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نظام موظفي اإلدارات العامة
املادة الثانية

نصوص عامة
مرسوم رقم  2.12.764صادر في  20من رمضان 1435
( 18يوليو  )2014يتعلق بوضعية األشخاص املعينين
في املناصب العليا املنصوص عليها  في البند  (ج) من امللحق
رقم  2املرفق بالقانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيين
في املناصب العليا تطبيقا  ألحكام الفصلين  49و   92من
الدستور.
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل  90من الدستور ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  02.12املتعلق بالتعيين في املناصب
العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و  92من الدستور ،الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.12.20بتاريخ  27من شعبان 1433
( 17يوليو  )2012؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.412الصادر في  24من ذي القعدة 1433
( 11أكتوبر  )2012بتطبيق أحكام املادتين  4و  5من القانون التنظيمي
رقم  02.12فيما يتعلق بمسطرة التعيين في املناصب العليا التي يتم
التداول في شأن التعيين فيها في مجلس الحكومة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.97.364الصادر في  10صفر 1418
( 16يونيو  )1997يتعلق بوضعية مديري اإلدارة املركزية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.97.1052الصادر في  4شوال 1418
( 2فبراير  )1998بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي
ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات املصلحة ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  21من شعبان 1435
( 19يونيو ، )2014
رسم ما يلي :
املادة األولى
يستفيد األشخاص املعينون في املناصب العليا ،املنصوص عليها
في البند (ج) من امللحق رقم  2املرفق بالقانون التنظيمي رقم 02.12
املتعلق بالتعيين في املناصب العليا تطبيقا ألحكام الفصلين  49و 92
من الدستور ،باستثناء األشخاص املعينين في هذه املناصب املحددة
وضعيتهم املادية بموجب نصوص خاصة ،من األجرة الجزافية
والتعويضات واملنافع املخولة ملديري اإلدارة املركزية طبقا للنصوص
التنظيمية الجاري بها العمل.

يعمل بهذا املرسوم ابتداء من  15أكتوبر  ،2012وتنسخ ابتداء من
نفس التاريخ مقتضيات املادة السابعة من املرسوم رقم 2.97.364
الصادر في  10صفر  16( 1418يونيو  )1997املتعلق بوضعية مديري
اإلدارة املركزية.
غير أن األشخاص املعينين في املناصب العليا املشار إليها أعاله
قبل  15أكتوبر  ،2012يستفيدون ،ابتداء من تاريخ تعيينهم في هذه
املناصب ،من األجرة الجزافية والتعويضات واملنافع املنصوص عليها في
املادة األولى أعاله ،مع مراعاة االستثناء الوارد في املادة املذكورة.
املادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى كل
من وزير االقتصاد واملالية والوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف
بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  20من رمضان  18( 1435يوليو .)2014
اإلمضاء  :عبد اإلله ابن كيران.
وقعه بالعطف :
وزير االقتصاد واملالية ،
اإلمضاء  :محمد بوسعيد.
الوزير املنتدب لدى رئيس الحكومة املكلف
بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة ،
اإلمضاء  :محمد مبديع.

