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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

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

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب

ســــنـــــة ستة أشهر

النشرة العامة ...................................................
نشرة الترجمة الرسمية .......................................
نشرة االتفاقيات الدولية ....................................
نشرة اإلعالنات القانونية والقضائية واإلدارية ......
نشرة اإلعالنات املتعلقة بالتحفيظ العقاري .........

250 درهما
150 درهما
150 درهما
250 درهما
250 درهما

400 درهم
200 درهم
200 درهم
300 درهم
300 درهم

تدرج في هذه النشرة القوانين والنصوص التنظيمية وكذلك املقررات والوثائق التي تفرض القوانين أو النصوص التنظيمية
الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية

فهرست

نصوص)عاحة

حالة)ال0وارئ)الصحية.

 )2021 أغسطس   25(  1443 محرم  من   16 في  صادر   2.21.643 رقم  مرسوم 
 1442 القعدة  ذي  من   27 في  الصادر   2.21.507 رقم  املرسوم  بتغيير 
الصحية  الطوارئ  حالة  مفعول  سريان  مدة  بتمديد   )2021 يوليو   8(
6465بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19. 

الدولي)لإلنشاء) املغ بية)والبنك) اململكة) بين) اتفاق)ق ض)حبر1)
والتعمير.

 )2021 يوليو   28( 1442 17 من ذي الحجة  في  2.21.597 صادر  مرسوم رقم 
واثنين  ثالثمائة  بمبلغ   ،9260-MA رقم القرض  اتفاق  على  باملوافقة 
املبرم  أورو،   )372.600.000( أورو  ألف  وستمائة  مليونا  وسبعين 
لإلنشاء  الدولي  والبنك  املغربية  اململكة  بين   2021 يوليو  بتاريخ 5 
للشمول  التنمية  سياسة  لدعم  الثاني  القرض  بخصوص  والتعمير، 
6465املالي والرقمي............................................................................................ 

ب يا�ضي) ال يا�ضي) الوكيل) ت بط) التي) النموذجية) االتفاقية)
غو)بإطار)ريا�ضي.

ذي  7 في  صادر   1693.21 رقم  والرياضة  والشباب  لوزيــر الثقافة   قرار 
القعدة 1442 )18 يونيو 2021( بسن االتفاقية النموذجية التي تربط 
6466الوكيل الريا�شي بريا�شي أو بإطار  ريا�شي.............................................. 

جبايات)الجماعات)الترابية.

ذي   8 في  صادر   1921.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 
ورسم  السكن  رسم  جداول  بإصدار   )2021 يوليو   19(  1442 الحجة 
6472الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة......................... 

نصوص)خاصة

املعادالت)بين)الشهادات.

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
ذي  8 في  صادر   1984.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 

دبلومات  معادالت  بعض  بتحديد   )2021 يوليو   19(  1442 الحجة 
 .......................................................................... 6474وشهادات التكوين املنهي.
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العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
ذي  8 في  صادر   1985.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 

دبلومات  معادالت  بعض  بتحديد   )2021 يوليو   19(  1442 الحجة 
6474وشهادات التكوين املنهي........................................................................... 

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
ذي  8 في  صادر   1986.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 

دبلومات  معادالت  بعض  بتحديد   )2021 يوليو   19(  1442 الحجة 
6475وشهادات التكوين املنهي........................................................................... 

العلمي،  والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لوزير  قرار 
ذي  8 في  صادر   1987.21 رقم  الحكومة  باسم  الرسمي   الناطق 

دبلومات  معادالت  بعض  بتحديد   )2021 يوليو   19(  1442 الحجة 
6475وشهادات التكوين املنهي........................................................................... 

العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  لدى وزير  املنتدب  للوزير  قرار 
 1996.21 والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 
القرار  بتتميم    )2021 يوليو   20(  1442 الحجة  ذي   9 في  صادر 
 )2003 1423 )17 يناير  14 من ذي القعدة  2284.02 الصادر في  رقم 
6476بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في الصيدلة............. 

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   20(  1442 الحجة  ذي   9 في  صادر   2007.21  رقم 
 ................................................. 6477بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   20(  1442 الحجة  ذي   9 في  صادر   2008.21  رقم 
 ................................................. 6477بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   20(  1442 الحجة  ذي   9 في  صادر   2009.21  رقم 
 ................................................. 6478بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   20(  1442 الحجة  ذي   9 في  صادر   2010.21  رقم 
 ................................................. 6478بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   20(  1442 الحجة  ذي   9 في  صادر   2011.21  رقم 
 ................................................. 6479بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   20(  1442 الحجة  ذي   9 في  صادر   2012.21  رقم 
 ................................................. 6479بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   20(  1442 الحجة  ذي   9 في  صادر   2013.21  رقم 
 ................................................. 6480بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   20(  1442 الحجة  ذي   9 في  صادر   2014.21  رقم 
 ................................................. 6480بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   20(  1442 الحجة  ذي   9 في  صادر   2015.21  رقم 

 ................................................. 6481بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  للوزير  قرار 
العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم  املكلف  العلمي  والبحث  العالي 
 )2021 يوليو   20(  1442 الحجة  ذي   9 في  صادر   2016.21  رقم 

 ................................................. 6481بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

(- .«Analysis And Control Laboratory (ACLAB(» ش كة)
حنح)اعتماد.)

رقم 2253.21  والرقمي  األخضر  واالقتصاد  والتجارة  الصناعة  لوزير  قرار 
صادر في 26 من ذي الحجة 1442 )6 أغسطس 2021( بمنح االعتماد 
لتقييم   «Analysis And Control Laboratory )ACLAB(» لشركة 
 ................................................................ 6482مطابقة املنتوجات الصناعية.

اإلذن)بممارسة)الهندسة)املعمارية.)

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2141.21 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   28(
 ................................................................................... 6482الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2142.21 صادر في 16 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   27(
 ................................................................................... 6482الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2143.21 صادر في 16 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   27(
 ................................................................................... 6482الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2144.21 صادر في 24 من ذي الحجة 1442 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 )4 أغسطس 
 ................................................................................... 6482الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2145.21 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   28(
 ................................................................................... 6483الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2146.21 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   28(
 ................................................................................... 6483الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2147.21 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   28(
 ................................................................................... 6483الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2148.21 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   28(
 ................................................................................... 6483الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2149.21 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   28(
 ................................................................................... 6483الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2150.21 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   28(
 ................................................................................... 6483الهندسة املعمارية
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مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2151.21 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   28(
 ................................................................................... 6483الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2152.21 صادر في 16 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   27(
 ................................................................................... 6483الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2153.21 صادر في 16 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   27(
 ................................................................................... 6484الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2154.21 صادر في 16 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   27(
 ................................................................................... 6484الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2155.21 صادر في 16 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   27(
 ................................................................................... 6484الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2156.21 صادر في 16 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   27(
 ................................................................................... 6484الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2157.21 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   28(
 ................................................................................... 6484الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2158.21 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   28(
 ................................................................................... 6484الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2159.21 صادر في 17 من ذي الحجة 1442 
وممارسة  معماري  مهندس  صفة  حمل  في  باإلذن   )2021 يوليو   28(
 ................................................................................... 6484الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2160.21 صادر في 22 من ذي الحجة 1442 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 )2 أغسطس 
 ................................................................................... 6484الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2161.21 صادر في 22 من ذي الحجة 1442 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 )2 أغسطس 
 ................................................................................... 6485الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2162.21 صادر في 22 من ذي الحجة 1442 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 )2 أغسطس 
 ................................................................................... 6485الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2163.21 صادر في 22 من ذي الحجة 1442 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 )2 أغسطس 
 ................................................................................... 6485الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2164.21 صادر في 24 من ذي الحجة 1442 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 )4 أغسطس 
 ................................................................................... 6485الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2165.21 صادر في 23 من ذي الحجة 1442 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 )3 أغسطس 
 ................................................................................... 6485الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2166.21 صادر في 23 من ذي الحجة 1442 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 )3 أغسطس 
 ................................................................................... 6485الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2167.21 صادر في 23 من ذي الحجة 1442 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 )3 أغسطس 
 ................................................................................... 6485الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2168.21 صادر في 24 من ذي الحجة 1442 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 )4 أغسطس 
 ................................................................................... 6485الهندسة املعمارية

مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2169.21 صادر في 24 من ذي الحجة 1442 
في حمل صفة مهندس معماري وممارسة  باإلذن   )2021 )4 أغسطس 
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ح سو1)رقم))61. ).))صادر))في)6 )حن)حم 1))11  )5))غأ 30) )3)) 
بتغيير)امل سو1)رقم)537. ).))الصادر))في)7))حن)ذي)القعدة))11  
ال0وارئ) حالة) حفعول) س يان) حدة) بتمديد) يوليو) )3)() (8(
فيروس) تف�ضي) ملواجهة) الوطني) التراب) غرجاء) ب ائ ) الصحية)

كورونا)-)كوفيد)9 .

رئيس الحكومة،

من  27 في  الصادر   2.21.507 رقم  املرسوم  على  االطالع   بعد 
2021( بتمديد مدة سريان مفعول حالة  1442 )8 يوليو  ذي القعدة 
الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس 
كورونا - كوفيد 19، كما وقع تغييره باملرسوم رقم 2.21.590 الصادر 

في 18 من ذي الحجة 1442 )29 يوليو 2021( ؛

 1443 محرم  من   14 بتاريخ  الحكومة  مجلس  في  املداولة  وبعد 
)23 أغسطس 2021(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املشار  املرسوم  من  األولى  املادة  أحكام  التالي،  النحو  على  تغير، 
 1442 القعدة  ذي  من   27 في  الصادر   2.21.507 رقم  أعاله  إليه 

)8 يوليو 2021( :

الثانية  باملادة  الثانية  الفقرة  ألحكام  تطبيقا   - األولى.  «املادة 
الصادر   2.20.292 رقم  أعــاله  إليه  املشار  بقانون  املرسوم  «من 
السبت  يوم  من  تمدد،   ،)2020 مارس   23(  1441 رجب  من   28 «في 
األحد  يوم  غاية  إلى  مساء  السادسة  الساعة  في   2021 يوليو   10»
مفعول  سريان  مدة  مساء،  السادسة  الساعة  في   2021 أكتوبر   31»
عنها  املعلن  الوطني،  التراب  أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ  «حالة 
 1441 رجب  من   29 في  الصادر   2.20.293 رقم  املرسوم  «بموجب 
أرجاء  بسائر  الصحية  الطوارئ  حالة  بإعالن   )2020 مارس   24(»

«التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا - كوفيد 19.»

املادة الثانية

وزير  إلى  تنفيذه  ويسند  الرسمية،  بالجريدة  املرسوم  هذا  ينشر 
الداخلية ووزير الصحة، كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 16 من محرم 1443 )25 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الصحة،

اإلمضاء : خالد آيت طالب.

 11( الحجة) ذي) حن) ( 7 في) صادر) ((.( .597 رقم)  ح سو1)

9260-MA(افقة)على)اتفاق)الق ض)رقم  )8))يوليو) )3)()باملو

غورو) غلف) وستمائة) حليونا) وسبعين) واثنين) ثالثمائة) بمبلغ)

)633.333.)7)()غورو،)املبر1)بتاريخ)5)يوليو) )3))بين)اململكة)

املغ بية)والبنك)الدولي)لإلنشاء)والتعمير،)بخصوص)الق ض)

الثاني)لدعم)سياسة)التنمية)للشمول)املالي)وال قمي.

رئيس الحكومة،

الصادر   2021 املالية  للسنة   65.20 رقم  املالية  قانون  على  بناء 

األولى  جمادى  فاتح  بتاريخ   1.20.90 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

1442 )16 ديسمبر 2020(، وال سيما املادة 36 منه ؛

 وعلى البند I بالفصل 41 من قانون املالية لسنة 1982 رقم 26.81

ربيع  5 بتاريخ   1.81.425 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

األول 1402 )فاتح يناير 1982( ؛

وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

رسم ما يلي : 

املادة األولى

واثنين  ثالثمائة  بمبلغ   9260-MA رقم القرض  اتفاق  على  يوافق 

امللحق  أورو(،   372.600.000( أورو  ألف  وستمائة  مليونا  وسبعين 

بأصل هذا املرسوم، واملبرم بتاريخ 5 يوليو 2021 بين اململكة املغربية 

لدعم  الثاني  القرض  بخصوص  والتعمير  لإلنشاء  الدولي  والبنك 

سياسة التنمية للشمول املالي والرقمي.

املادة الثانية

إلى  الرسمية،  في الجريدة  الذي ينشر  بتنفيذ هذا املرسوم،  يعهد 

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

وحرر بالرباط في 17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

نصوص)عاحة
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ق ار)لوزيــ  الثقافة)والشباب)وال ياضة)رقم) ).)69 )صادر)في)7)ذي)القعدة))11  )8 )يونيو) )3)()ب ن االتفاقية)

النموذجية)التي)ت بط)الوكيل)ال يا�ضي)ب يا�ضي)غو)بإطار))ريا�ضي

وزير الثقافة والشباب والرياضة،

املتعلق   30.09 رقم  القانون  بتطبيق   )2011 نوفمبر   4(  1432 الحجة  ذي   7 في  الصادر   2.10.628 رقم  املرسوم  على  بناء 

بالتربية البدنية والرياضة، وال سيما املادة األولى منه،

قــرر ما يلي :

املادة األولى 

2.10.628، تسن في امللحق املرفق بهذا القرار االتفاقية  إليه أعاله رقم  تطبيقا ملقتضيات املادة األولى من املرسوم املشار 

النموذجية التي تربط الوكيل الريا�شي بريا�شي أو بإطار ريا�شي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 7 ذي القعدة 1442 )18 يونيو 2021(.

اإلمضاء : عثمان الفردوس.

*

*  *
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 (2021يونيو  18) 1442ذي القعدة  7صادر في ال 1693.21 رقمالشباب والرياضة و الثقافة وزيرار قربملحق 
 رياضيأو بإطار  رياضيبرياضي الوكيل ال النموذجية التي تربط تفاقيةاال سنب

*** 

 اتفاقية بين وكيل رياضي ورياضي / إطار رياضي

 أسفله بين الموقعين

المزداد  ( / اإلطيييار الريييياضيييييييللريييياضييييييي الشيييييي صيييييييالعيييا لي و  االسييييييمالسييييييييييد )ة(.............................) 
الحامل ل.............)نوع وثيقة التعريف( رقم................... و................. ذو جنسيييييية بتاريخ.............في..............

 القاطن ب......................و
 

 
 سنة ( 18سنة و 15بين ) يتراوحإذا كان سن الرياضي 

الييمييزداد بييتييياريييخ .....)االسييييييييم الييعيييا ييلييي والشيييييييي صييييييييي لييليينيييا ييي  الشييييييييرعييي( ....................يييميي.ييليييه............
ذو جنسيييييييييية................... والحييياميييل ل....................)نوع وثيقييية التعريف(  ......................................في...

 .......................ب.... رقم................ والقاطن

 "/ اإلطار الرياضي"الرياضي ب شار إليه بعدهوي                                                                                    
 

 ؛من جهة

    و

..................................         بتاريخ المزداد (الرياضي لوكيلل والش صيالعا لي  )االسمالسيد )ة(.............................
 القاطنوالحامل ل.............)نوع وثيقة التعريف( رقم................... و.... ......جنسية............... ذو .....في............
 .............رقم............. تحت.... ..............المعتمد من لدن الجامعة الملكية المغربية ل...و.................ب...........

 "الرياضي الوكيلشار إليه بعده ب "وي

 ؛من جهة أخرى

 

 ،بالطرفين معا الرياضي والوكيل / اإلطار الرياضيالرياضيإلى  بعده ويشار

 

 

 

 

*      *      *
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 الديباجة

 ألحكام ،بادلةالمت امهتالتزاماو امهتحديد حقوقوالطرفين  بينالتعاقدية هدف إلى تحديد العالقة تي تال االتفاقية ه ضع هذت
 من 13 خبتاري 1.10.150المتعلق بالتربية البدنية والرياضة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  30.09القانون رقم 

  .(2010 غسطسأ 24) 1431رمضان 

 

 : يلي تم االتفاق على ماوعليه، 

 

  األولىالمادة 

 االتفاقيةموضوع 

.. ............بصفته رياضي/إطار رياضي في..........السيد)ة(. لفا دة بالوساطة................ الرياضي يقوم الوكيل
)جمعية رياضية /شركة رياضية( قصد إبرام .....................المعني(، من أجل تمكينه من ربط عالقة مع  الرياضي النشاط)

 .أقصاه....... وذلك داخل أجل عقد رياضي

   2المادة 

 الطرفينالتزامات 

  : / اإلطار الرياضي. الرياضي 1

 آخر. وكيل رياضيبهذه الصفة أنه ال تربطه أية عالقة تعاقدية مع  الرياضي/اإلطار الرياضييصرح 

 : ما يليويلتزم ب

 ؛ قصد التفاوض لفا دتهالتصريح للوكيل الرياضي بجميع العروض والمقترحات المقدمة إليه  -
 ؛ من أجل إبرام العقد الرياضي الرياضي حضور جميع االجتماعات التي يدعوه إليها الوكيل -
تفق جميع األطراف في هذا العقد تهوده من أجل إبرام العقد الرياضي، ما لم نظير جالرياضي أجر الوكيل  أداء -

 ؛ ذلك خالفعلى 
 ؛ عدم إبرام اتفاقية مع وكيل رياضي آخر إال بعد فسخ هذه االتفاقية -
 ي.كل تصريح من شأنه أن يلحق ضررا بالوكيل الرياض تفادي -
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 : الوكيل الرياضي.  2

 : يلتزم الوكيل الرياضي بما يلي

 ؛ إخبار الرياضي/ اإلطار الرياضي بجميع العروض والمقترحات التي تقدم لفا دته -
ه على ومساعدت بشأنهاالبحث عن أحسن العروض المحتمل تقديمها لفا دة الرياضي/ اإلطار الرياضي والتفاوض  -

 ؛ إبرام العقد الرياضي
 العقد الرياضي على خالف أطرافأال يتقاضى أي أجر إال من الرياضي/ اإلطار الرياضي، ما لم تتفق جميع  -

 ؛ ذلك
  ؛ مصلحتهمن شأنه أن يضر ب تصرفأي يت ذ  الأن و إزاء الرياضي/ اإلطار الرياضي،بواج  الوفاء  -
 .الرياضيالرياضي/ اإلطار ب التقيد بواج  التحفظ وتفادي كل موقف أو تصريح يمس -

 

 3المادة 

 أجرة الوكيل الرياضي 

 

برسم هذه االتفاقية أجرا يتم تحديده في العقد الرياضي المزمع ............... ، ....السيد)ة( ....رياضي الوكيل اليتقاضى 
 . شركة رياضيةالجمعية رياضية / الوالرياضي/ اإلطار الرياضي  إبرامه بين

 4المادة 

 تسوية النزاعات 

 .وية وديةباألولوية إلى تس اللجوءيج  على الطرفين في حالة حدوث نزاع بمناسبة تأويل أو تنفيذ بنود هذه االتفاقية، 

التحكيم، طبقا للنصييييوت التشييييريعية اللجوء إلى مسييييطرة وفي حالة عدم التوصييييل إلى تسييييوية ودية، يمكن للطرفين  
 والتنظيمية الجاري بها العمل.

 5المادة        

 االتفاقيةتعديل         

 لمحددةاملحق يبرم طبقا لنفس الشكليات وضوع ألي سب  من األسباب، يج  أن يكون م لبنود هذه االتفاقية تعديل كل
 .االتفاقيةهذه في 

إلى تاريخ إبرامه  أيام من (5) ةخمسجل الذكر داخل أ الملحق السالفمن  أن توجه نس ة ،تحت طا لة البطالن ،يج 
 .عليه قصد المصادقة .........................الملكية المغربية ل..الجامعة 

 6المادة 

 االتفاقية فسخ 

 ها.طرفيبمبادرة من أحد  ،المادة األولى أعالهاألجل المنصوت عليه في  انتهاءقبل  ه االتفاقيةهذ فسخ يمكن

 

ال ياضية)/)الش كة)ال ياضية
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 7المادة 

 مقتضيات مختلفة 

 لمخابرةا محلاختيار 
  .المشار إليه أعاله بعنوانه محل اإلخبارباختيار  كل طرف يصرح، تفاقيةاال ههذ بنود تنفيذألجل 

 التبليغ
باليد  سلمتعن طريق رسالة  وجيههيج  أن يتم ت االتفاقية، ههذ بنود ذعن تنفيترت  ي دإخبار قأو  تبليغإشعار أو  كل

 .بالتوصلبواسطة رسالة مضمونة مع إشعار أو  وصل بالتوصلمقابل 

 يةاالتفاق شمولية
 يحات السابقةالتصرأو  لتزاماتالا وأ كافة االتفاقات وتحل محل .الطرفين المبرمة بين االتفاقات شموليةعن  تعبر االتفاقية

 .موضوعال نفسب المتعلقة

 التنازل غياب - أحد البنودبطالن 

 .االتفاقية المذكورةبطالن  تفاقيةاال هذه واحد أو أك.ر من بنودببند  البطالن المحتمل لىيترت  ع ال
 ،اوأهدافهفاقية تاال ذهه ، بالنظر إلى مضمونلها كوني صحيحة نودببيصرح ببطالنها  البنود التي تغييربن ايلتزم الطرف

 الباطلة. دأثر البنويقترب بقدر اإلمكان من  أثر
من قبل أحد  أو التأخر في ممارستهتفاقية اال ذهه نعحق منب.ق  اعتبار عدم ممارسة أي ،بأي حال من األحوال ،ال يمكن 

 به.عن المطالبة  الطرف هذال تنازال، الطرفين

ن عتنازال منه  ،تفاقيةاال ذههعن االحتجاج ب رق أحد بنود  تنازل أحد الطرفيناعتبار  ،بأي حال من األحوال ،ال يمكن
 . رق الحقاالحتجاج ب

 8المادة 

 الشكلية اإلجراءات 

 ة.قصد المصادق ..............لكية المغربية ل.........الجامعة المتوجه إلى ونظا ر  أربعة فيتفاقية اال ذههر رحت

 اهنم بنظير باالحتفاظ ه األخيرةذهتقوم  االتفاقية، ذهه على.....................ل لكية المغربيةمصادقة الجامعة المفي حالة 
 : الذي يقوم وجوبا بما يلي الوكيل الرياضي مصادق عليها إلىالالنظا ر  وتسلم باقي

  ؛ / اإلطار الرياضييإلى الرياض تسليم نظير -
 ؛ر ظياالحتفاظ بن -
 .برام العقد معهاتم إعند االقتضاء، نظير إلى الجمعية الرياضية / الشركة الرياضية، التي  ،سليمت -
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 9المادة 

 التنفيذ دخول حيزال 

 الطرفين قبل نم اتوقيعه بمجرد حيز التنفيذ ،من لدن الموقعين اعلى جميع صفحاته أشيري تم التتال االتفاقية، ذههدخل ت
 .الملكية المغربية ل.............. الجامعةمن قبل  اعليه مصادقةالو معا

                  

 .................بتاريخ .........حرر في و                    

 

 )**( الرياضي/ اإلطار الرياضي                                                                      )*( الوكيل الرياضي 

 النائب الشرعي للرياضي )***(                                                                                                  

 
  ……………… ل الملكية المغربية الجامعة من قبلتاريخ التوصل 

 .......................ل الملكية المغربية الجامعةقبل  تاريخ المصادقة من
 
 
 
 
 

 ه"الموافقة عليتم االطالع وال طية "عبارة ، مسبق بالة توقيعهعلى صحالرياضي مصادق  الوكيلتوقيع و خاتم)*( 
 ة عليه"الموافقتم االطالع وال طية " عبارة بالمسبق  ،توقيعهة على صح مصادق / اإلطار الرياضيالرياضيتوقيع  )**(

 ،سنة 18سنة و 15إذا كان سن الرياضي يتراوح بين  ة توقيعه،على صح مصادقالنا   الشرعي للرياضي توقيع  *(*)*
 .الموافقة عليه"تم االطالع وال طية " عبارة بالمسبق 
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 ق ار)لوزي )االقتصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة)رقم) ). )9 )صادر)في)8)ذي)الحجة))11  )9 )يوليو) )3))
بإصدار)جداول)رسم)ال كن)ورسم)الخدحات)الجماعية)حن)ط ف)الخزينة)العاحة)للمملكة

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

1.07.195 بتاريخ  47.06 املتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  بناء على القانون رقم 
07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  بالقانون رقم  2007( كما وقع تغييره وتتميمه  1428 )30 نوفمبر  19 من ذي القعدة 

رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى األولى 1442 )31 ديسمبر 2020( وال سيما املادة 6 منه ؛

قرر ما يلي:

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة السادسة من القانون رقم 07.20 املشار إليه أعاله، يتم إصدار جداول رسم السكن ورسم الخدمات 
لنفوذ  التابع  الترابي  باملجال  املتواجدين  الرسمين  لهذين  للخاضعين  بالنسبة  للمحمدية  اإلقليمية  الخزينة  لدن  الجماعية من 

جماعة املحمدية كما هو محدد في التصميم البياني امللحق بهذا القرار.

الخزينة  مصالح  إلى  املعنيين  امللزمين  ملفات  بنسليمان  و  للمحمدية  للضرائب  اإلقليمية  املديرية  تحول  الغرض،  لهذا  و 
وإصدار  تصفية  بعملية  للقيام  الضرورية  املعلوماتية  واملعطيات  واملستندات  الوثائق  لجميع  متضمنة  للمحمدية  اإلقليمية 

الرسمين املذكورين.

املادة الثانية

يحدد املجال الترابي املشار إليه في املادة األول أعاله بواسطة الخطوط التي تصل النقط من 1 إلى 11 كما هي محددة حسب 
إحداثيات Conique Conforme Lambert Nord Maroc وفق الجدول التالي :

 

الع ض ال0ول النقط

33.71915038 -7.34219712 1

33.71284983 -7.33862972 2

33.70406894 -7.34630206 3

33.70313389 -7.37171363 4

33.70677241 -7.37401044 5

33.70534096 -7.37769502 6

33.70463534 -7.38069993 7

33.70700049 -7.38111982 8

33.70709724 -7.38112589 9

33.71997402 -7.35071562 10

33.71915038 -7.34219712 11
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املادة الثالثة. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1442 )19 يوليو 2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

*          *

 حلحق)بق ار)وزي )االقتصاد)واملالية)وإصالح)اإلدارة)رقم) ). )9 )صادر)في)8)ذي)الحجة))11  )9 )يوليو) )3))
)بإصدار)جداول)رسم)ال كن)ورسم)الخدحات)الجماعية)حن)ط ف)الخزينة)العاحة)للمملكة
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والبمث) العالي) والتعليم) املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) لوزي ) ق ار)

رقم) ).981   الحكوحة) باسم) ال سمي) الناطق) العلمي،)

صادر)في)8)ذي)الحجة))11  )9 )يوليو) )3)()بتمديد)بعض)

حعادالت)دبلوحات)وشهادات)التكوين)املنهي.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 1436 رجب   8 في  الصادر   2.13.131 رقم  املرسوم  على   بناء 

2015( بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة  )27 أبريل 

شهادات التكوين املنهي ؛

1407 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.86.325 رقم  املرسوم   وعلى 

وقع  كما  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 يناير   9(

تغييره وتتميمه ؛

1439 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.18.65 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2018( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، كما وقع تتميمه ؛

2002.15 رقم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار   وعلى 

املرسوم  بتطبيق   )2015 يونيو   9(  1436 شعبان  من   21 في  الصادر 

بتحديد   )2015 أبريل   27(  1436 رجب   8 في  الصادر  رقم 2.13.131 

الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين املنهي، كما 

وقع تغييره وتتميمه ؛

 1215.16 رقم  والبيئة  واملاء  واملعادن  الطاقة  وزير  قـرار  وعلى 

الصادر في 13 من رجب 1437 )21 أبريل 2016( بشأن إحداث وتنظيم 

معاهد تكوين التقنيين والتقنيين املتخصصين في املعادن ؛

شهادات  أو  دبلومات  ملعادلة  العليا  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

التكوين املنهي املنعقد بتاريخ 27 أبريل 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم التقني، تخصص : «تقني في شعبة الطبوغرافيا»، 

الشهادة التالية :

- شهادة مؤهل التقني املنهي، تخصص، «تقني مساح في قيس األرا�شي» 

لوزارة  التابعة  املنهي  للتكوين  التونسية  الوكالة  طرف  من  املسلمة 

التكوين املنهي والتشغيل بالجمهورية التونسية، دورة يونيو 2016.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1442 )19 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

والبمث) العالي) والتعليم) املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) لوزي ) ق ار)

رقم) ).985   الحكوحة) باسم) ال سمي) الناطق) العلمي،)

صادر)في)8)ذي)الحجة))11  )9 )يوليو) )3)()بتمديد)بعض)

حعادالت)دبلوحات)وشهادات)التكوين)املنهي.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 1436 رجب   8 في  الصادر   2.13.131 رقم  املرسوم  على   بناء 

2015( بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة  )27 أبريل 

شهادات التكوين املنهي ؛

1407 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.86.325 رقم  املرسوم   وعلى 

وقع  كما  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 يناير   9(

تغييره وتتميمه ؛

1439 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.18.65 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2018( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، كما وقع تتميمه ؛

 2002.15 رقم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

املرسوم  بتطبيق   )2015 يونيو   9(  1436 شعبان  من   21 في  الصادر 

بتحديد   )2015 أبريل   27(  1436 رجب   8 في  الصادر  رقم 2.13.131 

الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين املنهي، كما 

وقع تغييره وتتميمه ؛

في  الصادر   754.97 رقم  املنهي  التكوين  وزير  قرار  وعلى 

وتنظيم  إحداث  بشأن   )1995 سبتمبر   12(  1416 اآلخر  ربيع  من   12

املعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

شهادات  أو  دبلومات  ملعادلة  العليا  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

التكوين املنهي املنعقد بتاريخ 27 أبريل 2021،

نصوص)خاصة
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قرر ما يلي :

املادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم التقني املتخصص، تخصص : «تقني متخصص 

في تدبير املقاوالت»، الشهادة التالية :

- Titol de técnica superior en administracio i finances, 

délivré le 2 mai 2017 par El Conseller d’educacio, 

investigacio, cultura i esport de la generalitat de la 

comunitat Valenciana - Royaume d’Espagne.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1442 )19 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

والبمث) العالي) والتعليم) املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) لوزي ) ق ار)

رقم) ).986   الحكوحة) باسم) ال سمي) الناطق) العلمي،)

صادر)في)8)ذي)الحجة))11  )9 )يوليو) )3)()بتمديد)بعض)

حعادالت)دبلوحات)وشهادات)التكوين)املنهي.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 1436 رجب   8 في  الصادر   2.13.131 رقم  املرسوم  على   بناء 

2015( بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة  )27 أبريل 

شهادات التكوين املنهي ؛

1407 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.86.325 رقم  املرسوم   وعلى 

وقع  كما  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 يناير   9(

تغييره وتتميمه ؛

1439 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.18.65 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2018( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، كما وقع تتميمه ؛

 2002.15 رقم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

املرسوم  بتطبيق   )2015 يونيو   9(  1436 شعبان  من   21 في  الصادر 

بتحديد   )2015 أبريل   27(  1436 رجب   8 في  الصادر  رقم 2.13.131 

الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين املنهي، كما 

وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير األشغال العمومية والتكوين املنهي وتكوين األطر 

رقم 1409.89 الصادر في 3 شوال 1409 )9 ماي 1989( بشأن إحداث 

وتنظيم معاهد التكنولوجيا التطبيقية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

شهادات  أو  دبلومات  ملعادلة  العليا  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

التكوين املنهي املنعقد بتاريخ 27 أبريل 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

البيع»،  تقنيات  في  «تقني   : تخصص  التقني،  دبلوم  ملعادلة  تقبل 

الشهادة التالية :

- Diplôme d’études professionnelles « vente-conseil », 

délivré le 8 mai 2015 par le ministère de l’éducation, de 

l’enseignement supérieur et de la recherche du Canada.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1442 )19 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

والبمث) العالي) والتعليم) املنهي) والتكوين) الوطنية) التربية) لوزي ) ق ار)

رقم) ).987   الحكوحة) باسم) ال سمي) الناطق) العلمي،)

صادر)في)8)ذي)الحجة))11  )9 )يوليو) )3)()بتمديد)بعض)

حعادالت)دبلوحات)وشهادات)التكوين)املنهي.

والبحث  العالي  والتعليم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير 

العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة،

 1436 رجب   8 في  الصادر   2.13.131 رقم  املرسوم  على   بناء 

2015( بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة  )27 أبريل 

شهادات التكوين املنهي ؛

1407 األولى  8 جمادى  في  الصادر   2.86.325 رقم  املرسوم   وعلى 

وقع  كما  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 يناير   9(

تغييره وتتميمه ؛

1439 األولى  جمادى   8 في  الصادر   2.18.65 رقم  املرسوم   وعلى 

)26 يناير 2018( املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، كما وقع تتميمه ؛
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 2002.15 رقم  املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  قرار  وعلى 

املرسوم  بتطبيق   )2015 يونيو   9(  1436 شعبان  من   21 في  الصادر 

بتحديد   )2015 أبريل   27(  1436 رجب   8 في  الصادر  رقم 2.13.131 

الشروط واملسطرة الخاصة بمنح معادلة شهادات التكوين املنهي، كما 

وقع تغييره وتتميمه ؛

في  الصادر   754.97 رقم  املنهي  التكوين  وزير  قرار  وعلى 

1995( بشأن إحداث وتنظيم  1416 )12 سبتمبر  ربيع اآلخر  12 من 

املعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

شهادات  أو  دبلومات  ملعادلة  العليا  اللجنة  اجتماع  محضر  وعلى 

التكوين املنهي املنعقد بتاريخ 27 أبريل 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم التقني املتخصص، تخصص : «تقني متخصص 

في االتصاالت»، الشهادة التالية :

- Titulo de técnica superior en sistemas de telecomunicacion 

e informaticos, délivré le 7 juillet 2006, par El Consejero de 

educacion, cultura y deportes del Goblerno de Canarias - 

Royaume d’Espagne.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 ذي الحجة 1442 )19 يوليو 2021(.

اإلمضاء : سعيد أمزازي.

ق ار)للوزي )املنتدب)لدى)وزي )التربية)الوطنية)والتكوين)املنهي)والتعليم)

العالي)والبمث)العلمي)املكلف)بالتعليم)العالي)والبمث)العلمي)
رقم) ).996 )صادر)في)9)ذي)الحجة))11  )3))يوليو) )3))  

بتتميم)الق ار)رقم))81.3)))الصادر)في)1 )حن)ذي)القعدة)))1  

)33)()بتمديد)الئمة)الشهادات)التي)تعادل)دبلو1) )7 )يناي )

دكتور)في)الصيدلة.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم 

العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

األطر  وتكوين  العالي  التعليم  وزير  قرار  على  االطالع  بعد 

 1423 القعدة  ذي  من   14 في  الصادر   2284.02 رقم  العلمي   والبحث 

)17 يناير 2003( بتحديد الئحة الشهادات التي تعادل دبلوم دكتور في 

الصيدلة، كما وقع تتميمه ؛

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 ؛

بتاريخ املنعقدة  الصحة  لعلوم  القطاعية  اللجنة  استشارة   وبعد 

فاتح يوليو 2021،

قرر ما يلي :

املادة األولى

أعاله إليه  املشار  القرار  من  األولى  املادة  التالي  النحو  على   تتمم 

رقم 2284.02 الصادر في 14 من ذي القعدة 1423 )17 يناير 2003( :

 «املادة األولى. - تحدد على النحو التالي الئحة الشهادات التي تعادل

للطب الوطنية  الكليات  من  املسلم  الصيدلة  في  دكتور   «دبلوم 

)الشعب  الثانوي  للتعليم  البكالوريا  بشهادة  مشفوعة  «والصيدلة، 

«العلمية( أو ما يعادلها :

.......................................................................................................»

»-)بلجيكا):

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

« – Grade académique de master en sciences 

« pharmaceutiques, à finalité spécialisée, délivré par 

« la Faculté de pharmacie et des sciences biomédicales - 

« Université catholique de Louvain - Belgique ;

« – Grade académique de master en sciences 

« pharmaceutiques, à finalité spécialisée, délivré par la 

« Faculté de médecine - Université de Liège - Belgique.»

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق ار)للوزي )املنتدب)لدى)وزي )التربية)الوطنية)والتكوين)املنهي)والتعليم)

العالي)والبمث)العلمي)املكلف)بالتعليم)العالي)والبمث)العلمي)

 رقم) ).337))صادر)في)9)ذي)الحجة))11  )3))يوليو) )3)) 

بتمديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Tourisme et تقبل ملعادلة املاستر املتخصص، الشهادة التالية في

: hôtellerie internationale

– Diplôme d’études supérieures spécialisées - formation 
en ingénierie culturelle et touristique, option : tourisme 
et hôtellerie internationale, préparé et délivré au siège 
de l’Université de Perpignan - Montpellier - France - le 
1er février 2005,

مشفوعة بشهادة السلك الثاني، شعبة : إدارة املقاوالت السياحية 
والفندقية املسلمة من املعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار)للوزي )املنتدب)لدى)وزي )التربية)الوطنية)والتكوين)املنهي)والتعليم)

العالي)والبمث)العلمي)املكلف)بالتعليم)العالي)والبمث)العلمي)

 رقم) ).338))صادر)في)9)ذي)الحجة))11  )3))يوليو) )3)) 

بتمديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في الترجمة :

والترجمة  اللغات  كلية  املسلمة من  الترجمة،  في  املاجستير  - درجة 

بدرجة  مشفوعة  السعودية،  العربية  اململكة  بالرياض، 

من  املسلمة  انجليزية،  لغة   : تخصص  الترجمة،  في  البكالوريوس 

العام  خالل  السعودية،  العربية  اململكة   - سعود  امللك  جامعة 

الجامعي 2013-2014، وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق ار)للوزي )املنتدب)لدى)وزي )التربية)الوطنية)والتكوين)املنهي)والتعليم)

العالي)والبمث)العلمي)املكلف)بالتعليم)العالي)والبمث)العلمي)

 رقم) ).339))صادر)في)9)ذي)الحجة))11  )3))يوليو) )3)) 

بتمديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Langues étrangères appliquées

– Diplôme de licence d’arts, lettres, langues, mention : 
langues étrangères appliquées, délivré par l’Université de 
Cergy-Pontoise )membre de la communauté d’universités 
et établissements Université Paris - Seine( - France - le 
22 octobre 2019,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار)للوزي )املنتدب)لدى)وزي )التربية)الوطنية)والتكوين)املنهي)والتعليم)

العالي)والبمث)العلمي)املكلف)بالتعليم)العالي)والبمث)العلمي)
 رقم) ).3 3))صادر)في)9)ذي)الحجة))11  )3))يوليو) )3)) 

بتمديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Analyse في  التالية  الشهادة  املتخصص،  املاستر  ملعادلة  تقبل 

: interdisciplinaire de la construction européenne

– Master complémentaire en analyse interdisciplinaire de 
la construction européenne, préparé et délivré au siège de 
l’Institut des études européennes de l’Université Libre de 
Bruxelles - Belgique, en l’année académique 2012-2013,

 : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  من  املسلمة  اإلنجليزية،  الدراسات 

بوجدة. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق ار)للوزي )املنتدب)لدى)وزي )التربية)الوطنية)والتكوين)املنهي)والتعليم)

العالي)والبمث)العلمي)املكلف)بالتعليم)العالي)والبمث)العلمي)

 رقم) ).  3))صادر)في)9)ذي)الحجة))11  )3))يوليو) )3)) 

بتمديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

: Langues étrangères appliquées

– Diplôme de licence d’arts, lettres, langues, mention : 
langues étrangères appliquées, délivré par l’Université 
Sorbonne Nouvelle )membre de la Comue Université 
Sorbonne Paris Cité( - France - le 20 janvier 2021,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار)للوزي )املنتدب)لدى)وزي )التربية)الوطنية)والتكوين)املنهي)والتعليم)

العالي)والبمث)العلمي)املكلف)بالتعليم)العالي)والبمث)العلمي)
 رقم) ).) 3))صادر)في)9)ذي)الحجة))11  )3))يوليو) )3)) 

بتمديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Langues, littératures et تقبل ملعادلة املاستر، الشهادة التالية في

: civilisations étrangères et régionales

– Diplôme de master arts, lettres, langues, mention : 
littératures et civilisations étrangères et régionales, 
préparé et délivré au siège de l’Université Clermont 
Auvergne - France - le 8 décembre 2020,

 : مسلك  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 
: لسانيات، املسلمة من كلية اآلداب  الدراسات اإلنجليزية، تخصص 

والعلوم اإلنسانية بالرباط. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق ار)للوزي )املنتدب)لدى)وزي )التربية)الوطنية)والتكوين)املنهي)والتعليم)

العالي)والبمث)العلمي)املكلف)بالتعليم)العالي)والبمث)العلمي)

 رقم) ).) 3))صادر)في)9)ذي)الحجة))11  )3))يوليو) )3)) 

بتمديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

علم النفس :

– Titulo universitario oficial de graduada en psicologia, 

préparé et délivré au siège de la Universidad Catolica de 

Valencia - Espagne - le 9 juin 2020,

مشفوعة بشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار)للوزي )املنتدب)لدى)وزي )التربية)الوطنية)والتكوين)املنهي)والتعليم)

العالي)والبمث)العلمي)املكلف)بالتعليم)العالي)والبمث)العلمي)

 رقم) ).1 3))صادر)في)9)ذي)الحجة))11  )3))يوليو) )3)) 

بتمديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 

املنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

التالية في  تقبل ملعادلة اإلجازة في الدراسات األساسية، الشهادة 

لغة انجليزية :

التربية  كلية  من  املسلمة  انجليزية،  لغة  في  البكالوريوس  درجة   -

العربية  اململكة   - الطائف  لجامعة  التابعة  بتربة،  واآلداب 

البكالوريا  بشهادة  مشفوعة   ،2017 ماي   31 بتاريخ  السعودية، 

للتعليم الثانوي أو ما يعادلها. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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ق ار)للوزي )املنتدب)لدى)وزي )التربية)الوطنية)والتكوين)املنهي)والتعليم)
العالي)والبمث)العلمي)املكلف)بالتعليم)العالي)والبمث)العلمي)
 رقم) ).5 3))صادر)في)9)ذي)الحجة))11  )3))يوليو) )3)) 

بتمديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Linguistique, في  التالية  الشهادة  الدكتوراه،  ملعادلة  تقبل 
: littérature et traduction

– Titulo universitario oficiale de doctor, del programa de 
doctorado en linguistica, literatura y traduccion, préparé 
et délivré au siège de la Universidad de Malaga - Espagne - 
le 19 décembre 2019, assorti du titulo oficial de master 
universitario en ensenanza del espanol como lengua 
extranjera, préparé et délivré au siège de la Universidad 
internacional Menendz Pelayo - Espagne - le 10 janvier 
2014 et du titulo universidad oficial de licenciado en 
filologia arabe, préparé et délivré au siège de la Universitat 
de Barcelona - Espagne - le 17 septembre 2004,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي أو ما يعادلها. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ق ار)للوزي )املنتدب)لدى)وزي )التربية)الوطنية)والتكوين)املنهي)والتعليم)
العالي)والبمث)العلمي)املكلف)بالتعليم)العالي)والبمث)العلمي)
 رقم) ).6 3))صادر)في)9)ذي)الحجة))11  )3))يوليو) )3)) 

بتمديد)بعض)املعادالت)بين)الشهادات.

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 ؛

اإلنسانية  والعلوم  لآلداب  القطاعية  اللجنة  استشارة  وبعد 
املنعقدة بتاريخ 17 يونيو 2021،

قرر ما يلي :

املـادة األولى

 Langues et cultures في  التالية  الشهادة  املاستر،  ملعادلة  تقبل 
: étrangères

– Diplôme de master arts, lettres, langues, à finalité 
recherche, mention : langues et cultures étrangères 
aire culturelle arabe, musulmane et hamito-sémitique, 
spécialité : recherche )arabe(, préparé et délivré au siège 
de l’Université d’Aix-Marseille - France - le 30 janvier 
2019,

 : تخصص  األساسية،  الدراسات  في  اإلجازة  بشهادة  مشفوعة 
اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  املسلمة من  الفقه،  العقيدة وأصول 

ببني مالل. 

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 9 ذي الحجة 1442 )20 يوليو 2021(.

اإلمضاء : ادريس اعويشة.
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وال قمي) األخض ) واالقتصاد) والتجارة) الصناعة) لوزي ) ق ار)
  11( الحجة) ذي) حن) ((6 في) صادر) رقم) ).)5)))
 «Analysis And لش كة) االعتماد) بمنح) )6)غأ 30) )3)()
«)Control Laboratory (ACLAB)لتقييم)ح0ابقة)املنتوجات)

الصناعية.

وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي،

بناء على القانون رقم 24.09 املتعلق بسالمة املنتوجات والخدمات 
 وبتتميم الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 )12 أغسطس 1913(

بمثابة قانون االلتزامات والعقود، وال سيما املادتين 21  و 22 منه ؛

 1434 رجب   2 في  الصادر   2.12.502 رقم  املرسوم  وعلى 
)13 ماي 2013( بتطبيق القسم األول من القانون رقم 24.09 املتعلق 
الصادر  الشريف  الظهير  وبتتميم  والخدمات  املنتوجات  بسالمة 
االلتزامات  قانون  بمثابة   )1913 أغسطس   12(  1331 رمضان   9 في 

والعقود، وال سيما املادة 4 منه ؛

وعلى قرار وزير الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 
 )2013 ديسمبر   26(  1435 صفر  من   22 في  الصادر  رقم 3873.13 
املتعلق باعتماد هيئات تقييم املطابقة، وال سيما املادتين 8 و 11 منه،

قرر ما يلي:

املادة األولى

Analysis And Control Laboratory )ACLAB( شركة  تعتمد 
ألجل   ،24015 التجاري  السجل  رقم   ،31590749 رقم البتانتا 
املطبخ  «أدوات  واأللبسة»،  «النسيج  منتوجات  مطابقة  تقييم  إجراء 
للمواد  املالمسة  املائدة  وأدوات  والفيتروسيراميك  السيراميك  من 
خمس  ملدة  التنظيف»  «مواد  و  األطفال»  «حفاضات  الغذائية»، 

سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

املادة الثانية

 «Analysis And يمنح هذا االعتماد ألجل الخدمات املقدمة باملوقع
املنطقة   ،182 «تجزئة  بـ  املتواجد   ،Control Laboratory» )ACLAB(

الصناعية، املحمدية».

املادة الثالثة

.«MA0016» : رقم تعريف الشركة هو

املادة الرابعة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من ذي الحجة 1442 )6 أغسطس 2021(.

اإلمضاء : موالي حفيظ العلمي.

اإلذن)بممارسة)الهندسة)املعمارية

في  صادر   2141.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4891 

الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  عماني  هللا  عبد  أسامة  للسيد 

املعمارية مسلمة من الجامعة الوطنية البوليتقنية للفيف - أوكرانيا 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2019 31 ديسمبر  بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الرشيدية.

*

*       *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2142.21 صادر في 16 من 

ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4894 للسيدة 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  ناجي  السرغيني  كوثر 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 26 يوليو 2019، 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة فاس.

*

*       *

في  صادر   2143.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4895 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  اشطايش  هند  للسيدة 

29 ديسمبر  بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة 

املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2020

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بإقليم النواصر.

*

*       *

في  صادر   2144.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4896 

للسيد خليل كامل الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

أن   ،2019 نوفمبر  فاتح  بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة القنيطرة.

*

*       *
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في  صادر   2145.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4911 

الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  محمد  اقدام  مرجال  للسيد 

واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة  املعمارية 

مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 31 ماي  بتاريخ  أوكرانيا   - بخاركيف 

بصفة مستقلة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري 

مع جعل مكتبه بمدينة بنسليمان.

*

*       *

صادر   2146.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

عدد  تحت  يرخص   )2021 يوليو   28(  1442 الحجة  ذي  من   17 في 

4912 للسيد عبد الكريم دحيوي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة 

واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة  املعمارية 

مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 31 ماي  بتاريخ  أوكرانيا   - بخاركيف 

بصفة مستقلة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري 

مع جعل مكتبه بمدينة بني مالل.

*

*       *

في  صادر   2147.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4913 

املعمارية  الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحاملة  سماللي  عبير  للسيدة 

بخاركيف  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة 

معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2017 30 يونيو  بتاريخ  أوكرانيا   -

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل  وتزاول الهندسة املعمارية 

مكتبها بمدينة فاس.

*

*       *

في  صادر   2148.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4916 

للسيدة فاطمة الزهراء أبو عبد هللا الحاملة لدبلوم مهندس معماري 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة  من  مسلم 

30 ديسمبر 2020، أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة 

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2149.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4917 

للسيدة غزالن عبي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

8 ديسمبر 2020،  بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2150.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4918 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  البوندي  غيثة  للسيدة 

أن   ،2016 ماي   16 بتاريخ  اسبانيا   - لفالنسيا  البوليتقنية  الجامعة 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2151.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4919 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  الرازي  بشير  للسيد 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 13 يوليو 2019، 

بالقطاع  أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*

*       *

في  صادر   2152.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4920 

للسيد أيمن الفياللي الشفيق الحامل لشهادة دبلوم مهندس معماري 

بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  مسلم من مدير 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2018 يوليو   12

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*       *
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2153.21 صادر في 16 من 

2021( يرخص تحت عدد 4921 للسيد  1442 )27 يوليو  ذي الحجة 

املدرسة  لدبلوم مهندس معماري مسلم من  الحامل  الزاهري  املهدي 

 ،2020 ديسمبر   30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

بالقطاع  أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2154.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4925 

معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  بنشقرون  الصديق  محمد  للسيد 

مسلم من املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية 

معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 نوفمبر   4 بتاريخ  للرباط 

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل  ويزاول الهندسة املعمارية 

مكتبه بمدينة مراكش.

*

*       *

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم 2155.21 صادر في 16 من 

2021( يرخص تحت عدد 4927 للسيد  1442 )27 يوليو  ذي الحجة 

املدرسة  من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  الصدقي  حسن 

 ،2020 ديسمبر   30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

بالقطاع  أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة سيدي عالل البحراوي.

*

*       *

في  صادر   2156.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

16 من ذي الحجة 1442 )27 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4926 

للسيد الياس اماني الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن  4 نوفمبر 2020، 

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2157.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4928 

معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  بنشقرون  تاودي  زكريا  للسيد 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة  من  مسلم 

30 ديسمبر 2020، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة 

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2158.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4929 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  السعيدي  محمد  للسيد 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2019 24 ديسمبر  بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة طنجة.

*

*       *

في  صادر   2159.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

17 من ذي الحجة 1442 )28 يوليو 2021( يرخص تحت عدد 4931 

الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  شوكارة  الدين  صالح  للسيد 

املعمارية  والهندسة  للبناء  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة  املعمارية 

مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 2 يونيو  بتاريخ  أوكرانيا   - بكييف 

بصفة مستقلة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري 

مع جعل مكتبه بمدينة مراكش.

*

*       *

في  صادر   2160.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

22 من ذي الحجة 1442 )2 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4932 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الشدادي  ضحى  للسيدة 

6 يوليو 2019،  بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*       *
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في  صادر   2161.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

22 من ذي الحجة 1442 )2 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4933 

للسيدة هبة بلمليح مسيكة الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 14 يوليو 2018، 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرشيدية.

*

*       *

في  صادر   2162.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

22 من ذي الحجة 1442 )2 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4934 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  لغليض  سارة  للسيدة 

3 يوليو 2019،  بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة تمارة.

*

*       *

في  صادر   2163.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

22 من ذي الحجة 1442 )2 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4935 

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  قطاس  سلمى  للسيدة 

5 يوليو 2019،  بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2164.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر  بموجب 

24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4936 

للسيد عمر ايت العسري الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 28 أكتوبر 2019، 

بالقطاع  أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الرباط.

*

*       *

في  صادر   2165.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

23 من ذي الحجة 1442 )3 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4937 

مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  توفيق  ناصري  احمد  للسيد 

27 يوليو  بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية  املدرسة  من 

املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،1987

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2166.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 23 من ذي الحجة 1442 )3 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4938

للسيد عثمان الخراساني الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 4 نوفمبر  بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2167.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 23 من ذي الحجة 1442 )3 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4939

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  السايغ  عثمان  للسيد 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 4 نوفمبر  بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الرباط.

*

*       *

في  صادر   2168.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4941

للسيد عبد املجيد بنزاكور الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من 

30 ديسمبر  بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

املعمارية  الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة فاس.

*

*       *
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في  صادر   2169.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4942

للسيد أناس كليتي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة 

من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف - أوكرانيا 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 ماي   31 بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة بوزنيقة.

*

*       *

في  صادر   2170.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي الحجة 1442 )2 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4943

املعمارية   الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحاملة  شفيق  ملياء  للسيدة 

بخاركيف  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة 

معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2019 يونيو   30 بتاريخ  أوكرانيا   -

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل  وتزاول الهندسة املعمارية 

مكتبها بمدينة الجديدة.

*

*       *

في  صادر   2171.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي الحجة 1442 )2 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4944

املعمارية   الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  السويلمي  نوح  للسيد 

بخاركيف  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة 

معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 ماي   31 بتاريخ  أوكرانيا   -

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل  ويزاول الهندسة املعمارية 

مكتبه بمدينة بني مالل.

*

*       *

في  صادر   2172.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي الحجة 1442 )2 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4945

املعمارية   الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  الطويلي  أنس  للسيد 

 - بكييف  املعمارية  والهندسة  للبناء  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة 

معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 يونيو   2 بتاريخ  أوكرانيا 

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل  ويزاول الهندسة املعمارية 

مكتبه بمدينة الرباط.

*

*       *

في  صادر   2173.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي الحجة 1442 )2 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4946

املعمارية   الهندسة  في  املاستر  لدرجة  الحامل  بوزيان  سفيان  للسيد 

بخاركيف  واملعمارية  املدنية  للهندسة  الوطنية  الجامعة  من  مسلمة 

معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 ماي   31 بتاريخ  أوكرانيا   -

بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل  ويزاول الهندسة املعمارية 

مكتبه بمدينة تطوان.

*

*       *

في  صادر   2174.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 22 من ذي الحجة 1442 )2 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4947

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  بلعري  وداد  للسيدة 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 29 ديسمبر 2020، 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2175.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4948

للسيدة ليلى بناني الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

أن   ،2020 ديسمبر   29 بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  الوطنية 

بالقطاع  املعمارية  الهندسة  وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*       *

في  صادر   2176.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4949

للسيدة فاطمة الزهراء ناسيك الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم 

من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 7 يوليو 2018، 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.

*

*       *
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في  صادر   2177.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4950

للسيد محمد أمين الطنطاوي الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم 

من املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 5 يوليو 2018، 

بالقطاع  أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2178.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4951

للسيدة إكرام مجيد الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

 ،2020 ديسمبر   30 بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2179.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4952

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الشرقاوي  رانيا  للسيدة 

للرباط   الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2020 نوفمبر   4 بتاريخ 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الرباط.

*

*       *

في  صادر   2180.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4953

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  امحزون  أحمد  للسيد 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 نوفمبر   4 بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الرباط.

*

*       *

في  صادر   2181.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4954

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  لطفي  بدر  محمد  للسيد 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 نوفمبر   4 بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الرباط.

*

*       *

في  صادر   2182.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4959

من  معماري مسلم  مهندس  لدبلوم  الحاملة  ياسمين شهمات  للسيدة 

 ،2019 يونيو   29 بتاريخ  بالرباط  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة القنيطرة.

*

*       *

في  صادر   2183.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 23 من ذي الحجة 1442 )3 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4960

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  الهي�شي  نجالء  للسيدة 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ 6 أكتوبر 2018، 

بالقطاع  أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية 

الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2184.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4961

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  مكوار  زينب  للسيدة 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2020 نوفمبر   4 بتاريخ 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة الدار البيضاء.

*

*       *
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في  صادر   2185.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4962

من  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  مزديد  ابتهال  للسيدة 

للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة 

وتزاول  معماري  مهندس  صفة  تحمل  أن   ،2020 نوفمبر   4 بتاريخ 

مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة القنيطرة.

*

*       *

في  صادر   2186.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4963

للسيد بدر بلفقير الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة 

بتاريخ  للرباط  الدولية  للجامعة  التابعة  املعمارية  للهندسة  العليا 

الهندسة  ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 نوفمبر   4

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2187.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4964

مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  اكراض  سارة  للسيدة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة  من 

30 ديسمبر 2020، أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة 

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2188.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4965

مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحاملة  بنحدو  صفاء  للسيدة 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة  من 

30 ديسمبر 2020، أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة 

بمدينة  مكتبها  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2189.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4966

مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  العلج  يحي  محمد  للسيد 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة  من 

30 ديسمبر 2020، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة 

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

املحمدية.

*

*       *

في  صادر   2190.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4967

مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  التازي  اسماعيل  للسيد 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة  من 

الهندسة  2020، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول  8 ديسمبر 

بمدينة  مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية 

الدار البيضاء.

*

*       *

في  صادر   2191.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4968

مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  أديب  فياللي  عثمان  للسيد 

بتاريخ  البيضاء  بالدار  املعمارية  للهندسة  العليا  املدرسة  من 

30 ديسمبر 2020، أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة 

املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة فاس.

*

*       *

في  صادر   2192.21 رقم  للحكومة  العام  لألمين  مقرر   بموجب 

 24 من ذي الحجة 1442 )4 أغسطس 2021( يرخص تحت عدد 4969

من  له  مسلم  معماري  مهندس  لدبلوم  الحامل  بنبيبة  أيمن  للسيد 

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية والتعمير بجامعة قرطاج بتونس 

ويزاول  معماري  مهندس  صفة  يحمل  أن   ،2020 فبراير   11 بتاريخ 

مكتبه  جعل  مع  مستقلة  بصفة  الخاص  بالقطاع  املعمارية  الهندسة 

بمدينة بني مالل.


