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رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال 

الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 ،)2015 1436 )19 مارس  28 من جمادى األولى  بتاريخ   1.15.33 رقم 

وال سيما املادة 4 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.19.1086 الصادر في 4 جمادى اآلخرة 1441 

)30 يناير 2020( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

يمارس السيد عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، االختصاصات 

النصوص  بموجب  بالداخلية  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  املسندة 

الجاري بها العمل، والسيما املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.19.1086 

الصادر في 4 جمادى اآلخرة 1441 )30 يناير 2020(.

املادة الثانية

املركزية  الهياكل  مجموع  على  السلطة  الداخلية  وزير  يتولى 

والالممركزة املحدثة بموجب املرسوم السالف الذكر رقم 2.19.1086.

املادة الثالثة

يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة 

الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

اإلمضاء : عبد الوافي لفتيت.

22س م)لقم)5)8. ).))صادل)في)5 )2ن)ل2 ع)بر 5)ر55  ) ))تكأ 22) )2)) 

يأعلق)باخأصاصات) زي2)بلشؤ ن)بلخالج ة) بلأعا ن)بإلف2يقي)

 بملغال2ة)بملق مين)بالخالج.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، وال سيما املادة 4 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.11.428 الصادر في 7 شوال 1432 )6 سبتمبر 2011( 

بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة الشؤون الخارجية والتعاون ؛

وعلى املرسوم رقم 2.14.192 الصادر في 4 جمادى اآلخرة 1435 

)4 أبريل 2014( بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة املكلفة باملغاربة 

املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

يمارس السيد ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون 

على  املسندة،  االختصاصات  بالخارج،  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي 

والتعاون  الخارجية  بالشؤون  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  التوالي، 

والسلطة الحكومية املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 

بموجب النصوص الجاري بها العمل، والسيما املرسومين املشار إليهما 

 )2011 سبتمبر   6(  1432 شوال   7 في  الصادر   2.11.428 رقم  أعاله 

ورقم 2.14.192 الصادر في 4 جمادى اآلخرة 1435 )4 أبريل 2014(.

املادة الثانية

واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  يتولى 

بموجب  املحدثة  الهياكل  مجموع  على  السلطة  بالخارج  املقيمين 

املرسومين السالفي الذكر رقم 2.11.428 ورقم 2.14.192.

نص ص)عا2ة
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املادة الثالثة

واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  إلى  يسند 
املقيمين بالخارج تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية 

ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي

واملغاربة املقيمين بالخارج،

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

22س م)لقم)6)8. ).))صادل)في)5 )2ن)ل2 ع)بر 5)ر55  
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رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، والسيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 
)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 
بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 
 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، وال سيما املادة 4 منه ؛

 1432 األولى  7 جمادى  في  الصادر   2.10.310 رقم  املرسوم  وعلى 
)11 أبريل 2011( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل ؛

 1432 األولى  7 جمادى  في  الصادر   2.11.150 رقم  املرسوم  وعلى 
اإلنسان  بحقوق  مكلفة  وزارية  مندوبية  بإحداث   )2011 أبريل   11(

وبتحديد اختصاصاتها وتنظيمها،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

االختصاصات  العدل،  وزير  وهبي،  اللطيف  عبد  السيد  يمارس 
النصوص  بموجب  بالعدل  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  املسندة 
الجاري بها العمل، وال سيما املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.10.310 
مراعاة  مع   ،)2011 أبريل   11(  1432 األولى  جمادى   7 في  الصادر 
االختصاصات املسندة إلى سلطات وهيئات أخرى بموجب النصوص 

التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

مجال  في  الحكومية  السياسة  وتنفيذ  إعداد  مهمة  يمارس  كما 

الدفاع عن حقوق اإلنسان وحمايتها والنهوض بها وفي مجال القانون 

والهيئات  الوزارية  القطاعات  مع  بتنسيق  وذلك  اإلنساني،  الدولي 

املعنية.

املادة الثانية

يتولى وزير العدل السلطة على مجموع الهياكل املركزية والالممركزة 

املحدثة بموجب املرسوم السالف الذكر رقم 2.10.310.

املادة الثالثة

خالفا ألحكام املادة األولى من املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.11.150 

املندوبية  تلحق   ،)2011 أبريل   11(  1432 األولى  جمادى   7 في  الصادر 

العدل  وزير  ويتولى  العدل،  بوزارة  اإلنسان  بحقوق  املكلفة  الوزارية 

السلطة على مجموع هياكلها.

املادة الرابعة

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  العدل  وزير  إلى  يسند 

الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير العدل،

اإلمضاء : عبد اللطيف وهبي.

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) ((.( .8(7 لقم) 22س م)
) ))تكأ 22) )2)()يأعلق)باخأصاصات) زي2)بر قاف) بلشؤ ن)

بإلسال2 ة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، وال سيما املادة 4 منه ؛
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وعلى الظهير الشريف رقم 1.16.38 الصادر في 17 من جمادى األولى 1437 
)26 فبراير 2016( في شأن اختصاصات وتنظيم وزارة األوقاف والشؤون 

اإلسالمية،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

التوفيق، وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،  السيد أحمد  يمارس 
االختصاصات املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة باألوقاف والشؤون 
اإلسالمية بموجب النصوص الجاري بها العمل، والسيما الظهير الشريف 
 1437 األولى  17 من جمادى  في  الصادر   1.16.38 رقم  أعاله  إليه  املشار 

)26 فبراير 2016(.

املادة الثانية

مجموع  على  السلطة  اإلسالمية  والشؤون  األوقاف  وزير  يتولى 
الظهير  بموجب  املحدثة  الخارجية  واملصالح  املركزية  اإلدارة  هياكل 

الشريف السالف الذكر رقم 1.16.38.

املادة الثالثة

يسند إلى وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية تنفيذ هذا املرسوم 
الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،

اإلمضاء : أحمد التوفيق.

22س م)لقم)8)8. ).))صادل)في)5 )2ن)ل2 ع)بر 5)ر55  
) ))تكأ 22) )2)()يأعلق)باخأصاصات)بر2ين)بلعام)للح3 2ة

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 
)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 
بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 
 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، وال سيما املادة 4 منه ؛

 1375 اآلخر  ربيع  من   25 في  الصادر  الشريف  الظهير  وعلى 

)10 ديسمبر 1955( املحدثة بموجبه كتابة عامة للحكومة ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.677 الصادر في 4 جمادى اآلخرة 1431 

)19 ماي 2010( املتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

يمارس السيد محمد حجوي، األمين العام للحكومة، االختصاصات 

بها  الجاري  النصوص  بموجب  للحكومة  العام  األمين  إلى  املسندة 

العمل، وال سيما الظهير الشريف الصادر في 25 من ربيع اآلخر 1375 

واملرسوم   065.13 رقم  التنظيمي  والقانون   )1955 ديسمبر   10(

 )2010 ماي   19(  1431 اآلخرة  جمادى   4 في  الصادر   2.09.677 رقم 

املشار إليهم أعاله.

املادة الثانية

يتولى األمين العام للحكومة السلطة على مجموع الهياكل املحدثة 

بموجب املرسوم السالف الذكر رقم 2.09.677.

املادة الثالثة

ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  للحكومة  العام  األمين  إلى  يسند 

بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

األمين العام للحكومة،

اإلمضاء : محمد حجوي.

22س م)لقم)9)8. ).))صادل)في)5 )2ن)ل2 ع)بر 5)ر55  

) ))تكأ 22) )2)()يأعلق)باخأصاصات) زي2ة)بالقأصاد) بملال ة

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛
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وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال 

الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 ،)2015 1436 )19 مارس  28 من جمادى األولى  بتاريخ   1.15.33 رقم 

وال سيما املادة 4 منه ؛

في  الصادر   1.74.403 رقم  قانون  بمثابة  الشريف  الظهير  وعلى 

صندوق  تنظيم  بإعادة  املتعلق   )1977 سبتمبر   19(  1397 شوال   5

املقاصة ؛

الصادر   2004 املالية  للسنة   48.03 رقم  املالية  قانون  وعلى 

 1424 القعدة  7 ذي  بتاريخ   1.03.308 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه 

)31 ديسمبر 2003(، و السيما املادة 30 منه ؛

 1429 شوال  من   23 في  الصادر   2.07.995 رقم  املرسوم  وعلى 

االقتصاد  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بشأن   )2008 أكتوبر   23(

واملالية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1434 شعبان  من   11 في  الصادر   2.13.253 رقم  املرسوم  وعلى 

)20 يونيو 2013( بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة املنتدبة 

وقع  كما  والحكامة،  العامة  بالشؤون  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى 

تغييره وتتميمه،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

تمارس السيدة نادية فتاح، وزيرة االقتصاد واملالية، االختصاصات 

بموجب  واملالية  باالقتصاد  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  املسندة 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  والسيما  العمل،  بها  الجاري  النصوص 

رقم 2.07.995 الصادر في 23 من شوال 1429 )23 أكتوبر 2008(.

كما تمارس االختصاصات املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة 

2.13.253 الصادر  بالشؤون العامة والحكامة بموجب املرسوم رقم 

االختصاصات  ماعدا   ،)2013 يونيو   20(  1434 شعبان  من   11 في 

املتعلقة بالتقائية السياسات العمومية وتقييمها وباالستثمار وبمناخ 

األعمال.

املادة الثانية

األولى  املادة  في  إليها  املشار  والسلط  االختصاصات  على  عالوة 

أعاله، تفوض السيدة نادية فتاح، وزيرة االقتصاد واملالية :

- ملمارسة وصاية الدولة على صندوق املقاصة ؛

- لتنسيق وتتبع السياسة الحكومية في مجال العالقات مع املؤسسات 

التابعة ملجموعة البنك الدولي وهي : البنك الدولي لإلنشاء والتعمير 

لضمان  األطراف  املتعددة  والوكالة  الدولية  املالية  والشركة 

االستثمارات ووكالة التنمية الدولية ؛

باألسعار  املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  لتطبيق   -

واملنافسة وباملدخرات االحتياطية، مع مراعاة السلط املفوضة إلى 

وزراء آخرين ؛

والنفقات  باملكافآت  الخاصة  النفقات  بصرف  األوامر  إلصدار   -

بالحساب  املدين  الجانب  في  عليها  املنصوص  باملعدات  املتعلقة 

الخاص للخزينة املسمى »صندوق الدعم املقدم ملصالح املنافسة 

ومراقبة األسعار واملدخرات االحتياطية« املحدث بموجب املادة 30 

من قانون املالية رقم 48.03 للسنة املالية 2004 املشار إليه أعاله، 

ربيع   10 في  الصادر   2.87.608 املرسوم رقم  وذلك تطبيقا ألحكام 

يتعلق  فيما  السلطة  بتفويض   )1987 ديسمبر   2(  1408 اآلخر 

51. 35 املسمى  باألمر بصرف النفقات من الحساب الخاص رقم 

»صندوق الدعم املقدم ملصالح تنظيم ومراقبة األثمان واملدخرات 

االحتياطية«.

املادة الثالثة

الهياكل  مجموع  على  السلطة  واملالية  االقتصاد  وزيرة  تتولى 

الذكر  السالفي  املرسومين  بموجب  املحدثة  والالممركزة  املركزية 

بالتقائية  املكلفة  الهياكل  ماعدا   ،2.13.253 ورقم   ،2.07.995 رقم 

وتتبع السياسات العمومية وباالستثمار ومناخ األعمال.

املادة الرابعة

تمارس السيدة نادية فتاح، وزيرة االقتصاد واملالية، وصاية الدولة 

املغربي  الصندوق  وعلى  االجتماعي،  للضمان  الوطني  الصندوق  على 

للتأمين الصحي، إلى حين تغيير النصوص املتعلقة بهما.

املادة الخامسة

يسند إلى وزيرة االقتصاد واملالية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر 

بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.
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22س م)لقم)2ر8. ).))صادل)في)5 )2ن)ل2 ع)بر 5)ر55  

) ))تكأ 22) )2)()يأعلق)باخأصاصات) زي2)بلأجهيز) بملاء

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال 

الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

 ،)2015 1436 )19 مارس  28 من جمادى األولى  بتاريخ   1.15.33 رقم 

والسيما املادة 4 منه ؛

 1441 رجب   2 في  الصادر   2.19.1094 رقم  املرسوم  وعلى 

)26 فبراير 2020( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

االختصاصات  واملاء،  التجهيز  وزير  بركة،  نزار  السيد  يمارس 

املتعلقة بالتجهيز واملاء املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز 

العمل،  بها  الجاري  النصوص  بموجب  واملاء  واللوجيستيك  والنقل 

في  الصادر   2.19.1094 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  سيما  وال 

2 رجب 1441 )26 فبراير 2020(.

املادة الثانية

للمياه،  العامة  املديرية  على  السلطة  واملاء  التجهيز  وزير  يتولى 

والتطوير  الدراسات  ومديرية  الجوية،  لألرصاد  العامة  واملديرية 

ومديرية  الطرقي،  واالستغالل  األشغال  ومديرية  الطرقي،  والبحث 

املوانئ وامللك العمومي البحري، والهياكل التابعة لها، املحدثة بموجب 

املرسوم السالف الذكر رقم 2.19.1094.

النقل  وزير  مع  مشتركة  وب3يفية  انتقالية،  بصفة  يتولى،  كما 

واللوجيستيك، السلطة على ال3تابة العامة، واملفتشية العامة، واملديرية 

العامة لالستراتيجية واملوارد والشؤون التقنية واإلدارية، واملجلس العام 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، املحدثة بموجب املرسوم السالف 

التنظيمية  النصوص  صدور  انتظار  في  وذلك   ،2.19.1094 رقم  الذكر 

املتعلقة باختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز واملاء واختصاصات وتنظيم 

وزارة النقل واللوجيستيك.

املادة الثالثة

يمارس السيد نزار بركة، وزير التجهيز واملاء، وصاية الدولة على 

املكلفة  الحكومية  السلطة  لوصاية  الخاضعة  العمومية  املؤسسات 

املغربية  والوكالة  الحديدية  للس3ك  الوطني  امل3تب  ماعدا  بالتجهيز، 

لوصاية  الخاضعة  تلك  على  وكذا  اللوجيستي3ية،  األنشطة  لتنمية 

السلطة الحكومية املكلفة باملاء.

واملناخ  للماء  األعلى  املجلس  كتابة  واملاء  التجهيز  وزير  يتولى 

املنصوص عليه في القانون رقم 36.15 املتعلق باملاء.

املادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير 

التجهيز واملاء ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التجهيز واملاء،

اإلمضاء : نزار بركة.

22س م)لقم) ر8. ).))صادل)في)5 )2ن)ل2 ع)بر 5)ر55  ) ))تكأ 22) )2)) 

بر لي) بل طن ة) بلأعل م) بلترب ة) باخأصاصات) زي2) يأعلق)

 بل2ياضة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 4 منه ؛

 1423 األولى  6 جمادى  في  الصادر   2.02.382 رقم  املرسوم  وعلى 

)17 يوليو 2002( بشأن اختصاصات وتنظيم وزارة التربية الوطنية، 

كما وقع تتميمه ؛
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 1427 شوال  من   18 في  الصادر   2.06.184 رقم  املرسوم  وعلى 

لدى  الدولة  كتابة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2006 نوفمبر   10(

العلمي  والبحث  األطر  وتكوين  العالي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير 

املكلفة بمحاربة األمية وبالتربية غير النظامية؛ 

وعلى املرسوم رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 )21 ماي 2013( 

بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  بنمو�سى،  ش3يب  السيد  يمارس 

السلطة  إلى  التوالي،  على  املسندة،  االختصاصات  والرياضة،  األولي 

املكلفة  الحكومية  والسلطة  الوطنية  بالتربية  املكلفة  الحكومية 

بمحاربة األمية وبالتربية غير النظامية بموجب النصوص الجاري بها 

العمل، والسيما املرسومين املشار إليهما أعاله رقم 2.02.382 الصادر 

في 6 جمادى األولى 1423 )17 يوليو 2002( ورقم 2.06.184 الصادر في 

18 من شوال 1427 )10 نوفمبر 2006(. 

األطفال  وبرياض  بالرياضة  املتعلقة  االختصاصات  يمارس  كما 

بموجب  والرياضة  بالشباب  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  املسندة 

املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.13.254 الصادر في 10 رجب 1434 

)21 ماي 2013(.

املادة الثانية

يتولى وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة السلطة على :

- مجموع الهياكل املركزية والالممركزة املحدثة بموجب املرسومين 

السالفي الذكر رقم 2.02.382 ورقم 2.06.184 ؛

- الهياكل املكلفة بالرياضة وبرياض األطفال املحدثة بموجب املرسوم 

السالف الذكر رقم 2.13.254.

كما يتولى السلطة على املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة 

إلى حين تغيير املرسوم رقم 2.10.622 الصادر في  24 من شوال 1432 

)23 سبتمبر 2011( املتعلق به.

املادة الثالثة

والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  بنمو�سى،  ش3يب  السيد  يمارس 

العمومية  املؤسسات  جميع  على  الدولة  وصاية  والرياضة،  األولي 

الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية املكلفة بالتربية الوطنية.

املادة الرابعة

تنفيذ  والرياضة  األولي  والتعليم  الوطنية  التربية  وزير  إلى  يسند 

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم  هذا 

8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التربية الوطنية والتعليم األولي والرياضة،

اإلمضاء : ش3يب بنمو�سى.

22س م)لقم))ر8. ).))صادل)في)5 )2ن)ل2 ع)بر 5)ر55  ) ))تكأ 22) )2)) 

يأعلق)باخأصاصات) زي2ة)بلصحة) بلحماية)بالجأماع ة

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 4 منه ؛

09.21 املتعلق بالحماية االجتماعية،  وعلى القانون - اإلطار رقم 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم 1.21.30 بتاريخ 9 شعبان 1442 

)23 مارس 2021(؛

وعلى املرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى اآلخرة 1415 

الصحة  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  شأن  في   )1994 نوفمبر   21(

العمومية ؛

 1435 شعبان  من   20 في  الصادر   2.14.280 رقم  املرسوم  وعلى 

التشغيل  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2014 يونيو   18(

والشؤون االجتماعية،
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رسم ما يلي :

املـادة األولى

تمارس السيدة نبيلة ارميلي، وزيرة الصحة والحماية االجتماعية، 

بالصحة  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  املسندة  االختصاصات 

املشار  املرسوم  والسيما  العمل،  بها  الجاري  النصوص  بموجب 

 1415 اآلخرة  جمادى  من   17 في  الصادر   2.94.285 رقم  أعاله  إليه 

)21 نوفمبر 1994(.

املادة الثانية

أعاله،  األولى  املادة  في  عليها  املنصوص  االختصاصات  على  عالوة 

تتولى وزيرة الصحة والحماية االجتماعية :

- إعداد سياسة الدولة في مجال الحماية االجتماعية وتتبع تنفيذها، 

بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات املعنية ؛

- السهر على التقائية مختلف املبادرات والبرامج الحكومية املتعلقة 

بالحماية االجتماعية بتنسيق مع السلطات  والهيئات املعنية.

املادة الثالثة

مجموع  على  السلطة  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزيرة  تتولى 

السالف  املرسوم  بموجب  املحدثة  والالممركزة  املركزية  الهياكل 

الذكر رقم 2.94.285.

االجتماعية  بالحماية  املكلفة  الهياكل  على  السلطة  تتولى  كما 

املحدثة بموجب املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.280.

املادة الرابعة

تمارس السيدة نبيلة ارميلي، وزيرة الصحة والحماية االجتماعية، 

لوصاية  الخاضعة  العمومية  املؤسسات  جميع  على  الدولة  وصاية 

السلطة الحكومية املكلفة بالصحة.

املادة الخامسة

يسند إلى وزيرة الصحة والحماية االجتماعية تنفيذ هذا املرسوم 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : نبيلة ارميلي.

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) ((.( .855 لقم) 22س م)
) ))تكأ 22) )2)()يأعلق)باخأصاصات) زي2)بلصحة) بلحماية)

بالجأماع ة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 
)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
بالظهير  تغييره  تم  كما  الحكومة،  أعضاء  بتعيين   )2021 أكتوبر   11(
 1443 األول  ربيع  من   13 في  الصادر   1.21.113 رقم  الشريف 

)20 أكتوبر 2021( ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 
بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 
 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 4 منه ؛

االجتماعية،  بالحماية  املتعلق   09.21 رقم  اإلطار  القانون-  وعلى 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف  رقم 1.21.30 بتاريخ 9 شعبان 1442 

)23 مارس 2021(؛

وعلى املرسوم رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى اآلخرة 1415 
الصحة  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  شأن  في   )1994 نوفمبر   21(

العمومية ؛

 1435 شعبان  من   20 في  الصادر   2.14.280 رقم  املرسوم  وعلى 
التشغيل  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2014 يونيو   18(

والشؤون االجتماعية،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

والحماية  الصحة  وزير  طالب،  آيت  خالد  السيد  يمارس 
املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  املسندة  االختصاصات  االجتماعية، 
املرسوم  والسيما  العمل،  بها  الجاري  النصوص  بموجب  بالصحة 
املشار إليه أعاله رقم 2.94.285 الصادر في 17 من جمادى اآلخرة 1415 

)21 نوفمبر 1994(.

املادة الثانية

أعاله،  األولى  املادة  في  عليها  املنصوص  االختصاصات  على  عالوة 
يتولى وزير الصحة والحماية االجتماعية :

- إعداد سياسة الدولة في مجال الحماية االجتماعية وتتبع تنفيذها، 
بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات املعنية ؛

- السهر على التقائية مختلف املبادرات والبرامج الحكومية املتعلقة 
بالحماية االجتماعية بتنسيق مع السلطات  والهيئات املعنية.
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املادة الثالثة

مجموع  على  السلطة  االجتماعية  والحماية  الصحة  وزير  يتولى 
السالف  املرسوم  بموجب  املحدثة  والالممركزة  املركزية  الهياكل 

الذكر رقم 2.94.285.

االجتماعية  بالحماية  املكلفة  الهياكل  على  السلطة  يتولى  كما 
املحدثة بموجب املرسوم السالف الذكر رقم 2.14.280.

املادة الرابعة

 يمارس السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية االجتماعية، 
لوصاية  الخاضعة  العمومية  املؤسسات  جميع  على  الدولة  وصاية 

السلطة الحكومية املكلفة بالصحة.

املادة الخامسة

إلى وزير الصحة والحماية االجتماعية تنفيذ هذا املرسوم  يسند 
الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 15 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الصحة والحماية االجتماعية،

اإلمضاء : خالد آيت طالب. 

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) رر8. ).)) لقم) 22س م)
بلتربب) إعدبد) باخأصاصات) زي2ة) يأعلق) تكأ 22) )2)() (( (

بل طني) بلأعمير) بإلسكان) س اسة)بملدينة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 
)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 
)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال 
الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 
 ،)2015 1436 )19 مارس  رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى األولى 

والسيما املادة 4 منه ؛

 1435 شوال  من   11 في  الصادر   2.14.478 رقم  املرسوم  وعلى 
التعمير  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2014 أغسطس   8(

وإعداد التراب الوطني؛

وعلى املرسوم رقم 2.14.196 الصادر في 4 جمادى اآلخرة 1435 
)4 أبريل 2014( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الس3نى وسياسة 

املدينة،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

التراب  إعداد  وزيرة  املنصوري،  الزهراء  فاطمة  السيدة  تمارس 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، االختصاصات املسندة، 
التراب  وإعداد  بالتعمير  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  التوالي،  على 
الوطني والسلطة الحكومية املكلفة بالس3نى وسياسة املدينة بموجب 
النصوص الجاري بها العمل، والسيما املرسومين املشار إليهما أعاله 
 )2014 )8 أغسطس   1435 11 من شوال  في  الصادر   2.14.478 رقم 

ورقم 2.14.196 الصادر في 4 جمادى اآلخرة 1435 )4 أبريل 2014(.

املادة الثانية

وسياسة  واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  تتولى 
املدينة السلطة على :

الهياكل املركزية والالممركزة املحدثة بموجب املرسومين  - مجموع 
السالفي الذكر رقم 2.14.478 ورقم 2.14.196 ؛

- معاهد تكوين التقنيين املتخصصين في التعمير والهندسة املعمارية 
والبناء والهندسة املدنية.

املادة الثالثة

التراب  إعداد  وزيرة  املنصوري،  الزهراء  فاطمة  السيدة  تمارس 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة، وصاية الدولة على جميع 
املكلفة  الحكومية  السلطة  لوصاية  الخاضعة  العمومية  املؤسسات 
النصوص  بموجب  بالس3نى  املكلفة  الحكومية  والسلطة  بالتعمير 

الجاري بها العمل وعلى مجموعة التهيئة »العمران«.

املادة الرابعة

يسند إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة 
املدينة تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به 

ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.
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22س م)لقم)5ر8. ).))صادل)في)5 )2ن)ل2 ع)بر 5)ر55  ) ))تكأ 22) )2)) 

بلبح2ي) بلأنم ة) بلفالحة) بلص د) باخأصاصات) زي2) يأعلق)

بلق2 ية) بمل اه) بلغابات.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 4 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى األولى 1430 

املديريات  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد  املتعلق   )2009 ماي   21(

املركزية لوزارة الفالحة والصيد البحري - قطاع الفالحة، كما وقع 

تغييره وتتميمه؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى اآلخرة 1437 

الفالحة  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2016 مارس   24(

والصيد البحري - قطاع الصيد البحري؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 

2005( بتحديد اختصاصات وتنظيم املندوبية السامية  )فاتح فبراير 

للمياه والغابات ومحاربة التصحر،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

يمارس السيد محمد صديقي، وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية 

القروية واملياه والغابات، االختصاصات املسندة، على التوالي، إلى السلطة 

البحري  بالصيد  املكلفة  الحكومية  والسلطة  بالفالحة  املكلفة  الحكومية 

إليهما  املشار  املرسومين  سيما  وال  العمل،  بها  الجاري  النصوص  بموجب 

أعاله رقم 2.09.168 الصادر في 25 من جمادى األولى 1430 )21 ماي 2009(، 

ورقم 2.15.890 الصادر في 14 من جمادى اآلخرة 1437 )24 مارس 2016(.

باملياه  املكلفة  السلطة  إلى  املسندة  االختصاصات  يمارس  كما 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  بموجب  التصحر  ومحاربة  والغابات 

 رقم 2.04.503 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 )فاتح فبراير 2005(

إلى حين دخول القانون رقم 52.20 املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية 

للمياه والغابات حيز التنفيذ.

املادة الثانية

أعاله،  األولى  املادة  في  عليها  املنصوص  االختصاصات  على  عالوة 

 يتولى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات، 

حيز   52.20 رقم  الذكر  السالف  القانون  دخول  تاريخ  من  ابتداء 

الوطنية  الثروة  حماية  مجاالت  في  الدولة  سياسة  إعداد  التنفيذ، 

الغابوية ومواردها واملحافظة عليها وتثمينها وتنميتها املستدامة، وكذا 

وذلك  املحمية،  املناطق  وإدارة  وإحداث  التصحر  محاربة  مجال  في 

بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات املعنية.

املادة الثالثة

واملياه  القروية  والتنمية  البحري  والصيد  الفالحة  وزير  يتولى 

والغابات السلطة على مجموع الهياكل املركزية والالممركزة املحدثة 

بموجب املرسومين السالفي الذكر رقم 2.09.168 ورقم 2.15.890.

والالممركزة  املركزية  الهياكل  مجموع  على  السلطة  يتولى  كما 

حين  إلى   2.04.503 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  بموجب  املحدثة 

دخول القانون املذكور رقم 52.20 حيز التنفيذ.

املادة الرابعة

البحري  والصيد  الفالحة  وزير  صديقي،  محمد  السيد  يمارس 

 والتنمية القروية واملياه والغابات، وصاية الدولة على جميع املؤسسات

بالفالحة  املكلفة  الحكومية  السلطة  لوصاية  الخاضعة  العمومية 

والصيد البحري واملياه والغابات بموجب النصوص الجاري بها العمل.

املادة الخامسة

يسند إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه 

والغابات تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به 

ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

واملياه والغابات،

اإلمضاء : محمد صديقي.
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ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) 5ر8. ).)) لقم) 22س م)

) ))تكأ 22) )2)()يأعلق)باخأصاصات) زي2)بإلد2اج)بالقأصادي)

 بملقا لة)بلصغ2ى) بلتشغ ل) بل3فاءبت.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

 وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال

الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى األولى 1436 )19 مارس 2015(، 

وال سيما املادة 4 منه ؛

 1435 شعبان  من   20 في  الصادر   2.14.280 رقم  املرسوم  وعلى 

التشغيل  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2014 يونيو   18(

والشؤون االجتماعية؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 

)فاتح فبراير 2005( بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة املكلفة 

بالتكوين املنهي؛

 1437 شوال  من   29 في  الصادر   2.16.533 رقم  املرسوم  وعلى 

الصناعة  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2016 أغسطس   3(

والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره وتتميمه،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

يمارس السيد يونس السكوري وبحسو، وزير اإلدماج االقتصادي 

واملقاولة الصغرى والتشغيل وال3فاءات، االختصاصات املسندة إلى 

بموجب  االجتماعية  والشؤون  بالتشغيل  املكلفة  الحكومية  السلطة 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  والسيما  العمل،  بها  الجاري  النصوص 

يونيو2014(،   18(  1435 شعبان  من   20 في  الصادر   2.14.280 رقم 

ماعدا االختصاصات املتعلقة بالحماية االجتماعية.

كما يمارس  االختصاصات املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة 

بالتكوين املنهي بموجب النصوص الجاري بها العمل، وال سيما املرسوم 

املشار إليه أعاله رقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 

)فاتح فبراير 2005(.

املادة الثانية

عالوة على االختصاصات املنصوص عليها في املادة األولى أعاله، يتولى 

وال3فاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج   وزير 

واملقاول  جدا  الصغيرة  باملقاولة  املتعلقة  االختصاصات  ممارسة 

والتجارة  بالصناعة  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  املسندة  الذاتي 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  بموجب  الرقمي  واالقتصاد  واالستثمار 

رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 )3 أغسطس 2016(.

املادة الثالثة

والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  وزير  يتولى 

املحدثة  والالممركزة  املركزية  الهياكل  على  السلطة  وال3فاءات 

بالحماية  املكلفة  الهياكل  ماعدا   2.14.280 رقم  املرسوم  بموجب 

االجتماعية، وبموجب املرسوم رقم 2.04.332.

املادة الرابعة

يمارس السيد يونس السكوري وبحسو، وزير اإلدماج االقتصادي 

 واملقاولة الصغرى والتشغيل وال3فاءات، وصاية الدولة على املؤسسات

بالتشغيل  املكلفة  الحكومية  السلطة  لوصاية  الخاضعة  العمومية 

والشؤون االجتماعية باستثناء الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

ولوصاية السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي.

املادة الخامسة

يسند إلى وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل 

وال3فاءات تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل 

به ابتداء من  8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى 

والتشغيل وال3فاءات،

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.
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22س م)لقم)6ر8. ).))صادل)في)5 )2ن)ل2 ع)بر 5)ر55  

) ))تكأ 22) )2)()يأعلق)باخأصاصات) زي2)بلصناعة) بلأجالة

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 4 منه ؛

 1437 شوال  من   29 في  الصادر   2.16.533 رقم  املرسوم  وعلى 

الصناعة  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2016 أغسطس   3(

والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره وتتميمه،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

يمارس السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، االختصاصات 

والتجارة  بالصناعة  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى   املسندة 

واالستثمار واالقتصاد الرقمي بموجب النصوص الجاري بها العمل، 

 والسيما املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.16.533 الصادر في 29 من 

املتعلقة  االختصاصات  عدا  ما   ،)2016 أغسطس   3(  1437 شوال 

باالستثمار واالقتصاد الرقمي واملقاولة الصغيرة جدا واملقاول الذاتي.

املادة الثانية

الهياكل  مجموع  على  السلطة  والتجارة  الصناعة  وزير  يتولى 

الذكر  السالف  املرسوم  بموجب  املحدثة  والالممركزة  املركزية 

رقم 2.16.533.

املادة الثالثة

وصاية  والتجارة،  الصناعة  وزير  مزور،  رياض  السيد  يمارس 

السلطة  لوصاية  الخاضعة  العمومية  املؤسسات  جميع  على  الدولة 

الحكومية املكلفة بالصناعة والتجارة، ماعدا الوكالة املغربية لتنمية 

االستثمارات والصادرات.

املادة الرابعة

يسند إلى وزير الصناعة والتجارة تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر 

بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) 7ر8. ).)) لقم) 22س م)

بلس احة) باخأصاصات) زي2ة) يأعلق) تكأ 22) )2)() (( (

 بلصناعة)بلأقل دية) بالقأصاد)بالجأماعي) بلأضا2ني.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 4 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.08.651 الصادر في 21 من جمادى اآلخرة 1430 

املكلفة  الوزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2009 يونيو   15(

بالسياحة؛

 1432 األولى  7 جمادى  في  الصادر   2.10.379 رقم  املرسوم  وعلى 

2011( بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة املكلفة  )11 أبريل 

بالصناعة التقليدية،
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رسم ما يلي :

املـادة األولى

تمارس السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة 
املسندة،  االختصاصات  والتضامني  االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية 
والسلطة  بالسياحة  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  التوالي،  على 
الحكومية املكلفة بالصناعة التقليدية، بموجب النصوص الجاري بها 
العمل، والسيما املرسومين املشار إليهما أعاله رقم 2.08.651 الصادر 
 2.10.379 ورقم   )2009 يونيو   15(  1430 اآلخرة  جمادى  من   21 في 

الصادر في 7 جمادى األولى 1432 )11 أبريل 2011(.

املادة الثانية

أعاله،  األولى  املادة  في  عليها  املنصوص  االختصاصات  على  عالوة 
االجتماعي  واالقتصاد  التقليدية   والصناعة  السياحة  وزيرة  تتولى 

والتضامني :

- إعداد االستراتيجية الوطنية والبرامج لتنمية االقتصاد االجتماعي 
والتضامني بتنسيق مع القطاعات املعنية ؛

 - تنسيق السياسات والبرامج العمومية في مجال االقتصاد االجتماعي 
والتضامني وتتبع تنفيذها.

املادة الثالثة

تتولى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
والتضامني السلطة على مجموع الهياكل املركزية والالممركزة املحدثة 

بموجب املرسومين السالفي الذكر رقم 2.08.651 ورقم 2.10.379.

املادة الرابعة

 يفوض إلى السيدة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة 
الدولة  التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني، ممارسة وصاية 

على م3تب تنمية التعاون.

املادة الخامسة

 يسند إلى وزيرة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
والتضامني تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل 

به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 وزيرة السياحة والصناعة التقليدية

واالقتصاد االجتماعي والتضامني،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء عمور.

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) 8ر8. ).)) لقم) 22س م)

بلعالي) بلأعل م) باخأصاصات) زي2) يأعلق) تكأ 22) )2)() (( (

 بلبحث)بلعلمي) بالبأكال.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 4 منه ؛

 1434 اآلخر  ربيع   8 في  الصادر   2.12.790 رقم  املرسوم  وعلى 

)19 فبراير 2013( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التعليم العالي 

والبحث العلمي وتكوين األطر،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

يمارس السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث 

العلمي واالبتكار، االختصاصات املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة 

النصوص  بموجب  األطر،  وتكوين  العلمي  والبحث  العالي  بالتعليم 

الجاري بها العمل، والسيما املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.12.790 

الصادر في 8 ربيع اآلخر 1434 )19 فبراير 2013(.

املادة الثانية

السلطة  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  يتولى 

الذكر  السالف  املرسوم  بموجب  املحدثة  الهياكل  مجموع  على 

رقم 2.12.790.

املادة الثالثة

يمارس السيد عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث 

العمومية  املؤسسات  جميع  على  الدولة  وصاية  واالبتكار،  العلمي 

الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية املكلفة بالتعليم العالي والبحث 

العلمي وتكوين األطر.
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املادة الرابعة

تنفيذ  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي  التعليم  وزير  إلى  يسند 

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم  هذا 

8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير التعليم العالي والبحث العلمي واالبتكار،

اإلمضاء : عبد اللطيف ميراوي.

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) 9ر8. ).)) لقم) 22س م)

) ))تكأ 22) )2)()يأعلق)باخأصاصات) زي2ة)بالنأقا5)بلطاقي)

 بلأنم ة)بملسأدب2ة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 4 منه ؛

 1435 شوال  من   11 في  الصادر   2.14.541 رقم  املرسوم  وعلى 

الطاقة  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2014 أغسطس   8(

تغييره  وقع  كما  واملعادن،  الطاقة  قطاع   - والبيئة  واملاء  واملعادن 

وتتميمه؛

 1436 صفر  من   30 في  الصادر   2.14.758 رقم  املرسوم  وعلى 

املكلفة  الوزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2014 ديسمبر   23(

بالبيئة، كما وقع تتميمه ؛

 1415 18 من شعبان  في  2.93.1011 الصادر  وعلى املرسوم رقم 

)20 يناير 1995( املتعلق بإعادة تنظيم الهيئات املكلفة باملحافظة على 

البيئة وتحسينها،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

والتنمية  الطاقي  االنتقال  وزيرة  بنعلي،  ليلى  السيدة  تمارس 

املستدامة، االختصاصات املسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية 

املكلفة بالطاقة واملعادن والسلطة الحكومية املكلفة بالبيئة بموجب 

النصوص الجاري بها العمل، والسيما املرسومين املشار إليهما أعاله 

 )2014 )8 أغسطس   1435 11 من شوال  في  الصادر   2.14.541 رقم 

ورقم 2.14.758 الصادر في 30 من صفر 1436 )23 ديسمبر 2014(.

املادة الثانية

تتولى وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة السلطة على مجموع 

السالفي  املرسومين  بموجب  املحدثة  والالممركزة  املركزية   الهياكل 

الذكر رقم 2.14.541 ورقم 2.14.758.

املادة الثالثة

املجلس  رئاسة  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  وزيرة   تتولى 

 الوطني للبيئة املحدث بموجب املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.93.1011 

الصادر في 18 من شعبان 1415 )20 يناير 1995(.

املادة الرابعة

والتنمية  الطاقي  االنتقال  وزيرة  بنعلي،  ليلى  السيدة  تمارس 

املستدامة، وصاية الدولة على جميع املؤسسات العمومية الخاضعة 

بموجب  واملعادن  بالطاقة  املكلفة  الحكومية  السلطة  لوصاية 

النصوص الجاري بها العمل.

كما تمارس وصاية الدولة على الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية، 

إلى حين تغيير املرسوم املتخذ لتطبيق القانون املحدث لها.

املادة الخامسة

تنفيذ  املستدامة  والتنمية  الطاقي  االنتقال  وزيرة  إلى  يسند 

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم  هذا 

8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة،

اإلمضاء : ليلى بنعلي.
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22س م)لقم)852. ).))صادل)في)5 )2ن)ل2 ع)بر 5)ر55  

) ))تكأ 22) )2)()يأعلق)باخأصاصات) زي2)بلنقل) بلل جيست ك

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 4 منه ؛

 1441 رجب   2 في  الصادر   2.19.1094 رقم  املرسوم  وعلى 

)26 فبراير 2020( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

واللوجيستيك،  النقل  وزير  الجليل،  عبد  محمد  السيد  يمارس 

السلطة  إلى  املسندة  واللوجيستيك  بالنقل  املتعلقة  االختصاصات 

بموجب  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  بالتجهيز  املكلفة  الحكومية 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  والسيما  العمل،  بها  الجاري  النصوص 

رقم 2.19.1094 الصادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير 2020(.

إلى  املسندة  املدني  بالطيران  املتعلقة  االختصاصات  يمارس  كما 

السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز والنقل بموجب النصوص الجاري 

بها العمل، والسيما املرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 

التجهيز  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2008 أغسطس   4(

والنقل.

املادة الثانية

يتولى وزير النقل واللوجيستيك السلطة على :

التجارية  املالحة  ومديرية  واللوجيستيك،  البري  النقل  - مديرية 

 ،2.19.1094 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  بموجب  املحدثتين 

والهياكل التابعة لهما ؛

من   4 املادة  بموجب  املحدثة  املدني  للطيران  العامة  - املديرية 

املرسوم السالف الذكر رقم 2.06.472، والهياكل التابعة لها.

التجهيز  وزير  مع  مشتركة  وب3يفية  انتقالية،  بصفة  يتولى،  كما 

واملاء، السلطة على ال3تابة العامة، واملفتشية العامة، واملديرية العامة 

العام  واملجلس  واإلدارية،  التقنية  والشؤون  واملوارد  لالستراتيجية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، املحدثة بموجب املرسوم السالف 

 الذكر رقم 2.19.1094، وذلك في انتظار صدور النصوص التنظيمية

واختصاصات  واملاء  التجهيز  وزارة  وتنظيم  باختصاصات  املتعلقة 

وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك.

املادة الثالثة

واللوجيستيك،  النقل  وزير  الجليل،  عبد  محمد  السيد  يمارس 

وصاية الدولة على :

- جميع املؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية 

املكلفة بالنقل واللوجيستيك ؛

لتنمية  املغربية  والوكالة  الحديدية  للس3ك  الوطني  امل3تب   -

األنشطة اللوجيستي3ية إلى حين تغيير النصوص املتعلقة بهما.

املادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير 

النقل واللوجيستيك ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) لقم) 85. ).)) 22س م)

) ))تكأ 22) )2)()يأعلق)باخأصاصات) زي2)بلشباب) بلثقافة)

 بلأ بصل.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛
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 وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال 

الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى األولى 1436 )19 مارس 2015(، 

والسيما املادة 4 منه ؛

 1427 شوال  من   18 في  الصادر   2.06.328 رقم  املرسوم  وعلى 

)10 نوفمبر 2006( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛

 1429 األول  ربيع   3 في  الصادر   2.06.782 رقم  املرسوم  وعلى 

)11 مارس 2008( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة االتصال؛ 

 1434 رجب   10 في  الصادر   2.13.254 رقم  املرسوم  وعلى 

)21 ماي 2013( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

والثقافة  الشباب  وزير  بنسعيد،  املهدي  محمد  السيد  يمارس 

والتواصل، االختصاصات املسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية 

بموجب  باالتصال  املكلفة  الحكومية  والسلطة  بالثقافة  املكلفة 

النصوص الجاري بها العمل، والسيما املرسومين املشار إليهما أعاله 

 )2006 نوفمبر   10(  1427 شوال  من   18 في  الصادر   2.06.328 رقم 

ورقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع األول 1429 )11 مارس 2008(.

     كما يمارس االختصاصات املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة 

بالشباب والرياضة بموجب املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.13.254 

االختصاصات  ماعدا   ،)2013 ماي   21(  1434 رجب   10 في  الصادر 

املتعلقة بالرياضة وبرياض األطفال.

املادة الثانية

مجموع  على  السلطة  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  يتولى 

 2.06.328 رقم  الذكر  السالفي  املرسومين  بموجب  املحدثة  الهياكل 

ورقم 2.06.782.

كما يتولى السلطة على الهياكل املحدثة بموجب املرسوم السالف 

ورياض  بالرياضة  املكلفة  الهياكل  ماعدا   ،2.13.254 رقم  الذكر 

األطفال.

املادة الثالثة

والثقافة  الشباب  وزير  بنسعيد،  املهدي  محمد  السيد  يمارس 

والتواصل، وصاية الدولة على جميع املؤسسات العمومية الخاضعة 

 لوصاية السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية املكلفة

باالتصال بموجب النصوص الجاري بها العمل.

املادة الرابعة

املرسوم  هذا  تنفيذ  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  إلى  يسند 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من  8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) ((.( .85( لقم) 22س م)

بلأضا2ن) باخأصاصات) زي2ة) يأعلق) تكأ 22) )2)() (( (

 بإلد2اج)بالجأماعي) برس2ة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 4 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى اآلخرة 1434 

)29 أبريل 2013( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن واملرأة 

واألسرة والتنمية االجتماعية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.449 الصادر في 19 من ذي الحجة 1437 

)21 سبتمبر 2016( بإعادة تنظيم املعهد الوطني للعمل االجتماعي،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

تمارس السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي 

 واألسرة، االختصاصات املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة بالتضامن 

بها  الجاري  النصوص  بموجب  االجتماعية  والتنمية  واملرأة واألسرة 

في  الصادر   2.13.22 إليه أعاله رقم  العمل، والسيما املرسوم املشار 

18 من جمادى اآلخرة 1434 )29 أبريل 2013(.
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املادة الثانية

التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة السلطة على  تتولى وزيرة 

مجموع الهياكل املحدثة بموجب املرسوم السالف الذكر رقم 2.13.22 

وعلى املعهد الوطني للعمل االجتماعي.

املادة الثالثة

واإلدماج  التضامن  وزيرة  حيار،  عواطف  السيدة  تمارس 

االجتماعية  التنمية  وكالة  على  الدولة  وصاية  واألسرة،   االجتماعي 

وعلى مؤسسة التعاون الوطني.

املادة الرابعة

تنفيذ  واألسرة  االجتماعي  واإلدماج  التضامن  وزيرة  إلى  يسند 

من  ابتداء  به  ويعمل  الرسمية  بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم  هذا 

8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة،

اإلمضاء : عواطف حيار.

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) ((.( .858 لقم) 22س م)

بالخأصاصات) بلسلط) بعض) بأف يض) تكأ 22) )2)() (( (

باالستثمال) بملكلف) بلح3 2ة) لئيس) لدى) بملنأدب) بل زي2) إلى)

 بلأقائ ة) تق  م)بلس اسات)بلعم 2 ة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 90 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 10 منه ؛

 1437 شوال  من   29 في  الصادر   2.16.533 رقم  املرسوم  وعلى 

الصناعة  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2016 أغسطس   3(

والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 1434 شعبان  من   11 في  الصادر   2.13.253 رقم  املرسوم  وعلى 

)20 يونيو 2013( بشأن تحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة املنتدبة 

وقع  كما  والحكامة،  العامة  بالشؤون  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى 

تغييره وتتميمه،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  الجزولي،  محسن  السيد  إلى  يفوض 

العمومية،  السياسات  باالستثمار والتقائية وتقييم  املكلف  الحكومة 

مناخ  وتحسين  االستثمارات،  مجال  في  الدولة  سياسة  وتتبع  إعداد 

األعمال، والتقائية السياسات العمومية وتقييمها.

ولهذا الغرض يمارس : 

إلى  التوالي،  على  املسندة،  باالستثمار  املتعلقة  - االختصاصات 

العامة والحكامة، والسلطة  بالشؤون  املكلفة  السلطة الحكومية 

واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة  بالصناعة  املكلفة  الحكومية 

الرقمي بموجب النصوص الجاري بها العمل، وال سيما املرسومين 

املشار إليهما أعاله رقم 2.13.253 الصادر في 11 من شعبان 1434 

)20 يونيو 2013( ورقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 

)3 أغسطس 2016( ؛

وتقييمها  العمومية  السياسات  بالتقائية  املتعلقة  - االختصاصات 

وبمناخ األعمال، املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة بالشؤون 

العامة والحكامة بموجب املرسوم السالف الذكر رقم 2.13.253.

املادة الثانية

باالستثمار  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  يتولى 

املكلفة  الهياكل  على  السلطة  العمومية  السياسات  وتقييم  والتقائية 

األعمال  وبمناخ  وباالستثمار  العمومية  السياسات  وتتبع  بالتقائية 

املحدثة تطبيقا للمرسوم السالف الذكر رقم 2.13.253.

املادة الثالثة

رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  الجزولي،  محسن  السيد  يمارس 
العمومية،  السياسات  باالستثمار والتقائية وتقييم  املكلف  الحكومة 
وصاية الدولة على الوكالة املغربية لالستثمارات والصادرات إلى حين 
 1439 األول  ربيع  من   25 في  الصادر   2.17.763 رقم  املرسوم  تغيير 
بموجبه  املحدثة   60.16 رقم  القانون  بتطبيق   )2017 ديسمبر   14(

الوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات.
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املادة الرابعة

رئيس  مارس  عائق،  عاقه  أو  الجزولي  محسن  السيد  تغيب  إذا 

الحكومة وحده االختصاصات والسلط املفوضة إليه.

املادة الخامسة

إلى الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار  يسند 

والتقائية وتقييم السياسات العمومية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر 

بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة

 املكلف باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية،

اإلمضاء : محسن الجزولي.

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) ((.( .859 لقم) 22س م)

بالخأصاصات) بلسلط) بعض) بأف يض) تكأ 22) )2)() (( (

إلى)بل زي2)بملنأدب)لدى)لئيس)بلح3 2ة)بملكلف)بالعالقات)2ع)

بلبرملان،)بلناطق)بل2سمي)باسم)بلح3 2ة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 90 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادتين 10 و 16 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.12.582 الصادر في 18 من ربيع األول 1434 

املكلفة  الوزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2013 يناير   30(

بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  بايتاس،  مصطفى  السيد  إلى  تفوض 

باسم  الرسمي  الناطق  البرملان،  مع  بالعالقات  املكلف  الحكومة 

السلطة  إلى  املسندة  والسلط  االختصاصات  ممارسة  الحكومة، 

بموجب  املدني  واملجتمع  البرملان  مع  بالعالقات  املكلفة  الحكومية 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  والسيما  العمل،  بها  الجاري  النصوص 

رقم 2.12.582 الصادر في 18 من ربيع األول 1434 )30 يناير 2013(.

عالوة على ذلك، يتولى مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة.

املادة الثانية

مع  بالعالقات  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  يتولى 

البرملان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السلطة على الهياكل املحدثة 

بموجب املرسوم السالف الذكر رقم 2.12.582.

املادة الثالثة

رئيس  مارس  عائق،  عاقه  أو  بايتاس  مصطفى  السيد  تغيب  إذا 

الحكومة وحده االختصاصات والسلط املفوضة إليه.

املادة الرابعة

بالعالقات  املكلف  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 

مع البرملان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تنفيذ هذا املرسوم الذي 

ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة 

 املكلف بالعالقات مع البرملان، 

الناطق الرسمي باسم الحكومة،

اإلمضاء : مصطفى بايتاس.
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ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) ((.( .852 لقم) 22س م)

) ))تكأ 22) )2)()بأف يض)بعض)بالخأصاصات) بلسلط)إلى)

بل زي2ة)بملنأدبة)لدى)لئيس)بلح3 2ة)بملكلفة)باالنأقا5)بل2قمي)

 إصالح)بإلدبلة).

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 90 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 10 منه ؛

وعلى الظهير الشريف رقم  1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 

)24 فبراير 1958( بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية، 

كما وقع تغييره وتتميمه؛

 1427 شوال  من   18 في  الصادر   2.06.82 رقم  املرسوم  وعلى 

تحديث  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2006 نوفمبر   10(

القطاعات العامة، كما وقع تغييره وتتميمه؛

 1437 شوال  من   29 في  الصادر   2.16.533 رقم  املرسوم  وعلى 

الصناعة  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2016 أغسطس   3(

والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره وتتميمه،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة  مزور،  غيتة  السيدة  إلى  تفوض 

ممارسة  اإلدارة،  وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة 

االختصاصات والسلط املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة بتحديث 

والسيما  العمل،  بها  الجاري  النصوص  بموجب  العامة  القطاعات 

املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.06.82 الصادر في 18 من شوال 1427 

)10 نوفمبر 2006(.

املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة  إلى  تفوض  كما 

املتعلقة  االختصاصات  ممارسة  اإلدارة  وإصالح  الرقمي  باالنتقال 

بالصناعة  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  املسندة  الرقمي  باالقتصاد 

الجاري  النصوص  بموجب  الرقمي  واالقتصاد  واالستثمار  والتجارة 

بها العمل، والسيما املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.16.533 الصادر 

في 29 من شوال 1437 )3 أغسطس 2016(.

املادة الثانية

باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة  تتولى 

الرقمي وإصالح اإلدارة السلطة على مجموع الهياكل املحدثة بموجب 

املرسوم السالف الذكر رقم 2.06.82.

املادة الثالثة

ربيع 25 من  في  الصادر   2.17.764 املرسوم رقم   طبقا ملقتضيات 

األول 1439 )14 ديسمبر 2017( بتطبيق القانون رقم 61.16 املحدثة 

بموجبه وكالة التنمية الرقمية، تمارس السيدة غيتة مزور، الوزيرة 

وإصالح  الرقمي  باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة 

اإلدارة، وصاية الدولة على وكالة التنمية الرقمية.

املادة الرابعة

رئيس  مارس  عائق،  عاقها  أو  مزور  غيتة  السيدة  تغيبت  إذا 

الحكومة وحده االختصاصات والسلط املفوضة إليها.

املادة الخامسة

باالنتقال  املكلفة  الحكومة  رئيس  لدى  املنتدبة  الوزيرة  إلى  يسند 

بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم  هذا  تنفيذ  اإلدارة  وإصالح  الرقمي 

الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة

املكلفة باالنتقال الرقمي وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : غيتة مزور.


