
ديسمبر  28)  9412من محرم  22  صادر في 2016096قرار لألمين العام للحكومة رقم 
 ( بإحداث األقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية  لألمانة 2696

 العامة للحكومة 
 

 األمني العام للحكومة،
 

ديسمرب  2)9123من شوال  21الصادر يف  2.05.9631بناء على املرسوم رقم 
 ( بشأن حتديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالمتركز اإلداري؛2005

ماي  91) 9169مجادى اآلخرة  1الصادر يف  2.01.366وعلى املرسوم رقم 
 ( املتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة؛2090

ديسمرب  60) 9615ذي احلجة  من 26الصادر يف  2.65.362وعلى املرسوم رقم 
 ( بشأن املناصب العليا اخلاصة مبختلف الوزارات، كما وقع تغيريه وتتميمه؛9165

( 9163يناير  91) 9613من حمرم  96الصادر يف  2.65.331وعلى املرسوم رقم 
 املتعلق بنظام التعويضات املرتبطة مبزاولة املهام العليا مبختلف الوزارات،

 

 قــرر مـا يـلـي :
 المادة األولى:

 املكونة للمديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية األقسام واملصاحل التالية: تتضم املديريا

 

 مديرية التشريع والتنظيم، وتشتمل على األقسام واملصاحل التالية:  -9
 :قسم القطاعات اإلنتاجية والبنيات التحتية والبيئة، ويضم 

 مصلحة القطاعات اإلنتاجية؛  -
 ة واملاء والبيئة ؛مصلحة قطاع البنيات التحتي   -

 :قسم القطاعات االقتصادية واملالية، ويضم 
 مصلحة قطاع املالية العامة؛ -



 واألبناك والتأمينات؛ مصلحة قطاعات املال -
 مصلحة القطاعات االقتصادية؛ -

 :قسم القطاعات االجتماعية واألوقاف والشؤون اإلسالمية، ويضم 
 مصلحة قطاعات الشغل واالحتياط االجتماعي؛ -
 قطاعات الصحة واألوقاف والشؤون اإلسالمية؛ مصلحة -
 مصلحة قطاعات التعليم والبحث العلمي والتكوين املهين؛ -

 :قسم القطاعات اإلدارية واخلدمات، ويضم 
 مصلحة قطاع اخلدمات؛ -
 مصلحة اهلياكل اإلدارية واألنظمة األساسية ؛  -

 ولية، ويضم:قسم قطاعات العدل والشؤون العقارية واالتفاقيات واملعاهدات الد 
 مصلحة قطاع العدل؛ -
 مصلحة قطاع الشؤون العقارية؛ -
 مصلحة االتفاقيات واملعاهدات الدولية؛ -

 :قسم قطاعات املؤسسات العامة واجلماعات احمللية واإلدارة الرتابية، ويضم 
 مصلحة قطاع املؤسسات العامة واجلماعات احمللية؛ -
 يات العامة ؛مصلحة قطاع اإلدارة الرتابية واالنتخابات واحلر  -

 مديرية الدراسات واألحباث القانونية وتشتمل على األقسام واملصاحل التالية: -2
 :قسم الدراسات واالستشارات القانونية، ويضم 

 مصلحة الدراسات واألحباث القانونية؛ -
 مصلحة االستشارات القانونية؛  -

 :قسم قواعد املعطيات واليقظة القانونية، ويضم 



 ات القانونية؛مصلحة قواعد املعطي -
 مصلحة اليقظة القانونية؛ -

 مديرية الرتمجة والتوثيق والتدوين، وتشتمل على األقسام واملصاحل التالية: -1
 :قسم الرتمجة القانونية، ويضم 

 مصلحة النصوص التشريعية؛ -
 مصلحة النصوص التنظيمية؛  -
 مصلحة املراجعة اللغوية؛ -

 :قسم التوثيق والنشر، ويضم 
 زية؛مصلحة اخلزانة املرك -
 مصلحة التوثيق واألرشيف ؛ -
 مصلحة تتبع نشر النصوص القانونية؛  -

 :قسم حتيني النصوص القانونية والتدوين، ويضم 
 مصلحة حتيني النصوص القانونية؛ -
 مصلحة التدوين. -

 2المادة 
حتدث مصلحة ملحقة باملديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية تسمى "مصلحة التنسيق 

 والتتبع".
  1مادة ال

تتكون مديرية املطبعة الرمسية، بصفتها مرفقا للدولة مسريا بصفة مستقلة، من األقسام واملصاحل 
 التالية:

 :قسم الشؤون اإلدارية واملالية، ويضم 



 مصلحة املوارد البشرية؛ -
 مصلحة امليزانية واحملاسبة؛ -
 مصلحة الصفقات واالقتناءات؛ -
 ت؛مصلحة التخزين وتدبري البنايات واملعدا -

 :قسم اإلنتاج والتوزيع، ويضم 
 مصلحة نشرات اجلريدة الرمسية؛ -
 مصلحة معاجلة املنشورات؛  -
 مصلحة الطبع واإلنتاج؛ -
 مصلحة التسويق والتوزيع ؛ -

 :قسم تدبري النظم املعلوماتية، ويضم 
 مصلحة الربامج املعلوماتية؛ -
 مصلحة تدبري الشبكات والصيانة. -

 

  4المادة 
 من قسمني: تتكون مديرية اجلمعيات

 : قسم الدراسات وقواعد املعطيات، ويضم 
 مصلحة الدراسات والرخص وتلقي التصرحيات؛ -
 مصلحة اإلحصاءات وقواعد املعطيات؛ -

 : قسم التتبع واملواكبة القانونية، ويضم 
 مصلحة تتبع أنشطة اجلمعيات؛ -
 مصلحة املواكبة القانونية. -



  5المادة 
 ات املهنية من القسمني التاليني:تتكون مديرية املهن املنظمة واهليئ

 : قسم املهن املنظمة، ويضم 
 مصلحة املهن الطبية؛ -
 مصلحة املهن التقنية وشبه الطبية؛ -

 : قسم اهليئات املهنية، ويضم 
 مصلحة الدعم القانوين وشؤون اهليئات املهنية؛ -
 مصلحة الدراسات والتتبع. -

 

  0المادة 
 من األقسام واملصاحل التالية:تتكون مديرية الشؤون اإلدارية واملالية 

 املصاحل اإلدارية واملالية التابعة للوزير األول: -9
 :قسم املوارد البشرية، ويضم 

 مصلحة تدبري شؤون موظفي مصاحل الوزير األول؛ -
 مصلحة تدبري شؤون موظفي اهليئات امللحقة بالوزير األول؛ -

 :قسم امليزانية واملعدات، ويضم 
 ؛مصلحة امليزانية واحملاسبة -
 مصلحة تدبري احلسابات اخلصوصية للخزينة؛ -
 مصلحة التخزين وتدبري املعدات والبنايات. -

 
 املصاحل اإلدارية واملالية لألمانة العامة للحكومة: -2

 :قسم املوارد البشرية، ويضم 
 مصلحة تدبري املوارد البشرية ؛ -
 مصلحة التكوين وتطوير الكفاءات؛ -

 :قسم امليزانية واملعدات، ويضم 



 امليزانية واحملاسبة؛مصلحة  -
 مصلحة الصفقات واالقتناءات؛ -
 مصلحة التخزين وتدبري البنايات واملعدات؛ -

 

 7المادة 
 حيدث قسمان ملحقان بالكتابة العامة، مها :

  :قسم الشؤون العامة، ويضم 
 مصلحة التسجيل والتدبري الرقمي للمحفوظات واألرشيف؛ -
 مصلحة إعداد مشاريع الظهائر الشريفة؛ -
 أنشطة اجملالس احلكومية والوزارية ؛ مصلحة -
 مصلحة التنسيق والتقييم والتعاون؛ -

 :قسم النظم املعلوماتية، ويضم 
 مصلحة إجناز وتتبع املشاريع املعلوماتية ؛ -
 مصلحة تدبري املوارد املعلوماتية؛ -

 مصلحة الدعم والصيانة وأمن النظم املعلوماتية.
 

  8المادة 
لرمسية، ويعمل به ابتداء من تاريخ نشر املرسوم              ينشر هذا القرار باجلريدة ا

نة ( املتعلق بتنظيم األما2090ماي  91) 9169مجادى اآلخرة  1الصادر يف  2.01.366رقم 
 العامة للحكومة هبذه اجلريدة.

 (2090ديسمرب  23)  9162من حمرم  22  وحرر بالرباط يف     
 

 
 الضحاك إدريس : إلمضاءا

 


