
{
صفحة

صفحة

ا سنة)ا ذاشر7)بذ )املائة)-)ع د)6999  7 )عق)ا وذ 7))77  )2))و2 28) )2))

ISSN 0851 - 1195

يطلب االشتراك من املطبعة الرسميةتـــعــــريــــفـــة االشــــــتراك
الرباط - شالة

الهاتف : 0537.76.50.24 - 0537.76.50.25 

0537.76.54.13
الحساب رقم :

310 810 1014029004423101 33
املفتوح بالخزينة اإلقليمية بالرباط

في إسم املحاسب املكلف بمداخيل

املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
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يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  محــــددة  هـي  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.
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 ص2ص)عامة

ا تابذة) قا س8احي) ا فن قي) ا تك2ين) مؤسسات) بذض) تح2يل)
 وطاع)ا س8احة)إلى)قطاع)ا ترب8ة)ا 2طن8ة.

 )2021 1442 )25 يونيو  14 من ذي القعدة  2.21.451 صادر في  مرسوم رقم 
لقطاع  التابعة  والسياحي  الفندقي  التكوين  مؤسسات  بعض  بتحويل 
 ........................................................ 4978السياحة إلى قطاع التربية الوطنية.

األقسام)ا تحضيروة) لم ارس)ا ذل8ا.)-)ك8ف8ة)تنظ8م)ا تو2يم.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
في  صادر   2996.20 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي، 
2020( بتحديد كيفية تنظيم التقويم  1441 )21 أكتوبر  4 ربيع األول 
 .................................................... 4979باألقسام التحضيرية للمدارس العليا.

الجمرك.

في  صادر   840.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021( بتحديد الوسائل املثبتة التي 

يتألف منها ملف طلب إرجاع املبالغ في إطار نظام االسترداد )الدراوباك( 

 ................................................................. 4982وكذا آجال إرجاع هذه املبالغ.

في  صادر   841.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

املالية  وزير  قرار  بتغيير   )2021 أبريل  )فاتح   1442 شعبان  من   18

واالستثمارات الخارجية رقم 1836.96 الصادر في 6 جمادى األولى 1417 

)20 سبتمبر 1996( بتحديد شروط ونسب منتجات املقاصة التي يمكن 

4982عرضها لالستهالك على إثر القبول املؤقت.............................................. 

في  صادر   842.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021( بتغيير وتتميم قرار وزير املالية 

واالستثمارات الخارجية رقم 1773.95 الصادر في 24 من محرم 1416 

الحر  الصناعي  املستودع  مراقبة  شروط  بتحديد   )1995 يونيو   23(

 ................................................................................... 4983وحراسته وتسييره.
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في  صادر   843.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

قرار  وتتميم  بتغيير   )2021 أبريل  )فاتح   1442 شعبان  من   18

في الصادر   421.97 رقم  الخارجية  واالستثمارات  املالية   وزير 

الخاصة  الشروط  بتحديد   )1997 مارس   19(  1417 القعدة  ذي   9

 .................................................. 4983بتفويت بعض لوازم التلفيف والتوابع.

في  صادر   844.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

وزير  قرار  وتتميم  بتغيير   )2021 أبريل  )فاتح   1442 شعبان  من   18

 1431 األول  ربيع  من   18 في  الصادر   733.10 رقم  املالية  و  االقتصاد 

)5 مارس 2010( تحدد بموجبه شروط تنظيم امتحان الكفاءة املهنية 

4984للحصول على رخصة املعشر في الجمرك................................................ 

في  صادر   845.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

قرار  وتتميم  بتغيير   )2021 أبريل  )فاتح   1442 شعبان  من   18

في  الصادر   2984.20 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  وزير 

ومراكز  مكاتب  بتحديد   )2020 نوفمبر   26(  1442 اآلخر  ربيع   10

4985الجمرك وتحديد اختصاصاتها................................................................ 

ا تغذوة)الح28ا 8ة.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

رقم 1053.21 صادر في 9 رمضان 1442 )22 أبريل 2021( بتغيير وتتميم 

 قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1490.13 الصادر في 22 من جمادى

فيها  املرغوب  غير  املواد  قائمة  بتحديد   )2013 ماي   3(  1434 اآلخرة   

استعماالت  وحدود  قائمة  وكذا  الحيوانات  تغذية  في  القصوى  ونسبها 

الغذائية  واملواد  املركبة  الغذائية  واملواد  املسبقة  واألخالط  املضافات 

 .................................................... 4986التكميلية املوجهة لتغذية الحيوانات.

في) املس2قة) الح28ية) قاملماثلة) قالجنيسة) األصل8ة) األدقية)
املغرب.)-)أسذار)ا ب8ع) لذم2م.

قرار لوزير الصحة رقم 1312.21 صادر في 14 من رمضان 1442 )27 أبريل 2021( 

 1435 اآلخرة  جمادى   7 في  الصادر   787.14 رقم  القرار  وتتميم  بتغيير 

)7 أبريل 2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم لألدوية األصلية والجنيسة 

 ........................................................ 4991واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب.

جائز7)»تميز) لمرأ7)املغرب8ة«):

تذ8ين)رئيس)قأعضاء)لجنة)ا تحك8م.	 

رقم 1230.21  واألسرة  واملساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن  لوزيرة  قرار 

صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتعيين رئيس وأعضاء 

4997لجنة تحكيم جائزة »تميز للمرأة املغربية«.............................................. 

تذ8ين)رئيس)قأعضاء)لجنة)ا تنظ8م.	 

رقم 1231.21  واألسرة  واملساواة  االجتماعية  والتنمية  التضامن  لوزيرة  قرار 

صادر في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021( بتعيين رئيس وأعضاء 

4997لجنة تنظيم جائزة »تميز للمرأة املغربية«............................................... 

جائز7)الحسن)ا ثاني)ا ذامل8ة)ا كبرى) لماء.

االقتصاد  ووزير  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  التجهيز  لوزير  مشترك  قرار 

 1442 شوال  من   29 في  صادر   1607.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية 
الكبرى  العاملية  الثاني  الحسن  بتحديد قيمة جائزة   )2021 يونيو   10(

4998للماء......................................................................................................... 

دار)الح وث)الحسن8ة):

ا سنة)	  برسم) ا تحضيري) ا  را�سي) املخصصة) لبر امج) املواع ) ع د)

الجامذ8ة) )2)-))2).

من  29 في  صادر   1636.21 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
شوال 1442 )10 يونيو 2021( بتحديد عدد املقاعد املخصصة للبرنامج 
السنة  برسم  الحسنية  الحديث  دار  بمؤسسة  التحضيري  الدرا�سي 
4998الجامعية 2022-2021.................................................................................. 

األسا�سي)	  ا تك2ين) سلك) شأنها) 2 2ج) في) املتبارى) املواع ) ع د)

املتخصص)برسم)ا سنة)الجامذ8ة) )2)-))2).

من  29 في  صادر   1637.21 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  لوزير   قرار 
في شأنها  املتبارى  املقاعد  2021( بتحديد عدد  يونيو   10( 1442 شوال 
الحديث  دار  بمؤسسة  املتخصص  األسا�سي  التكوين  سلك  لولوج 
4998الحسنية برسم السنة الجامعية 2022-2021............................................ 

األحزاب)ا س8اس8ة.)-)تح و )ا رم2ز.

 1442 القعدة  ذي  من   13 في  صادر   1762.21 رقم  الداخلية  لوزير  قرار 
)24 يونيو 2021( بتغيير القرار رقم 2643.15 الصادر في 3 شوال 1436 
)20 يوليو 2015( بتحديد الرموز املخصصة للوائح الترشيح أو ملترشحي 
 ................................................................................. 4999األحزاب السياسية.

 ص2ص)خاصة

قائمة)املستشارين)ا فالح8ين.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 
بتتميم   )2021 أبريل   22(  1442 رمضان   9 في  صادر   1052.21 رقم 
في  الصادر   2627.16 رقم  البحري   والصيد  الفالحة  وزير  قرار 
قائمة  بنشر    )2016 أغسطس   31(  1437 القعدة  ذي  من   27
5000املستشارين الفالحيين............................................................................. 

املذادالت)بين)ا شهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1413.21  رقم 

 ................................................. 5002بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1414.21  رقم 

 ................................................. 5003بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1415.21  رقم 

 ................................................. 5003بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1416.21  رقم 

 ................................................. 5004بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
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والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1417.21  رقم 

 ................................................. 5004بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1418.21  رقم 

 ................................................. 5005بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1419.21  رقم 

 ................................................. 5005بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1420.21  رقم 

 ................................................. 5006بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1421.21  رقم 

 ................................................. 5006بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1422.21  رقم 

 ................................................. 5007بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1423.21  رقم 

 ................................................. 5007بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 

العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 

 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1424.21  رقم 

 ................................................. 5008بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1425.21  رقم 
 ................................................. 5008بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1426.21  رقم 
 ................................................. 5009بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1427.21  رقم 
 ................................................. 5009بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1428.21  رقم 
 ................................................. 5010بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1429.21  رقم 
 ................................................. 5010بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1430.21  رقم 
 ................................................. 5011بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1431.21  رقم 
 ................................................. 5011بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 ماي   25(  1442 شوال  من   13 في  صادر   1432.21  رقم 
 ................................................. 5012بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1781.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
بعض  بتحديد   )2021 يونيو   25(  1442 القعدة  ذي  من   14 في  صادر 
 ......................................................................... 5012املعادالت بين الشهادات 
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  77( ا وذ 7) عي) من) ( 7 في) صادر) رقم) 75. ).)) مرس2م)

ا فن قي) ا تك2ين) )5))و2 28) )2)()بتح2يل)بذض)مؤسسات)

قا س8احي)ا تابذة) وطاع)ا س8احة)إلى)قطاع)ا ترب8ة)ا 2طن8ة.

رئيس الحكومة،

بناء على الفصل 90 من الدستور؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 

)24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية، 

كما تم تغييره وتتميمه ؛

الصادر  املالية  لقانون   130.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

 1436 14 من شعبان  بتاريخ   1.15.62 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)2 يونيو 2015( ؛

وعلى قانون املالية رقم 65.20 للسنة املالية 2021 الصادر بتنفيذه 

 1442 األولى  جمادى  فاتح  بتاريخ   1.20.90 رقم  الشريف  الظهير 

)16 ديسمبر 2020(، السيما البند 6 من املادة 18 منه ؛

 1421 صفر   6 في  الصادر   2.99.1218 رقم  املرسوم  وعلى 

مرتين  املكرر   38 الفصل  تطبيق  كيفية  بتحديد   )2000 ماي   10(

 1377 شعبان   4 بتاريخ   1.58.008 رقم  الشريف  الظهير  من 

)24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية ؛

 1423 األولى  6 جمادى  في  الصادر   2.02.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)17 يوليو 2002( بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، 

كما وقع تتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى اآلخرة 1430 

املكلفة  الوزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2009 يونيو   15(

بالسياحة ؛

من  13 بتاريخ  املنعقد  الحكومة  مجلس  في  املداولة   وبعد 

ذي القعدة 1442 )24 يونيو 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

لوزارة  التابعة  والسياحي  الفندقي  التكوين  مؤسسات  تحول 

االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية  والصناعة  السياحة 

)قطاع السياحة(، املحددة قائمتها في الجدول امللحق بهذا املرسوم، إلى 

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

)قطاع التربية الوطنية(.

املادة الثانية

إليها  املشار  املؤسسات  تحويل  مع  وباملوازاة  تلقائية  بصفة  ينقل 

واملتدربون  املرسمون  واألعوان  املوظفون  أعاله،  األولى  املادة  في 

واألعوان املتعاقدون التابعون لوزارة السياحة والصناعة التقليدية 

والعاملون  السياحة(  )قطاع  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل 

املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزارة  إلى  املذكورة  باملؤسسات 

والتعليم العالي والبحث العلمي )قطاع التربية الوطنية( بقرار مشترك 

الحكومية  والسلطة  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  ملقتضيات  طبقا  وذلك  بالسياحة،  املكلفة 

رقم 2.99.1218.

املادة الثالثة

أعاله  الثانية  املادة  في  إليهم  املشار  واألعوان  املوظفون  يحتفظ 

بقطاع  منها  يستفيدون  كانوا  التي  واملادية  اإلدارية  الوضعية  بنفس 

السياحة قبل نقلهم.

املادة الرابعة

في  املعنيين  واألعوان  املوظفين  قبل  من  املؤداة  بالخدمات  ُيعتد 

درجاتهم بقطاع السياحة كما لو تم أداؤها بقطاع التربية الوطنية.

وَجه امللفات اإلدارية الخاصة باملعنيين باألمر إلى قطاع التربية 
ُ
وت

الوطنية.

املادة الخامسة

تنقل، بقرار مشترك للسلطات الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية 

وبالسياحة وباملالية، إلى قطاع التربية الوطنية، العقارات واملنقوالت 

املادة  في  إليها  املشار  والسياحي  الفندقي  التكوين  بمؤسسات  املتعلقة 

األولى أعاله، ما عدا تلك املتعلقة بكل من معهد التكنولوجيا الفندقية 

والسياحية لفن الطبخ املغربي حي أنس بفاس، واملعهدين املتخصصين 

للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بمراكش وأكادير.

املادة السادسة

تحل وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

والصناعة  السياحة  وزارة  محل  الوطنية(  التربية  )قطاع  العلمي 

السياحة(  )قطاع  االجتماعي  واالقتصاد  الجوي  والنقل  التقليدية 

الدراسات  صفقات  بجميع  املتعلقة  والتزاماتها  حقوقها  جميع  في 

واالتفاقيات  العقود  بجميع  وكذا  والخدمات  والتوريدات  واألشغال 

املشار  والسياحي  الفندقي  التكوين  مؤسسات  لفائدة  املبرمة  األخرى 

إليها في املادة األولى أعاله قبل تاريخ دخول هذا املرسوم حيز التنفيذ.

 ص2ص)عامة
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املادة السابعة

من  ابتداء  الرسمية،  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،  بهذا  ُيعمل 
واملالية  االقتصاد  وزير  إلى كل من  تنفيذه  2021. ويسند  يوليو  فاتح 
وإصالح اإلدارة ووزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 
السياحة  ووزيرة  الحكومة  باسم  الرسمي  الناطق  العلمي،  والبحث 
والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي، كل واحد 

منهم فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1442 )25 يونيو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني .

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

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

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

وزيرة السياحة والصناعة التقليدية 
والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي،

اإلمضاء : نادية فتاح.

*

*        *

ملحق)باملرس2م)رقم) 75. ).))ا صادر)في)7 )من)عي)ا وذ 7))77  
)5))و2 28) )2)()بتح2يل)مؤسسات)ا تك2ين)ا فن قي)قا س8احي)

ا تابذة) وطاع)ا س8احة)إلى)قطاع)ا ترب8ة)ا 2طن8ة

*   *   *

قائمة)مؤسسات)ا تك2ين)ا فن قي)قا س8احي)ا تابذة) وطاع)ا س8احة

ا تي)وتم)تح2يلها)إلى)قطاع)ا ترب8ة)ا 2طن8ة

اسم)قمكان)ت2اج )املؤسسة

- مركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي بالدار البيضاء.

- مركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي ببنسليمان.

- مركز التأهيل املنهي الفندقي والسياحي بأصيال.

- معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس.

- معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسال.

- معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بأرفود.

- املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية باملحمدية.

- معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالسعيدية.

- معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالجديدة.

- معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ املغربي حي أنس بفاس. 

- املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بمراكش.

املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بأكادير.

قا بحث) ا ذالي) قا تذل8م) املنهي) قا تك2ين) ا 2طن8ة) ا ترب8ة) قرار) 2زير)
ا ذلمي،)ا ناطق)ا رسمي)باسم)الحك2مة)رقم)2).996))صادر)
في)7)رب8ع)األقل) 77  ) ))أكت2بر)2)2)()بتح و )ك8ف8ة)تنظ8م)

ا تو2يم)باألقسام)ا تحضيروة) لم ارس)ا ذل8ا.

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

بناء على الظهير الشريف رقم 1.61.225 الصادر في 2 رمضان1381 
)7 فبراير 1962( بتحديد اختصاصات وزير التربية الوطنية الراجعة 
ومؤسسات  التعليم  ملؤسسات  املدر�سي  والنظام  الدروس  لتنظيم 
الفصل  سيما  وال  الوطنية،  التربية  لوزارة  التابعة  التربوي  التكوين 

األول منه ؛

07.00 القا�سي بإحداث األكاديميات الجهوية  وعلى القانون رقم 
 1.00.203 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  والتكوين،  للتربية 
بتاريخ 15 من صفر 1421 )19 ماي 2000(، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

االمتحانات  في  الغش  بزجر  املتعلق   02.13 رقم  القانون  وعلى 
بتاريخ   1.16.126 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه  الصادر  املدرسية 

21 من ذي القعدة 1437)25 أغسطس 2016( ؛

وعلى املرسوم رقم 2.18.27 الصادر في 9 رمضان 1439 )25 ماي 2018( 
االمتحانات  في  الغش  بزجر  املتعلق   02.13 رقم  القانون  بتطبيق 

املدرسية ؛

األولى 1423  جمادى   6 في  الصادر   2.02.376 رقم  املرسوم  وعلى 
)17 يوليو 2002( بمثابة النظام األسا�سي الخاص بمؤسسات التربية 

والتعليم العمومي، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1423 الحجة  ذي   8 في  الصادر   2.02.854 رقم  املرسوم  وعلى 
وزارة  بموظفي  الخاص  األسا�سي  النظام  بشأن   )2003 )10 فبراير 

التربية الوطنية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 
 1425 األولى  جمادى   17 في  الصادر   455.02 رقم  العلمي  والبحث 
)5 يوليو 2004( في شأن األقسام التحضيرية للمدارس العليا،كما وقع 

تغييره وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة  األولى

السنتين  خالل  التقويم  عمليات  تنظيم  كيفية  القرار  هذا  يحدد 
بمؤسسات  العليا  للمدارس  التحضيرية  األقسام  من  والثانية  األولى 
االنتقال  عملية  تنظيم  طريقة  وكذا  والخصو�سي،  العمومي  التعليم 

من السنة األولى إلى السنة الثانية من هذه األقسام.
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املادة الثانية

واملهارات  واملعارف  املستهدفة  الكفايات  التقويم  عمليات  تشمل 

املحددة في برامج مسالك األقسام التحضيرية للمدارس العليا، وتنظُم 

على شكل مراقبة مستمرة.

ويتم تحديد وتيرة العمليات التقويمية، وطريقة بناء الوضعيات 

التقويمية بموجب مقرر للسلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية.

املادة الثالثة

العليا  للمدارس  التحضيرية  باألقسام  املستمرة  املراقبة  ُم 
َّ
نظ

ُ
ت

على شكل فروض محروسة، وفروض منزلية، واختبارات شفاهية، 

بأعمال  خاصة  وعروض  قصيرة  واختبارات  تطبيقية،  واختبارات 

املبادرة الشخصية املؤطرة.

والتالميذ  التلميذات  مشاركة  املستمرة  املراقبة  ضمن  وتدرج 

أعمال  من  ينجزونها  التي  األنشطة  ومختلف  الدرا�سي  الفصل  داخل 

داخل  سواء  وغيرها،  عملية  وأنشطة  جماعية،  أو  فردية  ومشاريع 

الفصل الدرا�سي أو خارجه. 

ويحدد امللحق رقم 1، املعامالت املخصصة لكل شكل من أشكال 

املراقبة املستمرة عند احتساب معدل كل مادة عن كل دورة.

املادة الرابعة

منح عن كل اختبار أو نشاط تقويمي، نقطة عددية تتراوح ما بين 
ُ
ت

صفر )0( وعشرين )20(. 

املادة الخامسة

في  عليها  املحصل  النقط  على  بناء  دورة  كل  معدل  احتساب  يتم 

امللحق  ويحدد  املعنية،  الدورة   خالل  املنجزة  التقويمات  مختلف 

دورة  كل  معدل  الحتساب  املعتمدة  املواد  مختلف  معامالت  رقم 2، 

من الدورات الدراسية في مختلف املسالك.

األولى  الدورة  معدل  على  بناء  العام  السنوي  املعدل  وُيحتسب 

بنسبة خمسة وعشرين في املائة )25%( ومعدل الدورة الثانية بنسبة 

خمسة وثالثين في املائة )35%( ومعدل الدورة الثالثة بنسبة أربعين في 

املائة )%40(.

املادة السادسة

نهاية كل دورة دراسية، تحت رئاسة  يجتمع مجلس القسم، عند 

باعتماد  والتالميذ  التلميذات  أداء  تقييم  ويتولى  املؤسسة.  مدير)ة( 

مع  دراسية،  مادة  كل  في  عليه  املحصل  املعدل  وكذا  الدورة،  معدل 

)ا(  انضباطه  ودرجة  باألمر  املعني)ة(  أداء  تطور  مدى  استحضار 

وانخراطه )ا( وحافزيته )ا(.

الثالثة بالنسبة  ويخصص اجتماع مجلس القسم في نهاية الدورة 

للسنة األولى، للبت في النتائج اإلجمالية للسنة الدراسية بالنسبة لكل 

تلميذ)ة( واتخاذ قرار االنتقال من عدمه.

وفي  الحاضرين،  األعضاء  بأغلبية أصوات  املجلس  قرارات  تخذ 
ُ
ت

حالة تعادل األصوات يرجح الجانب الذي ينتمي إليه رئيس املجلس.

يتم تحرير محضر عن كل اجتماع ملجلس القسم، من قبل مدير 

الحاضرين،  يوقع عليه جميع أعضائه  أشغاله،  انتهاء  الدراسة، فور 

وتلحق  املجلس،  مداوالت  أشغال  وسير  التصويت  نتائج  ويتضمن 

أثناء  القرارات  التي تم االعتماد عليها التخاذ  الوثائق  باملحضر جميع 

املداوالت.

املادة السابعة

خالل  والتالميذ  التلميذات  ألداء  الكمي  التقييم  إلى  باإلضافة 

كل دورة، يمنح مجلس القسم ميزات حسب النتائج التي حصلوا عليها. 

ويحدد امللحق رقم 3 امليزات التي يتم اعتمادها حسب النتائج املحصل 

عليها، وكذا »تهنئة املجلس« التي يمنحها للتلميذات والتالميذ حسب 

الحالة، لتثمين املجهودات التي بذلوها لتحقيق هذه النتائج.

املادة الثامنة

يتم اتخاذ قرار االنتقال من السنة األولى إلى السنة الثانية أو عدمه، 

من طرف مجلس القسم تحت رئاسة مدير)ة( املؤسسة، وفق ما يلي :

1 - يتم تفييئ التلميذات والتالميذ إلى ثالث فئات كالتالي :

- تتكون الفئة األولى من التلميذات والتالميذ الحاصلين عند نهاية 

السنة الدراسية على معدل سنوي عام ال يقل عن معدل القسم 

بأكثر من ضعف االنحراف املعياري؛

-  تتكون الفئة الثانية من التلميذات والتالميذ الحاصلين عند نهاية 

القسم  معدل  عن  يقل  عام  سنوي  معدل  على  الدراسية  السنة 

بضعف االنحراف املعياري أو أكثر وال يقل عن معدل القسم بأكثر 

من أربعة أضعاف االنحراف املعياري؛

- تتكون الفئة الثالثة من التلميذات والتالميذ الحاصلين عند نهاية 

القسم  معدل  عن  يقل  عام  سنوي  معدل  على  الدراسية  السنة 

بأكثر من أربعة أضعاف االنحراف املعياري.

للفئة  املنتمين  والتالميذ  التلميذات  انتقال  عن  اإلعالن  يتم   -  2

األولى وُيَبت في عدم انتقال التلميذات والتالميذ املنتمين للفئة الثالثة.

املنتمين  والتالميذ  التلميذات  انتقال  بخصوص  التداول  يتم   -  3

وذلك  حدة،  على  منهم  واحد)ة(  لكل  بالنسبة  عدمه  أو  الثانية  للفئة 

وفق مقتضيات املادة 6 من هذا القرار.
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املادة التاسعة

املعني)ة( فرصة الستدراك  التلميذ)ة(  يمنح  في حالة غياب مبرر، 

ما فاته)ا( من تقويم وفق تنظيم يضمن تكافؤ الفرص بين التلميذات 

والتالميذ، شريطة أال يفوق عدد اختبارات االستدراك اختبارين في 

السنة عن كل مادة مدرسة.

ويعتبر غائبا وتمنح له نقطة الصفر )0(، كل من تخلف عن حضور 

اختبار أو نشاط من األنشطة التقويمية بدون عذر مقبول.

املادة العاشرة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 4 ربيع األول 1441 )21 أكتوبر 2020(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.
*

*       *
امللحق)رقم) 

ص8غ)ا تو2يم)قمذامالت)احتسابها)في)مذ ل)ا  قر7
املذاملا ص8غةر.ت

12فروض محروسة1
3اختبارات شفاهية2
2اختبارات تطبيقية3
1فروض منزلية4
1اختبارات قصيرة5
1أنشطة تقويمية أخرى )ُعروض، مشاريع، ...(6

*       *       *
امللحق)رقم))

مذامالت)امل2اد)ا  راس8ة

فرع)األقسام)ا تحضيروة)ا ذلم8ة)قا تكن2 2ج8ة

امل2اد

املسا ك)ا ذلم8ة)قا تكن2 2ج8ة

ا رياض8ات)
 قا فيزواء
-(MP(-

ا فيزواء)
قعل2م)
 املهن س
-(PSI(-

ا تكن2 2ج8ا)
قا ذل2م)
 ا صناع8ة

-(TSI(-

141210الرياضيات
444املعلوميات

121410الفيزياء والكيمياء
568العلوم الصناعية

444الثقافة العربية والترجمة
555اللغة الفرنسية
444اللغة اإلنجليزية

أعمال املبادرة الشخصية 
444املؤطرة

فرع)األقسام)ا تحضيروة)االقتصادوة)قا تجارية

امل2اد

مسلك)االقتصاد)قا تجار7

تخصص)
علمي)-)
-(ECS

تخصص)
تكن2 2جي)

-(ECT(-

106الرياضيات

2-اإلعالميات

-6التاريخ والجغرافية السياسية للعالم املعاصر

25االقتصاد والقانون

28التدبير وعلوم التسيير

33الثقافة العربية والترجمة

66اللغة الفرنسية والثقافة العامة

33اللغة اإلنجليزية والثقافة العامة

*       *       *

امللحق)رقم)3

امليزات)حسب)ا فئات

امليزةاملعدلالفئة

األولى

حسن جدا مع 

تهنئة املجلس

حسن جدا

حسن مع تهنئة 

املجلس

حسن

مستحسن مع 

تهنئة املجلس

مستحسن

مقبول

بدونالثانية

-الثالثة

m : املعدل املالحظ للقسم.

σ : االنحراف املعياري.

x : معدل التلميذ )ة(.
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في) صادر) رقم) ).272) اإلدار7) قإصالح) قاملا 8ة) االقتصاد) قرار) 2زير)

ا 2سائل) بتح و ) أبريل) )2)() )فاتح) ( 77( شذبان) من) ( 2

املثبتة)ا تي)وتأ ف)منها)ملف)طلب)إرجاع)املبا غ)في)إطار) ظام)

االسترداد))ا  راقباك()قكذا)آجال)إرجاع)هذه)املبا غ.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء على مدونة الجمارك والضرائب غير املباشرة الراجعة إلدارة 

الشريف  بالظهير  عليها  املصادق  املباشرة،  غير  والضرائب  الجمارك 

 1397 شوال  من   25 في  الصادر   1.77.339 رقم  قانون  بمثابة  املعتبر 

)9 أكتوبر 1977( كما وقع تغييرها وتتميمها، وال سيما الفصل 161 منها،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يتألف ملف طلب إرجاع املبالغ املنصوص عليه في الفصل 161 من 

مدونة الجمارك املشار إليها أعاله من :

1 - من طلب يتضمن :

القبول املؤقت  التفويت تحت نظام  أو  التصدير  - مراجع تصاريح 

الحر  الصناعي  املستودع  أو  الفعال  الصنع  تحسين  أجل  من 

للبضائع املعنية ؛

- طبيعة وكمية البضائع املصدرة أو املفوتة ؛

رسم  أداء  يثبت  وصل  أو  لالستهالك  الوضع  تصريح  مراجع   -

االستهالك  عن  الداخلية  املكوس  االقتضاء،  وعند  االستيراد، 

املتعلقة بهذه البضائع أو املنتجات الداخلة في صنعها أو املستهلكة 

خالل إنتاجها عند االقتضاء.

مستورد  بين  امللكية  نقل  االقتضاء،  عند  تثبت،  التي  الوثائق   -  2

البضائع وصاحب الطلب أو تلك التي تصف مراحل إنتاج هذه البضائع.

املادة الثانية

يتم إرجاع رسم االستيراد، وعند االقتضاء، املكوس الداخلية عن 

االستهالك في إطار نظام االسترداد )الدراوباك( داخل أجل ثالثين )30( 

يوما من أيام العمل، تحتسب ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.

املادة الثالثة

ينسخ قرار وزير املالية رقم 1320.77 بتاريخ 17 من ذي القعدة 1397 

)31 أكتوبر 1977( بشأن ملف طلب إرجاع املبالغ في ميدان الدراوباك.

املادة الرابعة

املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  العام  املدير  إلى  يسند 
تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

صادر) رقم) ). 27) اإلدار7) قإصالح) قاملا 8ة) االقتصاد) قرار) 2زير)
بتغ8ير)قرار)قزير) أبريل) )2)() )فاتح) ( 77( 2 )من)شذبان) في)
في) ا صادر) ( 236.96 رقم) الخارج8ة) قاالستثمارات) املا 8ة)
شرقط) بتح و ) () 996 سبتمبر) ((2(   7 7 األقلى) جمادى) (6
قنسب)منتجات)املواصة)ا تي)ومكن)عرضها) الستهالك)على)إثر)

ا وب2ل)املؤقت.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الخارجية  واالستثمارات  املالية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 
 )1996 سبتمبر   20(  1417 األولى  جمادى   6 في  الصادر   1836.96 رقم 
بتحديد شروط ونسب منتجات املقاصة التي يمكن عرضها لالستهالك 

على إثر القبول املؤقت،

قرر ما يلي :

املادة األولى

واالستثمارات  املالية  وزير  قرار  عنوان  التالي  النحو  على  يغير 
 الخارجية املشار إليه أعاله رقم 1836.96 الصادر في 6 جمادى األولى 1417

)20 سبتمبر 1996( :

»)قرار) 2زير)املا 8ة)قاالستثمارات)الخارج8ة)رقم)236.96  
»ا صادر)في)6)جمادى)األقلى)7 7  )2))سبتمبر)996 ()بتح و )
»شرقط)قنسب)منتجات)املواصة)ا تي)ومكن)عرضها) الستهالك)

»على)إثر)ا وب2ل)املؤقت) تحسين)ا صنع)ا فذال.«

املادة الثانية

تغير على النحو التالي مقتضيات املادة الثانية من قرار وزير املالية 
واالستثمارات الخارجية املذكور رقم 1836.96 :

»املادة الثانية. - يتم العرض .............................. املحددة في الفقرة 
غير  والضرائب  الجمارك  مدونة  من   141 الفصل  من  »الرابعة 

»املباشرة.«

املادة الثالثة

إلى  الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  القرار،  هذا  تنفيذ  يسند 
املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021( .

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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في) صادر) رقم) ).)27) اإلدار7) قإصالح) قاملا 8ة) االقتصاد) قرار) 2زير)

)77 ))فاتح)أبريل) )2)()بتغ8ير)قتتم8م)قرار) 2 )من)شذبان)

في) 773.95 )ا صادر) قزير)املا 8ة)قاالستثمارات)الخارج8ة)رقم)

اقبة) 7))من)محرم)6 7  )3))و2 28)995 ()بتح و )شرقط)مر

املست2دع)ا صناعي)الحر)قحراسته)قتس8يره.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الخارجية  واالستثمارات  املالية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 )1995 يونيو   23(  1416 محرم  من   24 في  الصادر   1773.95 رقم 

بتحديد شروط مراقبة املستودع الصناعي الحر وحراسته وتسييره،

قرر ما يلي :

املادة األولى

واملادة  الثالثة  املادة  مقتضيات  التالي  النحو  على  وتتمم  تغير 

السادسة واملادة الثامنة من قرار وزير املالية واالستثمارات الخارجية 

 1416 محرم  من   24 في  الصادر   1773.95 رقم  أعاله  إليه  املشار 

)23 يونيو 1995( :

»املادة الثالثة. - تخضع املعدات .......................... إلجراءات املراقبة 

»الجمركية إما بمكتب الجمرك ................................ أو باملوطن.«

تعويضها  تم   ........................... تسلم  أن  يجب   - السادسة.  »املادة 

»بغرض وضعها لالستهالك وفق الشروط ............................... أو إعادة 

»تصديرها.«

املستعملة السلع   ................................ - خالل مدة  الثامنة.   »املادة 

 ............. بمجرد  املنفصلة  والقطع  واألجزاء  والتجهيزات  »واملعدات 

 »وفي حالة إدخال السلع املذكورة في عملية .................................. أدلة

»تثبت ذلك.«

املادة الثانية

تنسخ املادتان 5 و 7 من قرار وزير املالية واالستثمارات الخارجية 

املذكور رقم 1773.95.

املادة الثالثة

املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  العام  املدير  إلى  يسند 

تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021( .

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

في) صادر) رقم) ).273) اإلدار7) قإصالح) قاملا 8ة) االقتصاد) قرار) 2زير)

)77 ))فاتح)أبريل) )2)()بتغ8ير)قتتم8م)قرار) 2 )من)شذبان)

في ا صادر) (7( .97 رقم) الخارج8ة) قاالستثمارات) املا 8ة)  قزير)

ا شرقط) بتح و ) () 997 مارس) ( 9(   7 7 ا وذ 7) عي) (9

الخاصة)بتف2يت)بذض) 2ازم)ا تلف8ف)قا ت2ابع.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

الخارجية  واالستثمارات  املالية  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

رقم 421.97 الصادر في 9 ذي القعدة 1417 )19 مارس 1997( بتحديد 

الشروط الخاصة بتفويت بعض لوازم التلفيف والتوابع،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات املادة األولى واملادة الثانية 

واملادة الثالثة من قرار وزير املالية واالستثمارات الخارجية املشار إليه 

أعاله رقم 421.97 الصادر في 9 ذي القعدة 1417 )19 مارس 1997( :

 »املادة األولى. - تطبيقا ألحكام الفصل 6-616 من مدونة الجمارك

وتوابع  ولوازم  البحر  ومنتجات  الخضروات   ...............................«

»التلفيف املوضوعة تحت األنظمة املوقفة.«

»املادة الثانية. - 1 - يمكن أن تسلم .............................. أو لحسابهم 

والخضروات  الفواكه   ................................ بمحطات  االقتضاء  »عند 

»ومنتجات البحر على أن ....................................... الفقرة 2 بعده.

» يجب على املفوت ............................................................. وقيمتها.

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

» 2 - يجب أن يقدم ................................................ على أبعد تقدير.

التسليم  سندات  أو  فواتير  بالتفويت  التصاريح  إلى  »وتضاف 

»أو هما معا.«

بعد  إال  اإلدارة  إزاء  املفوت  مسؤولية  تنتهي  ال   - الثالثة.  »املادة 

»إيداع التصريح لدى هذه األخيرة وقبوله من لدنها.«

املادة الثانية

املباشرة  غير  والضرائب  الجمارك  إلدارة  العام  املدير  إلى  يسند 

تنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021( .

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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في) صادر) رقم) ).277) اإلدار7) قإصالح) قاملا 8ة) االقتصاد) قرار) 2زير)

2 )من)شذبان))77 ))فاتح)أبريل) )2)()بتغ8ير)قتتم8م)قرار)قزير)

االقتصاد)ق)املا 8ة)رقم)2 .733)ا صادر)في)2 )من)رب8ع)األقل) 73  

)5)مارس)2 2)()تح د)بم2جبه)شرقط)تنظ8م)امتحان)ا كفاء7)

املهن8ة) لحص2ل)على)رخصة)املذشر)في)الجمرك.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 733.10 رقم  واملالية  االقتصاد  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

2010( تحدد بموجبه  1431 )5 مارس  18 من ربيع األول  في  الصادر 

املعشر  للحصول على رخصة  املهنية  الكفاءة  امتحان  تنظيم  شروط 

في الجمرك،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 تغير وتتمم على النحو التالي مقتضيات املادة األولى واملواد 2 و 3 و 4

733.10 رقم  أعاله  إليه  املشار  واملالية  االقتصاد  وزير  5 من قرار   و 

الصادر في 18 من ربيع األول 1431 )5 مارس 2010( :

»املادة األولى. - ينظم امتحان ................................... من قبل إدارة 

شهر  خالل  سنة  كل  واحدة  مرة  املباشرة  غير  والضرائب  »الجمارك 

»أكتوبر.«

........................ بمقرر تاريخ ومكان  2. - يحدد املدير العام  »املادة 

»إجراء االمتحان وكذا التاريخ األق�سى إليداع ملف الترشح.

»ينشر هذا املقرر في جريدة لإلعالنات القانونية شهرين قبل تاريخ 

»االمتحان.

موقع  في  االمتحان  الجتياز  املقبولين  املرشحين  الئحة  »تنشر 

األجل  انصرام  بعد  يوما   )15( عشر  خمسة  األنترنيت  على  »اإلدارة 

»املحدد إليداع الترشيحات.«

»املادة 3. - تتألف لجنة االمتحان ............................ إلدارة الجمارك 

»والضرائب غير املباشرة.«

»املادة 4. - ينظم امتحان ................................ يتعلق باملواد التالية :

املذاملم2اد)االمتحان

......................................»النصوص التشريعية والتنظيمية الجمركية

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

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

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

3»التصنيف التعريفي

»معالجة التصريحات على النظام املعلوماتي إلدارة الجمارك 

»والضرائب غير املباشرة
3

الكتابي  االمتحان  في  الناجحون  املرشحون  يستدعى   -  .5 »املادة 

الختبار  األنترنيت  على  اإلدارة  موقع  على  الئحتهم  تنشر  »والذين 

»شفوي يتعلق باملسائل الجمركية.

»ال يقبل الجتياز ................................................................ االمتحان 

»الكتابي. يعتبر ........................................................ أو يفوق 12/20.

»تحتسب النقطة النهائية على أساس معامل 3/2 بالنسبة لالمتحان 

»الكتابي و 3/1 بالنسبة لالختبار الشفوي.

»تحصر لجنة ........................................... في هذا الشأن وتنشر هذه 

»الالئحة على موقع اإلدارة على األنترنيت.«

املادة الثانية

الرسمية،  الجريدة  في  ينشر  الذي  القرار،  هذا  تنفيذ  يسند 

إلى املدير العام إلدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021( .

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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قرار) 2زير)االقتصاد)قاملا 8ة)قإصالح)اإلدار7)رقم) ).275)صادر)في)2 )من)شذبان))77 ))فاتح)أبريل) )2)()بتغ8ير)قتتم8م)قرار)

قزير)االقتصاد)قاملا 8ة)قإصالح)اإلدار7)رقم)2).927))ا صادر)في)2 )رب8ع)اآلخر))77  )6)) 2فمبر)2)2)()بتح و )مكاتب)

قمراكز)الجمرك)قتح و )اختصاصاتها.

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بعد االطالع على قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم 2984.20 الصادر في 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( 

بتحديد مكاتب ومراكز الجمرك وتحديد اختصاصاتها،

قرر مـا يلي :

املـادة األولى

يغير ويتمم على النحو التالي امللحق رقم 1 املرفق بقرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة املشار إليه أعاله رقم 2984.20 

الصادر في 10 ربيع اآلخر 1442 )26 نوفمبر 2020( :

»ج قل)بوائمة)مكاتب)قمراكز)الجمرك

»املكاتب

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

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

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

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

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

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

املراكز

- أكادير - املسيرة.

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

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

- الدار البيضاء - مخازن وساحات االستخالص الجمركي - الغرب.

- الدار البيضاء امليناء - وسم البضائع عند التصدير.

- الدار البيضاء امليناء - معاينة ووسم البضائع عند االستيراد.

- الدار البيضاء امليناء - سكانير ومكافحة املخدرات.

- الدار البيضاء امليناء - الحراسة.

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

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

»- فجيج.

»- الفنيدق - املختلطة.«

»- كركارات.

. .............................................. - «

»- الجرف األصفر.

التسريع  مناطق   - القنيطرة   -«

»الصناعي.

»- القنيطرة - الفرقة املختلطة.

»- القصر الصغير.

)الباقي بدون تغيير.(

»- الرباط.

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

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

»- طنجة املتوسط - وسم البضائع عند التصدير.

»- طنجة املتوسط - معاينة ووسم البضائع عند االستيراد.

»- طنجة املتوسط - سكانير ومكافحة املخدرات.

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

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

»- طنجة - امليناء.

»- طنجة - مناطق التسريع الصناعي.

»- طنجة - مخازن وساحات االستخالص الجمركي.

»- طانطان.

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

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

»- زوج بغال.«

الـمادة الثانية. - يسند تنفيذ هـــذا القـــرار، الـــذي ينشـــر بالجريـــدة الرسميـــة، إلى مدير إدارة الجمارك والضرائب غير املباشرة.

وحرر بالرباط في 18 من شعبان 1442 )فاتح أبريل 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.
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 77( رمضان) (9 في) صادر) رقم) ).253 ) قا غابات) قامل8اه) ا ورقية) قا تنم8ة) ا بحري) قا ص8 ) ا فالحة)  قرار) 2زير)

جمادى من) ((( في) ا صادر) ( 792. 3 رقم) ا بحري) قا ص8 ) ا فالحة) قزير) قرار) قتتم8م) بتغ8ير) أبريل) )2)() (((( 

)اآلخر7)737  )3)ماي)3 2)()بتح و )قائمة)امل2اد)غير)املرغ2ب)فيها)قنسبها)ا وص2ى)في)تغذوة)الح28ا ات)قكذا)قائمة)

قح قد)استذماالت)املضافات)قاألخالط)املسبوة)قامل2اد)ا غذائ8ة)املركبة)قامل2اد)ا غذائ8ة)ا تكم8ل8ة)امل2جهة) تغذوة)

الح28ا ات.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

1434 اآلخرة  جمادى  من   22 في  الصادر   1490.13 رقم  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  قرار  على  االطالع   بعد 

استعماالت  وحدود  قائمة  وكذا  الحيوانات  تغذية  في  القصوى  ونسبها  فيها  املرغوب  غير  املواد  قائمة  بتحديد   )2013 ماي   3(

تغييره  تم  كما  الحيوانات،  لتغذية  املوجهة  التكميلية  الغذائية  واملواد  املركبة  الغذائية  واملواد  املسبقة  واألخالط  املضافات 

وتتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

بالقرار  II رقم  بامللحق   B-929و  B-861و  B-825و  B-465و  B-351و  B-73 و   B-72 و   B-71و  B-32 النقط   تغير 

 رقم 1490.13 الصادر في 22 من جمادى اآلخرة 1434 )3 ماي 2013( املشار إليه أعاله، كما تم تغييره وتتميمه، بامللحق بهذا 

القرار.

املادة الثانية

يتمم امللحق رقم II بقرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 1490.13 السالف الذكر، كما تم تغييره وتتميمه، بامللحق بهذا 

القرار.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.       

*

*      *
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 الملحق    

 22) 1442رمضان  9صادر في  21-1053م رقوالصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بقرار وزير الفالحة 
 1434من جمادى اآلخرة  22صادر في ال 1490.13قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم تتميم تغيير وب (2021أبريل 

ير المرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذية الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعماالت ة المواد غ( بتحديد قائم2013ماي  3)
 المضافات واألخالط المسبقة والمواد الغذائية المركبة والمواد الغذائية التكميلية الموجهة لتغذية الحيوانات

 1434من جمادى اآلخرة  22ي صادر فال 1490.13وزير الفالحة والصيد البحري رقم  بقرار IIبغير الملحق رقم ملحق 
 السالف الذكر (2013ماي  3)

 

 B- 
 األخالط المسبقة للمضافات

 أصناف الحيوانات العنصر النشيط االسم التجاري للمنتج

…… …… …. …. 

« B-32 

ALKOSEL (DE DANSKE 
GAERFABRIKKER A/S ; AS 

SALUTAGUSE 
PARMITEHAS ; GB 
INGREDIENTS Ltd; 
LALLEMAND Inc)  

Autres vitamines 
 الخنازير
 السمك

 دجاج للتوالد
اج للتسميندج  

 أبقار للتسمين
المنتج للبيض الدجاج  

Minéraux 

Sélénométhionine 

Sélénium 

« B-71 AVEMIX P5000 (AVEVE 
BIOCHEM BV/AVEVE BV) 

6-phytase EC 3.1.3.26 [produite par 
Aspergillus orysae (DSM 11857)] الدواجن 

« B-72 AVEMIX XG 10 (AVEVE 
BIOCHEM BV/AVEVE BV)  

Béta-glucanase الدواجن 

Xylanase 

« B-73 AVEMIX XG 10 L (AVEVE 
BIOCHEM BV/AVEVE BV) 

Béta-glucanase الدواجن 
Xylanase 

« B-351 GROMAX (ZOETIS SUZHOU 
MANUFACTURING Co.Ltd) 

Maduramicine ammonium et nicarbazine الدجاج المنتج لللحم 

« B-465 METASMART DRY 
(ADISSEO) 

Analogue hydroxylé de méthionine األبقار الحلوب 

« B-825 SMARTAMINE M (ADISSEO)  Méthionine المجترات و الدواجن 

« B-861 

EASTMAN CHOLINE 
CHLORIDE 75 FEED 

(TAMINCO BVBA/ 
EASTMAN)  

Chlorure de choline 

 جميع أنواع الحيوانات

« B-929 
ENZACTIVE PROTEIN 

GRANULE (ENZYM 
COMPANY)  

Saccharomyces cerevisiae min 1*109 CFO   االبقار والدواجن  » 

 

 بورار)قزير)ا فالحة)قا ص8 )ا بحري)قا تنم8ة)ا ورقية)قامل8اه)قا غابات)رقم) ).253 )ا صادر)في)9)رمضان))77 
))))أبريل) )2)()بتغ8ير)قتتم8م)قرار)قزير)ا فالحة)قا ص8 )ا بحري)رقم)3 .792 )ا صادر)في))))من)جمادى)األخر7)737  
)3)ماي)3 2)()بتح و )قائمة)امل2اد)غير)املرغ2ب)فيها)قنسبها)ا وص2ى)في)تغذوة)الح28ا ات)قكذا)قائمة)قح قد)استذماالت)

املضافات)قاألخالط)املسبوة)قامل2اد)ا غذائ8ة)املركبة)قامل2اد)ا غذائ8ة)ا تكم8ل8ة)امل2جهة) تغذوة)الح28ا ات

يغير

* * *

الدجاج املنتج للحم
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 الملحق    

 22)1442رمضان  9 صادر في 21-1053م رقوالصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بقرار وزير الفالحة 
 1434من جمادى اآلخرة  22صادر في ال 1490.13قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم تتميم تغيير وب (2021أبريل 

( بتحديد قائمة المواد غير المرغوب فيها ونسبها القصوى في تغذية الحيوانات وكذا قائمة وحدود استعماالت 2013ماي  3)
 ذائية المركبة والمواد الغذائية التكميلية الموجهة لتغذية الحيواناتوالمواد الغ المضافات واألخالط المسبقة

 1434من جمادى اآلخرة  22صادر في ال 1490.13وزير الفالحة والصيد البحري رقم  بقرار II رقم الملحقملحق يتمم 
 السالف الذكر (2013ماي  3)

 B- 
 األخالط المسبقة للمضافات

 أصناف الحيوانات نشيطالعنصر ال تجاالسم التجاري للمن

«B-1034 …… ….. ….. 

B-1035 
SULFATE DE FER (II) 

MONOHYDRATE 
(GLOBAL FEED) 

Sulfate de fer monohydraté جميع أنواع الحيوانات 

B-1036 ROVABIO ADVANCE L2 

Préparation d'enzymes endo-
1,4-beta-xylanase EC 3.2.1.8 et 
endo-1,3 (4) beta-glucanase EC 
3.2.1.6 

 الدواجن

B-1037 
RONOZYME WX 2000 

(CT) (NOVOZYMES 
USA/DSM) 

Préparation d'endo-1,4-beta-
xylanase EC 3.2.1.8 (4a1607i) 
produite par Aspergillus oryzae 
(DSM 10287) 

، صغار الخنازير للتسميندواجن   
 المفطومة  و خنازيرللتسمين 

B-1038 MIX-OIL POUDRE 
(A.W.P SRL) 

Huiles essentielles (eucalyptus, 
origan et thym), chlorure de 
sodium et acide citrique 

 جميع أنواع الحيوانات

B-1039 MIX-OIL LIQUIDE 
(A.W.P SRL) 

Huiles essentielles (eucalyptus, 
origan, thym et orange douce), 
propylène glycol et acide 
citrique 

 أنواع الحيوانات جميع

B-1040 MIX-OIL ++ LIQUIDE 
(A.W.P SRL) 

Huiles essentielles (eucalyptus, 
origan, thym et orange douce), 
acides gras et acide citrique 

 جميع أنواع الحيوانات

B-1041 

POULTRYSTAR MEEU 
CONC (BIOMIN GmbH; 
BIOMIN SINGAPORE 

Pte Ltd) 

Enterococcus faecium DSM 
21913, Bifidobacterium 
animalis DSM 16284, 
Lactobacillus salivarius DSM 
16351, Kieselgur (terre de 
diatomée purifiée E 551c) et 
inuline 

الدجاج المنتج لللحم، الدجاج المنتج 
للبيض و أصناف أخرى من الدواجن 

 الغيرالمنتجة للبيض

B-1042 

MYCOFIX SECURE 
(BIOMIN GmbH; 

BIOMIN TR GIDA 
TARIM VE 

HAYVANCILIK Ltd. Sti) 

Bentonite (1m558)   الدواجن والمجترات 

B-1043 

RUNEON (SHANDONG 
LONGCHANG ANIMAL 

HEALTH PRODUCT 
Ltd) 

Acides biliaires (acide 
déoxycholique et acide 
chénodéoxycholique) et amidon 
de maïs 

لللحم والدجاج المنتج اج المنتج دجال
 للبيض

 بورار)قزير)ا فالحة)قا ص8 )ا بحري)قا تنم8ة)ا ورقية)قامل8اه)قا غابات)رقم) ).253 )ا صادر)في)9)رمضان))77 
))))أبريل) )2)()بتغ8ير)قتتم8م)قرار)قزير)ا فالحة)قا ص8 )ا بحري)رقم)3 .792 )ا صادر)في))))من)جمادى)األخر7)737  
)3)ماي)3 2)()بتح و )قائمة)امل2اد)غير)املرغ2ب)فيها)قنسبها)ا وص2ى)في)تغذوة)الح28ا ات)قكذا)قائمة)قح قد)استذماالت)

املضافات)قاألخالط)املسبوة)قامل2اد)ا غذائ8ة)املركبة)قامل2اد)ا غذائ8ة)ا تكم8ل8ة)امل2جهة) تغذوة)الح28ا ات

الدجاج املنتج للحم والدجاج املنتج 

للبيض

الدجاج املنتج للحم، والدجاج املنتج 

للبيض وأصناف أخرى من الدواجن الغير 

املنتجة للبيض
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B-1044 MONIMAX (BIOVET 
AD) 

Monensin sodique, nicarbazine, 
amidon, farine de blé et 
carbonate de calcium 

الدجاج المنتج لللحم، صغار الدجاج 
 الموجه إلنتاج البيض

 أسبوعا(16)حتى عمر 
 و صغار الديك الرومي للتسمين  

 أسبوعا( 16)حتى عمر 

B-1045 BELFEED B PC 350 
(BELDEM)  

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 
3.2.1.8) produite par Bacillus 
subtilis LMG-S 15136 et farine 
de blé 

 الدواجن، صغار الخنازير المفطومة  
 و خنازيرللتسمين    

B-1046 BELFEED B 1100 MP 
(BELDEM) 

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 
3.2.1.8) produite par Bacillus 
subtilis LMG-S 15136 et farine 
de blé 

 الدواجن، صغار الخنازير المفطومة  
 و خنازيرللتسمين    

B-1047 BELFEED BLC 210 
(BELDEM) 

Endo-1,4-bêta-xylanase (EC 
3.2.1.8) produite par Bacillus 
subtilis LMG-S 15136, acide 
acétique, solution d’hydroxyde 
de sodium, chlorure de sodium 
et glycérol 

 الدواجن، صغار الخنازير المفطومة 
  »و خنازيرللتسمين   

 

 C- 
 المواد الغذائية التكميلية

 صنف الحيوانات  العنصر النشيط االسم التجاري للمنتج

«C-528 ….. …. … 

C-529 ZEGGBOOSTER 
(ZAGRO) 

Vitamine A, vitamine D3, vitamine E, 
vitamine K, vitamine B1, vitamine B2, 
vitamine B6, vitamine B12, vitamine C, 
acide nicotinique, acide pantothénique, 
acide folique, méthionine, lysine, 
Lactobacillus sporogenes (MTCC 5856) et 
dextrose monohydraté 

 الدواجن

C-530 
ORALADE + GI 

SUPPORT (MACAHL 
ANIMAL HEALTH) 

Gomme xanthane, acide L-glutamique, 
glycine, galacto-oligosaccharide et arôme 
naturel, dextrose monohydraé, chlorure de 
sodium, chlorure de potassium, phosphate 
monosodique et hydrolysat de foie de poulet 

 قطط و الكالبال

C-531 
ORALADE + RF 

SUPPORT (MACAHL 
ANIMAL HEALTH) 

Gomme xanthane, saveur de poulet roti, 
glycine, taurine, L-carnitine, lysine, 
arginine, monosodium glutamate, dextrose 
monohydraté, chlorure de sodium, chlorure 
de potassium, phosphate monosodique et 
hydrolysat de foie de poulet 

 القطط و الكالب

C-532 ARTEVIDA 
(ARTEVET) 

Vitamine A,  vitamine D3, vitamine E, 
vitamine K3, vitamine B1, vitamine B2, 
vitamine B6, vitamine B12, biotine, 
vitamine B5, vitamine C, niacine, sulfate de 
zinc, iodate de potassium, sulfate de cuivre, 
sulfate de manganèse, sulfate de fer, sélénite 
de sodium, diphosphate de calcium, 
chlorure de sodium, cellulase (Trichoderma 
reesei), alpha-amylase (Aspergillus niger), 
pectinase (Aspergillus niger), beta-
glucanase (Trichoderma Reesei), xylanase 
(Trichoderma Reesei), lipase (Rhizopus 
Oryzae), phytase (Aspergillus Niger), 
protease (Aspergillus niger), L-lysine, DL-
méthionine et la choline 

 الدواجن

الدجاج املنتج للحم، صغار الدجاج 
املوجه إلنتاج البيض
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C-533 

PLUSVITAL 
RECOVERY-7 
(PLUSVITAL 

LIMITED) 

Vitamine A, vitamine D3, vitamine E, 
vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, 
vitamine B12, acide pantothénique, acide 
folique, niacine, biotine, vitamine C, sulfate 
ferreux, iodate de calcium, sulfate cuivrique 
pentahydraté, sulfate manganeux 
monohydraté, sulfate de zinc monohydraté, 
sélénite de sodium, DL-méthionine, L-
lysine, L-thréonine, L-valine, L-isoleucine, 
L-leucine, Saccharomyces cerevisiae NCYC 
Sc 47, phosphate dicalcique, chlorure de 
sodium, carbonate de calcium, chlorure de 
potassium, sulfate de magnésium 
heptahydraté, dextrose, algue séchée 
(aurantiochytrium SP) et vitanox 

 الخيول

C-534 

PLUSVITAL TY-
RELIEF (DAVID 

TAYLOR ANIMAL 
NUTRITION Ltd)  

Vitamine E, acide citrique, L-valine, L-
isoleucine, L-leucine et citrate de sodium الخيول 

C-535 
PLUSVITAL RE-

ZEST (PLUSVITAL 
LIMITED)  

Vitamine A, vitamine D3, vitamine E, 
vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, 
vitamine B12, vitamine C, sulfate de zinc 
monohydraté, sélénium, DL-méthionine, L-
lysine, L-thréonine, L-valine, L-isoleucine, 
L-leucine, complexe de bioflavonoïdes 
citrique de l'espèce Citrus sinensis, 
Complexe d'hespéridine de l'espèce Citrus 
sinensis, boswellia serrata, curcuma longa, 
vitanox, carbonate de calcium, chlorure de 
sodium, phosphte bicalcique, soja grillé, 
dextrose, algue séchée (Schizochytrium 
limacinum), oxyde de magnésium et 
chlorure de potassium 

 الخيول

C-536 

PLUSVITAL 
CHILLAX 

(PLUSVITAL 
LIMITED) 

Vitamine B6, L-tryptophane, sorbitol, 
acétyltaurinate de magnésium, hydrolysat de 
protéine de poisson et pulpe de pomme 
séchée 

 الخيول

C-537 PROFACTOR 
(ALPHATECH SAS) 

Vitamine A, vitamine D3, vitamine E, 
vitamine K3, niacine, acide folique, D-
pantothénate de calcium, vitamine C, 
vitamine B1, vitamine B2, vitamine B6, 
vitamine B12, biotine, alanine, arginine, 
acide aspartique, cystine, acide glutamique, 
glycine, histidine, proline, isoleucine, 
leucine, lysine, méthionine, phenylalanine, 
sérine, thréonine, tryptophane, tyrosine, 
valine, chlorure de potassium, sulfate de 
magnésium, calcium, dextrose, bicarbonate 
de sodium et arome fruits des bois  

 الدواجن، األبقار واألغنام
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C-538 AURIMILK SAFE 
(LIPTOSA) 

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 
(4b1702), lysine, méthionine, vitamine A, 
vitamine D3, vitamine E, vitamine B1, 
vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12, 
vitamine C, biotine, vitamine K, 
pantothénate de calcium, sulfate de 
manganèse monohydraté, sulfate de zinc, 
sulfate de fer, sulfate cuivreux, iodate de 
calcium, sélénite de sodium, BHT, poudre 
de lactosérum, protéine de soja, protéine de 
blé et dextrose 

 لعجول و الخرفانا

C-539 AURIMILK SAFE 
PRO (LIPTOSA) 

Saccharomyces cerevisiae NCYC Sc 47 
(4b1702), lysine, méthionine, vitamine A, 
vitamine D3, vitamine E, vitamine B1, 
vitamine B2, vitamine B6, vitamine B12, 
vitamine C, biotine, vitamine K, 
pantothénate de calcium, sulfate de 
manganèse monohydraté, sulfate de zinc, 
sulfate de fer, sulfate cuivreux, iodate de 
calcium, sélénite de sodium, BHT, poudre 
de lactosérum, protéine de soja, protéine  de 
blé et dextrose 

  »  لعجول و الخرفانا

 

727. 7 رقم) ا ورار) قتتم8م) بتغ8ير) أبريل) )2)() ((7(   77( رمضان) من) ( 7 في) صادر) رقم) ).) 3 ) ا صحة)  قرار) 2زير)
ا صادر)في)7)جمادى)اآلخر7)735  )7)أبريل)7 2)()بمراجذة)أسذار)ا ب8ع) لذم2م) ألدقية)األصل8ة)قالجنيسة)قاملماثلة)

الح28ية)املس2قة)في)املغرب.

وزير الصحة،

بناء على املرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 14 من صفر 1435 )18 ديسمبر 2013( املتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر 
بيع األدوية املصنعة محليا أو املستوردة للعموم، وال سيما املواد 12و 14 و 15 منه ؛

2014( بمراجعة أسعار البيع للعموم  1435 )7 أبريل  7 جمادى اآلخرة  787.14 الصادر في  وبعد االطالع على القرار رقم 
لألدوية األصلية والجنيسة واملماثلة الحيوية املسوقة في املغرب، كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له ؛

وبعد االطالع على طلبات تحديد أسعار بيع أدوية أصلية للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

وعلى طلبات املصادقة على أسعار بيع أدوية جنيسة ومماثلة حيوية للعموم، املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية 
املعنية ؛

واعتبارا لطلبات تخفيض أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

واعتبارا لطلبات رفع أسعار األدوية املقدمة من قبل املؤسسات الصيدلية الصناعية املعنية ؛

وبعد استطالع رأي اللجنة املشتركة ما بين الوزارات لألسعار،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تحدد في امللحق رقم 1 املرفق بهذا القرار أسعار بيع األدوية األصلية موضوع الطلبات املشار إليها أعاله.

يصادق على أسعار بيع األدوية الجنيسة موضوع الطلبات املشار إليها أعاله واملدرجة في امللحق رقم 2 املرفق بهذا القرار.
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أعاله  إليه  املشار  القرار  ملحق  في  املدرجة  األدوية  أسعار  القرار  بهذا  املرفق   3 رقم  امللحق  في  مبين  هو  ما  وفق  تخفض 

رقم 787.14 كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

ترفع وفق ما هو مبين في امللحق رقم 4 املرفق بهذا القرار أسعار األدوية املدرجة في ملحق القرار املشار إليه أعاله رقم 787.14 
كما وقع تغييره وتتميمه بالقرارات املوالية له.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1442 )27 أبريل 2021(.

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

*
*  *

*     *     *
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*     *     *
امللحق)7
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قاألسر7)) قاملساقا7) االجتماع8ة) قا تنم8ة) ا تضامن) قرار) 2زير7)
رقم) ).32) )صادر)في)2))من)رمضان))77  )  )ماي) )2)) 

»تميز) لمرأ7) جائز7) تحك8م) لجنة) قأعضاء) رئيس) بتذ8ين)

املغرب8ة«.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

1435 شوال  من   29 في  الصادر   2.14.64 رقم  املرسوم  على   بناء 

)26 أغسطس 2014( بإحداث جائزة »تميز للمرأة املغربية«، وال سيما 

املادتين 9 و 10 منه ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.951 رقم  املرسوم   وعلى 

والتنمية  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2019 أكتوبر   17(

االجتماعية واملساواة واألسرة ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى اآلخرة 1434

التضامن  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2013 )29 أبريل 

واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية ؛

وباقتراح من لجنة تنظيم جائزة »تميز للمرأة املغربية«،

قررت ما يلي :

املادة األولى

 2021 لسنة  املغربية«  للمرأة  »تميز  جائزة  تحكيم  لجنة  تتشكل 
إليه  املشار   2.14.64 رقم  املرسوم  من  املادة 10  في  عليها  املنصوص 

أعاله، من األعضاء التاليين :

- السيد محمد فيكرات، رئيسا ؛

- السيدة مليكة العسري، عضوا ؛

- السيد يوسف الحسني، عضوا ؛

- السيد عبد اللطيف كمات، عضوا ؛

- السيدة خديجة إحسان، عضوا ؛

- السيدة أسماء مرين، عضوا ؛

- السيدة احجبوها الزبير، عضوا ؛

- السيدة مجدي أمنة، عضوا ؛

- السيدة نادية بوتدرين، عضوا ؛

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.

قاألسر7)) قاملساقا7) االجتماع8ة) قا تنم8ة) ا تضامن) قرار) 2زير7)

)77  )  )ماي) )2)) 2))من)رمضان) في)  رقم) ). 3) )صادر)

بتذ8ين)رئيس)قأعضاء)لجنة)تنظ8م)جائز7)»تميز) لمرأ7)املغرب8ة«.

وزيرة التضامن والتنمية االجتماعية واملساواة واألسرة،

1435 شوال  من   29 في  الصادر   2.14.64 رقم  املرسوم  على   بناء 

)26 أغسطس 2014( بإحداث جائزة »تميز للمرأة املغربية«، وال سيما 

املادة 9 منه ؛

1441 صفر  من   18 في  الصادر   2.19.951 رقم  املرسوم   وعلى 

والتنمية  التضامن  وزيرة  باختصاصات  املتعلق   )2019 أكتوبر   17(

االجتماعية واملساواة واألسرة ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى اآلخرة 1434

التضامن  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2013 )29 أبريل 

واملرأة واألسرة والتنمية االجتماعية،

قررت ما يلي :

املادة األولى

تتشكل لجنة تنظيم جائزة »تميز للمرأة املغربية« املنصوص عليها 

في املادة 9 من املرسوم رقم 2.14.64 املشار إليه أعاله، من األعضاء 

التاليين :

- السيد العربي التابت، رئيسا ؛

- السيدة فاطمة بركان، عضوا ؛

- السيد �سي املصطفى مجدوبي، عضوا ؛

- السيد يوسف سيمو، عضوا ؛

- السيد سعيد غماد، عضوا ؛

- السيد رشيد األعوج، عضوا ؛

- السيد حسن بويخف، عضوا.

املادة الثانية

يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ 

واملساواة  والتضامن  األسرة  وزيرة  قرار  التاريخ  نفس  من  ابتداء 

 والتنمية االجتماعية رقم 2681.19 الصادر في 23 من ذي القعدة 1440

»تميز  جائزة  تنظيم  لجنة  وأعضاء  رئيس  بتعيين   )2019 يوليو   26(

للمرأة املغربية«

وحرر بالرباط في 28 من رمضان 1442 )11 ماي 2021(.

اإلمضاء : جميلة املصلي.
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ققزير) قاملاء) قا ل2جيست8ك) قا نول) ا تجهيز) مشترك) 2زير) قرار)
في) صادر) رقم) ).627 ) اإلدار7) قإصالح) قاملا 8ة) االقتصاد)
جائز7) ق8مة) بتح و ) و2 28) )2)() ( 2(   77( ش2ال) من) ((9

الحسن)ا ثاني)ا ذامل8ة)ا كبرى) لماء.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

 1423 شعبان   2 في  الصادر   2.02.684 رقم  املرسوم  على  بناء 
)9 أكتوبر 2002( بإحداث جائزة الحسن الثاني العاملية الكبرى للماء، 

وال سيما املادة الثالثة منه،

قررا ما يلي :

املادة األولى

مبلغ  في  للماء  الكبرى  العاملية  الثاني  الحسن  جائزة  قيمة  تحدد 
أربعة ماليين وخمسمائة ألف درهم )4.500.000 درهم(.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1442 )10 يونيو 2021(.
وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك 

واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.

في) صادر) رقم) ).636 ) اإلسالم8ة) قا شؤقن) األققاف) قرار) 2زير)
املواع ) بتح و )ع د) و2 28) )2)() ( 2(   77( 9))من)ش2ال)
املخصصة) لبر امج)ا  را�سي)ا تحضيري)بمؤسسة)دار)الح وث)

الحسن8ة)برسم)ا سنة)الجامذ8ة) )2))-)))2).

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

 930.08 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  قرار  على  بناء 
الصادر في 12 من ذي القعدة 1429 )11 نوفمبر 2008( بتحديد برامج 
التكوين ونظام الدراسات واالمتحانات واملراقبة املستمرة للمعلومات 
بمؤسسة دار الحديث الحسنية، كما وقع تغييره، وال سيما املادة 16 

منه ؛

وعلى اقتراح املجلس الداخلي ملؤسسة دار الحديث الحسنية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

يحدد عدد املقاعد املخصصة، برسم السنة الجامعية 2022-2021، 
للبرنامج الدرا�سي التحضيري، املنصوص عليه في املادة 16 من القرار 

رقم 930.08 املشار إليه أعاله، في أربعين )40( مقعدا.

املادة الثانية

الحسنية،  الحديث  دار  مؤسسة  مقر  إلى  الترشيح  ملفات  تبعث 
الكائن بشارع الزيتون، رقم 456، حي الرياض الرباط )ص.ب 6549 
من  الزوال  بعد  والنصف  الرابعة  الساعة  أقصاه  أجل  في  العرفان(، 

يوم األربعاء 30 يونيو 2021.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1442 )10 يونيو 2021(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

في صادر) رقم) ).637 ) اإلسالم8ة) قا شؤقن) األققاف)  قرار) 2زير)
املواع ) بتح و )ع د) و2 28) )2)() ( 2(  77( 9))من)ش2ال)
املتخصص) األسا�سي) ا تك2ين) سلك) شأنها) 2 2ج) في) املتبارى)
الجامذ8ة) ا سنة) برسم) الحسن8ة) الح وث) دار) بمؤسسة)

.2022-2021

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

في  الصادر   1.05.159 رقم  الشريف  الظهير  على  بناء 
دار  معهد  تنظيم  بإعادة   )2005 أغسطس   24(  1426 رجب  من   18

الحديث الحسنية، والسيما املادة 19 منه ؛

 930.08 رقم  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  قرار  وعلى 
بتحديد   )2008 نوفمبر   11(  1429 القعدة  ذي  من   12 في  الصادر 
املستمرة  واملراقبة  واالمتحانات  الدراسات  ونظام  التكوين  برامج 
للمعلومات بمؤسسة دار الحديث الحسنية، كما وقع تغييره وال سيما 

املادة 9 منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الحديث  دار  بمؤسسة   ،2021 سبتمبر   15 و   14 يومي  تجرى 
برسم  املتخصص  األسا�سي  التكوين  سلك  ولوج  مباراة  الحسنية، 

السنة الجامعية 2021 - 2022.

املادة الثانية

يحدد عدد املقاعد املتبارى في شأنها في أربعين )40( مقعدا.

املادة الثالثة

الحسنية،  الحديث  دار  مؤسسة  مقر  إلى  الترشيح  ملفات  تبعث 
الكائن بشارع الزيتون، رقم 456، حي الرياض الرباط )ص.ب 6549 
من  الزوال  بعد  والنصف  الرابعة  الساعة  أقصاه  أجل  في  العرفان(، 

يوم األربعاء 30 يونيو 2021.



7999الجريدة الرسمية عدد 6999 -)17 ذو القعدة 1442 )28 يونيو 2021(  

املادة الرابعة

يعلن عن أسماء األشخاص املقبولين للمشاركة في املباراة املذكورة 
واملوقع  باملؤسسة  اإلعالنات  لوحة  من  كل  في  أعاله،  األولى  املادة  في 
اإللكتروني  www.edhh.org، قبل أسبوع على األقل من تاريخ إجرائها .

املادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 29 من شوال 1442 )10 يونيو 2021(.

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

قرار) 2زير)ا  اخل8ة)رقم) ).)76 )صادر)في)3 )من)عي)ا وذ 7))77  
في) ا صادر) ((673. 5 رقم) ا ورار) بتغ8ير) و2 28) )2)() ((7(
املخصصة) ا رم2ز) بتح و ) ()(2 5 و2 28) ((2(   736 3)ش2ال)

 ل2ائح)ا ترش8ح)أق)ملترشحي)األحزاب)ا س8اس8ة.

وزير الداخلية،

بعد االطالع على القرار رقم 2643.15 الصادر في 3 شوال 1436 
)20 يوليو 2015( بتحديد الرموز املخصصة للوائح الترشيح أو ملترشحي 

األحزاب السياسية، كما تم تتميمه وتغييره،

قرر ما يلي :
املادة األولى

تغير أحكام املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله رقم 2643.15 
على النحو التالي :

الرموز  بعده،  الواردة  للبيانات  وفقا  تحدد  األولى.-  »املادة 
»املخصصة للوائح الترشيح أو ملترشحي األحزاب السياسية :

...............................»حزب العدالة والتنمية

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

...............................»حزب اإلنصاف

الغزالة»حزب البيئة والتنمية املستدامة

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

...............................»حزب الوحدة والديمقراطية

الخاللة»حزب الخضر املغربي

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

...............................»الحزب االشتراكي املوحد

رأس األسد»الحزب املغربي الحر

...............................»حزب النهضة والفضيلة

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

أعاله  إليه  املشار  القرار  من  الثانية  املادة  أحكام  تنسخ 

رقم 2643.15.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ذي القعدة 1442 )24 يونيو 2021(.

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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 ص2ص)خاصة

)77  ))))أبريل) )2))  9)رمضان) قرار) 2زير)ا فالحة)قا ص8 )ا بحري)قا تنم8ة)ا ورقية)قامل8اه)قا غابات)رقم) ).)25 )صادر)في)

بتتم8م)قرار)قزير)ا فالحة)قا ص8 )ا بحري))رقم)6 .7)6))ا صادر)في)7))من)عي)ا وذ 7)737  ) 3)أغسطس)6 2)())بنشر)

قائمة)املستشارين)ا فالح8ين.

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،

بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم 2627.16 الصادر في 27 من ذي القعدة 1437 )31 أغسطس 2016(  

بنشر قائمة املستشارين الفالحيين، كما تم تتميمه،

قرر  مـــا  يـــلــي :

املــادة األولـى

تتمم على النحو اآلتي قائمة املستشارين الفالحيين الحاصلين على االعتماد ملزاولة مهنة مستشار فالحي املحددة في املادة األولى 

من القرار رقم 2627.16 الصادر في 27 من ذي القعدة 1437 )31 أغسطس 2016(، كما تم تتميمها :

»املادة األولى.- تحدد ..................................................................................................................................... مستشار فالحي :

«
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املادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

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

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

«

قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).3 7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

- Qualification master degree program subject area 

construction and civil engineering, educational program 

urban engineering and infrastructure development 

professional qualification civil engineer, délivrée par 

Zaporizhzhia national University - Ukraine - le 31 

décembre 2020, assortie de la qualification bachelor 

degree program subject area construction, délivrée par la  

même université,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).7 7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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 املاستر، الشهادة التالية في

- Grade de maître ès sciences )M,Sc( en génie civil, préparé 
et délivré au siège de l’Université Laval - Canada - le 30 
juin 1992,

املدنية  الهندسة  شعبة  التطبيق،  مهندس  بإجازة  مشفوعة 

بتاريخ  بالرباط  العمومية  لألشغال  الوطنية  املدرسة  من  املسلمة 

30 يونيو 1981.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).5 7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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 

: électronique et industriel

- Titulo universitario oficial de graduada en ingenieria 
electronica industrial, délivré par universidad de Malaga, 
Espagne - le 15 décembre 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 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)
ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)
)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).6 7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية :

- Titre d’ingénieur de l’Ecole nationale supérieure d’arts et 

métiers - France, délivré - le 12 décembre 2011, assorti 

du diplôme universitaire de technologie, génie électrique 

et informatique industrielle, délivré par l’Institut 

universitaire de technologie A-Université de Toulouse III - 

France - le 14 novembre 2007,

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة

قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).7 7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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 diplômé de l’Ecole 

nationale supérieure des mines de Douai - France, délivré  

le 17 septembre 2020,

الهندسة   : مسلك   : للتكنولوجيا  الجامعي  بالدبلوم  مشفوعة 
من  املسلمة  واإلنتاجية،  امليكانيكية  الهندسة   : اختيار  امليكانيكية، 

املدرسة العليا للتكنولوجيا بالدار البيضاء بتاريخ 29 ماي 2013.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).2 7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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 
: informatique

- Titre d’ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure  

d’ingénieurs de Caen, spécialité : informatique, France, 

délivré - le 11 septembre 2014,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 
الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).9 7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

 Ingénierie في  التالية  تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة 
: pour la finance

- Titre d’ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure  

d’informatique et de mathématiques appliquées de 

Grenoble de l’Institut national polytechnique de Grenoble - 

France - le 20 octobre 2005,

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 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).2)7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

في  التالية  الشهادة  للتكنولوجيا،  الجامعي  الدبلوم  ملعادلة  تقبل 
: Génie industriel

- Diplôme universitaire de technologie, spécialité : 

génie industriel et maintenance, délivré par l’Institut 

universitaire de technologie - Université de Perpignan - 

France - le 17 octobre 2017,

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 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ). )7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية :

- Titre d’ingénieur diplômé de CESI - France, délivré - le 
10 décembre 2019, assorti du diplôme universitaire de 
technologie, spécialité : génie mécanique et productique, 
délivré par l’Institut universitaire de technologie, 

Université de Lorraine - France - le 4 mars 2016,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).))7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

في  التالية  الشهادة  دولة،  مهندس  دبلوم  ملعادلة  تقبل 
: Climatisation

- Qualification ingénieur énergétique, grade de master of 

science en ingénierie, dans la spécialité climatisation de 

l’air et systèmes de viabilité, délivrée par l’Académie d’Etat 

de froid d’Odessa, Ukraine - le 3 juillet 2000,

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 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).3)7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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 de la تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

: construction

- 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 مايعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)
)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).7)7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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 
: industriel

- Titre d’ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure 
des mines de Saint-Etienne, de l’Institut Mines-Telecom, 
spécialité : génie industriel - France, délivré - le 
6 février 2018,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 
الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).5)7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

- Laurea magistrale in ingegneria civile, délivré par 
Universita Degli studi di Trieste - Italie - le 15 janvier 2015, 
assorti de la lauréa in ingegneria civil ed ambientale, 
délivré par la même université - Italie - le 2 avril 2012,

العلمية  الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة 

أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).6)7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

: Informatique تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة، الشهادة التالية في

- Diplôme d’ingénieur de l’Université de technologie 
de compiègne en informatique - France, délivré - le 
20 octobre 2014, assorti de l’attestation de diplôme des 
études universitaires en sciences et techniques )DEUST(, 
spécialité : MIP )mathématiques informatique physique(, 
délivrée par la Faculté des sciences et techniques, 
Université Hassan II Mohammédia - le 28 juin 2010,

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)
)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).7)7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

 Construction في  التالية  الشهادة  املهنية،  اإلجازة  ملعادلة  تقبل 
: navale et océanotechnique

- Qualification bachelor dans la spécialité construction 
navale, océanotechnique et systèmes techniques des 
objets de l’infrastructure maritime, délivrée par l’Université 
d’Etat technique d’Astrakhan - Fédération de Russie - le 
17 juillet 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 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).2)7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

- Degree of master of science in civil engineering, newark 
college of engineering, délivré par New Jersey Institute 
of technology - USA - le 31 décembre 2016, assorti 
du degree of bachelor of science in civil engineering, 
délivré par Rutgers, the state University of New Jersey - le 
1er octobre 2012,

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).9)7 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

- Qualification de master dans la spécialité construction, 
délivrée par l’Université d’Etat d’architecture et de 
génie civil de Nijni-Novgorod - Fédération de Russie, le 
8 juillet 2020, assortie de la qualification de bachelor 
dans la spécialité construction, délivrée par la même 
université - le 10 juillet 2018,

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

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).732 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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 اإلجازة املهنية، الشهادة التالية في

- Qualification de bachelor dans la spécialité construction, 
délivrée par l’Université d’Etat d’architecture et de génie 
civil de Nijni Novgorod - Fédération de Russie - le 
10 juillet 2018,

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 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ). 73 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

- Diplôme d’ingénieur de l’Ecole nationale supérieure 
des mines de Nancy, parcours ingénieur civil des mines, 
France, délivré - le 16 octobre 2014,

العليا  للمدارس  الولوج  مباراة  في  النجاح  بشهادة  مشفوعة 

الشعب  إحدى  في  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  وبشهادة  للمهندسين 

العلمية أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)

ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)املكلف)با تذل8م)ا ذالي)قا بحث)ا ذلمي)

)77  )5))ماي) )2))  3 )من)ش2ال)  رقم) ).)73 )صادر)في)

بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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

- Titre d’ingénieur diplômé de l’Ecole nationale supérieure 
des mines de Douai - France - le 25 novembre 2019,

علوم   : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  باإلجازة  مشفوعة 

الرياضيات، املسلمة من كلية العلوم بوجدة بتاريخ 19 يونيو 2012.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من شوال 1442 )25 ماي 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

قرار) ل2زير)املنت ب)  ى)قزير)ا ترب8ة)ا 2طن8ة)قا تك2ين)املنهي)قا تذل8م)
قا بحث) ا ذالي) با تذل8م) املكلف) ا ذلمي) قا بحث) ا ذالي)
 77( ا وذ 7) عي) من) ( 7 في) صادر) رقم) ). 72 )  ا ذلمي)

)5))و2 28) )2)()بتح و )بذض)املذادالت)بين)ا شهادات.

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 23 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

: Relations internationales تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

- Diplôme de sciences Po parcours intégration et mutations 

en méditerranée et au Moyen-Orient, préparé et délivré 

au siège  de l’Institut d’études politiques de Grenoble - 

Communauté Université Grenoble Alpes - France - le 24 

janvier 2020,

مشفوعة بدبلوم معهد الدراسات السياسية والقانونية - العلوم 
من  املسلم  الدولية  والعالقات  السياسية  العلوم  مسلك  السياسية، 
معهد الدراسات السياسية والقانونية - العلوم السياسية - الرباط - 

الجامعة الدولية للرباط.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 14 من ذي القعدة 1442 )25 يونيو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.


