
بتنظيم ( يتعلق 2717ماي  16) 1441جمادى اآلخرة  4صادر في  ..2.76.9مرسوم رقم 
 األمانة العامة للحكومة

 الوزير األول،
 منه ؛ 36و  74بناء على الدستور والسيما الفصلني 

( بإحداث األمانة 5555ديسمرب  50) 5645من ربيع اآلخر  25وعلى الظهري الشريف الصادر يف 
 العامة للحكومة ؛

( بتحديد 2005ديسمرب  2) 5723من شوال  25الصادر يف  2.05.5635وعلى املرسوم رقم 
 قواعد تنظيم القطاعات الوزارية والالمتركز  اإلداري ؛

 (،2050مارس  5) 5765من ربيع األول  51وبعد دراسة املشروع يف اجمللس الوزاري املنعقد بتاريخ 
 رسم ما يلي :  

 1المادة 
من ربيع  25 تشتمل األمانة العامة للحكومة، احملدثة بالظهري الشريف املشار إليه أعاله الصادر يف

 (، باإلضافة إىل ديوان األمني العام للحكومة، على :5555ديسمرب  50) 5645اآلخر 
 ـ الكتابة العامة ؛ 
 ـ املفتشية العامة للمصاحل اإلدارية ؛ 
 ـ املديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية اليت تضم : 
 * مديرية التشريع والتنظيم ؛  
 ألحباث القانونية ؛* مديرية الدراسات وا  
 * مديرية الرتمجة والتوثيق والتدوين.  
 ـ مديرية املطبعة الرمسية ؛ 
 ـ مديرية اجلمعيات ؛ 
 ـ مديرية املهن املنظمة واهليئات املهنية ؛ 



 ـ مديرية الشؤون اإلدارية واملالية. 
 2المادة 

املسندة إليه مبوجب ميارس الكاتب العام، حتت سلطة األمني العام للحكومة، االختصاصات 
( يف شأن وضعية الكتاب 5556أبريل  25) 5756ذي القعدة  4الصادر يف  2.56.77املرسوم رقم 

كما يسهر، عالوة على ذلك، على إعداد وتتبع جداول أعمال اجملالس احلكومية  العامني للوزارات._
ريفة قصد عرضها على جاللة امللك واجملالس الوزارية وحماضر اجتماعاهتا وكذا إعداد مشاريع الظهائر الش

 ليضع عليها خامته الشريف.
 4المادة 

العام للحكومة، الذي ترتبط به مباشرة،  املفتشية العامة للمصاحل اإلدارية مبهمة إخباراألمني تضطلع
بكل ما يتصل بسري املصاحل وبالنظر يف الطلبات املوكولة إليها. كما تقوم، بناء على طلب منه، بأعمال 

تفتيش والتحقيق والدراسات واملراقبة والتدقيق. وحترر تقارير التفتيش وتعرض استنتاجاهتا على األمني العام ال
 للحكومة.

 4المادة 
تقوم املديرية العامة للتشريع والدراسات القانونية مبهمة تنسيق األعمال املتعلقة بإعداد  

 وصياغة مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية.
لى تنفيذ السياسة احلكومية يف ما يتعلق بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية وتسهر ع 

 وحتيينها.
 وتتوىل هلذه الغاية : 
ـ القيام، من الوجهة القانونية، بدراسة مجيع مشاريع القوانني واألنظمة للتحقق من مطابقتها  

 هبا العمل ؛ ألحكام الدستور وعدم منافاهتا للنصوص التشريعية والتنظيمية اجلاري
ـ القيام، إن اقتضى األمر ذلك، بإعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية اليت ال تدخل يف 

 اختصاص قطاع وزاري معني ؛
ـ القيام، من الوجهة القانونية، ببحث الفتاوى اليت يطلبها الوزير األول أو السلطات احلكومية وسائر 



 للحكومة ؛اإلدارات العمومية إىل األمني العام 
 ـ إجناز الرتمجة الرمسية للنصوص التشريعية والتنظيمية ؛

ـ القيام، باتصال مع القطاعات الوزارية املعنية، بتدوين النصوص التشريعية والتنظيمية والعمل على 
 حتيينها وتبسيطها قصد جعلها يف متناول العموم ؛

 جماالت العمل التشريعي ؛ـ القيام بالدراسات واألحباث القانونية املتصلة مبختلف 
ـ تقدمي االستشارات القانونية املتعلقة باتفاقيات القروض واتفاقيات ضمان القروض، بطلب من 

 احلكومة، وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ؛
ـ إعداد وثائق االنضمام أو املصادقة، حسب كل حالة على حدة، على االتفاقيات الدولية اليت 

 ملكة املغربية ؛تربمها امل
ـ إعداد املذكرات القانونية املتعلقة بالطعون الدستورية اليت تقدمها احلكومة خبصوص عدم دستورية 
بعض مشاريع أو مقرتحات القوانني اليت يوافق عليها الربملان، وكذا إعداد مذكرات جواب احلكومة املتعلقة 

 بالطعون الدستورية اليت يقدمها أعضاء الربملان.
 5ادة الم

تتوىل مديرية املطبعة الرمسية مهمة طبع اجلريدة الرمسية للمملكة وتنفيذ مجيع أعمال الطبع حلساب 
 .اإلدارات العمومية

 9المادة 
تضطلع مديرية اجلمعيات مبهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية اليت تضبط، بوجه 

 عام، احلق يف تأسيس اجلمعيات.
 لغاية املهام التالية :وتتوىل هلذه ا

ـ السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة  باجلمعيات، وذلك  
 بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ؛

 



ـ منح رخص التماس اإلحسان العمومي لفائدة اجلمعيات، بعد استطالع رأي اللجنة املكلفة 
 ة ؛بدراسة الطلبات املقدمة هلذه الغاي

ـ تلقي طلبات االعرتاف بصفة املنفعة العامة املقدمة من قبل اجلمعيات الراغبة يف ذلك، ودراستها 
 وعرضها على أنظار الوزير األول للبت فيها ؛

ـ تلقي التصرحيات اليت تقوم هبا اجلمعيات لدى األمني العام للحكومة بشأن املساعدات املالية 
 ت أجنبية ؛والعينية اليت حتصل عليها من جها

 .ـ وضع منظومة إعالمية وطنية خاصة باجلمعيات، بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية
 .المادة 

تضطلع مديرية املهن املنظمة واهليئات املهنية مبهمة السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية 
ة العامة للحكومة وتنظيم اهليئات اليت تضبط مزاولة املهن املنظمة اليت تدخل يف جمال اختصاص األمان

 املهنية املتعلقة هبا.
 وتتوىل هلذه الغاية املهام التالية : 

ـ السهر على إعداد وتطبيق النصوص التشريعية املتعلقة باملهن املنظمة واهليئات املهنية املتعلقة هبا، 
 وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية املعنية ؛

 املنظمة اليت تدخل يف جمال اختصاص األمانة العامة للحكومة ؛ ـ منح اإلذن مبزاولة املهن
 ـ منح اإلذن بفتح واستغالل وتسيري املؤسسات الصحية ومؤسسات املنتوجات الصيدلية.

 8المادة 
تتوىل مديرية الشؤون اإلدارية واملالية مهمة إدارة املصاحل امللحقة مباشرة بالوزير األول واألمانة العامة 

 للحكومة.
 

 6المادة 
( 2005ديسمرب 2)  5723من شوال  25الصادر يف  5635.05.2طبقا ملقتضيات املرسوم رقم 



املشار إليه أعاله، حتدث األقسام واملصاحل التابعة للمديريات املشار إليها أعاله وحتدد اختصاصاهتا بقرار 
 ية وبتحديث القطاعات العامة.لألمني العام للحكومة تؤشر عليه السلطتان احلكوميتان املكلفتان باملال

 17المادة 
تظل جلنة الصفقات احملدثة لدى األمانة العامة للحكومة خاضعة ملقتضيات املرسوم رقم 

 (.5545ديسمرب  60) 5655من ذي احلجة  24الصادر يف  170.45.2
 11المادة 

( 5515ر يناي 25) 5705مجادى األوىل  4الصادر يف  635.16.2تنسخ مقتضيات املرسوم رقم 
 املتعلق بتنظيم األمانة العامة للحكومة.

 12المادة 
يسند تنفيذ هذا املرسوم، الذي ينشر يف اجلريدة الرمسية، إىل األمني العام للحكومة ووزير االقتصاد 

 واملالية والوزير املنتدب لدى الوزير األول املكلف بتحديث القطاعات العامة كل واحد منهم فيما خيصه.
 (.2050ماي  55) 5765مجادى اآلخرة  7باط يف وحرر بالر 

 اإلمضاء : عباس الفاسي.


