France - le 24 mars 2012,

وبشهادة  التحضيرية  األقسام  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).6)9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: Administration des entreprises

- Degree of bachelor of business administration, préparé et 

délivré au siège de Florida International University - USA - 

le 8 décembre 2018,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).5)9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
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 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Management تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Diplôme de l’Ecole supérieure de commerce SKEMA Lille/
grade de master, préparé et délivré au siège de SKEMA 
business school - France - le 18 février 2014, assorti du 
diplôme de licence droit, économie, gestion, mention : 
économie et gestion, préparé et délivré au siège de 
l’Université Grenoble 2 - Pierre Mendès France - le 29 
mars 2012,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).6)9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Responsable في  التالية  الشهادة  املهنية،  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 
: technique commerciale

- Titre certifié responsable technico-commercial France et 
international, préparé et délivré au siège de Organisme 
de formation professionnelle spécialisé en management 
et techniques du commerce international, Paris - France - 
le 20 septembre 2019,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).))9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Relations internationales تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Degree of master of arts in international relations, préparé 
et délivré au siège de University of Pecs-Hongrie - le 
24 janvier 2020,

عام  قانون   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

 بالعربية املسلمة من كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية -

السوي�شي - الرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).8)9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
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 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Relations internationales تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Degree of master of arts in international trading, 
commodity finance and shipping, préparé et délivré au 
siège de Geneva school of economics and management 
)GSEM( - University of Geneva - Suisse - le 19 septembre 
2016, assorti du degree of bachelor of science in business 
administration, préparé et délivré au siège de Faculty of 
economic and social sciences-Université de Genève - 
Suisse - le 29 juin 2012,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).9)9)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: Administration des affaires

- Degree of bachelor of science in business administration, 
préparé et délivré au siège de Faculty of economic 
and social sciences - Université de Genève - Suisse - le 
29 juin 2012,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).937)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
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 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Management de la في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
: stratégie de marque

- Titre de l’ALPF IDRAC manager de la stratégie commerciale, 
spécialisation : management de la stratégie de marque, de 
l’innovation et du lancement de produits et services, préparé 
et délivré au siège de l’Ecole supérieure de commerce - 
International School of management-IDRAC - Lyon - France - 
le 5 novembre 2013, assorti du titre de l’ALPF IDRAC 
responsable du développement commercial dominante : 
marketing et performance commerciale, préparé et délivré 
au siège de la même école - le 29 novembre 2012,

و بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).ي93)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 
: Marketing et performance commerciale

- Titre de l’ALPF IDRAC responsable du développement 
commercial dominante : marketing et performance 
commerciale, préparé et délivré au siège de l’Ecole 
supérieure de commerce - International School of 
management - IDRAC - Lyon - France - le 29 novembre 
2012,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).)93)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: Finance

- BA)HONS( international business in finance, préparé et 
délivré au siège de European busness School London - 
Royaume - Uni - le 21 janvier 2011,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).933)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Relations internationales تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Master en études internationales/grade de master d’expert 

en relations internationales, préparé et délivré au siège de 

l’Université Szeged, Szeged - Hongrie - le 30 juin 2020, 

assorti du diplôme de gestionnaire en affaires sociales, 

délivré par l’Institut national de l’action sociale-Tanger.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).936)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Monnaie, finance et في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
: banque

- Diplôme d’études approfondies monnaie, finance et 
banque, préparé et délivré au siège de l’Université 
des sciences sociales- Toulouse I, Toulouse-France - le 
23 mai 1986, assorti du grade de licencié ès sciences 
économiques, option : économie de l’entreprise, délivré 
par Faculté des sciences juridiques, économiques et 
sociales de Fès.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).935)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
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 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Droit et gestion des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
: finances publiques

- Diplôme de master droit, science politique, à finalité 
recherche, mention : droit et gestion des finances 
publiques, spécialité : droit, gestion et gouvernance des 
systèmes financiers publics, préparé et délivré au siège 
de l’Université Paris1 - Panthéon - Sorbonne - Université 
Paris 2 Panthéon - Assas - Paris - France - le 17 septembre 
2012, assorti du diplôme de licence sciences économiques 
et de gestion, mention : contrôle et systèmes d’informations 
comptables, préparé et délivré au siège de l’Université de 
Paris, France, au titre de l’année universitaire 2009-2010,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).936)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Administration des في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 

: entreprises

- Degree of master of business administration, préparé et 
délivré au siège de Oklahoma City University - USA - le 
8 août 2003,

جامعة  من  املسلمة  األعمال  إدارة  في  بباكالوريوس  مشفوعة 

األخوين بإفران.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).)93)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
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 ؛

1417 شوال  من   11 في  الصادر   2.96.796 رقم  املرسوم   وعلى 
)19 فبراير 1997( بتحديد نظام الدراسة واالمتحانات لنيل الدكتوراه 
ودبلوم الدراسات العليا املعمقة ودبلوم الدراسات العليا املتخصصة 
الجامعية  املؤسسات  باعتماد  املتعلقة  واإلجراءات  الشروط  وكذا 

لتحضير الشهادات املذكورة وتسليمها، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

1417 شوال  من   11 في  الصادر   2.96.793 رقم  املرسوم   وعلى 
األساتذة  بهيئة  الخاص  األسا�شي  النظام  شأن  في   )1997 فبراير   19(

الباحثين بالتعليم العالي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة دكتوراه الدولة في الحقوق، الشهادة التالية :

- Grade de docteur d’Etat en droit, préparé et délivré au 
siège de l’Université de droit, d’économie et de sciences 
sociales de Paris - Paris 2 - France - le 18 septembre 1984, 
assorti du diplôme d’études approfondies de droit privé 
général, préparé et délivré au siège de la même université 
le 14 avril 1978 et de grade de licencié en droit, section 
de sciences juridiques, délivré par la Faculté des sciences 
juridiques, économiques et sociales - Rabat.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).938)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  للتكنولوجيا،  الجامعي  الدبلوم  ملعادلة  تقبل 
: Techniques de commercialisation

- Diplôme universitaire de technologie, spécialité : 
techniques de commercialisation, préparé et délivré 
au siège de l’Institut universitaire de technologie 
Robert Schuman - Université de Strasbourg - France - le 
19 décembre 2018,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).939)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Droit public تقبل ملعادلة الدكتوراه، الشهادة التالية في

- Diplôme de doctorat droit public, préparé et délivré 
au siège de l’Université de Perpignan - France - le 
26 mai 2020, assorti du master spécialisé, filière : genre 
et politiques publiques, préparé et délivré au siège de la 
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales 
Rabat.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
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بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Droit comparé des pays تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في
: francophones, droit musulman

- Diplôme de master droit, économie, gestion, à finalité 
recherche, mention : droit comparé, spécialité : droit 
comparé des pays francophones, droit musulman, 
préparé et délivré au siège de l’Université de Perpignan - 
Montpellier - France - le 1 er octobre 2015,

علم   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  بدبلوم  مشفوعة 

االجتماع املسلم من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).ي96)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: Finance

- Degree of bachelor of arts in accounting and finance, 
préparé et délivré au siège de Prifysgol Bangor, Bangor 
University - Angleterre - le 1er juin 2016,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).)96)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

في  التالية  الشهادة  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 

: Sciences politiques

املسلم  الدولية  العالقات  السياسية، اختصاص  العلوم  في  دبلوم 

ليابس  لجامعة جياللي  التابعة  السياسية،  والعلوم  الحقوق  كلية  من 

 سيدي بلعباس - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بتاريخ

الثانوي للتعليم  الباكالوريا  بشهادة  مشفوعة   2019 أبريل   15 

أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).963)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
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 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Information et في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
: communication

- Diplôme de master de droit, économie, gestion, mention : 
information communication, préparé et délivré au siège 
de l’Université d’Aix Marseille - France - le 16 juillet 2019, 
assorti du diplôme de licence de droit, économie, gestion, 
mention : économie et gestion, délivré par l’Université 
du Littoral )membre de la Communauté d’universités 
et d’établissements - Université Lille nord de France( - 
France - le 21 février 2017,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)

 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)

ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).966)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 

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 يونيو   7(

تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

 1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي  والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Commerce et vente تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية، الشهادة التالية في

- Licence, spécialité : commerce et vente, spécialisation : 

marchandisage, préparée et délivrée au siège de l’Institut 

universitaire professionnalisé - Université d’Artois - France - 

le 7 décembre 2004,

مشفوعة بشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).965)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
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 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

واالقتصادية  القانونية  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
واالجتماعية والتدبير املنعقدة بتاريخ 24 فبراير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Marketing تقبل ملعادلة املاستر املتخصص، الشهادة التالية في

- Diplôme de master à finalité professionnelle, mention : 
management, spécialité : marketing, dans le domaine 
économie, gestion, préparé et délivré au siège de 
l’Université de Rouen - France - le 8 janvier 2007, assorti 
de la licence, spécialité : commerce et vente, spécialisation : 
marchandisage, préparée et délivrée au siège de l’Institut 
universitaire professionnalisé - Université d’Artois - 
France - le 7 décembre 2004,

وبشهادة الباكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
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بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
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 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 14 يناير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie mécanique تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Diplôme de master de sciences, technologies, santé, 
mention : génie mécanique, préparé et délivré au siège 
de l’Université Lille 1 sciences et technologies - France - 
le 28 septembre 2016, assorti du diplôme de licence de 
sciences, technologies, santé, mention : mécanique, génie 
mécanique et génie civil, préparé et délivré au siège de la 
même université - le 2 septembre 2013,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قر ر)لل7زير) ملنتدب)لدى)وزير) لترب ة) ل7طن ة)و لتك7ين) ملنهي)و لتعل م)
 لعالي)و لبحث) لعلمي) ملكلف)بالتعل م) لعالي)و لبحث) لعلمي)
ي)7))  أبريل) )66ي ))) 9ي)من)وعبان) في) ي).)96)صادر)  رقم)

بتحدند)بعض) ملعادالت)بين) لشهاد ت.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير 
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 يونيو   7(
تغييره  املطابقة، كما وقع  الوطنية  الشهادات  العليا وكذا  الدراسات 

وتتميمه ؛

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

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

والفيزياء  الرياضيات  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والكيمياء والحياة واألرض والكون املنعقدة بتاريخ 14 يناير 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Biologie cellulaire et في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
: moléculaire végétale

- Diplôme d’études approfondies de biologie cellulaire et 
moléculaire végétale, délivré au siège de l’Institut national 
polytechnique de Toulouse - France - le 23 juillet 1997, 
assorti de la licence de biochimie, préparée et délivrée au 
siège de l’Université de Poitiers - France, au titre de l’année 
universitaire 1994-1995,

وبشهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من شعبان 1442 )2 أبريل 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.


