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رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 4 منه ؛

 1441 رجب   2 في  الصادر   2.19.1094 رقم  املرسوم  وعلى 

)26 فبراير 2020( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل 

واللوجيستيك واملاء،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

واللوجيستيك،  النقل  وزير  الجليل،  عبد  محمد  السيد  يمارس 

السلطة  إلى  املسندة  واللوجيستيك  بالنقل  املتعلقة  االختصاصات 

بموجب  واملاء  واللوجيستيك  والنقل  بالتجهيز  املكلفة  الحكومية 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  والسيما  العمل،  بها  الجاري  النصوص 

رقم 2.19.1094 الصادر في 2 رجب 1441 )26 فبراير 2020(.

إلى  املسندة  املدني  بالطيران  املتعلقة  االختصاصات  يمارس  كما 

السلطة الحكومية املكلفة بالتجهيز والنقل بموجب النصوص الجاري 

بها العمل، والسيما املرسوم رقم 2.06.472 الصادر في 2 شعبان 1429 

التجهيز  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2008 أغسطس   4(

والنقل.

املادة الثانية

يتولى وزير النقل واللوجيستيك السلطة على :

التجارية  املالحة  ومديرية  واللوجيستيك،  البري  النقل  - مديرية 

 ،2.19.1094 رقم  الذكر  السالف  املرسوم  بموجب  املحدثتين 

والهياكل التابعة لهما ؛

من   4 املادة  بموجب  املحدثة  املدني  للطيران  العامة  - املديرية 

املرسوم السالف الذكر رقم 2.06.472، والهياكل التابعة لها.

التجهيز  وزير  مع  مشتركة  وب3يفية  انتقالية،  بصفة  يتولى،  كما 

واملاء، السلطة على ال3تابة العامة، واملفتشية العامة، واملديرية العامة 

العام  واملجلس  واإلدارية،  التقنية  والشؤون  واملوارد  لالستراتيجية 

للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء، املحدثة بموجب املرسوم السالف 

 الذكر رقم 2.19.1094، وذلك في انتظار صدور النصوص التنظيمية

واختصاصات  واملاء  التجهيز  وزارة  وتنظيم  باختصاصات  املتعلقة 

وتنظيم وزارة النقل واللوجيستيك.

املادة الثالثة

واللوجيستيك،  النقل  وزير  الجليل،  عبد  محمد  السيد  يمارس 

وصاية الدولة على :

- جميع املؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية السلطة الحكومية 

املكلفة بالنقل واللوجيستيك ؛

لتنمية  املغربية  والوكالة  الحديدية  للس3ك  الوطني  امل3تب   -

األنشطة اللوجيستي3ية إلى حين تغيير النصوص املتعلقة بهما.

املادة الرابعة

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير 

النقل واللوجيستيك ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير النقل واللوجيستيك،

اإلمضاء : محمد عبد الجليل.

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) لقم) 85. ).)) 22س م)

) ))تكأ 22) )2)()يأعلق)باخأصاصات) زي2)بلشباب) بلثقافة)

 بلأ بصل.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛
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 وعلى القانون التنظيمي رقم 065.13 املتعلق بتنظيم وتسيير أشغال 

الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف 

رقم 1.15.33 بتاريخ 28 من جمادى األولى 1436 )19 مارس 2015(، 

والسيما املادة 4 منه ؛

 1427 شوال  من   18 في  الصادر   2.06.328 رقم  املرسوم  وعلى 

)10 نوفمبر 2006( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الثقافة؛

 1429 األول  ربيع   3 في  الصادر   2.06.782 رقم  املرسوم  وعلى 

)11 مارس 2008( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة االتصال؛ 

 1434 رجب   10 في  الصادر   2.13.254 رقم  املرسوم  وعلى 

)21 ماي 2013( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الشباب والرياضة،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

والثقافة  الشباب  وزير  بنسعيد،  املهدي  محمد  السيد  يمارس 

والتواصل، االختصاصات املسندة، على التوالي، إلى السلطة الحكومية 

بموجب  باالتصال  املكلفة  الحكومية  والسلطة  بالثقافة  املكلفة 

النصوص الجاري بها العمل، والسيما املرسومين املشار إليهما أعاله 

 )2006 نوفمبر   10(  1427 شوال  من   18 في  الصادر   2.06.328 رقم 

ورقم 2.06.782 الصادر في 3 ربيع األول 1429 )11 مارس 2008(.

     كما يمارس االختصاصات املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة 

بالشباب والرياضة بموجب املرسوم املشار إليه أعاله رقم 2.13.254 

االختصاصات  ماعدا   ،)2013 ماي   21(  1434 رجب   10 في  الصادر 

املتعلقة بالرياضة وبرياض األطفال.

املادة الثانية

مجموع  على  السلطة  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  يتولى 

 2.06.328 رقم  الذكر  السالفي  املرسومين  بموجب  املحدثة  الهياكل 

ورقم 2.06.782.

كما يتولى السلطة على الهياكل املحدثة بموجب املرسوم السالف 

ورياض  بالرياضة  املكلفة  الهياكل  ماعدا   ،2.13.254 رقم  الذكر 

األطفال.

املادة الثالثة

والثقافة  الشباب  وزير  بنسعيد،  املهدي  محمد  السيد  يمارس 

والتواصل، وصاية الدولة على جميع املؤسسات العمومية الخاضعة 

 لوصاية السلطة الحكومية املكلفة بالثقافة والسلطة الحكومية املكلفة

باالتصال بموجب النصوص الجاري بها العمل.

املادة الرابعة

املرسوم  هذا  تنفيذ  والتواصل  والثقافة  الشباب  وزير  إلى  يسند 

الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من  8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع األول 1443 )21 أكتوبر 2021(.

اإلمضاء : عزيز أخنوش.

وقعه بالعطف :

وزير الشباب والثقافة والتواصل،

اإلمضاء : محمد املهدي بنسعيد.

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) ((.( .85( لقم) 22س م)

بلأضا2ن) باخأصاصات) زي2ة) يأعلق) تكأ 22) )2)() (( (

 بإلد2اج)بالجأماعي) برس2ة.

رئيس الحكومة،

بناء على الدستور، وال سيما الفصل 93 منه ؛

 1443 صفر   6 في  الصادر   1.21.110 رقم  الشريف  الظهير  وعلى 

)14 سبتمبر 2021( بتعيين السيد عزيز أخنوش رئيسا للحكومة ؛

وعلى الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع األول 1443 

)11 أكتوبر 2021( بتعيين أعضاء الحكومة ؛

وتسيير  بتنظيم  املتعلق   065.13 رقم  التنظيمي  القانون  وعلى 

بتنفيذه  الصادر  ألعضائها،  القانوني  والوضع  الحكومة  أشغال 

 1436 األولى  جمادى  من   28 بتاريخ   1.15.33 رقم  الشريف  الظهير 

)19 مارس 2015(، والسيما املادة 4 منه ؛

وعلى املرسوم رقم 2.13.22 الصادر في 18 من جمادى اآلخرة 1434 

)29 أبريل 2013( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن واملرأة 

واألسرة والتنمية االجتماعية ؛

وعلى املرسوم رقم 2.15.449 الصادر في 19 من ذي الحجة 1437 

)21 سبتمبر 2016( بإعادة تنظيم املعهد الوطني للعمل االجتماعي،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

تمارس السيدة عواطف حيار، وزيرة التضامن واإلدماج االجتماعي 

 واألسرة، االختصاصات املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة بالتضامن 

بها  الجاري  النصوص  بموجب  االجتماعية  والتنمية  واملرأة واألسرة 

في  الصادر   2.13.22 إليه أعاله رقم  العمل، والسيما املرسوم املشار 

18 من جمادى اآلخرة 1434 )29 أبريل 2013(.


