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 ص1ص)عامة

ا وصر) مصحة) قم ور) امللك) لجال ة) الخاص) ا طبيب) تذ6ين)

امللكي.

ظهير شريف رقم 1.22.40 صادر في 16 من ذي القعدة 1443 )16 يونيو 2022( 

بتعيين األستاذ لحسن بليــــمني طبيبا خاصا لجاللة امللك ومديرا ملصحة 

3715القصر امللكي ............................................................................................

فتح)اعتمادات)إضاف6ة) فائ 6)ميزا 6ة)ا تس6ير.

 )2022 1443 )13 يونيو  13 من ذي القعدة  2.22.410 صادر في  مرسوم رقم 

3715بفتح اعتمادات إضافية لفائدة ميزانية التسيير - التكاليف املشتركة... 

منطوة)ا تسريع)ا صناعي) ب1قنادل.

)2022 يونيو   9(  1443 القعدة  ذي   9 في  صادر   2.22.342 رقم   مرسوم 

بتغيير املرسوم رقم 2.21.957 الصادر في 18 من جمادى األولى 1443 

 ....... 3715)23 ديسمبر 2021( بإحداث منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل.

 ص1ص)خاصة

افوة)على)تصم6م)ا ته6ئة)قا نظام) عما ة)ا  ار)ا ب6ضاء.)-)امل1

املتذلق)به.

مرسوم رقم 2.22.333 صادر في 3 ذي القعدة 1443 )3 يونيو 2022( باملوافقة 

سيدي  مقاطعة  لتهيئة  املوضوعين  به  املتعلق  والنظام  التصميم  على 

في  أن  وباإلعالن  البيضاء  الدار  بعمالة  البيضاء  الدار  بجماعة  بليوط 

3717ذلك منفعة عامة..................................................................................... 



عدد 7100 -)16 ذو القعدة 1443 )16 يونيو 2022( الجريدة الرسمية6)7ذ  
صفحة صفحة

 ظام)م1ظفي)اإلدارات)ا ذامة

 ص1ص)خاصة

قزار6)ا شؤقن)الخارج6ة)قا تذاقن)اإلفريوي)قاملغاربة)املو6مين)بالخارج.

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير  قرار 
رقم 1133.22 صادر في 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022( بتتميم قرار 
وزير الشؤون الخارجية والتعاون رقم 2394.06 بتاريخ 5 شعبان 1427 
)30 أغسطس 2006( بشأن التعويض اإلجمالي عن تغيير محل اإلقامة 
3718املمنوح ألعوان وزارة الشؤون الخارجية والتعاون العاملين بالخارج...... 

بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  لوزير  قرار 
رقم 1134.22 صادر في 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022( بتتميم قرار 
بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير 
 )2020 يناير   29(  1441 اآلخرة  جمادى   3 في  الصادر   665.20 رقم 
3718املتعلق بالتعويض عن صوائر التمثيل................................................... 

ا س6اســات) قتو66ــم) قا توــائ6ــــة) باالستثمـــار) املكلفــة) ا ــ1زار6)

ا ذم1م6ة.

قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية وتقييم 

 1443 شوال  من   26 في  صادر   1509.22 رقم  العمومية  السياسات 

توظيف  مباراة  وبرامج  وإجراءات  شروط  بتحديد   )2022 ماي   27(

والتقائية  االستثمار  بوزارة  الثالثة  الدرجة  من  التقنيين  املساعدين 

3719وتقييم السياسات العمومية .................................................................. 

قرار للوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية وتقييم 

 1443 شوال  من   26 في  صادر   1510.22 رقم  العمومية  السياسات 

توظيف  مبارتي  وبرامج  وإجراءات  شروط  بتحديد   )2022 ماي   27(

والتقائية  االستثمار  بوزارة  والرابعة  الثالثة  الدرجتين  من  التقنيين 

3720وتقييم السياسات العمومية................................................................... 



5)7ذ الجريدة الرسميةعدد 7100 - 16 ذو القعدة 1443 )16 يونيو 2022( 

تذ6ين)ا طبيب)الخاص)لجال ة)امللك)قم ور)مصحة)ا وصر)امللكي

من  16 في  الصادر   1.22.40 رقم  الشريف  الظهير   بموجب 

بليــــمني  لحسن  األستاذ  عين   ،)2022 يونيو   16(  1443 القعدة  ذي 

من  ابتداء  امللكي،  القصر  ملصحة  ومديرا  امللك  لجاللة  خاصا  طبيبا 

16 من ذي القعدة 1443 )16 يونيو 2022(.

ذ66)  ا وذ 6) عي) من) ذ)) في) صادر) ((.((.6(1 رقم) مرس1م)

ميزا 6ة) إضاف6ة) فائ 6) اعتمادات) بفتح) ()(1(( و1 16) )ذ))

ا تس6ير)-)ا تكا 6ف)املشتركة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور وال سيما الفصلين 70 و 92 منه ؛

املالية،  لقانون   130.13 رقم  التنظيمي  القانون  من   60 املادة  وعلى 

الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.62 بتاريخ 14 من شعبان 1436 

)2 يونيو 2015( ؛

،2022 املالية  للسنة   76.21 رقم  املالية  قانون  من   19 املادة   وعلى 

جمادى  5 بتاريخ   1.21.115 رقم  الشريف  الظهير  بتنفيذه   الصادر 

األولى 1443 )10 ديسمبر 2021( ؛

من  28 في  الصادر   2.15.426 رقم  املرسوم  من   18 املادة   وعلى 

رمضان 1436 )15 يوليو 2015( املتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين املالية 

كما تم تغييره وتتميمه ؛

وبالنظر ملا تقتضيه املصلحة الوطنية من ضرورة ملحة ؛

وباقتراح من الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف 

بامليزانية ؛

وبعد إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان ؛

1443 9 ذي القعدة   وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد في 

)9 يونيو 2022 (،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تفتح برسم نفقات التسيير من امليزانية العامة عن السنة املالية 2022 

 16.000.000.000( درهم  مليار  عشر  ستة  مبلغها  إضافية  اعتمادات 

درهم(.

املادة الثانية

يقيد مبلغ االعتمادات املشار إليها في املادة األولى أعاله في الفصل 
1.2.1.3.0.13.000، وزارة االقتصاد واملالية - التكاليف املشتركة -.

واالستراتيجيات  االجتماعية  السياسات  دعم   :  197 البرنامج 
القطاعية واملشاريع املهيكلة.

الجهة 00 : املصالح املشتركة.

املشروع 30 : دعم أثمنة االستهالك واإلجراءات املواكبة.

السطر 10 : إعانة لصندوق املوازنة وللمكتب الوطني املنهي للحبوب 
والقطاني ....................................................... 16.000.000.000 درهم.

املادة الثالثة

يعرض هذا املرسوم على البرملان للمصادقة عليه في أقرب قانون 
للمالية.

املادة الرابعة

املكلف  واملالية  االقتصاد  وزيرة  لدى  املنتدب  الوزير  إلى  يسند 
بامليزانية تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 13 من ذي القعدة 1443 )13 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

 الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد

واملالية املكلف بامليزانية،

اإلمضاء : فوزي لقجع.

((1(( ذ66) )9)و1 16) ا وذ 6) 9)عي) في) )6ذ.)).))صادر)  مرس1م)رقم)
جمادى من) ((8 في) ا صادر) ((.((.957 رقم) املرس1م)  بتغ6ير)
ا تسريع) منطوة) بإح اث) ()(1(( ديسمبر) )ذ)) ذ66)  األقلى)

ا صناعي) ب1قنادل.

رئيس الحكومة،

الصناعي  التسريع  بمناطق  املتعلق   19.94 رقم  القانون  على  بناء 
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.1 بتاريخ 24 من شعبان 1415 

)26 يناير 1995(، كما تم تغييره وال سيما املادتين 2 و 3 منه ؛

1416 رجب  من   19 في  الصادر   2.95.562 رقم  املرسوم   وعلى 
بمناطق  املتعلق   19.94 رقم  القانون  لتطبيق   )1995 ديسمبر   12(

التسريع الصناعي وال سيما املادة 2 منه ؛

 ص1ص)عامة



عدد 7100 -)16 ذو القعدة 1443 )16 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 1)7ذ  

 وبعد االطالع على املرسوم رقم 2.21.957 الصادر في 18 من جمادى
الصناعي  التسريع  منطقة  بإحداث   )2021 ديسمبر   23(  1443 األولى 

لبوقنادل ؛

وباقتراح من اللجنة الوطنية ملناطق التسريع الصناعي ؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ 25 من شوال 1443 
)26 ماي 2022(،

رسم ما يلي :

املادة األولى

تنسخ مقتضيات املادة الثانية من املرسوم رقم 2.21.957 الصادر 
في 18 من جمادى األولى 1443 )23 ديسمبر 2021( املشار إليه أعاله، 

وتعوض على النحو التالي :

»املادة الثانية. - تقام منطقة التسريع الصناعي لبوقنادل على قطعة 

»أرضية بجماعة سيدي أبي القنادل بعمالة سال ذات الرسم العقاري 

»رقم R P3/25934، تبلغ مساحتها 28 هكتارا و 97 آرا و 6 سنتيارات، 

»كما هي محددة في التصميم امللحق بأصل هذا املرسوم وباإلحداثيات 

»التالية :

»الئحة)إح اث6ات)منطوة)ا تسريع)ا صناعي) ب1قنادل

XYاألنصاب
B.1379785.99390732.83

B.2379801.07390762.50

B.3379826.88390815.14

B.4379850.75390867.19

B.5379867.95390907.28

B.6379875.33390925.22

B.7379888.08390957.45

B.8379891.95390967.71

B.9379905.93391005.05

B.10379935.66391061.13

B.11379964.41391045.58

B.12380220.04390926.62

B.13380310.20390874.20

B.14380525.41390745.66
B.15380588.86390514.65
B.16380570.79390481.86
B.17380492.58390358.25
B.18380335.80390438.90
B.19380155.23390521.66
B.20379952.90390634.38
B.21379913.94390657.36
B.22379804.06390722.18

املادة الثالثة

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى كل 
من وزيرة االقتصاد واملالية ووزير الصناعة والتجارة، كل واحد منهما 

فيما يخصه.

وحرر بالرباط في 9 ذي القعدة 1443 )9 يونيو 2022(

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة االقتصاد واملالية،

اإلمضاء : نادية فتاح.

وزير الصناعة والتجارة،

اإلمضاء : رياض مزور.



7)7ذ الجريدة الرسميةعدد 7100 - 16 ذو القعدة 1443 )16 يونيو 2022( 

 ص1ص)خاصة

مرس1م)رقم)ذذذ.)).))صادر)في)ذ)عي)ا وذ 6)ذ66) )ذ)و1 16)))1)) 

املــ1ضـــ1عين) بـــه) املتذلق) قا نظــــام) ا تصم6ــم) علــى) افوـــة) باملــ1

ا ب6ضاء)بذما ة ا  ار) بل16ط)بجماعة)   ته6ئة)مواطذة)س6 ي)

ا  ار)ا ب6ضاء)قباإلعالن)أن)في)ع ك)منفذة)عامة.

رئيس الحكومة،

بناء على القانون التنظيمي رقم 113.14 املتعلق بالجماعات الصادر 

1436 20 من رمضان  1.15.85 بتاريخ   بتنفيذه الظهير الشريف رقم 

)7 يوليو 2015( ؛

وعلى القانون رقم 12.90 املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه الظهير 

 الشريف رقم 1.92.31 بتاريخ 15 من ذي الحجة 1412 )17 يونيو 1992(،

كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 وعلى املرسوم رقم 2.92.832 الصادر في 27 من ربيع اآلخر 1414

)14 أكتوبر 1993( بتطبيق القانون رقم 12.90 املشار إليه أعاله ؛

وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها 

املنعقد بتاريخ 4 فبراير 2021 ؛

خالل  البيضاء  الدار  بجماعة  املباشر  العلني  البحث  نتائج  وعلى 

الفترة املمتدة من 17 ماي إلى 16 يونيو 2021 ؛

 وعلى مداوالت مجلس جماعة الدار البيضاء املجتمع خالل دورته 

االستثنائية املنعقدة بتاريخ فاتح يوليو 2021 ؛

وعلى محضر اللجنة املكلفة بدراسة تعرضات العموم واقتراحات 

املجلس املنعقدة بتاريخ 9 مارس 2022 ؛

واإلسكان  والتعمير  الوطني  التراب  إعداد  وزيرة  من  وباقتراح 

وسياسة املدينة،

رسم ما يلي :

املادة األولى

املتعلق به  والنظام   AUC 02/2022 رقم  التصميم  على  يوافق 

البيضاء  الدار  بجماعة  بليوط  سيدي  مقاطعة  لتهيئة  املوضوعين 

بعمالة الدار البيضاء وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية

يسند إلى رئيس مجلس جماعة الدار البيضاء تنفيذ ما جاء في هذا 

املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 3 ذي القعدة 1443 )3 يونيو 2022(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة املدينة،

اإلمضاء : فاطمة الزهراء املنصوري.



عدد 7100 - 16 ذو القعدة 1443 )16 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 8)7ذ  

 ص1ص)خاصة

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي

واملغاربة املقيمين بالخارج

املو6مين) قاملغاربة) اإلفريوي) قا تذاقن) الخارج6ة) ا شؤقن) قرار) 1زير)

بالخارج)رقم))).ذذ)))صادر)في)))رمضان)ذ66) )6)أبريل)))1)) 

96.11ذ)  رقم) قا تذاقن) الخارج6ة) ا شؤقن) قزير) قرار) بتتم6م)

بتاريخ)5)شذبان)7)6) )1ذ)أغسطس)111)()بشأن)ا تذ1يض)

اإلجمالي)عن)تغ6ير)محل)اإلقامة)املمن1ح)ألع1ان)قزار6)ا شؤقن)

الخارج6ة)قا تذاقن)ا ذاملين)بالخارج.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 

بالخارج،

 2394.06 رقم  والتعاون  الخارجية  الشؤون  وزير  قرار  على  بناء 

التعويض  بشأن   )2006 أغسطس   30(  1427 شعبان   5 في  الصادر 

الشؤون  وزارة  ألعوان  املمنوح  اإلقامة  محل  تغيير  عن  اإلجمالي 

الخارجية والتعاون العاملين بالخارج، كما تم تتميمه،

قرر ما يلي :

املـادة األولـى

وزير  قرار  من  الثالثة  املادة  مقتضيات  التالي،  النحو  على  تتمم، 

الشؤون الخارجية والتعاون املشار إليه أعاله رقم 2394.06 الصادر 

في 5 شعبان 1427 )30 أغسطس 2006( :

»املادة الثالثة. - تحدد ................................................ كما يلي :

ا بل املنطوة

............................................................................................................

VI جمهورية بوروندي - جمهورية الطوغو.املنطقة ...........................

VII الباقي بدون تغييراملنطقة

املادة الثانية

من ابتداء  به  ويعمل  الرسمية،  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أبريل 2022.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

املو6مين قاملغاربة) اإلفريوي) قا تذاقن) الخارج6ة) ا شؤقن)  قرار) 1زير)

بالخارج)رقم))).6ذ)))صادر)في)))رمضان)ذ66) )6)أبريل)))1)) 

بتتم6م)قرار)قزير)ا شؤقن)الخارج6ة)قا تذاقن)اإلفريوي)قاملغاربة)

املو6مين)بالخارج)رقم)1).115)ا صادر)في)ذ)جمادى)اآلخر6))66) 

)9))وناور)1)1)()املتذلق)با تذ1يض)عن)ص1ائر)ا تمث6ل.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين 

بالخارج،

بناء على قرار وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة 

 1441 اآلخرة  جمادى   3 في  الصادر   665.20 رقم  بالخارج  املقيمين 

تم  كما  التمثيل،  صوائر  عن  بالتعويض  املتعلق   )2020 )29 يناير 

تتميمه،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تتمم على النحو التالي، مقتضيات املادة الثانية من قرار وزير الشؤون 

إليه  املشار  بالخارج  املقيمين  واملغاربة  اإلفريقي  والتعاون  الخارجية 

أعاله رقم 665.20 الصادر في 3 جمادى اآلخرة 1441 )29 يناير 2020( :

»املادة الثانية. - تصنف .................................................... كما يلي :

 ا بذثات)ا  بل1ماس6ة

قاملراكز)ا ونصل6ة

ا ذاصمة)-)م ونة)اإلقامة

 البعثات 

الدبلوماسية

..........................................................................املجموعة - أ -

..........................................................................املجموعة - ب -

..........................................................................املجموعة - ج -

.............................، بوجمبورا، لومي.املجموعة - د -

..........................................................................املجموعة - هـ -

جميع القنصليات العامةالقنصليات العامة

املادة الثانية

من ابتداء  به  ويعمل  الرسمية،  بالجريدة  القرار  هذا   ينشر 

فاتح أبريل 2022.

وحرر بالرباط في 2 رمضان 1443 )4 أبريل 2022(.

اإلمضاء : ناصر بوريطة.

 ظام)م1ظفي)اإلدارات)ا ذامة
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الوزارة املكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية

قرار) ل1زير)املنت ب)  ى)رئيس)الحك1مة)املكلف)باالستثمار)قا توائ6ة)

في) صادر) ((519.(( رقم) ا ذم1م6ة) ا س6اسات) قتو66م)

1))من)ش1ال)ذ66) )7))ماي)))1)()بتح و )شرقط)قإجراءات)

قبرامج)مبارا6)ت1ظ6ف)املساع ون)ا تون6ين)من)ا  رجة)ا ثا ثة)

ب1زار6)االستثمار))قا توائ6ة)قتو66م)ا س6اسات)ا ذم1م6ة.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية،

بناء على املرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 

 )25 نوفمبر 2011( بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف

في املناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.10.452 الصادر في 20 من ذي القعدة 1431 

املساعدين  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  بشأن   )2010 أكتوبر   29(

ال سيما وتتميمه،  تغييره  تم  كما  الوزارات،  بين  املشتركة   التقنيين 

املادة 10 منه ؛

وبعد تأشيرة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال 

الرقمي وإصالح اإلدارة،

قرر ما يلي :

املادة األولى

تفتح مباراة توظيف املساعدين التقنيين من الدرجة الثالثة بقرار 

السياسات  وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

العمومية، كلما دعت حاجيات املصلحة إلى ذلك.

ويمكن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل 

وإجراء  ومعالجتها،  الترشيح  طلبات  إيداع  في  السيما  املباراة،  تنظيم 

االختبارات.

املادة 2

يحدد في قرار فتح املباراة ما يلي :

- شروط املشاركة في املباراة وال سيما الشهادات العلمية والتخصصات 

املطلوبة وإن اقت�سى الحال الكفاءات واملهارات العلمية التي تتطلبها 

ممارسة الوظيفة املطلوب شغلها ؛

- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- عدد املناصب املتبارى بشأنها وعند االقتضاء املناصب املحتفظ 

بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

عنوان  وكذا  إيداعها  وكيفية  الترشيحات  إليداع  املحدد  األجل   -

املصلحة املكلفة باستقبالها ؛

- الئحة مقرات العمل التي سيعين فيها املترشحون الناجحون، كل 

ما كان ذلك في اإلمكان.

ينشر قرار فتح املباراة وجوبا خمسة عشر )15( يوما، على األقل، 

قبل آخر أجل إليداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة 

التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 

لوزارة االستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كما يمكن 

تعميمه ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.

املادة 3

الثالثة  الدرجة  من  التقنيين  املساعدين  توظيف  مباراة  تفتح 

من  املسلمة  املنهي   التأهيل  شهادة  على  الحاصلين  املترشحين  وجه  في 

للمرسوم  طبقا  الشهادة  هذه  لتسليم  املؤهلة  املؤسسات  طرف 

رقم 2.86.325 الصادر في 8 جمادى األولى 1407 )9 يناير 1987( بسن 

لها  املعادلة  الشهادات  إحدى  أو  املنهي،  التكوين  ملؤسسات  عام  نظام 

املحددة قائمتها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 4

بوابة  على  املباراة  الجتياز  املقبولين  املترشحين  الئحة  نشر  يتم 

التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 

لوزارة االستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويعتبر هذا 

النشر بمثابة استدعاء الجتياز االختبارات.

املادة 5

بينهم  من  األقل،  على  أعضاء،   )3( ثالثة  من   املباراة  لجنة  تتألف 

رئيس، يعينون بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية، من بين موظفين ينتمون إلى درجة أعلى 

من الدرجة املتبارى بشأنها، ويختارون بناء على كفاءاتهم ومؤهالتهم 

العلمية واملهنية في التخصصات املطلوبة.

خارج  من  آخرين  أعضاء  اللجنة  تضم  أن  االقتضاء  عند  ويمكن 

 اإلدارة يتم اختيارهم بناء على مؤهالتهم وما يتوفرون عليه من خبرة

في مواد االختبارات.

املادة 6

)3( أعضاء، على األقل،  الحراسة من ثالثة  أو لجان  تتألف لجنة 

املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  يعينون  رئيس،  بينهم  لكل لجنة من 

باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.



عدد 7100 -)16 ذو القعدة 1443 )16 يونيو 2022(الجريدة الرسمية 1)7ذ  

املادة 7

تشتمل املباراة على اختبار كتابي واختبار شفوي أو تطبيقي تحدد 

مواضيعهما ومددهما ومعامالتهما، كما يلي :

املذاملامل 6االختبارات

متعددة اختيارات  ذات  أسئلة  على  يشتمل   : كتابي   اختبار)

املتبارى  بالدرجة  املرتبطة  والوظائف  باملهام  تتعلق  أسئلة  أو  سؤال  أو 

اقتصادية  بمواضيع  أو  املطلوبة  بالتخصصات  عالقة  لها  أو  بشأنها 

واجتماعية وثقافية وعلمية.

3ساعتان )2(

: تناقش فيه لجنة املباراة مع املترشح مواضيع مختلفة  اختبار)شف1ي 

نفس  في  تطبيقي  الختبار  تخضعه  أو  املطلوب  التخصص  في  أسئلة  أو 

الوظائف  أو  املهام  ممارسة  على  قدرته  مدى  تقييم  بهدف  التخصص 

املرتبطة بالدرجة املتبارى بشأنها.

 ما بين 20

و 30 دقيقة
2

طبيعة  االختبارات  هذه  إطار  في  املطروحة  املواضيع  في  ويراعى 

املطلوب  بالدرجة  املرتبطة  الوظائف  أو  املهام  ممارسة  ومتطلبات 

شغلها .

املادة 8

وتعتبر   ،20 و   0 بين  تتراوح  عددية  نقطة  اختبار  كل  عن  تمنح 

إقصائية كل نقطة تقل عن 5 من 20.

املادة 9

يتأهل الجتياز االختبار الشفوي أو التطبيقي املترشحون الحاصلون 

على نقطة ال تقل عن 12 من 20 في االختبار الكتابي دون الحصول على 

نقطة إقصائية.

املادة 10

عدد  حدود  في  الناجحين،  املترشحين  الئحة  املباراة  لجنة  تحصر 

املناصب املتبارى بشأنها، والئحة االنتظار،مرتبين حسب االستحقاق، 

،20 12 من   من بين املترشحين الحاصلين على معدل عام ال يقل عن 

املادة 12  مقتضيات  مراعاة  مع  إقصائية،  نقطة  على  الحصول  دون 

من  28 في  الصادر   2.11.621 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم   من 

ذي الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011(.

املادة 11

مراعاة  مع  نهائية،  بصفة  املقبولين  املترشحين  الئحة  تحدد 

للسلطة  بقرار  االنتظار  الئحة  فيها  بما  أعاله،   10 املادة  مقتضيات 

الحكومية املكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، 

وعلى   www.emploi-public.ma العمومي  التشغيل  بوابة  على  ينشر 

وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلفة  للوزارة  اإللكتروني  املوقع 

السياسات العمومية، ويعلق بمقر الوزارة وباألماكن التي أجريت بها 

االختبارات.

املادة 12

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شوال 1443 )27 ماي 2022(.

اإلمضاء : محسن الجزولي.

 قرار) ل1زير)املنت ب)  ى)رئيس)الحك1مة)املكلف)باالستثمار)قا توائ6ة

في) صادر) ((5(1.(( رقم) ا ذم1م6ة) ا س6اسات) قتو66م)

1))من)ش1ال)ذ66) )7))ماي)))1)()بتح و )شرقط)قإجراءات)

قبرامج)مبارتي)ت1ظ6ف)ا تون6ين)من)ا  رجتين)ا ثا ثة)قا رابذة)

ب1زار6)االستثمار)قا توائ6ة)قتو66م)ا س6اسات)ا ذم1م6ة.

الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية؛

بناء على املرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 

)25 نوفمبر 2011( بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف 

في املناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛

 1426 شوال  من   29 في  الصادر   2.05.72 رقم  املرسوم  وعلى 

التقنيين  بهيئة  الخاص  األسا�سي  النظام  بشأن   )2005 ديسمبر   2(

املشتركة بين الوزارات، السيما املادتين 7و8 منه ؛

وبعد تأشيرة الوزيرة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة باالنتقال 

الرقمي وإصالح اإلدارة،

قرر مـــا يلـــــي :

املادة األولى

تفتح مبارتا توظيف التقنيين من الدرجتين الثالثة والرابعة بقرار 

السياسات  وتقييم  والتقائية  باالستثمار  املكلفة  الحكومية  للسلطة 

العمومية، كلما دعت حاجيات املصلحة إلى ذلك.

ويمكن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل 

وإجراء  ومعالجتها،  الترشيح  طلبات  إيداع  في  السيما  املباراة،  تنظيم 

االختبارات.

املادة 2

يحدد في قرار فتح املباراة ،وجوبا، ما يلي :

- شروط املشاركة في املباراة وال سيما الشهادات العلمية والتخصصات 

املطلوبة، وإن اقت�سى الحال الكفاءات واملهارات العلمية التي تتطلبها 

ممارسة الوظيفة املطلوب شغلها ؛
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- تاريخ ومكان إجراء االختبارات ؛

- عدد املناصب املتبارى بشأنها وعند االقتضاء املناصب املحتفظ 

بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛

عنوان  وكذا  ايداعها  وكيفية  الترشيحات  إليداع  املحدد  األجل   -

املصلحة املكلفة باستقبالها ؛

- الئحة مقرات العمل التي سيعين فيها املترشحون الناجحون، كل 

ما كان ذلك في اإلمكان.

ينشر قرار فتح املباراة وجوبا خمسة عشر )15( يوما، على األقل، 

قبل آخر أجل إليداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة 

التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 

لوزارة االستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كما يمكن 

تعميمه ونشره بكل الوسائل األخرى املتاحة.

املادة 3

تفتح مباراة توظيف التقنيين من الدرجة الثالثة في وجه املترشحين 

إحدى  طرف  من  املسلم  املتخصص  التقني  دبلوم  على  الحاصلين 

 2.86.325 رقم  للمرسوم  طبقا  املحدثة  املنهي  التكوين  مؤسسات 

عام  نظام  بسن   )1987 يناير   9(  1407 األولى  جمادى   8 في  الصادر 

املحددة  لها  املعادلة  الشهادات  إحدى  أو  املنهي،  التكوين  ملؤسسات 

قائمتها طبقا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 4

تفتح مباراة توظيف التقنيين من الدرجة الرابعة في وجه املترشحين 

مؤسسات  إحدى  طرف  من  املسلم  التقني  دبلوم  على  الحاصلين 

في  الصادر   2.86.325 رقم  للمرسوم  طبقا  املحدثة  املنهي  التكوين 

ملؤسسات  عام  نظام  بسن   )1987 يناير   9(  1407 األولى  جمادى   8

طبقا  قائمتها  املحددة  لها  املعادلة  الشهادات  إحدى  أو  املنهي،  التكوين 

للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل.

املادة 5

بوابة  على  املباراة  الجتياز  املقبولين  املترشحين  الئحة  نشر  يتم 

التشغيل العمومي  www.emploi-public.ma وعلى املوقع اإللكتروني 

لوزارة االستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، ويعتبر هذا 

النشر بمثابة استدعاء الجتياز االختبارات.

املادة 6

بينهم  من  األقل،  على  أعضاء،   )3( ثالثة  من  املباراة  لجنة  تتألف 

رئيس يعينون بقرار للسلطة الحكومية املكلفة باالستثمار والتقائية 

وتقييم السياسات العمومية، من بين موظفين ينتمون إلى درجة أعلى 

من الدرجة املتبارى بشأنها، ويختارون بناء على كفاءاتهم ومؤهالتهم 

العلمية واملهنية في التخصصات املطلوبة.

خارج  من  آخرين  أعضاء  اللجنة  تضم  أن  االقتضاء  عند  ويمكن 

اإلدارة يتم اختيارهم بناء على مؤهالتهم وما يتوفرون عليه من خبرة 

في مواد االختبارات.

املادة 7

)3( أعضاء، على األقل،  الحراسة من ثالثة  أو لجان  تتألف لجنة 

املكلفة  الحكومية  للسلطة  بقرار  يعينون  رئيس،  بينهم  لكل لجنة من 

باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية.

املادة 8

تطبيقي،  أو  شفوي  واختبار  كتابي  اختبار  على  املبارتان  تشتمل 

تحدد مواضيعهما ومددهما ومعامالتهما، كما يلي:

املذاملامل 6االختبارات

متعددة اختيارات  ذات  أسئلة  على  يشتمل   : كتابي   اختبار)

أو سؤال أو أسئلة تتعلق باملهام والوظائف املرتبطة بالدرجة املتبارى 

اقتصادية  بمواضيع  أو  املطلوبة  بالتخصصات  عالقة  لها  أو  بشأنها 

واجتماعية وثقافية وعلمية.

4ساعتان )2(

اختبار)شف1ي : تناقش فيه لجنة املباراة مع املترشح مواضيع مختلفة 

أو أسئلة في التخصص املطلوب أو تخضعه الختبار تطبيقي في نفس 

أو الوظائف  املهام  التخصص بهدف تقييم مدى قدرته على ممارسة 

املرتبطة بالدرجة املتبارى بشأنها.

ما بين 20 

و 30 دقيقة
3

في إطار هذه االختبارات املستوى  في املواضيع املطروحة  ويراعى 

املهام املطلوبة وكذا متطلبات ممارسة  التخصصات   العلمي وطبيعة 

أو الوظائف املرتبطة بالدرجة املطلوب شغلها .

حسب  معا  هما  أو  الفرنسية  أو  العربية  باللغة  االختبار  ويحرر 

طبيعة األسئلة املطروحة.

املادة 9

وتعتبر   ،20 و   0 بين  تتراوح  عددية  نقطة  اختبار  كل  عن  تمنح 

إقصائية كل نقطة تقل عن 5 من 20.
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املادة 10

يتأهل الجتياز االختبار الشفوي أو التطبيقي املترشحون الحاصلون 

على نقطة ال تقل عن 12 من 20 في االختبار الكتابي دون الحصول على 

نقطة إقصائية.

املادة 11

حدود  في  الناجحين،  املترشحين  الئحة  املباراة  لجنة  تحصر 

حسب  مرتبين  االنتظار،  والئحة  بشأنها،  املتبارى  املناصب  عدد 

االستحقاق، من بين املترشحين الحاصلين على معدل عام ال يقل عن 

12 من 20، دون الحصول على نقطة إقصائية، مع مراعاة مقتضيات 

في  الصادر   2.11.621 رقم  أعاله  إليه  املشار  املرسوم  من   12 املادة 

28 من ذي الحجة 1432 )25 نوفمبر 2011(.

املادة 12

مراعاة  ،مع  نهائية  بصفة  املقبولين  املترشحين  الئحة  تحدد 

للسلطة  بقرار  االنتظار،  الئحة  فيها  بما  أعاله،   11 املادة  مقتضيات 

الحكومية املكلفة باالستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، 

وعلى   www.emploi-public.ma العمومي  التشغيل  بوابة  على  ينشر 

املوقع اإللكتروني للوزارة، ويعلق بمقر الوزارة وباألماكن التي أجريت 

بها االختبارات. 

املادة 13

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 26 من شوال 1443 )27 ماي 2022(.

اإلمضاء : محسن الجزولي.


