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املطبعة الرسمية

بـــــــيـــــــــــان الــــنـــــشـــــــرات
فــــــي الخـــــــارج

الخارج  إلى  املوجهة  النشرات  يخص  فيما 
الجو  طريق  عن  أو  العادي  الطريق  عن 
إلــــــى  تضـــــاف  الســـريع،  الدولي  البريــــــد  أو 
يمنته  عليها  املنصوص  التعريفة  مبالغ 
فـــي  هـي محــــددة  كمـــــا  اإلرســــال  مصـــاريــــف 

النظام البريدي الجاري به العمل.

فــــي الـمــغــــرب
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الجاري بها العمل نشرها بالجريدة الرسمية
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املؤسسرت الجرضعیة واألحیرء الجرضعیة.

مرسوم رقم 2.21.10 صادر في فاتح رمضان 1442 )14 أبريل 2021( بتتميم 

املرسوم رقم 2.20.210 الصادر في 7 صفر 1442 )25 سبتمبر 2020( 

1411 رجب   2 في  الصادر   2.90.554 رقم  للمرسوم  واملتمم   املغير 

 ...... 2298)18 ینایر 1991( املتعلق باملؤسسات الجامعیة واألحیاء الجامعیة.

انتخرب ضندوبي األج اء.

قرار لوزير الشغل واإلدماج املنهي رقم 955.21 صادر في 23 من شعبان 1442 

)6 أبريل 2021( بشأن التواريخ واإلجراءات املتعلقة بانتخابات مندوبي 

 ..................................................................................................... 2298األجراء.

انتخرب ضمثلي املوظفي  في اللجر  اإلداا5ة املتسرو5ة األعمرء.

في  صادر   1010.21 رقم  اإلدارة  وإصالح  واملالية  االقتصاد  لوزير  قرار 

23 من شعبان 1442 )6 أبريل 2021( بتحديد تاريخ االقتراع النتخاب 

ممثلي املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املنصوص عليها 

األساسية  واألنظمة  العمومية  للوظيفة  العام  األسا�سي  النظام  في 

2299الخاصة بموظفي الجماعات الترابية ومستخدمي املؤسسات العامة.... 

املنشآت املنجمية. - انتخرب ضمثلي املستخدضي .

قرار لوزير الطاقة و املعادن و البيئة رقم 1011.21 صادر في 23 من شعبان 1442 

)6 أبريل 2021( بتحديد تاريخ انتخاب ممثلي املستخدمين في لجان 

2299النظام األسا�سي ومستخدمي املنشآت املنجمية..................................... 
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ض سوم اقم)1 . ).))صردا في فرتح اضمر ))    )  )بأ 15) )1)) 

    ( صف ) (7 في) الصردا  ((.(1.( 1 اقم) امل سوم  أتتميم 

املغير واملتمم للم سوم اقم) 91.11.)  ()(1(1 سبتمبر) ((1(

الصردا في)))اجب)     )8 )ینری ) 99 ()املتعلق أرملؤسسرت)

الجرضعیة واألحیرء)الجرضعیة.

رئيس الحكومة،

بعد االطالع على املرسوم رقم)2.20.210)الصادر في)7)صفر)1442 

)25)سبتمبر)2020()بتغيير وتتميم املرسوم رقم)2.90.554)الصادر في)

2)رجب)1411 )18)ینایر)1991()املتعلق باملؤسسات الجامعیة واألحیاء)

الجامعیة)؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي)

 1441 اآلخر) ربيع  (2 في) الصادر  (3337.19 رقم) العلمي  والبحث 

)29)نوفمبر)2019()بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب)

لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث)

العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)؛

وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)18)من شعبان)1442 

)فاتح أبريل)2021(،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

أحكام املادة الثانية من املرسوم املشار) على النحو التالي،) تتمم،)

إليه أعاله رقم)2.20.210)الصادر في)7)صفر)1442 )25)سبتمبر)2020())

 1411 رجب) (2 في) الصادر  (2.90.554 رقم) للمرسوم  واملتمم  املغير 

)18)يناير)1991():

»املادة الثانية.)-))يستمر العمل).......................)الجاري بها العمل.

»تسلم)................................................................)تسمياتها الجديدة.

»غير أن املدرسة العليا لألساتذة)-)التعليم التقني بالرباط تستمر،)

»وفق هذه التسمية،)في تسليم الشهادات الوطنية املطابقة لألسالك)

هذا) نشر  تاريخ  قبل  بها  املسجلين  الطلبة  إلى  املعتمدة،) »واملسالك 

»املرسوم بالجريدة الرسمية.«

املادة الثانية

يسند إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي)

والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي)

تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.)

وحرر بالرباط في فاتح رمضان)1442 )14)أبريل)2021(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية

والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي

املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

اإلمضاء : ادريس اعويشة.

ضن ((3 في) صردا  اقم) ).911) املنهي  واإلدضرج  الشغ1  لوز5    ق اا 

واإلج اءات) التواا5خ  بشأ   بأ 15) )1)() (6(     ( شعبر )

املتعلقة أرنتخرأرت ضندوبي األج اء.

وزير الشغل واإلدماج املنهي،

الصادر) الشغل  بمدونة  املتعلق  (65.99 رقم) القانون  على  بناء)

 1424 14)من رجب) بتاريخ) (1.03.194 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)11)سبتمبر)2003(،)وال سيما املواد)440)و)441)و)442)و)443)و)444 

و)447)منه)؛

1434 من محرم) (19 في) الصادر  (2.08.421  وعلى املرسوم رقم)

)16)يناير)2009()بشأن مدة انتداب مندوبي األجراء)؛

وعلى قرار وزير التشغيل والتكوين املنهي رقم)2288.08)الصادر في)

18)من ذي الحجة)1429 )17)ديسمبر)2008()بتطبيق أحكام املواد)440 

و)444)و)447)من مدونة الشغل واملتعلقة بانتخاب مندوبي األجراء)؛

وبعد استطالع رأي وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

 يعد املشغل اللوائح االنتخابية النتخاب مندوبي األجراء)قبل يوم

30)أبريل)2021.

نصوص عرضة



99))الجريدة الرسمية عدد)6978 -)2)رمضان)1442 )15)أبريل)2021(  

تلصق هذه اللوائح يوم)30)أبريل)2021.

تقدم التعرضات بشأن اللوائح االنتخابية داخل أجل)8)أيام ابتداء)

من)30)أبريل)2021)إلى غاية)7)ماي)2021.

املادة الثانية

اللوائح) على  األجراء) تعرضات  على  كتابة  بالرد  املشغل  يقوم 

إلى غاية (2021 أبريل) (30 من) أيام ابتداء) (10  االنتخابية داخل أجل)

9)ماي)2021.

املادة الثالثة

االبتدائية) املحاكم  لدى  االنتخابية  اللوائح  في  الطعون  تقدم 

املختصة ابتداء)من)10)ماي)2021)إلى غاية)17)ماي)2021.

املادة الرابعة

تقدم الترشيحات النتخاب مندوبي األجراء)ابتداء)من)18)ماي)2021 

إلى غاية فاتح يونيو)2021.

يلصق املشغل لوائح الترشيح،)املودعة لديه،)في األماكن املنصوص)

عليها في املادة)455)من مدونة الشغل ابتداء)من)2)يونيو)2021)إلى غاية)

9)يونيو)2021.

املادة الخامسة

من) ابتداء) األجراء) مندوبي  النتخاب  االقتراع  عملية  تجرى 

10)يونيو)2021)إلى غاية)20)يونيو)2021.

املادة السادسة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء : محمد أمكراز.

ق اا لوز5  االقتصرد واملرلية وإصالح اإلدااة اقم) ).1 1 )صردا في)
)    )6)بأ 15) )1)()أتحديد ترا5خ االقتراع) 3))ضن شعبر )
النتخرب ضمثلي املوظفي  في اللجر  اإلداا5ة املتسرو5ة األعمرء)
املنصوص عليهر في النظرم األسر�سي العرم للوظيفة العموضية)
التراأية) الجمرعرت  أموظفي  الخرصة  األسرسية  واألنظمة 

وضستخدضي املؤسسرت العرضة.

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.58.008)الصادر في)4)شعبان)1377 

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

حسبما وقع تغييره وتتميمه)؛

1378 من شوال) (26 الصادر في) (2.59.0200  وعلى املرسوم رقم)

)5)ماي)1959()بتطبيق الفصل)11)املتعلق باللجان اإلدارية املتساوية)

األعضاء)من الظهير الشريف في شأن النظام األسا�سي العام للوظيفة)

العمومية،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

وبعد استطالع رأي وزير الداخلية،

قرر ما يلي :

املادة األولى

ممثلي) بانتخاب  املتعلق  االقتراع  (2021 يونيو) (16 يوم) يجرى 

باإلدارات العمومية) املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء)

والجماعات الترابية وممثلي مستخدمي املؤسسات العامة.

املادة الثانية)

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

3))ضن  ق اا لوز5  الطرقة واملعرد  والبيئة اقم) ).  1 )صردا في)

أتحديد ترا5خ انتخرب ضمثلي) بأ 15) )1)() (6(     ( شعبر )

املستخدضي  في لجر  النظرم األسر�سي وضستخدضي املنشآت)

املنجمية.

وزير الطاقة واملعادن والبيئة،

بناء)على الظهير الشريف رقم)1.60.007)الصادر في)5)رجب)1380 

في شأن النظام األسا�سي ملستخدمي املقاوالت) ()1960 ديسمبر) (24(

املنجمية،)كما وقع تتميمه وتغييره وال سيما الفصلين)3)و)4)منه)؛

وعلى قرار وزير التجارة والصناعة العصرية واملناجم والصناعة)

من (19 في) الصادر  (247.61 رقم) التجارية  والبحرية   التقليدية 

ذي القعدة)1380 )5)ماي)1961()بتحديد كيفيات تأسيس لجان النظام)

األسا�سي واملستخدمين في املقاوالت املنجمية ومقاوالت البحث عن)

املواد النفطية))الهيدروكربور()واستغاللها،)كما تم تغييره وتتميمه)؛

وبعد استطالع رأي وزير الداخلية،
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قرر ما يلي :

املادة األولى

األسا�سي) النظام  لجان  في  املستخدمين  ممثلي  انتخابات  تجرى 

وفق الشروط) (2021 يونيو) (16 ومستخدمي املنشآت املنجمية يوم)

من (19 الصادر في) (247.61  املحددة في القرار املشار إليه أعاله رقم)

ذي القعدة)1380 )5)ماي)1961(،)كما تم تغييره وتتميمه،)مع مراعاة)

ما يلي):

- تراجع اللوائح االنتخابية وتعلق من 6 إلى 20 ماي 2021 ؛

يتعلق  فيما  املؤسسة  رئيس  لدى  الشكاوى  قبول  أجل  يحدد   -

باللوائح االنتخابية ما بين 21 و 29 ماي 2021 ؛

 - يجب أن يصدر قرار رئيس املؤسسة فيما يتعلق بالشكاوى من

30 ماي إلى غاية 6 يونيو 2021 ؛

- تودع لوائح الترشيحات لدى رئيس املؤسسة مقابل وصل من 7 إلى 

غاية 13 يونيو 2021 على الساعة الثانية عشرة زواال.

ويجب أن يكون إيداع الالئحة مشفوعا بتصريح كتابي بالترشيح)

يحمل توقيع املرشح مصادق عليه من طرف السلطات املحلية.

املادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في)23)من شعبان)1442 )6)أبريل)2021(.

اإلمضاء : عزيز رباح.


