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 6  6 ا وذ ) جيل في) ) صادرل (6.(2.62 رقم) شريفل ظهيرل
2).) )بتغ7يرلاملرس2م) 2)2)()بتنف7ذلا قان2نلرقم) )5))و2 27)
 6  6 رجب) منل ((8 في) ا صادرل ((.(2.(9( رقم) بقان2نل
)3))مارس)2)2)()املتعلقلبسنلأحكاملخاص لبحا  لا ط2ارئ)

ا صح7 لحإجراءاتلاإلعالنلعنها.

الحمد هلل وحده،

الطابع الشريف بداخله):

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف هللا وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا،)أسماه هللا وأعز أمره أننا):

بناء)على الدستور وال سيما الفصلين)42)و)50)منه،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي  : 

هذا،) الشريف  ظهيرنا  عقب  الرسمية،) بالجريدة  وينشر  ينفذ 
القانون رقم)42.20)بتغيير املرسوم بقانون رقم)2.20.292)الصادر في)
املتعلق بسن أحكام خاصة) ()2020 مارس) (23(  1441 من رجب) (28
عليه) وافق  كما  عنها،) اإلعالن  وإجراءات  الصحية  الطوارئ  بحالة 

مجلس النواب ومجلس املستشارين.

وحرر بتطوان في)4)ذي الحجة)1441 )25)يوليو)2020(.

وقعه بالعطف) :)

رئيس الحكومة،

اإلمضاء) : سعد الدين العثماني.)

*
*للللل*

قان2نلرقمل2).) 
 بتغ7يرلاملرس2ملبقان2نلرقمل)9).2).)

 ا صادرلفيل8)لمنلرجبل6  6ل)3)لمارسل2)2))
 املتعلقلبسنلأحكاملخاص لبحا  لا ط2ارئلا صح7 

حإجراءاتلاإلعالنلعنها

مادة فريدة

من) السادسة  املادة  أحكام  التالي،) النحو  على  وتعوض،) تنسخ 
 1441 رجب) من  (28 في) الصادر  (2.20.292 رقم) بقانون  املرسوم 
)23)مارس)2020()املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية)
 23.20 وإجراءات اإلعالن عنها،)املصادق عليه بموجب القانون رقم)
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)1.20.60)بتاريخ)5)شوال)1441 

)28)ماي)2020():

يجوز) استنادا إلى أحكام املادة الثالثة أعاله،) (- »املادة السادسة.)
»للحكومة أن تقرر،)خالل فترة حالة الطوارئ الصحية املعلن عنها،)
»وقف سريان مفعول كل أجل من اآلجال املنصوص عليها في النصوص)
إذا تبين لها أن استمرار)) »التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل،)
لحقوقهم) به  املعنيين  األشخاص  ممارسة  دون  يحول  »سريانه 
املتخذة) اإلجراءات  بسبب  األجل  هذا  بالتزاماتهم خالل  »أو الوفاء)
»من قبل السلطات العمومية املختصة للحد من تف�ضي الوباء.)وتحدد)

»بنص تنظيمي حاالت وقف سريان مفعول اآلجال املذكورة.«

في) صادرل (6282.(2 رقم) اإلسالم7 ل حا شؤحنل األحقافل قرارل 2زيرل

بتحدودلعدد) ()(2(2 و2 27) (62(  6  6 ا قعدة) منلجيل (68

األسا�سي) ا تك2ينل سلكل شأنهال 2 2جل فيل املتبارىل املقاعدل

ا سن ) برسمل ا حسن7 ل ا حدوثل دارل بمؤسس ل املتخصصل

ا ذامع7 )2021-2020.

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

من (18 في) الصادر  (1.05.159 رقم) الشريف  الظهير  على   بناء)

بإعادة تنظيم معهد دار الحديث) ()2005 أغسطس) (24(  1426 رجب)

الحسنية،)وال سيما املادة)19)منه)؛

 930.08 رقم) اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  قرار  وعلى 

بتحديد) ()2008 نوفمبر) (11(  1429 القعدة) ذي  من  (12 في) الصادر 

املستمرة) واملراقبة  واالمتحانات  الدراسات  ونظام  التكوين  برامج 

للمعلومات بمؤسسة دار الحديث الحسنية،)كما وقع تغييره،)والسيما)

املادة)9)منه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

الحديث) دار  بمؤسسة  (،2020 سبتمبر) (23 و) (22 يومي) تجرى 

برسم) املتخصص  األسا�ضي  التكوين  سلك  ولوج  مباراة  الحسنية 

السنة الجامعية)2021-2020.

املادة الثانية

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

املادة الثالثة

الحسنية) الحديث  دار  مؤسسة  مقر  إلى  الترشيح  ملفات  تبعث 

الكائن بشارع الزيتون،)رقم)456،)حي الرياض،)الرباط))ص.ب.6549 

في أجل أقصاه الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال من) العرفان(،)

يوم اإلثنين)27)يوليو)2020.


