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)88ي  ايوذ 8) عي) 2ن) ((7 في) صاد7) 597.ي).)) 7قم) 02س9م)

ايط9ا7ئ) حاية) 2فذ9ل) س0يان) (8 2 بتم ل ) ي)9)() ل9ي 9) (8(

فيرقس) تف�شي) مل9اجهة) اي9طني) ايتراب) أ7جاء) بسائ0) ايصح ة)

ك79قنا)-)ك9ف  ))ي. 

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 شوال  من   23 في  الصادر   2.21.420 رقم  املرسوم  وعلى 

الصحية  الطوارئ  حالة  مفعول  سريان  مدة  بتمديد   )2021 يونيو   4(

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  اململ0ة  وأقاليم  وعماالت  جهات  بمختلف  املتخذة  والتدابير 

الحالة الوبائية ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ووزير الصحة ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة بتاريخ 27 من ذي القعدة 1442 

)8 يوليو 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 السبت 10 يوليو 2021 في الساعة 

الساعة  في   2021 10 أغسطس  الثالثاء  يوم  إلى غاية  السادسة مساء 

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 

مقتضيات املادة الثالثة من املرسوم السالف الذكر رقم 2.20.293، كل 

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

املادة الثالثة

وزير  إلى  تنفيذه  ويسند  الرسمية،  بالجريدة  املرسوم  هذا  ينشر 

الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 27 من ذي القعدة 1442 )8 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

نص9ص)عا2ة
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ق0ا7)يل9زي0)املنت ب)ي ى)قزي0)ايترب ة)اي9طن ة)قايت90ين)املنهي)قايتذل م)
ايذالي)قايبحث)ايذلمي)املكلف)بايتذل م)ايذالي)قايبحث)ايذلمي)
)5))2ايي)9))  )88ي  3ي)2ن)ش9ال) في) ي).)88ي)صاد7) 7قم)

بتح ل )بذض)املذادالت)بين)ايشهادات.

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Génie électrique تقبل ملعادلة اإلجازة املهنية، الشهادة التالية في

- Diplôme de licence sciences, technologies, santé, mention : 
sciences pour l’ingénieur, délivré par l’Université d’Artois - 
France, délivré - le 26 novembre 2018,

الهندسة  مسلك  للت0نولوجيا،  الجامعي  بالدبلوم  مشفوعة 
العليا  املدرسة  من  املسلم  الصناعية  واملعلوماتية  ال0هربائية 

للت0نولوجيا بسال بتاريخ 20 ديسمبر 2016.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ايذالي)قايبحث)ايذلمي)املكلف)بايتذل م)ايذالي)قايبحث)ايذلمي)
)5))2ايي)9))  )88ي  3ي)2ن)ش9ال) في) ي).859ي)صاد7) 7قم)

بتح ل )بذض)املذادالت)بين)ايشهادات.

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

- Master’s degree in field of study «industrial and civil  
engineering» professional qualification of civil engineer, 
délivré par Zaporizhia state engineering Academy, Ukraine - 
le 31 octobre 2016, assorti du bachelor’s degree in field 
of study «construction» qualification of bachelor in civil 
enginnering, délivré par la même académie - le 30 juin 2015,

العلمية الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا   وبشهادة 
أو التقنية أو مايعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

نص9ص)خاصة
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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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

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

- Grade de bachelier en ingénierie )B.Ing) en génie de la 

construction, préparé et délivré au siège de l’Ecole de 

technologie supérieure-Université du Québec - Canada - 

le 30 septembre 2020,

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ايذالي)قايبحث)ايذلمي)املكلف)بايتذل م)ايذالي)قايبحث)ايذلمي)

)5))2ايي)9))  )88ي  3ي)2ن)ش9ال) في) ي).)85ي)صاد7) 7قم)

بتح ل )بذض)املذادالت)بين)ايشهادات.

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 ؛

والهندسة  والتقنيات  للعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ 31 مارس 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

Génie في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة   تقبل 

: mécanique

- Certificat de diplôme d’ingénieur - diplôme de l’Ecole 
nationale supérieure des mines de Douai - France - 
le 4 juin 2020,

الهندسة   : مسلك  للت0نولوجيا،  الجامعي  بالدبلوم  مشفوعة 

من  املسلم  واإلنتاجية  امليكاني0ية  الهندسة   : اختيار  امليكاني0ية، 

املدرسة العليا للت0نولوجيا بالدار البيضاء بتاريخ 29 ماي 2013.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.


