
عدد 7032 م3رر -)15 ربيع األول 1443 )22 أكتوبر 2021(الجريدة الرسمية   7956

ر55   بر 5) ل2 ع) 2ن) ( 5 في) صادل) 5ر8. ).)) لقم) 22س م)

) ))تكأ 22) )2)()يأعلق)باخأصاصات) زي2)بإلد2اج)بالقأصادي)

 بملقا لة)بلصغ2ى) بلتشغ ل) بل3فاءبت.

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 ؛

 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(، 

وال سيما املادة 4 منه ؛

 1435 شعبان  من   20 في  الصادر   2.14.280 رقم  املرسوم  وعلى 

التشغيل  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2014 يونيو   18(

والشؤون االجتماعية؛

وعلى املرسوم رقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 

)فاتح فبراير 2005( بتحديد اختصاصات وتنظيم كتابة الدولة املكلفة 

بالتكوين املنهي؛

 1437 شوال  من   29 في  الصادر   2.16.533 رقم  املرسوم  وعلى 

الصناعة  وزارة  وتنظيم  اختصاصات  بتحديد   )2016 أغسطس   3(

والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي، كما وقع تغييره وتتميمه،

رسم ما يلي :

املـادة األولى

يمارس السيد يونس السكوري وبحسو، وزير اإلدماج االقتصادي 

واملقاولة الصغرى والتشغيل وال3فاءات، االختصاصات املسندة إلى 

بموجب  االجتماعية  والشؤون  بالتشغيل  املكلفة  الحكومية  السلطة 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  والسيما  العمل،  بها  الجاري  النصوص 

يونيو2014(،   18(  1435 شعبان  من   20 في  الصادر   2.14.280 رقم 

ماعدا االختصاصات املتعلقة بالحماية االجتماعية.

كما يمارس  االختصاصات املسندة إلى السلطة الحكومية املكلفة 

بالتكوين املنهي بموجب النصوص الجاري بها العمل، وال سيما املرسوم 

املشار إليه أعاله رقم 2.04.332 الصادر في 21 من ذي الحجة 1425 

)فاتح فبراير 2005(.

املادة الثانية

عالوة على االختصاصات املنصوص عليها في املادة األولى أعاله، يتولى 

وال3فاءات  والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج   وزير 

واملقاول  جدا  الصغيرة  باملقاولة  املتعلقة  االختصاصات  ممارسة 

والتجارة  بالصناعة  املكلفة  الحكومية  السلطة  إلى  املسندة  الذاتي 

أعاله  إليه  املشار  املرسوم  بموجب  الرقمي  واالقتصاد  واالستثمار 

رقم 2.16.533 الصادر في 29 من شوال 1437 )3 أغسطس 2016(.

املادة الثالثة

والتشغيل  الصغرى  واملقاولة  االقتصادي  اإلدماج  وزير  يتولى 

املحدثة  والالممركزة  املركزية  الهياكل  على  السلطة  وال3فاءات 

بالحماية  املكلفة  الهياكل  ماعدا   2.14.280 رقم  املرسوم  بموجب 

االجتماعية، وبموجب املرسوم رقم 2.04.332.

املادة الرابعة

يمارس السيد يونس السكوري وبحسو، وزير اإلدماج االقتصادي 

 واملقاولة الصغرى والتشغيل وال3فاءات، وصاية الدولة على املؤسسات

بالتشغيل  املكلفة  الحكومية  السلطة  لوصاية  الخاضعة  العمومية 

والشؤون االجتماعية باستثناء الصندوق الوطني للضمان االجتماعي، 

ولوصاية السلطة الحكومية املكلفة بالتكوين املنهي.

املادة الخامسة

يسند إلى وزير اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والتشغيل 

وال3فاءات تنفيذ هذا املرسوم 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 اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى 

والتشغيل وال3فاءات،

اإلمضاء : يونس السكوري وبحسو.


