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الجريدة الرسمية
املادة السابعة

في حالة رفض منح االعتماد أو تجديده من قبل لجنة االعتماد يبلغ
هذا القرار معلال للطرف املعني داخل أجل شهر من تاريخ صدوره.
املادة الثامنة
يسحب االعتماد بعد تأكد لجنة االعتماد من أن الطرف الحاصل
على االعتماد لم يعد يستوفي الشروط التي منح االعتماد على أساسها.
كما يسحب االعتماد كذلك ،في حالة ما إذا ثبت للجنة قيام الطرف
املعني بأفعال تدليسية أو بإخالل خطير في تنفيذ التزاماته.
تقوم اللجنة ،قبل اتخاذ قرار السحب ،باالستماع للطرف املعني
أو ملمثله القانوني.
املادة التاسعة
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وبعد االطالع على قرار الوزير األول رقم  3.29.08الصادر على في
 26من جمادى اآلخرة  30( 1429يونيو  )2008بتعيين موظفين أعضاء
في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة ؛
وعلى قرارات رئيس الحكومة رقم  3.91.12و 3.189.16
و  3.89.17الصادرة على التوالي في  6ذي الحجة  22( 1433أكتوبر )2012
و  19من ذي الحجة  21( 1437سبتمبر  )2016و  20من شعبان 1438
( 17ماي  )2017بتعيين موظفين أعضاء في اللجنة الوطنية للنظر
في الطعون املتعلقة بالضريبة ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين موظفو املديرية العامة للضرائب اآلتية أسماؤهم ،أعضاء
في اللجنة الوطنية للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة :

تبلغ لجنة االعتماد قرار سحب االعتماد إلى األطراف املعنية داخل
أجل خمسة عشر ( )15يوما من تاريخ صدوره.

 -السيد كسيمي عزيز ،املتصرف من الدرجة األولى ؛

املادة العاشرة

 -السيدة فتوح نادية ،املتصرفة من الدرجة األولى ؛

يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية،
إلى وزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة.
وحرر بالرباط في  28من جمادى األولى  24( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالثقافة والشباب والرياضة،
الناطق الرسمي باسم الحكومة،
اإلمضاء  :الحسن عبيابة.

قرار لرئيس الحكومة رقم  3.3.20صادر في  19من جمادى األولى 1441
( 15يناير   )2020بتعيين موظفين أعضاء في اللجنة الوطنية
للنظر في الطعون املتعلقة بالضريبة.
رئيس الحكومة،
بناء على املادة  226من املدونة العامة للضرائب املحدثة بموجب
املادة  5من قانون املالية رقم  43.06للسنة املالية  2007الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.06.232بتاريخ  10ذي الحجة 1427
( 31ديسمبر  )2006؛

 السيدة خزيمة فاطمة ،املتصرفة من الدرجة الثانية ؛ السيدة الحسناوي نزهة ،املتصرفة من الدرجة الثانية.املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  19من جمادى األولى  15( 1441يناير .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم
الحكومة رقم    2912.19صادر في  27من ربيع األول 1441
( 25نوفمبر  )2019بتحديد وتنظيم هياكل التعليم والبحث
باملعهد الوطني لعلوم اآلثاروالتراث.
وزيرالثقافة والشباب والرياضة ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على القانون رقم  01.00املتعلق بالتعليم العالي ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.00.199بتاريخ  15من صفر 1421
( 19ماي  )2000كما وقع تتميمه ،وال سيما املادة  36منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.10.623الصادر في  21من ذي القعدة 1432
( 19أكتوبر  )2011بإعادة تنظيم املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث،
والسيما املادة  19منه ؛

عدد 18 - 6856خآلا ىدامج 18ج (1( 18اربف ((13 (13

الجريدة الرسمية

وباقتراح من مجلس املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث ؛
وبعد استطالع رأي مجلس التنسيق،
قرر ما يلي :

الباب األول
أحكام عامة
املــادة األولى
تحدد وتنظم هياكل التعليم والبحث باملعهد الوطني لعلوم اآلثار
والتراث ،املسمى بعده ب «املعهد» وفقا لألحكام الواردة بعده.

الباب الثاني
هياكل التعليم باملعهد
املــادة 2
تتكون هياكل التعليم باملعهد من الشعب التالية :
 شعبة آثار ما قبل التاريخ ؛ -شعبة آثار ما قبل اإلسالم ؛
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 حصرحاجياتها من األساتذة الباحثين واملوظفين ووسائل التجهيزوالتسييروعرضها على مجلس املعهد ؛
 إبداء الرأي بخصوص حركية أساتذة الشعبة ؛ تقديم اقتراحات حول تحسين جودة تدريس الوحدات وتطويرالبحث داخل الشعبة ؛
 اقتراح اتفاقيات مع الشركاء املختصين لتطوير البحث العلميوالتدريس داخل الشعبة ،وذلك بتنسيق مع إدارة املعهد ؛
 إبداء الرأي حول مشاريع االتفاقيات املقترحة على املعهد ؛ إبداء الرأي حول مشاريع البحث ذات الصلة باختصاصاتالشعبة.
املادة 4
ينتخب رئيس الشعبة ملدة ثالث ( )3سنوات قابلة للتجديد مرة
واحدة ،من قبل نظرائه من األساتذة الباحثين املرسمين بأغلبية
األصوات.

 -شعبة اآلثار اإلسالمية ؛

يتولى الرئيس تسيير الشعبة ،وتناط به املهام التالية :

 -شعبة األنثروبولوجيا والتراث الالمادي ؛

 -تنسيق األعمال البيداغوجية وأعمال البحث داخل الشعبة ؛

 -شعبة التحافة ؛

 -السهر على االستخدام األمثل لجميع الوسائل املتاحة للشعبة ؛

 -شعبة الترميم والصيانة ؛

 -ضمان التواصل وتبادل املعلومات داخل الشعبة.

   -شعبة املخطوطات.
وتشتمل كل شعبة على مجموعة من الوحدات املرتبطة فيما بينها،
وتضم أساتذة باحثين ينتمون للشعبة بحكم تخصصهم.
املادة 3

يعد رئيس الشعبة تقريرا عن أنشطة التعليم والبحث ويعرضه
على أعضاء الشعبة عند نهاية كل سنة دراسية ،وترسل نسخة منه
إلى مجلس املعهد.

 -السهرعلى تطبيق برامج التعليم والبحث ذات الصلة بالشعبة ؛

يمكن لرئيس الشعبة االستعانة بأستاذ للنيابة عنه في حال تعذر
حضوره ،كما يمكن له تشكيل مجموعات عمل ،كلما اقتضت الحاجة
ذلك ،قصد دراسة مواضيع محددة.

 -املشاركة في تنظيم وتوزيع مهام التدريس بين أساتذة الشعبة ؛

املادة 5

 وضع مشروع البرنامج السنوي الخاص باألنشطة العلمية للشعبةوعرضه على مجلس املعهد ؛

تجتمع الشعبة بدعوة من رئيسها وتحت رئاسته ثالث مرات في
السنة على األقل ،لدراسة جدول األعمال املحدد من لدن الرئيس
باقتراح من األعضاء.

تضطلع الشعبة باالختصاصات التالية :

 إبداء الرأي بخصوص إنشاء املسالك ذات الصلة بمجاالتواختصاصات الشعبة ؛
 اقتراح إنشاء املسالك ذات الصلة بمجاالت واختصاصات الشعبة ؛ -السهرعلى السيرالعادي للوحدات واملسالك ذات الصلة بالشعبة ؛

ويعتبر االجتماع صحيحا بحضور نصف عدد األعضاء على األقل،
وفي حالة عدم توفر شرط النصاب ،يتم عقد اجتماع ثان بعد ثمانية
أيام دون التقيد بشرط النصاب.
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الباب الثالث

تتخذ القرارات بأغلبية أصوات األعضاء الحاضرين.

هياكل البحث باملعهد

يتولى عضو من الشعبة ،يتم اختياره من قبل نظرائه ،تحرير
محضر عن كل اجتماع ،والذي يتم إرسال نسخة منه من قبل رئيس
الشعبة إلى مدير املعهد.
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املادة 9
تتكون هياكل البحث باملعهد من :

وتحدد كيفيات سير الشعبة في نظام داخلي.
املادة 6
يحدث لدى املعهد مجلس الشعب ،يتكون من :

 فريق البحث ؛ مختبر البحث ؛ -مركز الدراسات في الدكتوراه.

 -مديراملعهد ،رئيسا ؛

الفصل األول

 -املديراملساعد املكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث ،عضوا ؛

فريق البحث
املادة 10

 الكاتب العام ،عضوا ؛ رؤساء الشعب ،أعضاء ؛ منسقي املسالك ،أعضاء ؛ مديرمركزالدكتوراه ،عضوا ؛ أساتذة باحثين و/أو شخصيات أخرى عند االقتضاء.املادة 7
يتولى مجلس الشعب املهام التالية :
 -تنسيق أنشطة الشعب ؛

يشكل فريق البحث الوحدة األساس لنظام البحث ،ويتخذ املعهد
كمقر له.
يحدث فريق البحث بمقرر ملدير املعهد ،وذلك ملدة أربع ()4
سنوات قابلة للتجديد على أساس ملف مقدم من لدن املسؤول عن
الفريق ونظام داخلي مصادق عليه من قبل مجلس املعهد.
يتشكل فريق البحث حول موضوع للبحث يندرج ضمن
اختصاصات املعهد ،ويتألف على األقل من ثالثة أساتذة باحثين
دائمين باملعهد وطلبة يحضرون شهادة الدكتوراه.
املادة 11

 اقتراح الوحدات واملسالك ؛ إبداء الرأي في توجيه الطلبة ؛ إبداء الرأي في طلبات البحث ؛ تنسيق األعمال البيداغوجية وأعمال البحث داخل املعهد ؛ السهرعلى االستخدام األمثل لجميع الوسائل املتاحة للمعهد ؛ ضمان التواصل وتبادل املعلومات ما بين مختلف الشعب.املادة 8
يجتمع مجلس الشعب مرة في الشهر ،وكلما اقتضت الحاجة إلى
ذلك ،وفق الكيفيات املحددة في النظام الداخلي.

يسير فريق البحث أستاذ باحث يمارس عمله بشكل دائم باملعهد
وينتمي إلطار أساتذة التعليم العالي .وفي حالة عدم توفره ،يعوض
بأستاذ مؤهل من املعهد.
وينتخب املسؤول عن فريق البحث من بين أعضاء فريق البحث
خالل مدة االعتماد وفق النظام الداخلي لفريق البحث املنصوص
عليه في املادة   10أعاله.
املادة 12
يمكن لفريق البحث أن يضم أساتذة باحثين من مؤسسات أخرى
كأعضاء منتسبين في حدود عضوين على األكثر.
ال يمكن ألستاذ باحث االنتماء إال لفريق بحث واحد في حين يمكنه
أن يكون عضوا منتسبا ألحد الفرق أو املختبرات.
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املادة 13
يتضمن ملف إنشاء فريق البحث املشار إليه في املادة  10أعاله
مخطط عمل يمتد ألربع ( )4سنوات ،ويتمحور حول العناصر التالية :
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 موضوعات ومحاور البحث املزمع تطويرها من طرف املختبر؛ البرنامج املستقبلي املتعلق بالبحث العلمي والتكوين بالبحثوتقويم نتائج البحوث ؛

 -موضوعات ومحاور البحث املزمع تطويرها من قبل الفريق ؛

 -الشراكة على املستوى الوطني أو الدولي أو هما معا ؛

 البرنامج املستقبلي املتعلق بالبحث العلمي والتكوين بالبحثوتقويم نتائج البحوث ؛

 املؤهالت العلمية للمختبر؛ -اسم املسؤول وأسماء أعضاء مختبرالبحث وكذا سيرتهم الذاتية ؛

 -الشراكة على املستويين الوطني أو الدولي أو هما معا ؛

 -النظام الداخلي ملختبرالبحث مصادق عليه من طرف األعضاء.

 املؤهالت العلمية للفريق ،خاصة من حيث اإلنتاج العلميواملهارات املكتسبة ؛
 اسم املسؤول وأسماء أعضاء فريق البحث وكذا سيرتهم الذاتية ؛ النظام الداخلي لفريق البحث مصادق عليه من طرف أعضاءالفريق.
املادة 14
يقدم مسؤول فريق البحث تقريرا سنويا عن أنشطة فريقه إلى
مدير املعهد .كما يقدم له تقييما ألعمال الفريق كل أربع ( )4سنوات
للتحقق من بلوغ األهداف املسطرة.
يجدد اعتماد فريق البحث بقرار ملدير املعهد على أساس تقارير
تقييم أنشطته ،وبعد استطالع رأي مجلس املعهد.

الفصل الثاني
مختبر البحث
املادة 15

املادة 17
يسير مختبر البحث أستاذ باحث يمارس عمله بشكل دائم باملعهد
وينتمي إلطار أساتذة التعليم العالي .وفي حالة عدم توفره ،يعوض
بأستاذ مؤهل من املعهد.
وينتخب املسؤول عن مختبر البحث من بين أعضاء مختبر البحث
خالل مدة االعتماد وفق النظام الداخلي ملختبر البحث املنصوص
عليه في املادة  16أعاله.
املادة 18
تحدث لدى مختبر البحث هيئة علمية من أجل التقييم ،تتكون
من أعضاء مختلف فرق البحث املكونة له ،أو من شخصيات علمية
وطنية أو دولية وكذا من ممثلين عن الوسط السوسيو -اقتصادي.
تحدد تشكيلة هذه الهيئة العلمية بوضوح في النظام الداخلي
ملختبر البحث.
املادة 19
يقدم املسؤول عن مختبر البحث تقارير سنوية عن أنشطة املختبر
إلى مجلس املعهد ،كما يقدم له تقييما ألعمال املختبر كل أربع ()4
سنوات للتحقق من بلوغ األهداف املسطرة.

يحدث مختبر البحث من ثالث فرق للبحث على األقل ،تكون
معتمدة مسبقا.

املادة 20

يساهم مختبر البحث في أنشطة التكوين أو التأطير من أجل البحث
أو هما معا ،كما يتولى أنشطة البحث والتنمية استجابة ملتطلبات
القطاع السوسيو-اقتصادي.

يجدد اعتماد مختبر البحث بقرار ملدير املعهد على أساس تقارير
تقييم أنشطته املعدة من طرف هيئته العلمية ،وبعد استطالع رأي
مجلس املعهد.

املادة 16

الفصل الثالث

يحدث مختبر البحث بمقرر ملدير املعهد وذلك ملدة أربع ()4
سنوات قابلة للتجديد على أساس ملف مقدم من لدن مسؤول املختبر
ونظام داخلي مصادق عليه من طرف مجلس املعهد.

مركز الدراسات في الدكتوراه

يتضمن ملف إنشاء مختبر البحث مخطط عمل يمتد ألربع ()4
سنوات يتمحور حول :

املادة 21
يتوفر املعهد على مركز الدراسات في الدكتوراه املسمى بعده
ب «املركز» ويشتغل على محاور للبحث موضوعاتية أو متعددة
التخصصات ارتباطا بمهام واختصاصات املعهد.
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املادة 22

تحدد مهام املركز فيما يلي :
 اختيارطلبة سلك الدكتوراه وفق معاييرواضحة ومحددة في دفترالضوابط البيداغوجية ؛
 استقبال طلبة سلك الدكتوراه وتأمين تأطير علمي لهم في هياكلالبحث املعتمدة لدى املعهد ؛
 اإلشراف على التكوينات التكميلية لطلبة الدكتوراه لتمكينهممن إعداد مشاريع مهنية وتيسير اندماجهم في الحياة العملية
وفقا لدفترالضوابط البيداغوجية لسلك الدكتوراه ؛
 توحيد الفرق البيداغوجية وفرق البحث من أجل تقاسم الوسائلوالرؤى بخصوص عرض التكوين في الدكتوراه باملعهد ؛
 اقتراح الطلبة لالستفادة من منح الدكتوراه ؛ تنسيق أنشطة املركز مع مجلس املعهد ومجالس املؤسساتاألعضاء في املركز؛
 السهرعلى عرض تكوينات في سلك الدكتوراه مرتبطة بتخصصاتاملعهد واملتعلقة بعلوم اآلثاروالتراث ؛
 عقد اتفاقيات شراكة مع مؤسسات التعليم العالي أو البحثالوطنية أو الدولية الستقبال طلبة سلك الدكتوراه أو ضمان
تكوينات لفائدتهم.
عالوة على املهام السالفة الذكر ،يوفر املركز للطلبة بسلك
الدكتوراه ما يلي:
 االنفتاح الفكري على التخصصات األخرى ؛ إمكانية إجراء دورات تدريبية بالوسط املنهي ؛ إمكانية تبادل التجارب بين طلبة الدكتوراه وطنيا ودوليا ؛ إطارا للتعاون مع أكبرعدد ممكن من الباحثين ؛ إمكانية تنظيم محاضرات وندوات ولقاءات علمية لتكثيفالتبادالت الوطنية والدولية ؛
 إمكانية إشراك القطاع السوسيو -اقتصادي في البحوث التيهم بصدد إنجازها.
املادة 23
يعين مدير املركز من لدن مدير املعهد باقتراح من مسؤولي هياكل
البحث ملدة أربع ( )4سنوات  قابلة للتجديد مرة واحدة ،ويتولى املهام
التالية :
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 تأمين سير املركز وتنسيق مجموع أنشطته والسهر على حسنسيرها ؛
 تنسيق عمل مختبرات البحث من أجل ترشيد استعمال املواردوتوحيد التوجهات فيما يتعلق بعروض تكوين الدكتوراه الخاص
باملعهد ؛
 السهرعلى تطبيق واحترام مقتضيات دفترالضوابط البيداغوجيةالوطنية لسلك الدكتوراه باملعهد ؛
 ضمان احترام وتطبيق النظام الداخلي للمعهد داخل املركز؛ السهرعلى تنفيذ تكوين سلك الدكتوراه باملركز؛ ضمان تنظيم تكوينات تكميلية ؛ االضطالع بمهمة كتابة مجلس املركز؛ السهرعلى احترام ميثاق األطروحات ؛ السهرعلى التدبيراألمثل للموارد املخصصة للمركز؛ اقتراح مناقشة األطروحات على مدير املعهد ،وذلك بعد موافقةاملشرف على األطروحة وكذا رئيس وأعضاء لجنة مناقشة
األطروحة ؛
 تقديم تقرير سنوي عن أنشطة املركز لكل من مجلس املركزومجلس املعهد .كما يقدم هذا التقريرإلى مديراملعهد بعد موافقة
مجلس املركزعليه.
املادة 24
يتشكل مجلس املركز من :
 مديراملعهد ،رئيسا ؛ مديراملركز؛ املديراملساعد املكلف بالشؤون البيداغوجية والبحث ؛ رؤساء الشعب ؛ مسؤولي هياكل البحث املعتمدة واملنخرطة باملركز؛ ممثلين اثنين ( )2عن طلبة الدكتوراه ينتخبهما الطلبة ملدة سنتينقابلتين للتجديد مرة واحدة ؛
 شخصيتين من خارج املركز يتم تعيينهما من قبل مدير املعهدباقتراح من مدير املركز وفقا لكفاءتهما في املجال العلمي
والسوسيو -اقتصادي أو هما معا ملدة أربع ( )4سنوات.
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الجريدة الرسمية

املادة 25
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 -لجنة األطروحات ؛

يسهر مجلس املركز على :

 -اللجنة املكلفة بالتكوينات التكميلية اإلجبارية ؛

 -تنظيم مسطرة انتقاء الطلبة املرشحين للتسجيل في الدكتوراه ؛

 -اللجنة البيداغوجية.

 التأطيرالعلمي والبيداغوجي للطلبة وفق التكوينات املعتمدة ؛ توزيع اإلمكانات املخصصة للمركز؛ اقتراح املرشحين لالستفادة من منح الدكتوراه ؛ احترام ميثاق األطروحات ؛ املصادقة على تقاريراملركز؛ اعتماد نظام داخلي للمركزوتغييره وتتميمه عند االقتضاء ؛ تتبع مختلف أنشطة املركزبتنسيق مع إدارة املعهد.املادة 26
تحدث داخل مجلس املركز اللجن الدائمة التالية :

يحدد تأليف واختصاصات هذه اللجن وكيفية سيرها في النظام
الداخلي للمركز.
املادة 27
تتكون لجنة تقييم البحث الذي تنجزه هياكل البحث املحددة
في املادة  9أعاله من أربعة أساتذة للتعليم العالي أو ،في حالة تعذر
ذلك ،أساتذة مؤهلين يعينهم مجلس املعهد يكون أحدهم على األقل
من خارج املعهد .ويرأس هذه اللجنة مدير املعهد.
املادة 28
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  27من ربيع األول  25( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :الحسن عبيابة.

