
3999 الجريدة الرسميةعدد)6901 - 28)ذو القعدة)1441 )20)يوليو)2020( 

مرس2ملرقم)2.827).))صادرلفي)22)منلعيلا وذ 8)2882 )3)و2 20)2)2)) 

 بتغ0يرلقتتم0ملاملرس2ملرقم))28.52.))ا صادرلفي)9)رمضان)2882

)25)ماي)229)()بتح و لشرقطلقك0ف0ةلصرفلاملنحلا  راس0ة)

 لطلبةلقشرقطلقك0ف0ةلقضعلاالعتماداتلاملا 0ةلاملخصصة)

الجامذ0ة) ا 2طنيل ألعمالل املكتبل إشار8ل رهنل املنحل  هذهل

االجتماع0ةلقا ثواف0ة.))

رئيس الحكومة،

 9 في) الصادر  (2.18.512 رقم) املرسوم  على  االطالع  بعد 

بتحديد شروط وكيفية صرف املنح) ()2019 ماي) (15( رمضان)1440 

الدراسية للطلبة وشروط وكيفية وضع االعتمادات املالية املخصصة)

لهذه املنح رهن إشارة املكتب الوطني لألعمال الجامعية االجتماعية)

والثقافية،)وال سيما املواد)2)و)3)و)5)و)6)و)9)و)15)منه)؛

والتعليم) املنهي  والتكوين  الوطنية  التربية  وزير  ( قرار) وعلى 

 1441 2)ربيع اآلخر) 3337.19)الصادر في) العالي والبحث العلمي رقم)

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

 وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)26)من شوال)1441

)18)يونيو)2020(،

رسم ما يلي):

املـادة األولى

 5 و) (3 و) (2 املواد) مقتضيات  التالي،) النحو  على  وتتمم،) تغير 

)الفقرة الثالثة()و)6))الفقرة األولى()و)9)و)15)من املرسوم املشار إليه)

أعاله رقم)2.18.512)الصادر في)9)رمضان)1440 )15)ماي)2019():

»املادة)2.)-))ترتب املنح)......................................)وفق ما يلي):

الدراسات  في  اإلجازة  شهادة  لتحضير  األول  السلم  يخصص   -«

»األساسية أو شهادة اإلجازة املهنية أو شهادة اإلجازة في التربية 

»وكذا شهادات السلك األول أو الثاني ............. الجاري بها العمل ؛

»- يخصص ..........................................................  عالج األسنان ؛

»-)يخصص)..................................................)شهادة الدكتوراه.

»غير أن املنح الدراسية املخصصة لتحضير دبلوم دكتور في الطب)

»أو دبلوم دكتور في الصيدلة أو دبلوم دكتور في طب األسنان أو دبلوم)

»دكتور بيطري أو دبلوم مهندس الدولة أو دبلوم مهندس معماري)

»أو دبلوم مؤسسات التجارة والتسيير توزع كالتالي):

»-)السنوات الثالث األولى تخصص لها منحة السلم األول)؛

»-)السنتان الرابعة والخامسة تخصص لهما منحة السلم الثاني)؛

»-)السنة السادسة والسابعة تخصص لهما منحة السلم الثالث.

 »يحدد،)سنويا،)عدد املنح املخصصة لكل سلم.................................

»املرصودة لها في قانون املالية للسنة.

تكون قيمة املنحة الدراسية املخصصة للسلم األول) (- (.3 »املادة)

»إما منحة كاملة أو نصف منحة،)وتحدد)...........................................

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة)5))الفقرة الثالثة(.)-)يتعين على املستفيد من املنحة الدراسية،

»ملواصلة االستفادة منها بانتظام،)تسجيل نفسه في السنة الدراسية)

»التي تلي مباشرة السنة التي استفاد فيها من املنحة بانتظام ودون)

»انقطاع.

 »املادة)6))الفقرة األولى(.)-)يستثنى من االستفادة من املنحة الدراسية

»املوظفون واملستخدمون وكل من يمارس نشاطا مهنيا أو تجاريا وكل)

»من يستفيد من منحة مخولة من جهة أخرى.

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

)الباقي ال تغيير فيه.(

 »املادة)9.)-)تحدث على صعيد كل جامعة لجنة)..............................

».....................................)وتتألف من):

»- رئيس الجامعة أو من يمثله، رئيسا ؛

»- رؤساء املؤسسات الجامعية التابعة للجامعة املعنية.
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»وتحدث على صعيد كل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي)
»غير التابعة للجامعات،)لجنة لدراسة ملفات طلبات املنح الدراسية)

»املخصصة للسلمين الثاني والثالث،)وتتألف من):

»- مدير املؤسسة أو من يمثله، رئيسا ؛

»- املدير املساعد املكلف بالشؤون البيداغوجية ؛

»- منسقي سلك املاستر أو سلك مماثل ؛

»- مدير مركز الدراسات في الدكتوراه أو مديري بنيات البحث.

»ويمكن لرؤساء)اللجان املشار إليها في هذه املادة دعوة أي شخص)
»للمشاركة في أشغال هذه اللجان على سبيل االستشارة.«

املنح) طلبات  ملفات  وتلقي  وضع  مسطرة  تحدد  (- (.15  »املادة)
التعليم) الجامعة ولجان مؤسسات  ولجنة  (.......................................«
»العالي غير التابعة للجامعات ولجنة دراسة طلبات املنح)......................

)الباقي ال تغيير فيه.(

املادة الثانية

إلى) الذي ينشر بالجريدة الرسمية،) يسند تنفيذ هذا املرسوم،)
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة والوزير املنتدب لدى وزير)
التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف)

بالتعليم العالي والبحث العلمي،)كل واحد منهما فيما يخصه.)

وحرر بالرباط في)11)من ذي القعدة)1441 )3)يوليو)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون. 

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي 

 والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف 

بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

2).328)صادرلفي) قرارل 2زيرلاالقتصادلقاملا 0ةلقإصالحلاإلدار8لرقم)
باملصادقة) ()(229 ديسمبر) ((3(  2882 اآلخر) رب0عل منل ((6
في) ا صادرل 6/ق/227)) رقم) املغربل بنكل قاليل منش2رل علىل
بتح و لك0ف0اتلامل2افوةلعلىلتذ0ينلمراقبي) ((227 و2 20) ((8

الحساباتلمنل  نلمؤسساتلاالئتمان.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

االئتمان) بمؤسسات  املتعلق  (103.12 رقم) القانون  على  بناء)
الشريف الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها،) في  املعتبرة   والهيئات 

)2014 ديسمبر) (24(  1436 بتاريخ فاتح ربيع األول) (1.14.193  رقم)

وال سيما املادتين)24)و)99)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الصادر في) 6/و/2017) يصادق على منشور والي بنك املغرب رقم)

24)يوليو)2017)بتحديد كيفيات املوافقة على تعيين مراقبي الحسابات)

من لدن مؤسسات االئتمان كما هو ملحق بهذا القرار.

املادة الثانية

في الصادر  (216.07 رقم) والخوصصة  املالية  وزير  قرار   ينسخ 

باملصادقة على منشور والي بنك) ()2007 يناير) (30(  1428 محرم) (10

املغرب رقم)G/2006/21)الصادر في)30)نوفمبر)2006)بتحديد كيفيات)

املوافقة على مراقبي حسابات مؤسسات االئتمان وكيفيات اإلبالغ)

عن التقارير التي يعدونها.

املادة الثالثة

ينشر هذا القرار واملنشور امللحق به في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)26)من ربيع اآلخر)1441 )23)ديسمبر)2019(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

*

*  *

 منش2رل 2اليلبنكلاملغربلرقمل6/ق/227)

 صادرلفيل8)لو2 20ل227)لبتح و لك0ف0اتلامل2افوة

علىلتذ0ينلمراقبيلالحساباتلمنل  نلمؤسساتلاالئتمان

والي بنك املغرب،

االئتمان) بمؤسسات  املتعلق  (103.12 رقم) القانون  على  بناء)

الشريف) الظهير  بتنفيذه  الصادر  حكمها،) في  املعتبرة  والهيئات 

()2014 ديسمبر) (24(  1436 بتاريخ فاتح ربيع األول) (1.14.193 رقم)

وال سيما املادة)99)منه)؛


