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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  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب
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مصفصيعامة

بلصند قيبلفطنييللضنانيبالجتناعي.ي-يسنيتدببي2يبستثنائ ةي
لديهمي بملنخرطيني بلعامليني بملشغليني بعضي لفائدةي
بملصرحيبهمي بعضيوئاتيبلعنا6يبملستقليني برشخاصي
مني بملتضرليني بلصند ق،ي لدىي بملؤمنيني برجربءي غي2ي
تدبع اتيتف�شييجائحةيوي2 سيكفل ماي»كفو دي-ي19«ي

علىيبلعاملينيبالقطاعيبلس احي.

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

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

مصفصيخاصة

منحيبعت2بفيبلد لةي:

ي 	.)EMG Rabat(بملدلسةيبملغرا ةيللهندسةيبالرااطي

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

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

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

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

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

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

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

.)EMSI Marrakech(بلصناع ةيبنربكشي

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

اعتراف الدولة باملدرسة املغربية لعلوم الهندسة في إعالميات التسيير 

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

ي برعنا6ي	 بإلعالمي بالتصا6ي إدبلةي لهندسةي بلعل اي بملدلسةي

.)ESTEM(بلهندسةيبملدم ةيبالدبليبلب ضاءي 

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

بمنح اعتراف الدولة باملدرسة العليا لهندسة اإلعالم واالتصال وإدارة 

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

ي 	.)IGA(بملعهديبلعالييللهندسةيبلتطب ق ةيبالدبليبلب ضاءي

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

بمنح اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة التطبيقية بالدار البيضاء 

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

ي 	.)ISGA Fès(بملعهديبلعالييللهندسةي برعنا6يبلخاصييبفاسي

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

 بمنح اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص  بفاس

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

ي ISGA(ي	 بنربكشي ي بلخاصي للهندسةي برعنا6ي بلعاليي بملعهدي

.Marrakech(

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

بمراكش الخاص   واألعمال  للهندسة  العالي  باملعهد  الدولة   اعتراف 

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

ي 	.)ISGA Rabat(بملعهديبلعالييللهندسةي برعنا6يبلخاصيبالرااطي

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

 )ISGA اعتراف الدولة باملعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص بالرباط

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

بملدلسةيبلعل ايللتجالةيبنربكشيSUP de CO.	ي

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

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

ي بملدلسةيبلعل ايإلدبلةيبرعنا6ي بلتجالةي بملعلفم اتيبفاسيSup(ي	

.Management(

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

والتجارة واملعلوميات  العليا إلدارة األعمال  باملدرسة  الدولة  اعتراف 

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

ي بالقتصاديةي بلتجاليةي بلهندس ةيي	 بلعل اي بلدلبساتي مدلسةي

.)HEEC(بنربكشي

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

بمنح اعتراف الدولة بمدرسة الدراسات العليا االقتصادية والتجارية 

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

ي 	.)IIHEM(بملعهديبلد لييللدلبساتيبلعل ايللنغربيبالرااطي

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

بمنح اعتراف الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط 

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

ي 	.)UM6P(جامعةيمحنديبلسادسيبملتعددةيبلتقن اتيببنيجرير

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

التقنيات  املتعددة  السادس  محمد  بجامعة  الدولة  اعتراف  بمنح 

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

.)ISTL(بملعهديبلعالييللنفبصالتي بللفجيست كيبالدبليبلب ضاءي

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

اعتراف الدولة باملعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك بالدار البيضاء 

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

ي بلجامعةيبر ل يمتفسط ةيبفاس.	

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

 1439 اآلخر  ربيع  من   16 في  الصادر   2.17.745 رقم  املرسوم  ملحق 

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

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

ي جامعةيمفمديابفليسيبلخاصةيبالدبليبلب ضاء.	

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

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

ي جامعةيمحنديبلسادسيلعلفميبلصحةي-يبلدبليبلب ضاء.	

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

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

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

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

شركةي»MAAROUFI AGRI«ي-يسحبيبعتناد.

والغابات  واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  لوزير  قرار 

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

املعتمدة  األغراس  لتسويق   »MAAROUFI AGRI« شركة  اعتماد 

املعتمدة  واألغراس  والبذور  والتفاحيات  والتين  والكروم  للزيتون 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2506.20 

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

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

قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم 2507.20 

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

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

مجلسيبملناوسة

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

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

لشركة  التصويت  وحقوق  رأسمال  أسهم  جميع  اقتناء  طريق  عن 

 ............................................ »Bombardier Transportation UK Ltd«6679
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 ((2(2 )166 )5))سبتن 2) 7)صفر) مرسفميلقم)2.18.961)صادليفي)

يق�شييبننحيبعت2بفيبلد لةيباملعهديبلد لييللدلبساتيبلعل ا)

.)IIHEM((للنغربيبالرااط

رئيس الحكومة،

بناء على القانون رقم 01.00 املتعلق بتنظيم التعليم العالي، الصادر 

1421 من صفر   15 بتاريخ   1.00.199  بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

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

1436 من محرم   16 في  الصادر   2.14.665  وعلى املرسوم رقم 

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

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

و6 و7 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.717 الصادر في 30 من ربيع األول 1431 

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

املتعلق بتنظيم التعليم العالي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي 

1441 اآلخر  ربيع   2 في  الصادر   3337.19 رقم  العلمي   والبحث 

)29 نوفمبر 2019( بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب 

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى الطلب املقدم من قبل مدير املعهد الدولي للدراسات العليا 

للمغرب بالرباط ؛

 واستنادا لوثائق امللف املدلى بها من قبل املعهد املذكور ؛

العالي  التعليم  لتنسيق  الوطنية  اللجنة  رأي  استطالع  وبعد 

املجتمعة بتاريخ 26 يوليو 2018 ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي، املكلف بالتعليم العالي والبحث 

العلمي،

رسم ما يلي:

املادة األولى

تطبيقا ألحكام املادة 53 من القانون املشار إليه أعاله رقم 01.00 

املتعلق بتنظيم التعليم العالي، واملادتين األولى والخامسة من املرسوم 

املومإ إليه أعاله رقم 2.14.665، يمنح بموجب هذا املرسوم اعتراف 

من  الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط ابتداء 

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

املادة الثانية

تطبيقا ألحكام املادة 5 من املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.665، 

تحدد مدة اعتراف الدولة باملعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب 

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

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

الكيفية. 

املادة الثالثة

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   6 املادة  ألحكام  تطبيقا 

2.14.665، تعتبر الشهادات والدبلومات التي يحضرها ويسلمها  رقم 

بها  تختتم  والتي  بالرباط  للمغرب  العليا  للدراسات  الدولي  املعهد 

املسالك املعتمدة معادلة للشهادات الوطنية املطابقة لها، وذلك طبقا 

للجدول املرفق بهذا املرسوم.

وفي حالة اعتماد مسالك جديدة بعد دخول هذا املرسوم حيز 

يتمم الجدول املذكور أعاله بموجب مرسوم قصد إضافة  التنفيذ، 

الشهادات والدبلومات التي تختتم بها هذه املسالك، مع مراعاة استيفاء 

التنظيمية  للنصوص  طبقا  لها  املمنوح  االعتراف  لشروط  املعهد 

الجاري بها العمل، وذلك بعد استطالع رأي اللجنة الوطنية لتنسيق 

التعليم العالي.

سحب  حالة  في  الكيفية  نفس  وفق  املذكور  الجدول  يغير  كما 

اعتماد مسلك من مسالك التكوين طبقا ألحكام املادة 10 من املرسوم 

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

)17 مارس 2010(.

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

العليا  للدراسات  الدولي  التي يحضرها ويسلمها املعهد  والدبلومات 

للمغرب بالرباط والتي تختتم بها املسالك املعتمدة، واملسلمة للطلبة 

للشهادات  معادلة  االعتراف  مفعول  سريان  مدة  خالل  املسجلين 

الوطنية املطابقة لها.
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املادة الرابعة

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

ومقتضيات  العالي،  التعليم  بتنظيم  املتعلق   01.00 رقم  أعاله  إليه 

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

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

بالرباط على الشهادات والدبلومات املسلمة من لدن املعهد الدولي 

للدراسات العليا للمغرب بالرباط، في إطار املسالك املعتمدة، ابتداء 

من تاريخ سريان مفعول هذا املرسوم.

املادة الخامسة

يجوز للمعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب بالرباط، طيلة مدة 

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

والوثائق الصادرة عنه.

املادة السادسة

والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 

املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث 

وتسري  العلمي تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية، 

أحكامه على جميع الطلبة املسجلين باملسالك املعتمدة باملعهد الدولي 

للدراسات العليا للمغرب بالرباط واملشار إليها في الجدول املرفق بهذا 

املرسوم.

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

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية 

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي 

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

*

*       *
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