
  ) ��1998��ر  26( �1418ن ر���ن  27��در 	�  �2.97.1039ر�وم ر�م 

��داث ھ��� ������  �ن �'دارات �دى ا$���� ا�#��� ���"و��.ـ �ر�ن ا����و��ـ

___  

  الوزير األول،

  ة ؛) بإحداث األمانة العامة للحكوم1955ديسمرب  10( 1375من ربيع اآلخر  25بناء على الظهري الشريف الصادر يف    

) يف شأن النظام العام للوظيفة العمومية 1958فرباير  24( 1377شعبان  4الصادر يف  1.58.008وعلى الظهري الشريف رقم        

  منه ؛ 31و 27و 23والسيما الفصول 

ألمانة العامة ) املتعلق بتنظيم ا1985يناير  29( 1405مجادى األوىل  7بتاريخ  2.83.365وبعد االطالع على املرسوم رقم        

  (*) منه ؛ 2للحكومة والسيما املادة 

  ) ؛1998يناير  17( 1418من رمضان  18وبعد دراسة املشروع يف الس الوزاري اتمع يف        

  رسم ما يلي :   

  ل األولـصـالف

  امةـأحكام ع

  1المادة 

إلدارات حتدد مهامهم وشروط توظيفهم وترقيتهم يف الدرجة والرتبة حتدث لدى األمانة العامة للحكومة هيئة للمستشارين القانونيني ل       

  وفقا ألحكام هذا املرسوم.

  2المادة 

  يعهد إىل املستشارين القانونيني لإلدارات حتت سلطة األمني العامة للحكومة باملهام التالية :    

التحقق من مطابقتها ألحكام الدستور وعدم منافاا  القيام، من الوجهة القانونية بدراسة مجيع مشاريع القوانني واألنظمة قصد �

للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري ا العمل والسهر باخلصوص على التقيد مببدأ الفصل بني اال التشريعي واال التنظيمي 

  احملدد يف الدستور ؛

  اليت ال تدخل يف اختصاص وزارة معينة ؛ القيام إن اقتضى األمر ذلك بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية �

 أو السلطات احلكومية األخرى إىل األمني العامة للحكومة ؛األول حبث الفتاوى القانونية اليت يطلبها الوزير  �

يف االهتمام باتصال مع الوزارات املعنية بدراسة وإعداد تدوين وتبسيط النصوص التشريعية والتنظيمية قصد جعلها أكثر من ذي قبل  �

 متناول العموم بوجه عام والفاعلني بوجه خاص ؛

إجراء كل دراسة حبث وتأمل يف التطورات احلديثة اليت يعرفها جماال التشريع والتنظيم واليت من شأا أن تساعد على حترير تقارير  �

 تقييمية يف اال املقصود ؛

------------------------------------------------------------ ----------- 

  )2010 ماي 19( 1431 جمادى اآلخرة 4الصادر في  2- 09-677المرسوم رقم غير تنظيم األمانة العامة للحكومة بموجب (*) 



القيام بوصفهم مندوبني للحكومة مبؤازرة السلطات احلكومية حني دراسة مشاريع القوانني من لدن اللجان الربملانية الدائمة مىت  �

  لك.طلبت هذه السلطات ذ

  3 المادة    

  تشتمل هيئة املستشارين القانونيني لإلدارات على الدرجات الثالث التالية :         

  مستشار قانوين من الدرجة الثانية ؛ �

  مستشار قانوين من الدرجة األوىل ؛ �

 مستشار قانوين من الدرجة االستثنائية. �

  

يتخذ باقرتاح من األمني العامة للحكومة بعد استطالع رأي الوزير املكلف  وحيدد عدد املستشارين القانونيني لإلدارات مبرسوم         

  (*)باملالية.

  

  4 المادة

 - )2014 �و��و 14( 1435 �ن ر��	ن 16ا��	در ��  �2.14.194	��ر�وم رم  	و�����
 	(�م ����رھ
  ))ا��	دة ا�و��

  داللية املنفذة للمستشارين من الدرجة الثانية : حيدد على النحو التايل الرتتيب التسلسلي لألرقام االست        

  336الرتبة األوىل ........................................ الرقم االستداليل    

  374..... الرقم االستداليل .الرتبة الثانية ...................................   

  408....... الرقم االستداليل ........................الرتبة الثالثة ..........   

  441........ الرقم االستداليل ...الرتبة الرابعة .............................   

  477........ الرقم االستداليل ...الرتبة اخلامسة ...........................   

  514ستداليل ....... الرقم اال...الرتبة السادسة ............................   

  547...... الرقم االستداليل .......الرتبة السابعة ..........................   

  579...... الرقم االستداليل .......الرتبة الثامنة ...........................   

  611....... الرقم االستداليل .....الرتبة التاسعة ...........................   

  639...... الرقم االستداليل ........تبة العاشرة .........................الر    

   704........ الرقم االستداليل .شرة ........................احلادية عالرتبة  

  746شرة................................... الرقم االستداليل الثانية عالرتبة    

  779..... الرقم االستداليل ..........................الرتبة االستثنائية .....   

  

  

---------------------------------------------------------------------------- 

المرسوم رقم ) بتحديد عدد المستشارين القانونيين لإلدارات، المغير بموجب 1998فبراير  23( 1418من شوال  25الصادر في  2-98-191(*) المرسوم رقم 

  ).2010يناير  6( 1431من محرم  20الصادر في  2- 679-09



  5املادة 

  تشتمل درجة مستشار قانوين من الدرجة األوىل على ست رتب ختصص هلا األرقام االستداللية احلقيقية التالية :          

  704 الرتبة األوىل ....................................... الرقم االستداليل   

   746الرتبة الثانية ........................................ الرقم االستداليل    

  779الرتبة الثالثة ....................................... الرقم االستداليل    

  812الرتبة الرابعة ..................................... الرقم االستداليل    

  840مسة .................................... الرقم االستداليل الرتبة اخلا   

  870الرتبة السادسة .................................... الرقم االستداليل    

  

  6المادة 

  

  التالية :تمل درجة مستشار قانوين من الدرجة االستثنائية على أربع رتب ختصص هلا األرقام االستداللية احلقيقية شت         

  870الرتبة األوىل ........................................ الرقم االستداليل    

  890الرتبة الثانية ......................................... الرقم االستداليل    

  910الرتبة الثالثة ......................................... الرقم االستداليل    

  940رتبة الرابعة ....................................... الرقم االستداليل ال   

  

  الفصل الثاني

  توظيف وترقية المستشارين القانونيين لإلدارات

  7المادة 

  

ا��	دة  - )2010�	رس  26( 1431ر��  ا��ر  9ا��	در ��  �2.09.678	��ر�وم رم  	و�����
 	����رھ�م (
  ))ا�و��

ا��	دة  - )2013 ي�	 9( 1434 ةا��ر �ن #�	دى 28ا��	در ��  �2.13.391	��ر�وم رم  	(�م ����رھ
  ))ا�و��

  

  ن على :بعد النجاح يف مباراة يشارك فيها املرتشحون احلاصلو  ن من الدرجة الثانيةيوظف املستشارون القانونيو          

  الدكتوراه يف احلقوق أو دبلوم معرتف مبعادلته هلا ؛ -   

دبلوم الدراسات العليا املتخصصة أو املعمقة أو املاسرت أو املاسرت املتخصص يف احلقوق أو دبلوم معرتف مبعادلته إلحدى هذه  -   

أو يف إطار معترب يف  11الشهادات واملتوفرين على مخس سنوات، على األقل، من اخلدمة العمومية الفعلية يف إطار مرتب يف سلم األجور رقم 

  حكمه.



  8مادة ال

  

ا��	دة  - )2013 ي�	 9( 1434 ةا��ر �ن #�	دى 28ا��	در ��  �2.13.391	��ر�وم رم  	(�م ����رھ 
  ))ا�و��

  يشارك يف مباراة التوظيف املستشارون القانونيون املتدربون الذين مت حذفهم من هيئة املستشارين القانونيني. ال ميكن أن          

  9المادة 

�	رس  26( 1431ر��  ا��ر  9ا��	در ��  �2.09.672.09.672.09.672.09.678888	��ر�وم رم �'
	  ا�&%رة ا�و���م �م ����ر و���(  
  .)ا��	دة ا�و��-)2010

أعاله تدريبا مدته سنتني يتلقون خالله تكوينا  7يقضي املستشارون القانونيون الذين مت توظيفهم وفق الشروط احملددة يف املادة           

  ري والتطبيقي حيدد برناجمه وكيفيات تنظيمية بقرار لألمني العام للحكومة.قانونيا على املستوى النظ

  ويشاركون على إثر التدريب يف امتحان لألهلية املهنية. ويرسم الناجحون منهم يف هذا االمتحان بالرتبة الثالثة من الدرجة الثانية.           

غري الناجحني يف امتحان األهلية املهنية، ميكن إما إرجاعهم إىل أطرهم األصلية إن كانوا  وفيما خيص املستشارين القانونيني املتدربني           

  منتمني لإلدارة من قبل وإما إعفاؤهم.

أما املستشارون القانونيون املنتمون ألحد أطر املوظفني فيعاد ترتيبهم بعد الرتسيم يف الرتبة املنفذ هلا رقم استداليل يساوي رقمهم           

  االستداليل أو يفوقه مباشرة.

  10المادة 

ا��	دة  - )2013 ي�	 9( 1434 ةا��ر �ن #�	دى 28ا��	در ��  �2.13.391	��ر�وم رم  	(�م ����رھ
  ))ا�و��

بقرار يصدره من هذا املرسوم  12و 11و 9و  7وامتحان األهلية املهنية املنصوص عليها يف املواد  املباراةحتدد شروط وكيفية وبرنامج         

  .بالوظيفة العموميةاألمني العام للحكومة بعد استطالع رأي السلطة احلكومية املكلفة 

  11المادة 

ا��	دة -) )2010�	رس  26( 1431ر��  ا��ر  9ا��	در ��  �2.09.678	��ر�وم رم و�����
	  	(�م ����رھ
  ا�و��).

ا��	دة  - )2013 ي�	 9( 1434 ةا��ر #�	دى�ن  28ا��	در ��  �2.13.391	��ر�وم رم  	(�م ����رھ
  ))ا�و��

 - )2014 �و��و 14( 1435 �ن ر��	ن 16ا��	در ��  �2.14.194	��ر�وم رم  	و�����
 	(�م ����رھ
  ))ا��	دة ا�و��

  
  



  ميكن أن يعني يف الدرجة األوىل :         

بتون عن طريق االختيار بعد التقييد يف جدول الرتقية، املستشارون القانونيون من الدرجة الثانية البالغون الرتبة السابعة على األقل واملث -    

  س سنوات من األقدمية ذه الصفة ؛توفرهم على مخ

ا يف الدرجة الثانية رتبة هلا رقم استداليل يفوق الرقم األوىل. غري أن من بلغو  الرتبة األوىل من الدرجةويعني املعنيون باألمر يف          

ه يف االستداليل للرتبة األوىل من الدرجة األوىل، يعينون يف رتبة من هذه الدرجة تعادل أو تفوق مباشرة الرقم االستداليل الذين حصلوا علي

  الدرجة الثانية.

  هم القدمية إذا وقع تعيينهم برقم استداليل معادل.توحيتفظون يف حدود سنتني، باألقدمية املكتسبة يف رتب        

  

  من بني : مباراةعلى إثر  -   

o األساتذة الباحثني يف احلقوق املنتمني على األقل إلطار أساتذة التعليم العايل املساعدين من الدرجة "ب" ؛  

o  حكمه واحلاصلني على إحدى أو إلطار معترب يف 11املوظفني املنتمني على األقل إلطار مرتب يف سلم األجور رقم 

  سنة من اخلدمة يف هذا اإلطار. 12الشهادات يف احلقوق اليت تسمح بالتوظيف يف اإلطار املذكور واملثبتني قضاء 

يف ويعني املعنيون باألمر ويعاد ترتيبهم يف الدرجة األوىل برقم استداليل يساوي أو يفوق مباشرة الرقم االستداليل الذي كان هلم          

  هم األخرية إذا وقع تعيينهم برقم استداليل معادل.تإطارهم األصلي وحيتفظون باألقدمية املكتسبة يف رتب

  

  12المادة 

  

ا��	دة -) )2010�	رس  26( 1431ر��  ا��ر 9ا��	در ��  �2.09.678	��ر�وم رم  	�����
و 	����رھ�م (
  .)ا�و��

االختيار املستشارون القانونيون من الدرجة األوىل املثبتون ذه الصفة توفرهم على أقدمية مخس يلج الدرجة االستثنائية عن طريق           

  سنوات على األقل واملدرجة أمساؤهم يف جدول للرتقية حيدده األمني العام للحكومة باعتبار أهليتهم املهنية وسلوكهم يف العمل.

هم السابقة إذا تمن الدرجة االستثنائية وحيتفظون، يف حدود سنتني، باألقدمية املكتسبة يف رتب ويعني املعنيون باألمر يف الرتبة األوىل          

  وقع تعيينهم برقم استداليل معادل.

شارين القانونيني لإلدارات احملدد يف املرسوم رقم ميكن أن يعني يف الدرجة االستثنائية، بعد االنتقاء، يف حدود مخس عدد املست         

  ) كما مت تغيريه :1998فرباير  23( 1418من شوال  25الصادر يف  2.98.191

o  األساتذة الباحثون املنتمون على األقل إلطار أساتذة التعليم العايل من الدرجة "ب" احلاصلون على دكتوراه الدولة أو

  سنة على األقل من اخلدمة العمومية الفعلية؛ 20الدكتوراه يف احلقوق واملثبتون قضاء 



o  احلاصلون على  870ظفون املنتمون إىل إحدى الدرجات اليت يساوي أو يفوق رقمها االستداليل يف الرتبة األوىل املو

  سنة على األقل من اخلدمة العمومية الفعلية. 20واملثبتون قضاء  ،إحدى الشهادات العليا يف احلقوق

اوي رقمها االستداليل أو يفوق مباشرة الرقم االستداليل الذي كان هلم يف ويعني املعنيون باألمر ويعاد ترتيبهم يف الرتبة اليت يس          

  هم القدمية إذا مت تعيينهم يف رقم استداليل معادل.توحيتفظون، يف حدود سنتني، باألقدمية املكتسبة يف رتب .إطارهم األصلي

  13المادة 

  امللحق ذا املرسوم. 1من الدرجة الثانية وفقا للجدول رقم تتم الرتقية من رتبة إىل أخرى يف درجة مستشار قانوين            

  14المادة 

  تتم الرتقية من رتبة إىل أخرى بالنسبة إىل املستشارين القانونيني من الدرجة األوىل وفقا لألنساق التالية:          

  النسق السريع : سنتان ؛ 

  النسق املتوسط : سنتان ونصف ؛ 

  .النسق البطيء : ثالث سنوات 

  

  15المادة 

  حتدد بسنتني مدة الرتقية من رتبة إىل أخرى بالنسبة إىل املستشارين القانونيني من الدرجة االستثنائية.      

  16المادة 

  يتم تعيني املستشارين القانونيني لإلدارات وترسيمهم وترقيتهم يف الرتبة والدرجة بقرار لألمني العام للحكومة.        

  17المادة 

  اث.ميارس املستشارون القانونيون لإلدارات من الدرجتني الثانية واألوىل املهام املسندة إليهم ذا املرسوم داخل أقسام للدراسات واألحب         

  الفصل الثالث

  نظام التعويضات

  18المادة 
     

   يض عن التمثيل وتعويض عن السكن.يستفيد املستشارون القانونيون لإلدارات من تعويض خاص وتعويض عن التأطري وتعو          

  ويستفيد املستشارون القانونيون من الدرجة االستثنائية عالوة على ذلك من إعانة استثنائية.        

  امللحق ذا املرسوم. 2وحتدد املبالغ الشهرية للتعويضات املشار إليها أعاله يف اجلدول رقم         

  



  19المادة 

  أعاله يف اية كل شهر. 18املنصوص عليها يف املادة  تؤدى التعويضات         

  بينها وبني أية تعويضات أو مكافآت كيفما كان نوعها ما عدا التعويضات العائلية والتعويضات عن املصاريف.والميكن أن جيمع          

  الفصل الرابع

  أحكام انتقالية

  20المادة 

  

املستشارين القانونيني وبالرغم من مجيع األحكام النظامية املنافية، أن يدمج املوظفون  ميكن، ألجل التكوين األوىل هليئة           

  ذا :واملستخدمون املزاولون مهامهم يف تاريخ العمل ذا املرسوم باألمانة العامة للحكومة يف درجات اهليئة املذكورة بناء على طلب منهم إ

 أعاله ؛ 2وكانوا يضطلعون باملهام احملددة يف املادة  هلم صفة مكلفـني مبهمة لدى الوزير األول كانت �

كانوا يزاولون املهام املذكورة منذ عشر سنوات على األقل والسيما بصفة مكلفني بالدراسات وحاصلني على إجازة يف احلقوق منذ ما ال  �

  سنة. 15يقل عن 

يني باألمر يف اهليئة اجلديدة أقل فائدة من الوضعية اليت كانت هلم يف و ال جيوز بأي حال من األحوال أن تكون الوضعية املقررة للمعن         

  تاريخ إدماجهم.

  وتتخذ إجراءات تنفيذ هذه املادة بقرار يصدره األمني العام للحكومة بعد استطالع رأي الوزيرين املكلفني باملالية والشؤون اإلدارية.        

  21المادة 

ورد فيه إىل وزير املالية والتجارة والصناعة والصناعة  اينشر يف اجلريدة الرمسية وينسخ مجيع األحكام املنافية مليسند تنفيذ هذا املرسوم الذي    

  للحكومة كل واحد منهم فيما خيصه.التقليدية ووزير الصيد البحري والشؤون اإلدارية والعالقة مع الربملان واألمني العام 

  )1998يناير  26( 1418من رمضان  27وحرر بالرباط يف 

  عبد اللطيف الفياليل اإلمضاء :

  وقعه بالعطف :

  وزير المالية والتجارة والصناعة

  والصناعة التقليدية

  اإلمضاء : ادريس جطو

  وزير الصيد البحري والشؤون اإلدارية

  والعالقة مع البرلمان

  اإلمضاء : املصطفى ساهل

  األمين العام للحكومة

  اإلمضاء : عبد الصادق ربيع
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  الدرجات

  2011 مايابتداء من فاتح 

  التعويض عن السكن  اإلعانة االستثنائية  التعويض عن التمثيل  التعويض عن التأطير  التعويض الخاص
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