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نصوص عامة
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 1513.20
صادرفي  17من شوال  9( 1441يونيو  )2020بتغيير وتتميم قرار
وزيرالتجهيز والنقل رقم  2709.10الصادرفي  20من شوال 1431
( 29سبتمبر  )2010بتحديد الشروط التي يتم بموجبها طلب
وإنجاز وتسليم رخص السياقة.

«أ) بالنسبة المتحان الحصول على رخصة السياقة :
« - 1املطبوع الخاص .............................................................................
«..................................................................................................................
«.....................................من قبل مصالح األمن الوطني أو الدرك امللكي.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
«إال أنه يتعين على املرشحين العسكريين الذين الزالو يمارسون

بناء على القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة السير على
الطرق الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.07بتاريخ
 26من صفر  11( 1431فبراير  ،)2010كما تم تغييره وتتميمه،
وال سيما املواد  5و  7و  8و  10و  11منه ؛

«مهامهم أو املغاربة القاطنين بالخارج أن يضيفوا إلى طلبهم شهادة إقامة
«تحملعنوانايدخلضمنالنفوذ..................................................................

وعلى القانون رقم  103.14املتعلق بإحداث الوكالة الوطنية
للسالمة الطرقية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.18.16
بتاريخ  5جمادى اآلخرة  22( 1439فبراير  ،)2018والسيما املادة 2
منه ؛

«..................................................................................................................
«...........................للمصلحة املذكورة ؛
(الباقي التغيير فيه).

وعلى املرسوم رقم  2.10.311الصادر في  20من شوال 1431
( 29سبتمبر  )2010بتطبيق أحكام القانون رقم  52.05املتعلق بمدونة
السير على الطرق ،بشأن رخص السياقة ،كما تم تغييره وتتميمه،
وال سيما املادتين  3و  4منه ؛

املادة الثانية
تنسخ املالحق رقم  1و  2و  3و  3مكرر و  5من القرار رقم 2709.10

وبعد االطالع على قرار وزير التجهيز والنقل رقم 2709.10
الصادر في  20من شوال  29( 1431سبتمبر  )2010بتحديد الشروط
التي يتم بموجبها طلب وإنجاز وتسليم رخص السياقة ،كما تم تغييره
وتتميمه ،والسيما املادة  1منه،

املشار إليه أعاله ،وتعوض باملالحق رقم  1و  2و  3و 3مكرر و 5املرفقة
بهذا القرار.
املادة الثالثة

قرر ما يلي :
املادة األولى

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

تغير وتتمم املادة  1من القرار رقم  2709.10املشار إليه أعاله
كما يلي :

وحرر بالرباط في  17من شوال  9( 1441يونيو .)2020

«املادة األولى  - .يجب أن يكون طلب الحصول .......................................
«..............................................مصحوبا بما يلي :

اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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الجريدة الرسمية

قرار لوزير الداخلية رقم    1555.20صادر في  25من شوال 1441
( 17يونيو  )2020يق�ضي بتعيين الوكيل القضائي للجماعات
الترابية.
وزيرالداخلية،
بناء على القانون التنظيمي رقم  111.14املتعلق بالجهات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.83بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  ،)2015وال سيما املادة  242منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  112.14املتعلق بالعماالت
واألقاليم الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.84بتاريخ
 20من رمضان  7( 1436يوليو  ،)2015وال سيما املادة  212منه ؛
وعلى القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  ،)2015وال سيما املادة  268منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.1086الصادر في  4جمادى اآلخرة 1441
( 30يناير  )2020بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية،
وال سيما املواد  18و 23منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين السيد محمد القدميري وكيال قضائيا للجماعات الترابية،
وتناط به لهذا الغرض مهام تقديم املساعدة القانونية للجماعات
الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات ومجموعات

3915

العماالت واألقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتمثيلها
أمام مختلف املحاكم في جميع الدعاوى باستثناء املنازعات املتعلقة
باملراقبة اإلدارية ،وذلك وفق الشروط املنصوص عليها في القوانين
التنظيمية املشار إليها أعاله وكذا االتفاقيات التي يمكن إبرامها مع
الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقت�ضى األمر ذلك.
املادة الثانية
يمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية تفويض توقيعه
إلى رؤساء األقسام بمديرية املؤسسات املحلية ،كما يمكنه ،عند
االقتضاء ،تفويض توقيعه إلى ممثلين جهويين على مستوى واليات
الجهات.
املادة الثالثة
يمكن للوكيل القضائي للجماعات الترابية تكليف محامين لتمثيله
أمام مختلف املحاكم.
املادة الرابعة
يحل الوكيل القضائي للجماعات الترابية محل املساعد القضائي
للجماعات املحلية في جميع الدعاوى الرائجة أمام املحاكم قبل تاريخ
نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من شوال  17( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.20.397صادر في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو  )2020يق�ضي بإخراج  قطعة أرضية متأصلة من
متروك واد الحيمرالذي يشق امللك املسمى «رجا  »9ذي الرسم العقاري عدد  07/76683من امللك العمومي املائي
وضمها إلى ملك الدولة الخاص بجماعة عين الشقف بإقليم موالي يعقوب.
رئيس الحكومة ،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاتح يوليو  )1914املتعلق بامللك العمومي ،كما وقع تغييره وتتميمه
وال سيما الفصل الخامس منه ؛
وعلى القانون رقم  36.15املتعلق باملاء الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.113الصادر في  6ذي القعدة 1437
( 10أغسطس  )2016؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تخرج من حيز امللك العمومي املائي وتضم إلى ملك الدولة الخاص ،القطعة األرضية املتأصلة من متروك واد الحيمر
الذي يشق امللك املسمى «رجا  »9ذي الرسم العقاري عدد  07/76683بجماعة عين الشقف بإقليم
موالي يعقوب والبالغة مساحتها ألفان وستمائة متر مربع ( 2600م )2املبينة حدودها باللون البني في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/1000امللحق بأصل هذا املرسوم.
ويبين الجدول التالي إحداثيات حدود هذه القطعة :
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املادة الثانية - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء ووزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في فاتح ذي القعدة  23( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.
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مرسوم رقم  2.19.408صادر في  11من ذي القعدة  1441
( 3يوليو   )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء
مؤسسة تعليمية وتربوية ألبناء مستخدمي املجمع الشريف
للفوسفاط ش.م وبنزع ملكية الحقوق املشاعة الالزمة لهذا
الغرض بإقليم الجديدة.
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املادة الرابعة
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة والرئيس املدير العام
للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو .)2020

رئيس الحكومة،

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة
وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى القانون رقم  46.07القا�ضي بتحويل املكتب الشريف
للفوسفاط إلى شركة مساهمة ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.08.15بتاريخ  18من صفر  26( 1429فبراير  )2008؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.252الصادر في فاتح جمادى اآلخرة
 5( 1429يونيو  )2008بتطبيق القانون رقم  46.07املشار إليه أعاله ؛
وعلى ملف نتائج البحث اإلداري املباشر بجماعة الجديدة من
 5أغسطس إلى  5أكتوبر  2015؛
وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة وبعد استشارة وزير
الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء مؤسسة تعليمية وتربوية
ألبناء مستخدمي املجمع الشريف للفوسفاط ش.م بجماعة الجديدة.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية الحقوق املشاعة كما وردت في الرسم
العقاري عدد    Z/2723واملبينة في الجدول بعده وفي التصميم
ذي املقياس  1/2000امللحق بأصل هذا املرسوم :
أسماء املالك أو ذوي حق عيني
أو املضنون  أنهم كذلك

مراجع
عقارية

رقية بنشرقي بنت موالي سعيد

الرسم
العقاري
Z/2723

خديجة سكيرج بنت عبد القادر
املجموع

وقعه بالعطف :
وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،
اإلمضاء  :عزيزرباح.

مرسوم رقم  2.20.418صادر في  11من ذي القعدة  1441
( 3يوليو  )2020بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة ملتقى
عند ن.ك  6+000من الطريق الجهوية رقم  109مع الطريق
اإلقليمية رقم  1706على مستوى ن.ك  16+000بإقليم
تارودانت.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة
وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتهيئة ملتقى عند ن.ك 6+000
من الطريق الجهوية رقم  109مع الطريق اإلقليمية رقم  1706على
مستوى ن.ك  16+000بإقليم تارودانت ،وذلك حسب املخطط
املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس  1/100.000امللحق بأصل هذا
املرسوم.
املادة الثانية

املساحة

نسبة الحقوق على
الشياع

عناوين
املالك

 10,834مترمربع

6386688/6468

الجديدة

يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية،
إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

 49,528مترمربع

6386688/29568

الجديدة

وحرر بالرباط في  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو .)2020

 60,362مترمربع

6386688/36036

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

املادة الثالثة

وقعه بالعطف :

يخول حق نزع امللكية إلى الرئيس املدير العام للمجمع الشريف
للفوسفاط ش.م.

وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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مرسوم رقم  2.20.419صادرفي  11من ذي القعدة   3( 1441يوليو )2020
بإدراج الربط الطرقي بين تيط مليل وبرشيد من ن.ك 9+000
إلى ن.ك  26+000في صنف الطرق السيارة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  4.89املتعلق بالطرق السيارة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.91.109بتاريخ  6صفر 1413
( 6أغسطس  )1992؛
وعلى املرسوم رقم  2.89.189الصادر في  10شعبان 1413
( 2فبراير  )1993بتطبيق القانون رقم  4.89املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على قرار وزير التجهيز والنقل رقم  445.19الصادر
في  12من جمادى اآلخرة  18( 1440فبراير  )2019بإجراء بحث علني
في شأن مشروع مرسوم يق�ضي بإدراج الربط الطرقي بين تيط مليل
وبرشيد من ن.ك  9+000إلى ن.ك  26+000في صنف الطرق السيارة
بإقليم برشيد ؛
وعلى قرار وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم 1664.19
الصادر في  15من رمضان  21( 1440ماي  )2019بإجراء بحث علني
في شأن مشروع مرسوم يق�ضي بإدراج الربط الطرقي بين تيط مليل
وبرشيد من ن.ك  20+000إلى ن.ك  26+000في صنف الطرق السيارة
بإقليم مديونة ؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  8أبريل إلى  9ماي 2019
بجماعات الدروة  -جاقمة ،قصبة بن مشيش ،أوالد زيان بإقليم
برشيد وجماعة املجاطية أوالد الطالب بإقليم مديونة ؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر من  10يوليو إلى  9أغسطس 2019
بجماعة املجاطية أوالد الطالب بإقليم مديونة ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد
استشارة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة
املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يدرج الربط الطرقي بين تيط مليل وبرشيد من ن.ك 9+000
إلى ن.ك  26+000في صنف الطرق السيارة كما هو مبين بلون أحمر
على الرسم العام ذي املقياس  1/50.000املضاف إلى أصل هذا
املرسوم.
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املادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  11من ذي القعدة   3( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

مرسوم رقم  2.20.427صادر في  11من ذي القعدة   1441
( 3يوليو   )2020بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتحسين
مستوى الخدمات على الطريق الوطنية رقم  9مقطع ورزازات-
آيت ساون فيما بين ن.ك  442+091و ن.ك  479+368بإقليمي
ورزازات وزاكورة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل
املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.17.18الصادر في  5جمادى
األولى  3( 1438فبراير  )2017بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتحسين
مستوى الخدمات على الطريق الوطنية رقم  9مقطع ورزازات -
آيت ساون فيما بين ن.ك  442+091و ن.ك  479+368بإقليمي
ورزازات وزاكورة بوالية جهة درعة  -تافياللت ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تجدد وفقا ملقتضيات الفصل  7من القانون رقم  7.81املشار
إليه أعاله ،املنفعة العامة التي تق�ضي بتحسين مستوى الخدمات
على الطريق الوطنية رقم  9مقطع ورزازات  -آيت ساون فيما بين
ن.ك  442+091و ن.ك  479+368بإقليمي ورزازات وزاكورة ،وذلك
حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس 1/50.000
امللحق بأصل هذا املرسوم.
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املادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  11من ذي القعدة   3( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

مرسوم رقم  2.20.428صادر في  11من ذي القعدة  1441
( 3يوليو   )2020بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية
الطريق الوطنية رقم  27من ن.ك  0+000إلى ن.ك 8+180
بجماعة موالي بوسلهام بإقليم القنيطرة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة
وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254
بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.17.315الصادر في  4شوال 1438
( 29يونيو  )2017بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية الطريق
الوطنية رقم  27من ن.ك  0+000إلى ن.ك  8+180بإقليم القنيطرة ؛
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قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  1571.20صادر
في  12من شعبان  6( 1441أبريل  )2020بتعيين آمر مساعد 
بالصرف ونائبين عنه.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.201الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين املدير العام للطرق والنقل البري آمرا مساعدا لصرف
االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء
ومن ميزانية الحساب الخصو�صي للخزينة الحامل عنوان «الصندوق
الخاص بالطرق».
املادة الثانية
إذا تغيب املدير العام للطرق والنقل البري أو عاقه عائق ناب عنه
كل من رئيس قسم التخطيط والبرمجة ورئيس قسم الشؤون العامة
بمديرية الطرق.

وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تجدد وفقا ملقتضيات الفصل  7من القانون رقم  7.81املشار
إليه أعاله ،املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية الطريق الوطنية
رقم  27من ن.ك  0+000إلى ن.ك  8+180بجماعة موالي بوسلهام
بإقليم القنيطرة ،وذلك حسب املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي
املقياس  1/50.000امللحق بأصل هذا املرسوم.

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري
لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الثانية

املادة الخامسة

يعهد بتنفيذ ماجاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية،
إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

ينسخ القرار رقم  635.13الصادر في  10ربيع األول 1434
( 22يناير  )2013بتعيين آمر مساعد بالصرف ونواب عنه.

وحرر بالرباط في  11من ذي القعدة  3( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

املادة الثالثة
تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف
املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف
النفقات منها.
املادة الرابعة

املادة السادسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شعبان  6( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  1572.20صادر  
في  12من شعبان  6( 1441أبريل  )2020بتعيين آمر مساعد 
بالصرف ونائب عنه.

قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  1573.20صادر
في  12من شعبان  6( 1441أبريل  )2020بتعيين آمر مساعد 
بالصرف ونائبين عنه.

وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛

وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.201الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء ؛

وعلى املرسوم رقم  2.17.201الصادر في فاتح شعبان 1438
( 28أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء ؛

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين مدير النقل البري واللوجيستيك آمرا مساعدا لصرف
االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
املادة الثانية
إذا تغيب مدير النقل البري واللوجيستيك أو عاقه عائق ناب عنه
رئيس قسم امليزانية والشؤون اإلدارية.
املادة الثالثة

وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين مدير أنظمة املعلومات والتواصل آمرا مساعدا لصرف
االعتمادات املفوضة إليه من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء من امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
املادة الثانية
إذا تغيب مدير أنظمة املعلومات والتواصل أو عاقه عائق ناب عنه
كل من رئيس قسم استغالل وسالمة األنظمة ورئيس قسم التصاميم
املديرية وتطوير البرامج.
املادة الثالثة

تبين في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف
املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف
النفقات منها.

تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمر املساعد بالصرف
املشار إليه في املادة األولى أعاله فقرات امليزانية التي يقوم بصرف
النفقات منها.

املادة الرابعة

املادة الرابعة

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري
لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املحاسب املكلف بالعمليات املشار إليها أعاله هو الخازن الوزاري
لدى وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

املادة الخامسة

املادة الخامسة

ينس ــخ الق ــرار رق ــم  3669.19الص ــادر ف ــي  10صف ــر 1441
( 9أكتوبر  )2019بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائب عنه.

ينسخ القرار رقم  1825.17الصادر في  24من رمضان 1438
( 19يونيو  )2017بتعيين آمر مساعد بالصرف ونائبين عنه.

املادة السادسة

املادة السادسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شعبان  6( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شعبان  6( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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قرار لوزيرالتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  1617.20صادرفي  12من شعبان  6( 1441أبريل  )2020بتعيين آمرين
مساعدين بالصرف ونواب عنهم
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم  21( 1387أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع
تغييره وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.201الصادر في فاتح شعبان  28( 1438أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء ؛
وبعد موافقة وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يعين األشخاص املشار إلى مهامهم في الجدول التالي األولون آمرين مساعدين واآلخرون نوابا عنهم لصرف االعتمادات
املفوضة إليهم من لدن وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء برسم امليزانية العامة لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك
واملاء  -قطاع املاء :
االختصاص الترابي

اآلمرون املساعدون بالصرف

مجموع تراب اململكة

املديرالعام للمياه.

مجموع تراب اململكة

مديرالتجهيزات املائية.

مجموع تراب اململكة

مديرالبحث والتخطيط املائي.

مجموع تراب اململكة

املديرالعام لألرصاد الجوية.

النواب

املحاسبون املكلفون

رئيس قسم املشتريات واللوجيستيك.
رئيس قسم التنظيم ونظم املعلومات.
رئيس قسم الشؤون القانونية واملنازعات.

الخازن الوزاري لدى وزارة التجهيزوالنقل
واللوجيستيك واملاء

رئيس قسم االقتناءات العقارية.
رئيس قسم الدراسات.
رئيس قسم االستغالل والصيانة.
رئيس قسم التزويد باملاء الشروب والصرف
الصحي بالوسط القروي.
رئيس قسم تخطيط وتدبيراملياه.
رئيس قسم الشؤون اإلدارية والتكوين.
رئيس قسم امليزانية والتدبيراملالي.

الخازن الوزاري لدى وزارة التجهيزوالنقل
واللوجيستيك واملاء
الخازن الوزاري لدى وزارة التجهيزوالنقل
واللوجيستيك واملاء
خازن عمالة الدارالبيضاء الجنوب

املادة الثانية - .تحدد في تفويض االعتمادات املسند إلى اآلمرين املساعدين بالصرف املشار إليهم أعاله فقرات امليزانية التي
يقومون بصرف النفقات منها.
املادة الثالثة - .ينسخ القرار رقم  2900.18الصادر في  17من ذي الحجة  29( 1439أغسطس  )2018بتعيين آمرين مساعدين
بالصرف ونواب عنهم.
املادة الرابعة - .ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شعبان  6( 1441أبريل .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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الجريدة الرسمية
 -الفرد الواحد  :خمسة وأربعون ( )45درهما ؛

قرار مشترك لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير االقتصاد
واملالية وإصالح اإلدارة  رقم  1554.20صادر في  19من
شوال  11( 1441يونيو  )2020بتحديد أسعار األجرة املؤداة 
عن الخدمات املقدمة من قبل وزارة  األوقاف والشؤون
اإلسالمية (زيارة متحف محمد السادس لحضارة املاء باملغرب
واستغالل مرافقه).
وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
ووزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بناء على املرسوم رقم  2.20.66الصادر في  2رجب 1441
( 26فبراير )2020بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من قبل وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية (متحف محمد السادس لحضارة املاء
باملغرب)،
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 املجموعات (أكثرمن عشرة أفراد)  :ثالثون ( )30درهما للفرد ؛ التالميذ والطلبة  :عشرة ( )10دراهم ؛ القاعة املتعددة االختصاصات  :ستة آالف ( )6000درهم لليومالواحد.
املادة الثانية
ينسخ القرار املشترك لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية ووزير
االقتصاد واملالية رقم  1737.17الصادر في  12من شوال 1438
( 7يوليو  )2017بتحديد أسعار األجرة املؤداة عن الخدمات املقدمة
من قبل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية (زيارة واستغالل مرافق
متحف محمد السادس لحضارة املاء باملغرب).
املادة الثالثة

قررا ما يلي :

ينشر هذا القرار املشترك بالجريدة الرسمية.

املادة األولى
تحدد أسعار األجرة املؤداة عن الخدمات املقدمة من قبل وزارة
األوقاف والشؤون اإلسالمية ،فيما يخص زيارة متحف محمد
السادس لحضارة املاء باملغرب واستغالل مرافقه ،كالتالي :

وحرر بالرباط في  19من شوال  11( 1441يونيو .)2020
وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،

وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

مقرر لوزيرالتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  1553.20صادرفي  23من شوال  15( 1441يونيو  )2020بالتخلي عن
ملكية القطع األرضية الالزمة لبناء سد تاركة أوما�ضي (الحقينة) بإقليم جرسيف
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.382بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.03الصادر في فاتح جمادى األولى  20( 1436فبراير  )2015بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء
سد تاركة أوما�ضي بإقليم جرسيف.
وعلى املرسوم رقم  2.17.139الصادر في  17من جمادى اآلخرة  16( 1438مارس  )2017بتجديد املنفعة العامة القاضية
ببناء سد تاركة أوما�ضي بإقليم جرسيف.
وعلى املرسوم رقم  2.20.149صادر في  2رجب  26( 1441فبراير  )2020بتجديد إعالن املنفعة العامة القاضية ببناء سد
تاركة أوما�ضي بإقليم جرسيف.
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  27فبراير إلى  29أبريل  2019بجماعة بركين بإقليم جرسيف ؛
وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتخلى عن ملكية القطع األرضية املعلم عليها باللون األحمر في التصاميم التجزيئية ذات املقياس  1/2000املضافة إلى أصل
هذا املقرر :
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سد تاركة أوما�ضي
الحقينة  -املالك -
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سد تاركة أوما�ضي
الحقينة  -ذوو الحقوق -
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دوار بوحسان جماعة بركين قيادة بركين جرسيف
بوراس بلقاسم بن بلقاسم
بوراس عبد القادر
بوراس عزيز
دوار بوحسان جماعة بركين قيادة بركين جرسيف

دوار بوحسان جماعة بركين قيادة بركين جرسيف

املادة الثانية - .ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  23من شوال  15( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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الجريدة الرسمية
اإلذن بممارسة الهندسة املعمارية

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1685.20صادر في
 30من شوال  22( 1441يونيو  )2020يرخص تحت عدد  4581للسيدة
رحاب عاكف الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  6أكتوبر  ،2018أن تحمل
صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص
بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الرباط.
*
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1687.20صادر في
 30من شوال  22( 1441يونيو  )2020يرخص تحت عدد  4582للسيدة
ريم املها مزوار الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من
 O.M Beketov National University Of Urban Economyبخاركيف -
أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2018أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها
بمدينة أكادير.

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1686.20صادر في
 30من شوال  22( 1441يونيو  )2020يرخص تحت عدد 4583
للسيدة فاطمة الزهراء اصفية الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم
من املدرسة العليا للهندسة املعمارية التابعة للجامعة الدولية للرباط
بتاريخ  24ديسمبر  ،2019أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها
بمدينة الدارالبيضاء.

الوطنية للهندسة املعمارية بالرباط بتاريخ  29يونيو  ،2011أن تحمل

*

صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص

*

*

*
*

*

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  1688.20صادر في
 2ذي القعدة  24( 1441يونيو  )2020يرخص تحت عدد  4584للسيدة
السعدية ملزوغي الحاملة لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة

بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بتامسنا.
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مجلس املنافسة
قرارملجلس املنافسة عدد /46ق 2020/صادرفي  30من شوال 1441
( 22يونيو  )2020املتعلق باقتناء شركة   CEPSA Comercial
 Petroleo SAUلنسبة  %40من أسهم رأسمال وحقوق
التصويت لكل من شركة    Sorexi S.Aو شركة  Bitulife S.A
اململوكتين للشركة القابضة .Majdaline S.A
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116الصادر في  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر 1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛

وحيث إن الفاعلين في األسواق املعنية بقطاع بيع مادة اإلسفلت
واملنتوجات املستخرجة منها ،وقطاع بيع مواد البناء للمهنيين وقطاع
بيع الرقائق اإلسفلتية باملغرب ،لم يبدوا أية مالحظة حول عملية
التركيز هذه ؛
وعلى القرار رقم  2020/32بتاريخ  12مارس  ،2020القا�ضي
بتعيين مقرر في املوضوع ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  22أبريل  2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من حضور أعضاء اللجنة
الدائمة الواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 30من شوال  22( 1441يونيو  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن عملية
التركيز املذكورة ،وكذا الخالصات والتوصيات املنبثقة عنه ،خالل
اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  30من شوال 1441
( 22يونيو  )2020؛
وحيث إن مراقبة عمليات التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املواد  1و 11و 12من القانون رقم  104.12املشار
إليه أعاله ؛

وطبقا ملقتضيات املادة  14من القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس
املنافسة ؛

وحيث إن مقتضيات املادة األولى تنص على أن قانون حرية
األسعار واملنافسة يتم تطبيقه على :جميع األشخاص الذاتيين أو
االعتباريين سواء أكانوا متوفرين أم غير متوفرين على مقر أو
مؤسسات باملغرب ،وذلك بمجرد ما يكون الغرض من العمليات التي
ينجزونها أو التصرفات التي يقومون بها ،املنافسة في السوق املغربية
أو يمكن أن يترتب عليهما أثر على هذه املنافسة .وجميع أعمال اإلنتاج
والتوزيع والخدمات ،بما فيها تلك التي تقوم بها أشخاص اعتبارية
خاضعة للقانون العام ،عندما تتصرف كفاعلين اقتصاديين ،وليس
أثناء ممارستها لصالحيات السلطة العامة أو ملهام املرفق العام ؛

وحيث إن عملية التركيز هذه كانت موضوع عقد استثمار بين
األطراف املعنية بتاريخ  2ديسمبر  2019؛

وحيث إنه تم التأكد من كون العملية تندرج في إطار التصنيفات
املضمنة في املادة  11من القانون رقم   ، 104.12التي تعرف عمليات
التركيز االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى املجلس ،والتي تنص على
أ نه تنجز عملية تركيز حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت
مستقلة سابقا؛ أو حينما يقوم شخص أو عدة أشخاص ،يراقبون
منشأة واحدة على األقل ،بتولي املراقبة ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
على مجموع منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى
أو أجزاء منها ،سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول
أو بواسطة عقد أو غيرها من الوسائل ؛  أو عندما تقوم منشأة أو

وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /022ع.ت.إ 2020 / .بتاريخ
 28فبراير  ،2020واملتعلق باقتناء شركة   CEPSA Comercial
 Petroleo SAUلنسبة  % 40من أسهم رأسمال وحقوق التصويت
لكل من شركة    Sorexi S.Aوشركة   Bitulife S.Aاململوكتين للشركة
القابضة  Majdaline S.A؛

وبعد إخبار السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ ،من طرف األمانة العامة للمجلس بتاريخ  3مارس 2020؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول عملية التركيز االقتصادي
بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ
 3مارس  ، 2020والذي يمنح أجل عشرة ( )10أيام لألغيار املعنيين
قصد إبداء مالحظاتها حول عملية التركيز أعاله ؛
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عدة منشآت ،بشكل مباشر أو غير مباشر ،بتولي املراقبة على مجموع
منشأة أخرى أو جزء منها أو على مجموع منشآت أخرى أو أجزاء منها،
سواء بواسطة املساهمة في رأس املال أو شراء األصول أو بواسطة
عقد أو غيرها من الوسائل ؛
وحيث إن املادة  12من القانون رقم  104.12املشار إليه أعاله ،تلزم
تبليغ أي عملية تركيز قبل إنجازها ،كما هو منصوص عليه في املادة 8
من املرسوم التطبيقي رقم  ، 2.14.652عندما يساوي أو يفوق رقم
املعامالت اإلجمالي العالمي ،دون احتساب الرسوم ،ملجموع املنشآت
أو مجموعات األشخاص الذاتيين أو االعتباريين األطراف في عملية
التركيز مبلغ سبع مائة وخمسون ( )750مليون درهم ،أو عندما
يساوي أو يفوق رقم املعامالت اإلجمالي ،دون احتساب الرسوم،
املنجز باملغرب من طرف اثنتين على األقل من املنشآت أو مجموعات
األشخاص الذاتيين أو االعتباريين املعنيين بعملية التركيز مبلغ مائتان
وخمسون ( )250مليون درهم ،أو عندما تنجز جميع املنشآت التي
تكون طرفا في العقد أو موضوعا له أو مرتبطة به اقتصاديا خالل
السنة املدنية السابقة أكثر من أربعين باملائة( )% 40من البيوع
أو الشراءات أو املعامالت األخرى في سوق وطنية للسلع أو املنتوجات
أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة لالستبدال أو في جزء مهم من
السوق املذكورة ؛
وحيث إنه تبين على أن العملية تتجاوز أسقف املعامالت اإلجمالي
العالمي ،وبذلك تكون قد استوفت أحد الشروط املنصوص عليها في
املادة  12من القانون السالف الذكر ،وكذلك املادة  8من املرسوم
رقم  2.14.652الصادر بتطبيقه ،وبالتالي فالعملية خاضعة إللزامية
التبليغ لدى املجلس ؛
وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز  هم على التوالي :
•الشركة املقتنية هي  CEPSA Comercial Petroleo SAUاململوكة
لشركة  Compania Espanola de Petroleos S.A.الخاضعة
للقانون اإلسباني .والتي تنشط في بيع املواد املستخرجة
من البترول وذلك بقيامها بشراء ،وتخزين ،ونقل ،وتوزيع،
وبيع ،وتوريد وتسويق بالجملة والتقسيط لجميع أنواع الوقود،
وزيوت التشحيم ،واإلسفلت واملواد ذات الصلة ،وجميع
املنتجات البترولية واملشتقات األخرى ذات الصلة ؛
•الشركتين املستهدفتين  Sorexi S.Aو ( Bitulife S.Aحصة
 % 40من رأسمال كل منهما) اململوكتين بنسبة  %100من طرف
: Majdaline
  Sorexi S.Aهي شركة تقوم بأبحاث وعمليات صناعية ،متخصصةفي تحويل وبيع اإلسفلت سواء املعبأ أو املعدل و املستخدم خاصة
في تعبيد الطرق .كما تنشط في تسويق مواد مختلفة للبناء
للمهنيين ؛
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  Bitulife S.Aهي شركة تنشط في تصنيع وتسويق بكرات ورقائقاإلغالق القائمة على اإلسفلت ؛
وحيث إن عملية التركيز االقتصادي تتعلق من جهة بمادة اإلسفلت
كمادة أولية صلبة قابلة للتحويل ،والتي يتم الحصول عليها من تكرير
البترول الخام في مصافي البترول .ومن جهة أخرى بمنتوجات اإلسفلت
التي تستخدم في عزل أسطح املنازل ملنع تسريبات املاء ،أو رصف
الشوارع والطرقات ،وما إلى ذلك من استخدامات عديدة ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التناف�سي ،الذي قامت به مصالح
التحقيق لدى مجلس املنافسة ،استنادا على الوثائق التي وفرتها
األطراف املبلغة ،تم تحديد األسواق املعنية بشقيها ،سوق املنتوج
واالمتداد الجغرافي للعملية ،والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه
بصفة مباشرة أو غير مباشرة ،وذلك تطبيقا ألحكام النقطة الثالثة
من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز املشار إليه أعاله؛
وحيث إنه فيما يخص بالسوق املناسب للمنتوجات أو الخدمات
فالشركتين املستهدفتين تنشطان في ثالثة مجاالت وهي :
•األسواق املرجعية التي تنشط فيها شركة : Sorexi S.A
 النشاط األسا�سي للشركة :بيع مادة اإلسفلت واملنتوجاتاملستخرجة منها :على غرار شركات مغربية أخرى تعمل شركة
 Sorexi S.Aعلى استيراد مادة اإلسفلت كمادة أولية من
شركات أجنبية ،تم تعمل على إعادة بيعها سواء كإسفلت معبأ
( )bitume en sacأو كإسفلت معدل ( ،)bitume modifiéفهي
تهتم باألساس بمنتوج اإلسفلت املستعمل في تعبيد الطرقات ؛
 النشاط الثانوي للشركة :سوق بيع مواد البناء للمهنيين ؛•السوق املرجعية التي تنشط فيه شركة  Bitulife S.Aهو تصنيع
وتسويق رقائق اإلسفلت ،التي تستخدم للعزل ولألرضيات
والجدران ،وكذلك األسطح )Rouleaux d’étanchéité à base
( de bitume؛
وبالتالي فإن األسواق املرجعية املستهدفة هي سوق اإلسفلت املعبأ
أو املعدل ،وسوق بيع وتوزيع مواد البناء للمهنيين ،وسوق تصنيع
وتسويق رقائق اإلسفلت ؛
وحيث إنه فيما يخص السوق الجغرافية الذي تعرض وتطلب
فيها املنتجات والخدمات ،واعتبارا لكون الشركة املقتنية تتواجد
باملغرب من خالل ثالث شركات وهم    CEPSA Maghreb S.Aالتي
تنشط في بيع الوقود و الزيوت و الشحوم الصناعية و Petrosud,
  S.Aالتي تنشط في تسويق الهيدروكربونات البحرية بميناء أكادير و
   Atlas Nord Hydrocarbures, S.A.Sالتي تنشط  في تقديم الخدمات
املتعلقة بمحطات الوقوق  ،وبما أن الشركة املقتنية كذلك  ،تحقق
رقم معامالت باملغرب من خالل بيعها لإلسفلت كمادة أولية لثالث
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شركات ،اثنين منهما الشركتين املستهدفتين باملغرب  ،واعتبارا كذلك
لكون الشركتين املستهدفتين تتواجدان في املغرب  ،فقد تم تحديد
االمتداد الجغرافي لعملية التركيز هذه املجال الترابي الوطني ؛
وحيث إنه من خالل دراسة وتحليل ملف التبليغ والوثائق املضمنة
به ،فقد تبين على أن إنجاز عملية التركيز هذه لن تؤثر على األسواق
املرجعية املحددة وذلك لالعتبارين التاليين :
 أن عملية التركيز االقتصادي تتعلق باقتناء شركة CEPSA Petroleo Comercial Petroleo SAUلنسبة  %40من أسهم
رأسمال وحقوق التصويت لكل من شركة  Sorexi S.Aوشركة
 ،Bitulife S.Aوبالتالي فالعملية لن تأدي إلى تراكم الحصص ولن
يطرأ أي تغييرعلى بنية األسواق املعنية ؛
 أن مكانة الشركتين املستهدفتين تخضع للمنافسة من قبلشركات مغربية تنشط في جميع األسواق املرجعية .ففيما يتعلق
ببيع مادة اإلسفلت سواء املعبأ ( )bitume en sacأو املعدل
( )bitume modifiéفإن شركة  Sorexi S.Aوإن كانت حصتها في
هذه السوق تحتل الصدارة ،إال أن نسبة التفاوت مع الشركات
املتنافسة تبقى قليلة جدا؛ وعالقة بسوق بيع وتوزيع مواد البناء
للمهنيين فشركة  Sorexi S.Aتنشط في هذا املجا ل بشكل ثانوي
وبذلك فحصتها من هذا السوق ال تتعدى  %5؛
أما سوق تصنيع وتسويق رقائق اإلسفلت(Rouleaux ،
( d’étanchéité à  base de bitumeالذي تنشط فيه شركة Bitulife
 S.Aالتي تحتل الصدارة في هذا السوق ،إال أن هذه األخيرة تعرف
منافسة مهمة من قبل شركات أخرى مغربية ؛
وحيث إن الوضعية املتقدمة التي تتمتع بهما شركة Sorexi S.A
وشركة   Bitulife S.Aفي سوقي بيع اإلسفلت املعبأ أو املعدل  ،وسوق
تصنيع وتسويق رقائق اإلسفلت  ،لن تكون وليدة عملية التركيز
هذه .بل هي متواجدة لعدة سنوات قبل إبرام عقد الشراء والوصف
الخاص بالعملية ؛
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فيما يتعلق بتزويد الشركة املقتنية ملادة اإلسفلت لكل من
الشركتين املستهدفتين ،فبنية سوق استيراد هذه املادة لن تتأثر
بالعملية وذلك لكون شركات عاملية منافسة أخرى تصدر نفس
املنتوج للشركات املغربية ،كما يمكن لهذه األخيرة أن تستورد مباشرة
مادة اإلسفلت ،لكون السوق املغربية مفتوحة على املنافسة ؛
وحيث إن إنجاز عملية التركيز لن يغير بنية األسواق املرجعية ؛
وحيث إنه بالنسبة ألهداف األطراف املعنية وحسب الوثائق
املضمنة بملف التبليغ ،فالشركة املقتنية تعتبر أن العملية تندرج
في إطار االستراتيجية التي وضعتها ،واملتعلقة بتوسيع تواجدها على
الصعيد الدولي خاصة بالدول املجاورة والقريبة من محطات تكرير
البترول التابعة لها ،أما بالنسبة للشركتين املستهدفتين فإن العملية
ستمكنهما من تطوير أنشطتهما ؛
وحيث إن هذه العملية ليس من شأنها أن تؤثر على املنافسة عن
طريق إحداث وضع مهيمن أو تعزيزه ؛
وحيث إن عملية التركيز هذه لن تخل باملنافسة على املستوى
األفقي أو العمودي أو التكثلي في األسواق املعنية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن عملية التركيز االقتصادي املسجلة لدى األمانة العامة ملجلس
املنافسة تحت عدد /022ع.ت.إ 2020/.بتاريخ  28فبراير 2020
تستوفي كافة الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة
باقتناء شركة       CEPSA Comercial Petroleo SAUلنسبة  %40من
أسهم رأسمال وحقوق التصويت لكل من شركة    Sorexi S.Aو شركة  
 Bitulife S.Aاململوكتين للشركة القابضة .Majdaline S.A
وحرر بالرباط في  30من شوال  22( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الداخلية
قرار لوزير الداخلية رقم  2782.19صادر في  15من ربيع األول 1441
( 13نوفمبر  )2019بتحديد تنظيم الكتابة العامة للشؤون
الجهوية.
وزيرالداخلية،
بناء على املرسوم رقم  2.17.618الصادر في  18من ربيع اآلخر 1440
( 26ديسمبر  )2018بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري ،وال سيما
املادة  33منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.11.681الصادر في  28من ذي الحجة 1432
( 25نوفمبر  )2011في شأن كيفيات تعيين رؤساء األقسام ورؤساء
املصالح باإلدارات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.97.1052الصادر في  4شوال 1418
( 2فبراير  )1998بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي
ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجات املصلحة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.75.864الصادر في  17من محرم 1396
( 19يناير  )1976بشأن نظام التعويضات املرتبط بمزاولة املهام العليا
في مختلف الوزارات ؛
قرر ما يلي :
املادة األولى
تطبيقا ملقتضيات املادة  33من املرسوم املشار إليه أعاله
رقم  2.17.618الصادر في  18من ربيع اآلخر  26( 1440ديسمبر ،)2018
يحدد هذا القرار تنظيم الكتابة العامة للشؤون الجهوية املحدثة
داخل كل والية ،تحت سلطة والي الجهة.
تتألف الكتابة العامة للشؤون الجهوية من :
 قسم الدراسات والتتبع والتحديث ؛ قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية ؛ القسم الجهوي للجماعات الترابية ؛ قسم التنسيق القطاعي ؛ -مصلحة كتابة اللجنة الجهوية للتنسيق.

املادة الثانية
يضطلع قسم الدراسات والتتبع والتحديث باملهام التالية :
 املساهمة في إعداد وإنجاز الدراسات الضرورية لتحديد حاجياتالجهة والعمل على انسجام والتقائية السياسات العمومية
والبرامج الجهوية وإنجازها ؛
 ضمان مواكبة األطراف املعنية من أجل تحديد وإعداد اإلطارالتعاقدي املالئم لتنفيذ السياسات العمومية وبرامج العمل التي
تهم الجهة املعنية ؛
 دراسة وإعداد اآلراء بخصوص االتفاقيات والعقود وعقود البرامجالتي تهم الجهة واملساهمة في تتبع تنفيذها ؛
 تتبع البرمجة امليزانياتية القطاعية لثالث سنوات وكذا تخصيصاالعتمادات املجمعة لفائدة املصالح الالممركزة على صعيد الجهة
وعلى مستوى العمالة أو اإلقليم ،وتتبع تنفيذها ؛
 إعداد تقاريرومحاضرالكتابة العامة للشؤون الجهوية ،وال سيما :•لوحات القيادة املتعلقة بتقدم املشاريع والبرامج التي تهم
الجهة املعنية ؛
•التقرير السنوي حول الالتمركز اإلداري الذي يعرض على
اللجنة الوزارية لالتمركز اإلداري ؛
•تقرير عن أنشطة الكتابة العامة للشؤون الجهوية.
 مواكبة املصالح الالممركزة بالجهة من أجل إدخال تغييراتتنظيمية ومسطرية كفيلة بتحسين فعالية وجودة وقرب خدمات
املرافق العمومية التي تقدمها وتتبع تحسين تنظيمها وسير عملها
اإلداري وكذا عالقتها باملرتفقين ؛
 نشر مبادئ وأساليب التدبير العمومي العصري والحكامة الجيدةعلى مستوى املصالح الالممركزة وتوفير يقظة دائمة لتتبع
مستجدات تحديث وتجديد النشاط العمومي وتشكيل قوة
اقتراحية ملشاريع التبسيط والرقمنة لدى املصالح الالممركزة ؛
 املشاركة في إحصاء مشاريع تبسيط املساطر اإلدارية ورقمنةالخدمات العمومية املنجزة من طرف املصالح الالممركزة للدولة
واملساهمة في ضمان انسجامها والتقائيتها على مستوى الجهة،
والحرص على مناقشتها في اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق،
عند االقتضاء ؛
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الجريدة الرسمية

 املساهمة في تنظيم أنشطة التكوين وتطوير نجاعة أداء املصالحالالممركزة.
يتألف قسم الدراسات والتتبع والتحديث من ثالث مصالح وهي :
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يتألف قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية من ثالث
مصالح وهي :
•مصلحة الدراسات والتتبع والتقييم ؛

•مصلحة الدراسات ؛

•مصلحة الشراكة وااللتقائية ؛

•مصلحة التعاقد والبرمجة ؛

•مصلحة هندسة التكوين والعالقات مع الخبراء في مجال
الهندسة االجتماعية.

•مصلحة التكوين وتحديث املرافق العمومية.

املادة الرابعة

املادة الثالثة
يضطلع قسم التنسيق الجهوي للتنمية البشرية باملهام التالية :

يضطلع القسم الجهوي للجماعات الترابية باملهام التالية :

 -تولي كتابة اللجنة الجهوية للتنمية البشرية ؛

 مساعدة والي الجهة وعمال العماالت واألقاليم في ممارسةاختصاصات املراقبة اإلدارية واملواكبة املتعلقة بها ؛

 التنشيط وتنسيق عمل أقسام العمل االجتماعي بالعماالتواألقاليم التابعة للجهة ؛

 -مساعدة الجماعات الترابية في تدبيرالشؤون القانونية واملنازعات ؛

 مساعدة اللجنة الجهوية للتنمية البشرية في توزيع موارد برنامجاملبادرة الوطنية للتنمية البشرية على عماالت وأقاليم الجهة ؛

 مساعدة الجماعات الترابية في تحصيل مواردها املالية وتدبيرهاواستعمالها األمثل ؛

 الحرص على انسجام مبادرات التنمية البشرية بالجهة املعنيةوضمان التنسيق بين مختلف املتدخلين إلنجاح برامج املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية ؛

 -تشجيع تخطيط التنمية الترابية واملساهمة في إعداد آلياتها ؛

 تحفيزتنمية الشراكات مع الفاعلين الترابيين ؛ ضمان االتقائية ،على مستوى الجهة ،للبرامج القطاعية للتنميةالبشرية للدولة واملؤسسات العمومية والجماعات الترابية مع
برامج املبادرة الوطنية للتنمية البشرية ؛
 اإلشراف ،على املستوى الجهوي ،على تجميع مخططات التنميةالبشرية بالعماالت واألقاليم بالجهة وتتبع تنفيذها ؛
 تتبع مؤشرات التنمية البشرية على مستوى الجهة وقياسالتقدم املنجز حسب كل برنامج ،بالنظر إلى األهداف املسطرة في
مخططات التنمية البشرية للعماالت واألقاليم ؛
 اإلشراف على الدراسات الجهوية املرتبطة باملبادرة الوطنيةللتنمية البشرية ؛
 وضع رهن إشارة أقسام العمل االجتماعي ،خبراء في مجالالهندسة االجتماعية وكذا مهنيين فاعلين في إطار برامج املبادرة
الوطنية للتنمية البشرية ؛
 وضع تصور لهندسة التكوين بالجهة والسهر على تنفيذه من قبلأقسام العمل االجتماعي ؛
 تيسير تثمين تبادل الخبرات بين مختلف العماالت واألقاليمبالجهة ؛
 القيام بكل مهمة مراقبة عملية بعماالت وأقاليم الجهة يكلفه بهاوالي الجهة.

 تشجيع التعاون الالممركز ،طبق النصوص التشريعية والتنظيميةالجاري بها العمل ؛
 املساهمة في تحديد وتنفيذ مخططات وبرامج ودورات التكويناملستمرلفائدة املنتخبين وموظفي إدارة الجماعات الترابية ؛
 السهرعلى حسن سيرآليات الديمقراطية التشاركية ؛ املساهمة في تحديث املرافق العمومية الترابية.يتألف القسم الجهوي للجماعات الترابية من املصالح التالية :
•مصلحة العالقات مع الجهة ؛
•مصلحة االستشارة القانونية وتتبع عمل املجلس ؛
•مصلحة املوارد ؛
•مصلحة التخطيط واملرافق العمومية الترابية ؛
•مصلحة تحديث اإلدارة الالمركزية ؛
•مصلحة تتبع شركات التنمية املحلية.
املادة الخامسة
يضطلع قسم التنسيق القطاعي باملهام التالية :
 املساهمة ،بتنسيق مع املصالح الالممركزة املعنية ،في إنجازدراسات لتحديد حاجيات الجهة في مختلف األنشطة القطاعية
وتقاسم هذه الحاجيات مع باقي املصالح الالممركزة بالجهة من
أجل إعداد سياسات عمومية قطاعية ؛
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الجريدة الرسمية

 السهر ،بتنسيق من املصالح الالممركزة بالجهة ،على انسجاموالتقائية السياسات العمومية وكذا البرامج واملشاريع في مختلف
األنشطة القطاعية وإعداد امللفات املرتبطة بها من أجل عرضها
على اللجنة الجهوية للتنسيق ؛
 التنسيق مع املصالح الالممركزة املعنية في إعداد وتتبع تنفيذالبرامج واملشاريع العمومية في مختلف األنشطة القطاعية ؛
 القيام ،مع املصالح الالممركزة املعنية ،بإعداد حصائل دوريةحول تنفيذ السياسات العمومية والبرامج واملشاريع املرتبطة
بمختلف األنشطة القطاعية بالجهة ،واقتراح التدابير التي من
شأنها تجاوز الصعوبات التي قد تعتري تنفيذها ؛
 تتبع إنجازالبرامج ذات األولوية التي تهم تراب الجهة املعنية.يتألف قسم التنسيق القطاعي من املصالح التالية :
•مصلحة تنسيق قطاعات البنيات التحتية والبيئة ؛
•مصلحة تنسيق القطاعات االجتماعية ؛
•مصلحة تنسيق القطاعات اإلنتاجية ؛
•مصلحة تعزيز اإلمكانيات الجهوية وروح املبادرة والشغل ؛
•مصلحة تتبع البرامج ذات األولوية.

عدد 21 - 6899دعقلا وذ 21ذ (1( 21لوي ((13 (13

املادة السادسة
تضطلع مصلحة كتابة اللجنة الجهوية للتنسيق باملهام التالية :
 تحضير الجدولة الزمنية السنوية ألشغال اللجنة الجهويةللتنسيق ،حسب األولويات املحددة من طرف والي الجهة ؛
 املساهمة في إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة الجهويةللتنسيق وإرسال الدعوات لألطراف املشاركة املعنية ؛
 تولي التنظيم اللوجيستيكي النعقاد اجتماعات اللجنة الجهويةللتنسيق ؛
 إعداد محاضر اجتماعات اللجنة الجهوية للتنسيق والعمل علىتوزيعها وحفظها ؛
 تتبع تفعيل اآلراء والتوصيات الصادرة عن اللجنة الجهويةللتنسيق من قبل األطراف املعنية.
املادة السابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  15من ربيع األول  13( 1441نوفمبر .)2019
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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