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ويتم إخبار اللجنتين املكلفتين باملالية بالبرملان مسبقا بذلك.

ويجب أن تعرض املراسيم املشار إليها أعاله على البرملان للمصادقة)

عليها في أقرب قانون للمالية.

إحددثى4نـلصـبى4للية

املادة)18

منصبا ماليا برسـم امليزانيـة العامة للسنة) (21.256 يتـم إحداث)

املالية)2021.

1)-)20.956)منصبا ماليا لفائدة الوزارات واملؤسسات التالية):

عدسىدملنلصبىدملللية دلوزد6دتىمىدملؤسدلت

8554 وزارة الداخلية ......................................................................................................

5500 وزارة الصحة ........................................................................................................

4200 إدارة الدفاع الوطني .............................................................................................

1044 وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ..................

500 املندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج .................................................

400 وزارة األوقاف و الشؤون اإلسالمية .......................................................................

200 البالط امللكي ..........................................................................................................

146 وزارة العدل …………..................................…….......................…………………..……..

100 املجلس األعلى للسلطة القضائية .........................................................................

70 وزارة الفالحة و الصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات ...……...………..

50 رئيس الحكومة ......................................................................................................

50 وزارة الثقافة والشباب والرياضة ..........................................................................

50 وزارة الشغل واإلدماج املنهي ……………………........................................………………

30 املحاكم املالية ………………………….....................................……...................…………

20 مجلس النواب …………….……...................................................…....…….…………….

20 مجلس املستشارين ...............................................................................................

12 املجلس الوطني لحقوق اإلنسان …………….………....…......................….…………….

10 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ...............................................................

(1.956 دملج وعى................................................

300)منصبا ماليا على مختلف) يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع) (- (2

منها لفائدة األشخاص في) (200 وتخصص) الوزارات أو املؤسسات،)

وضعية إعاقة.

عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد) (- (3

،2021 يناير) فاتح  من  ابتداء) يحدث  املادة،) هذه  من  (1 البند)  في 

املنتسبين للموظفين  ماليا  منصبا  (1.547 الداخلية) وزارة   لدى 

من ابتداء)  مليزانية مجالس العماالت واألقاليم الذين سيتم نقلهم،)

فاتح يناير)2021،)في إطار عملية توزيع املوظفين املذكورين املنصوص)

املتعلق) (112.14 رقم) التنظيمي  القانون  من  (227 املادة) في  عليها 

 1.15.84 بالعماالت واألقاليم،)الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

إلى مصالح اإلدارة) (،)2015 يوليو) (7(  1436 من رمضان) (20 بتاريخ)

الحكومية) القرار املشترك للسلطة  وفق  الداخلية،) الترابية لوزارة 

إليه املشار  باملالية  املكلفة  الحكومية  والسلطة  بالداخلية   املكلفة 

في املادة)227)املذكورة.

عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد) (- (4

لدى) (،2021 من فاتح يناير) يحدث ابتداء) من هذه املادة،) (1 في البند)

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)

700)منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية املوظفين الحاملين لشهادة)

بصفة أستاذ) عن طريق املباراة،) الدكتوراه والذين يتم توظيفهم،)

وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها) التعليم العالي مساعد،)

العمل.)وتحذف ابتداء)من نفس التاريخ املناصب املالية التي يشغلها)

املعنيون باألمر بالقطاعات الوزارية أو املؤسسات التي ينتمون إليها.

5)-)عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد في)

البند)1)من هذه املادة،)يحدث ابتداء)من فاتح يناير)2021،)لدى وزارة)

منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية) (100 الشغل واإلدماج املنهي،)

من) (10 و) (9 املوظفين حاملي الشهادات املنصوص عليها في املادتين)

املرسوم رقم)2.08.69)الصادر في)5)رجب)1429 )9)يوليو)2008()بشأن)

النظام األسا�ضي الخاص بهيئة تفتيش الشغل،)والذين يتم توظيفهم،)

من نفس) وتحذف ابتداء) بصفة مفتش الشغل،) عن طريق املباراة،)

بالقطاعات) باألمر  املعنيون  يشغلها  التي  املالية  املناصب  التاريخ 

الوزارية أو املؤسسات التي ينتمون إليها.

عالوة على املناصب املالية املحدثة بموجب الجدول الوارد) (- (6

لدى) (،2021 1)من هذه املادة،)يحدث ابتداء)من فاتح يوليو) في البند)

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي،)

486)منصبا ماليا تخصص للموظفين واألعوان املرسمين واملتدربين)

واألعوان املتعاقدين التابعين لوزارة السياحة والصناعة التقليدية)

والعاملين) السياحة() )قطاع  االجتماعي) واالقتصاد  الجوي  والنقل 

إلى) نقلهم  سيتم  والذين  والسياحي،) الفندقي  التكوين  بمؤسسات 

وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي)

من نفس) ابتداء) وتحذف  املذكورة.) املؤسسات  باملوازاة مع تحويل 

التاريخ املناصب املالية التي يشغلها املعنيون باألمر بوزارة السياحة)

والصناعة التقليدية والنقل الجوي واالقتصاد االجتماعي.


