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نصوص عامة
قرار لوزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  1612.20صادر في
 30من شوال  22( 1441يونيو  )2020في شأن سن نظام 
خاص للدراسات واالمتحانات بمؤسسات التعليم العتيق
برسم السنة الدراسية .2020-2019
وزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية،
بناء على املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من
رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،املصادق عليه بالقانون
رقم  23.20الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.20.60بتاريخ
 5شوال  28( 1441ماي  )2020؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.293الصادر في  29من رجب 1441
( 24مارس  )2020بإعالن حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب
الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا -كوفيد  19؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.371الصادر في  25من رمضان 1441
( 19ماي  )2020بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية
بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا  -كوفيد  19؛
وعلى املرسوم رقم  2.20.406الصادر في  17من شوال 1441
( 9يونيو  )2020بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية
بسائر أرجاء التراب الوطني ملواجهة تف�شي فيروس كورونا  -كوفيد 19
وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود املتعلقة بها ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.1273الصادر في  29من شوال 1426
( 2ديسمبر  )2005بتكليف وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية بتحديد
كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم  13.01في شأن التعليم العتيق ؛
وبعد االطالع على قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية
رقم  2022.10الصادر في  5ذي القعدة  14( 1431أكتوبر )2010
في شأن نظام الدراسات واالمتحانات بمؤسسات التعليم العتيق،
كما وقع تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :

الباب األول

الباب الثاني
نظام الدراسات
املادة الثانية
تنتهي السنة الدراسية بمؤسسات التعليم العتيق بانتهاء الدورات
االستدراكية املنصوص عليها في املادتين  52و  60من قرار وزير
األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2022.10املشار إليه أعاله.
املادة الثالثة
تنتهي الدراسة الحضورية بمؤسسات التعليم العتيق في
 14مارس  ،2020وتنظم دروس للتعليم عن بعد ،الستكمال املقرر
الدرا�سي ،ابتداء من تاريخ توقف الدراسة الحضورية وإلى غاية
الثامن من شهر يوليو .2020

الباب الثالث
نظام االمتحانات
املادة الرابعة
يعتمد نظام خاص لالمتحانات بمؤسسات التعليم العتيق ،برسم
السنة الدراسية  ،2020-2019يشتمل على االمتحانات املنصوص
عليها في الباب الثالث ،وفي املواد من  67إلى  76من الباب الرابع ،من
قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2022.10السالف
الذكر ،ما عدا االمتحانات املحددة في املادة  5بعده.
املادة الخامسة
ال تجرى برسم السنة الدراسية  ،2020-2019بالنسبة للمترشحين
الرسميين ،االمتحانات التالية ،املنصوص عليها ،على التوالي ،في املواد
 14و  16و  29و  31و  41و  54من قرار وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية رقم  2022.10السالف الذكر :
 االمتحان الكتابي املوحد على صعيد مدرسة التعليم االبتدائيالعتيق الخاص بالسنة الرابعة والسنة الخامسة من طور التعليم
االبتدائي العتيق ؛

أحكام عامة

 االمتحان الكتابي املوحد على الصعيد الوطني لنيل شهادة التعليماالبتدائي العتيق ؛

تنظم الدراسات واالمتحانات بمؤسسات التعليم العتيق ،برسم
السنة الدراسية  ،2020-2019بصفة استثنائية ،طبقا للمقتضيات
املنصوص عليها في هذا القرار.

 االمتحان الكتابي املوحد على صعيد مدرسة التعليم اإلعداديالعتيق الخاص بالسنة األولى والسنة الثانية من طور التعليم
اإلعدادي العتيق ؛

املادة األولى
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 االمتحان الكتابي املوحد على الصعيد الوطني لنيل شهادة التعليماإلعدادي العتيق ؛
 االمتحان الكتابي املوحد على صعيد مدرسة التعليم الثانويالعتيق الخاص بالسنة األولى والسنة الثانية من طور التعليم
الثانوي العتيق ؛
 االمتحان الكتابي املوحد على صعيد مؤسسة التعليم النهائيالعتيق الخاص بالسنة األولى والثانية من طور التعليم النهائي
العتيق.
املادة السادسة
تطبق املقتضيات ذات الصلة ،غير املخالفة ،املنصوص عليها في
قرار وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  2022.10السالف
الذكر ،على االمتحانات التي تجرى بمؤسسات التعليم العتيق برسم
السنة الدارسية  ،2020-2019بما في ذلك املقتضيات املتعلقة بكيفية
تنظيم هذه االمتحانات وشروط املشاركة فيها.
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املادة السابعة
تجرى اختبارات االمتحانات الكتابية املوحدة على الصعيد
الوطني لنيل شهادتي التعليم االبتدائي العتيق واإلعدادي العتيق
بالنسبة للمترشحين األحرار ،وشهادة باكالوريا التعليم الثانوي
العتيق بالنسبة للمترشحين الرسميين واألحرار ،وشهادة العاملية في
التعليم العتيق ،في املقرر الدرا�سي املتعلق بالفترة املمتدة من بداية
السنة الدراسية إلى غاية توقف الدراسة الحضورية.
املادة الثامنة
يعمل مدير جامع القرويين ومدير مدرسة العلوم اإلسالمية ،كل
واحد منهما فيما يخصه ،على تطبيق مقتضيات هذا القرار بكل من
جامع القرويين ومدرسة العلوم اإلسالمية باعتبارهما مؤسستين
للتعليم النهائي العتيق.
املادة التاسعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  30من شوال  22( 1441يونيو .)2020
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.
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نصوص خاصة
قرارلوزيرالداخلية رقم  2097.20صادرفي  3ذي الحجة  24( 1441يوليو  )2020باملصادقة على الئحة ذوي الحقوق
التابعين للجماعة الساللية لدوارالجوابروارورالكائنة بإقليم العرائش والواقعة داخل دوائرالري باللكوس
وزيرالداخلية،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.69.30الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو  )1969املتعلق باألرا�ضي الجماعية
الواقعة داخل دوائر الري وال سيما الفصل الخامس منه ،كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانون رقم  64.17الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.19.117الصادر في  7ذي الحجة  9( 1440أغسطس  )2019؛
وعلى املرسوم رقم  2.73.698الصادر في  7ربيع األول ( 1394فاتح أبريل  )1974بتحديد دوائر الري بوادي اللكوس بإقليمي
تطوان والقنيطرة الجارية عليها مقتضيات الظهير الشريف رقم  1.69.25الصادر في  10جمادى األولى  25( 1389يوليو )1969
بمثابة قانون لالستثمارات الفالحية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.748الصادر في  16من ربيع اآلخر  4( 1439يناير  )2018يق�ضي بتوسيع دائرة نفوذ املكتب الجهوي
لالستثمار الفالحي للكوس ؛
وبعد االطالع على محضر جمعية مندوبي الجماعة املعنية بتيهيء الئحة ذوي الحقوق للجماعة الساللية لدوار الجوابر وارور
بإقليم العرائش ؛
وعلى شهادة تبليغ الالئحة املسلمة من طرف جمعية مندوبي هذه الجماعة والتي تم تبليغها إلى السلطات املحلية وكافة
ذوي الحقوق املعنيين ؛
وعلى شهادة عدم الطعن املوقعة من طرف السلطة املحلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يصادق على الئحة ذوي الحقوق التابعين للجماعة الساللية لدوار الجوابر وارور الكائنة بإقليم العرائش والواقعة داخل
دوائر الري باللكوس ،كما هي مرفقة بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ذي الحجة  24( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

*
*

*
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2139.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2140.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Automobile
– Master’s degree, program subject area motor vehicle
transport educational program motor vehicle transport,
délivré par Kharkiv national automobile and highway
University - Ukraine - le 31 décembre 2019, assorti de
la qualification bachelor program subject area motor
vehicle transport, délivrée pa la même université - le
30 juin 2018,

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في Génie
: mécanique
– Qualification master degree program subject area «133
industrial machinery engineering» study program «wheel
and crawler vehicles», délivrée par Odessa national
polytechnic University - Ukraine - le 31 décembre 2019,
assortie de la qualification bachelor degree field of study
 «machine engineering», délivrée par la même universitéle 30 juin 2018,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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الجريدة الرسمية
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قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2141.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2142.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil

تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil

– Qualification master degree program subject area
building and civil engineering educational program
industrial and civil engineering, professional qualification
civil engineer, délivrée par Kyiv national University of
construction and architecture - Ukraine - le 3 février 2020,
assortie de la qualification bachelor degree specialized
in construction professional qualification civil engineer
of industrial and civil engineering, délivrée par la même
université - le 30 juin 2018,

– Qualification master degree program subject area
building and civil engineering educational program
industrial and civil engineering, professional qualification
civil engineer, délivrée par Kyiv national University of
construction and architecture - Ukraine - le 28 février
2020, assortie de la qualification bachelor degree
specialized in construction professional qualification civil
engineer of industrial and civil engineering, délivrée par
la même université - le 30 juin 2018,

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.

وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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الجريدة الرسمية

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2143.20صادر في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو )2020
بتحديد بعض املعادالت بين الشهادات.
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.01.333الصادر في  28من ربيع األول 1422
( 21يونيو  )2001املتعلق بتحديد الشروط واملسطرة الخاصة بمنح
معادلة شهادات التعليم العالي ؛
وعلى املرسوم رقم  2.04.89الصادر في  18من ربيع اآلخر 1425
( 7يونيو  )2004بتحديد اختصاص املؤسسات الجامعية وأسالك
الدراسات العليا وكذا الشهادات الوطنية املطابقة ،كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب
لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
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وبعد استشارة اللجنة القطاعية للعلوم والتقنيات والهندسة
والهندسة املعمارية املنعقدة بتاريخ  24يونيو ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تقبل ملعادلة دبلوم مهندس دولة ،الشهادة التالية في : Génie civil
– Master’s degree, program subject area «building and
civil engineering» educational program highways and
airfields, délivré par Kharkiv national automobile and
highway University - Ukraine - le 31 décembre 2019,
assorti de la qualification bachelor program subject
area «construction» délivrée par la même université - le
30 juin 2018,
وبشهادة البكالوريا للتعليم الثانوي في إحدى الشعب العلمية
أو التقنية أو ما يعادلها.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6ذي الحجة  27( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

مقرر لوزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء رقم  1922.20صادرفي  25من ذي القعدة  17( 1441يوليو  )2020بالتخلي عن
ملكية القطع األرضية الالزمة لتحويل الطريق الرابطة بين الطريق اإلقليمية رقم  4702وجماعة الخروب في إطار بناء
سد خروب بإقليمي العرائش وتطوان.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
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  16( 1403أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.13.511الصادر في  13من ذي القعدة  20( 1434سبتمبر  )2013بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء
سد خروب على الواد الكبير بإقليمي العرائش وتطوان ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.867الصادر في  19من صفر ( 1437فاتح ديسمبر  )2015بإعالن تجديد املنفعة العامة القاضية
ببناء سد خروب على الواد الكبير بإقليمي العرائش وتطوان ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.1090الصادر في  13من جمادى األولى  9( 1441يناير  )2020بتجديد املنفعة العامة القاضية ببناء
سد خروب على الواد الكبير بإقليمي العرائش وتطوان ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  3أبريل إلى  3يونيو  2019بجماعتي عياشة وخميس بني عروس
بإقليم العرائش ،وبجماعتي الخروب وبغاغزة بإقليم تطوان ؛
وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتخلى عن ملكية القطع األرضية املبينة في الجدول بعده واملعلم عليها في التصميم التجزيئي ذي املقياس  1/2000املضاف إلى
أصل هذا املقرر :
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الجريدة الرسمية

حساب
رقم

اسم وعنوان المالك أو المفروض أنه المالك

رقم

رقم

القطعة التصميم

الرسم العقاري

نوعية التربة
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األغراس والمنشآت السطحية

المساحة
هك

آر

س

النوعية

العدد

الجريدة الرسمية
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حساب
رقم

اسم وعنوان المالك أو المفروض أنه المالك

رقم

رقم

القطعة التصميم

الرسم العقاري

نوعية التربة

4599
المساحة
هك

آر

األغراس والمنشآت السطحية
س

النوعية

العدد

4600

الجريدة الرسمية

حساب
رقم

اسم وعنوان المالك أو المفروض أنه المالك

رقم

رقم

القطعة التصميم

الرسم العقاري

نوعية التربة
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األغراس والمنشآت السطحية

المساحة
هك

آر

س

النوعية

العدد

الجريدة الرسمية
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حساب
رقم

اسم وعنوان المالك أو المفروض أنه المالك

رقم

رقم

القطعة التصميم

الرسم العقاري

نوعية التربة

4601
األغراس والمنشآت السطحية

المساحة
هك

آر

س

النوعية

العدد
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الجريدة الرسمية
حساب
رقم

اسم وعنوان المالك أو المفروض أنه المالك

رقم

رقم

القطعة التصميم
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المساحة

الرسم العقاري نوعية التربة

هك

آر

األغراس والمنشآت السطحية
س

النوعية

العدد

املادة الثانية  -.ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  25من ذي القعدة  17( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.

مقرر لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  1932.20صادر في  28من ذي القعدة  20( 1441يوليو  )2020بالتخلي
عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتثنية الطريق الجهوية رقم  607الرابطة بين بركان والطريق السياروجدة  -فاس من
ن.ك  0+000إلى ن.ك  37+000بإقليم بركان.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
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  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.376الصادر في  22من شوال  17( 1438يوليو  )2017بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتثنية
الطريق الجهوية رقم  607الرابطة بين بركان والطريق السيار وجدة  -فاس من ن.ك  0+000إلى ن.ك  37+000على طول
 37كلم بإقليم بركان ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.502الصادر في  20من شوال  24( 1440يونيو  )2019بتجديد املنفعة العامة التي تق�ضي بتثنية
الطريق الجهوية رقم  607الرابطة بين بركان والطريق السيار وجدة  -فاس من ن.ك  0+000إلى ن.ك  37+000على طول
 37كلم بإقليم بركان ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر من  11يوليو إلى  10سبتمبر  2018بجماعات بوغريبة ،تافوغالت ،سيدي
بوهرية ورسالن بإقليم بركان ؛
وبعد استشارة وزير الداخلية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يتخلى عن ملكية القطع األرضية الالزمة لتثنية الطريق الجهوية رقم  607الرابطة بين بركان والطريق السيار وجدة  -فاس
من ن.ك  0+000إلى ن.ك  37+000بإقليم بركان ،املبينة في الجدول بعده واملعلم عليها في التصاميم التجزيئية ذات املقياس
 1/1000امللحقة بأصل هذا املقرر :
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أرقام القطع
األرضية

مراجعها العقارية

الجريدة الرسمية
أسماء المالك أو المفروض أنهم كذلك وعناوينهم

4603
المساحة
س آر

هـ

مالحظات

4604

الجريدة الرسمية
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الجريدة الرسمية

4605

4606

الجريدة الرسمية
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املادة الثانية  -.ينشر هذا املقرر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  28من ذي القعدة  20( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عبد القادراعمارة.
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة الداخلية
قرار لوزير الداخلية رقم  2111.20صادر في  8ذي الحجة 1441
( 29يوليو  )2020بتحديد اختصاصات وتنظيم األقسام 
واملصالح التابعة للمديريات املركزية لوزارة الداخلية.
وزيرالداخلية،
بناء على املرسوم رقم  2.19.1086الصادر في  4جمادى اآلخرة 1441
( 30يناير  )2020بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الداخلية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.1369الصادر في  29من شوال 1426
( 2ديسمبر  )2005بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية
والالتمركز اإلداري ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.618الصادر في  18من ربيع اآلخر 1440
( 26ديسمبر  )2018بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري ،وال سيما
املادة  14منه ؛
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  2.75.864الصادر في  17من محرم 1396
( 19يناير  )1976بشأن نظام التعويضات املرتبطة بمزاولة املهام
العليا الخاصة بمختلف الوزارات،
قرر ما يلي :
املادة األولى
املديرية العامة للشؤون الداخلية
تشتمل مديرية األمن واملستندات على األقسام واملصالح التالية :
* قسم األمن ،ويضم :
 مصلحة التأطير؛ مصلحة اليقظة ؛ مصلحة األبحاث.* قسم املستندات ،ويضم :

* قسم الدراسات والتنظيم ،ويضم :
 مصلحة الدراسات ؛ مصلحة التنظيم ؛ مصلحة الحج واألوسمة.* قسم أمن البنايات والوثائق ،ويضم :
 مصلحة أمن البنايات ؛ مصلحة أمن الوثائق.* قسم الوثائق املؤمنة ،ويضم :
 مصلحة اإلنتاج ؛ مصلحة محاربة تزويرالوثائق ؛ مصلحة التدقيق والدعم.تشتمل مديرية الشؤون السياسية على األقسام واملصالح التالية :
* قسم تتبع الحقل السيا�سي ،ويضم :
 مصلحة التتبع ؛ مصلحة الشؤون القانونية ؛ مصلحة الدراسات التركيبية.* قسم تتبع الحقل الديني ،ويضم :
 مصلحة األنشطة الدينية ؛ مصلحة تتبع أماكن العبادات ؛ مصلحة اليقظة.* قسم الظرفية االجتماعية واالقتصادية ،ويضم :
 مصلحة األنشطة النقابية ؛ مصلحة تتبع الحقل االجتماعي ؛ مصلحة تحليل الظرفية.* قسم التنسيق ،ويضم :

 -مصلحة الجمع والتوليف ؛

 -مصلحة اإلنتاج املعلوماتي ؛

 -مصلحة املراقبة ؛

 -مصلحة التوثيق ؛

 -مصلحة الشؤون العامة.

 -مصلحة الدعم.
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تشتمل مديرية اإلدارة الترابية على األقسام واملصالح التالية :
* قسم تدبيراملسارات املهنية ،ويضم :
 مصلحة رجال السلطة ؛ مصلحة أعوان السلطة.* قسم تقييم األداء واملواكبة ،ويضم :
 مصلحة تقييم األداء ؛ مصلحة الدعم واملواكبة.* قسم التكوين وتأهيل الكفاءات ،ويضم :
 مصلحة التكوين األسا�سي ؛ مصلحة التكوين املستمر.* قسم اليقظة والتتبع الترابي ،ويضم :
 مصلحة الوحدات اإلدارية الترابية ؛ مصلحة إعادة االنتشارالجغرافي واملنهي.تشتمل مديرية الشؤون االنتخابية على األقسام واملصالح التالية :
* قسم تنظيم العمليات االنتخابية ،ويضم :
 مصلحة التنظيم واملواكبة ؛ مصلحة الدراسات والتقسيمات االنتخابية ؛ مصلحة التدبيراملادي والتمويل العمومي.* قسم تتبع الهيئات املنتخبة والتقسيم الترابي ،ويضم :
 مصلحة تتبع املجالس املنتخبة وهيئاتها ؛ مصلحة التحديد والتقسيم الترابي.* قسم العالقات مع البرملان ،ويضم :

تشتمل مديرية الحريات واملجتمع املدني على األقسام واملصالح
التالية :
* قسم الحريات العامة ،ويضم :
 مصلحة التتبع ؛ مصلحة التدبيرواملواكبة ؛ مصلحة املستندات.* قسم املجتمع املدني ،ويضم :
 مصلحة الحياة الجمعوية ؛ مصلحة الشراكة ؛ مصلحة املبادرة والتقييم.* قسم التنسيق مع الهيئات الوطنية ،ويضم :
 مصلحة التعاون مع القطاعات الوزارية ؛ مصلحة التنسيق والتفاعل ؛ مصلحة الدراسات والتعاون.تشتمل مديرية الهجرة ومراقبة الحدود على األقسام واملصالح
التالية :
* قسم تدبيرالهجرة ،ويضم :
 مصلحة الدراسات ؛ مصلحة الرجوع ؛ مصلحة الشراكات.* قسم مكافحة املخدرات والتهريب ،ويضم :

 -مصلحة تتبع أشغال مجلس النواب ؛

 -مصلحة مكافحة املخدرات ؛

 -مصلحة تتبع أشغال مجلس املستشارين.

 -مصلحة مكافحة التهريب.

* قسم الخدمة العسكرية واإلحصاء ،ويضم :

4637

* قسم الحــدود ،ويضم :

 -مصلحة تحضيروتأطيراإلحصاء ؛

 -مصلحة املراكزالحدودية ؛

 -مصلحة الربط والتتبع.

 -مصلحة التنسيق.
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يشتمل مركز اليقظة والتنسيق على :
* قسم اليقظة ،ويضم :

عدد 7 - 6912مرحم 7حم (2( 7سغأ ((27 (27

* قسم التأهيل والبرامج املهيكلة ،ويضم :
 -مصلحة تتبع برامج التأهيل ؛

 -مصلحة املعلومات ؛

 -مصلحة املعاييروهندسة املشاريع ؛

 -مصلحة التتبع.

 -مصلحة املشاريع الكبرى.

* قسم التخطيط ،ويضم :

* قسم عقود البرامج ،ويضم :

 -مصلحة التوثيق واألرشيف ؛

 -مصلحة التعاقد بين الدولة والجهة ؛

 -مصلحة الدراسات ؛

 -مصلحة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

 -مصلحة اإلحصائيات.

 -مصلحة التنظيم وأنظمة التسيير.

يشتمل مركز الدراسات االستراتيجية على :
* قسم يسمى «قطب الدراسات واليقظة» ،ويضم :
 مصلحة الدراسات االستراتيجية ؛ مصلحة اليقظة وتحليل الظرفية.* قسم يسمى «قطب التنسيق والدعم» ،ويضم :
 -مصلحة التنسيق ؛

* قسم تتبع الشراكات ،ويضم :
 مصلحة مراقبة التدبير؛ مصلحة التقييم والتتبع ؛ مصلحة التنسيق والربط.تشتمل مديرية الشبكات العمومية املحلية على األقسام واملصالح
التالية :

 -مصلحة الدعم.

* قسم املاء والتطهيرالسائل ،ويضم :
املادة 2

املديرية العامة للجماعات الترابية
تشتمل مديرية التخطيط والتنمية الترابية على األقسام واملصالح
التالية :
* قسم التخطيط ،ويضم :

 مصلحة التخطيط وتأمين التزود باملاء ؛ مصلحة التطهيرالسائل ؛ مصلحة معالجة وإعادة استعمال املياه العادمة.* قسم الكهرباء واإلنارة العمومية والتهيئة الرقمية ،ويضم :

 -مصلحة تهيئة التراب ؛

 -مصلحة الكهرباء ؛

 -مصلحة التعمير؛

 -مصلحة اإلنارة العمومية ؛

 -مصلحة آليات التخطيط.

 -مصلحة التهيئة الرقمية ؛

* قسم التنمية الحضرية املستدامة ،ويضم :

* قسم البيئة والنظافة ،ويضم :

 -مصلحة دعم التنمية الحضرية ؛

 -مصلحة النظافة ومعالجة وتثمين النفايات ؛

 -مصلحة برامج إعادة الهيكلة ؛

 -مصلحة البيئة ؛

-مصلحة السكن اآليل للسقوط والسكن غيرالقانوني.

 -مصلحة تتبع وتقييم مؤشرات التنمية املستدامة.
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* قسم توزيع املاء والكهرباء ،ويضم :

* قسم املعاييروتحديث تدبيرالتجهيزات العمومية املحلية ،ويضم :

 -مصلحة الوكاالت واملوزعين العموميين ؛

 -مصلحة معاييرالتجهيزات العمومية ؛

 -مصلحة التدقيق ومراقبة الوكاالت ؛

 -مصلحة تحديث أساليب التدبير؛

 -مصلحة الدراسات وتحديث تدبيراملرافق العمومية.

 -مصلحة تطويرالتعاون بين الجماعات.

* قسم التدبيراملفوض والتقنين ،ويضم :
 مصلحة التدبيراملفوض للتوزيع ؛ مصلحة التدبيراملفوض للتطهيرالصلب ؛ مصلحة التدقيق ومراقبة التدبيراملفوض.تشتمل مديرية املرافق العمومية املحلية على األقسام واملصالح
التالية :
* قسم التنمية االقتصادية وإنعاش الشغل ،ويضم :

تشتمل مديرية التنقالت الحضرية والنقل على األقسام واملصالح
التالية :
* قسم تخطيط التنقالت ،ويضم :
 مصلحة مخططات التنقالت املستدامة ؛ مصلحة الدراسات ؛ مصلحة معاييرالتنقالت.* قسم البنيات التحتية والسير ،ويضم :

 -مصلحة تنمية مناطق التنشيط االقتصادي والصناعي ؛

 -مصلحة بنيات النقل الحضري ؛

 -مصلحة تتبع وتقييم املخططات الجهوية للتشغيل ؛

 -مصلحة السيروالركن ؛

 -مصلحة تتبع برامج الجماعات الترابية لدعم وتنمية املقاوالت.

 -مصلحة اللوجيستيك الحضرية.

* قسم التجهيزات االقتصادية ،ويضم :

* قسم التعاقد والشراكات ،ويضم :

 -مصلحة التجهيزات االقتصادية املهيكلة ؛

 -مصلحة تعزيزالشراكات والتعاون ؛

 -مصلحة التجهيزات االقتصادية للقرب ؛

 -مصلحة التعاقد والتدبيراملفوض ؛

 -مصلحة مواكبة األنشطة االقتصادية.

 -مصلحة التحديث ومواكبة الفاعلين.

* قسم التجهيزات غيرالتجارية ،ويضم :

* قسم تنمية عروض النقل ،ويضم :

 -مصلحة التجهيزات الرياضية والثقافية ؛

 -مصلحة النقل الجهوي ؛

 -مصلحة التجهيزات االجتماعية واإلدارية ؛

 -مصلحة النقل السككي والجوي ؛

 -مصلحة األنشطة السوسيوثقافية والرياضية.

 -مصلحة تنمية املسالك والطرق القروية.

* قسم حفظ الصحة واملساحات الخضراء ،ويضم :
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* قسم التتبع والتقييم ،ويضم :

 -مصلحة مواكبة املكاتب الجماعية لحفظ الصحة ؛

 -مصلحة تتبع تنفيذ برامج التنقالت ؛

 -مصلحة الوقاية وتدبيراملخاطرالصحية ؛

 -مصلحة تتبع عقود تدبيرالتنقالت ؛

 -مصلحة املساحات الخضراء.

 -مصلحة التقييم البعدي.
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تشتمل مديرية املؤسسات املحلية على األقسام واملصالح التالية :
* قسم املنازعات ،ويضم :
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* قسم التمويل ،ويضم :
 -مصلحة املوارد املرصودة ؛

 -مصلحة ما قبل املنازعات وتتبع الشكايات وتنفيذ األحكام ؛

 -مصلحة الدعم املالي ؛

 -مصلحة منازعات قضاء اإللغاء والقضاء االستعجالي ؛

 -مصلحة االستشارة املالية والقروض.

 مصلحة منازعات القضاء الشامل.* قسم الدراسات القانونية والتنظيم ،ويضم :
 مصلحة اليقظة القانونية والتنظيم ؛ مصلحة تحديث طرق التدبير؛ مصلحة الشرطة اإلدارية.* قسم شؤون املؤسسات املحلية ،ويضم :
 مصلحة املنتخبين املحليين ؛ مصلحة املراقبة اإلدارية ؛ مصلحة الشؤون بين مؤسساتية.* قسم الحالة املدنية ،ويضم :
 مصلحة كتابة اللجنة العليا للحالة املدنية ؛ مصلحة شؤون الحالة املدنية ؛ مصلحة تحديث سجل الحالة املدنية.* قسم اإلحصاء والتوثيق والنشر ،ويضم :
 مصلحة اإلحصاء واملعطيات ؛ مصلحة االتصال ؛ مصلحة التوثيق والنشر.تشتمل مديرية مالية الجماعات الترابية على األقسام واملصالح
التالية :
* قسم الجبايات املحلية ،ويضم :

* قسم التدبيرامليزانياتي ،ويضم :
 مصلحة امليزانيات ؛ مصلحة تدبيرالنفقات العمومية للجماعات الترابية ؛ مصلحة الحسابات الخصوصية للجماعات الترابية.* قسم تنمية وتثمين املمتلكات ،ويضم :
 مصلحة امللك العام للجماعات الترابية ؛ مصلحة امللك الخاص للجماعات الترابية ؛ مصلحة الدراسات ونزع امللكية.* قسم تقييم نجاعة أداء الجماعات الترابية ،ويضم :
 مصلحة التقييم االئتماني ؛ مصلحة تقييم مؤشرات األداء ؛ مصلحة املساعدة التقنية واملواكبة.تشتمل مديرية تنمية الكفاءات والتحول الرقمي على األقسام
واملصالح التالية :
* قسم تعزيزالحكامة ،ويضم :
 مصلحة الحكامة وتحديث إدارة الجماعات الترابية ؛ مصلحة تعزيزمقاربة النوع ؛ مصلحة تحديث املساطر.* قسم التحول الرقمي ،ويضم :

 -مصلحة الوعاء الضريبي ؛

 -مصلحة تطبيقات إدارة الجماعات الترابية ؛

 -مصلحة تتبع جبايات الجماعات الترابية ؛

 -مصلحة خدمات املواطنين واملقاوالت ؛

 -مصلحة التشريع والتقنين الضريبي واملنازعات.

 -مصلحة البوابة الوطنية للجماعات الترابية.

عدد 7 - 6912مرحم 7حم (2( 7سغأ ((27 (27

الجريدة الرسمية

* قسم املوارد البشرية للجماعات الترابية ،ويضم :
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* قسم القضايا الشاملة ،ويضم :

 -مصلحة تنمية املوارد البشرية للجماعات الترابية ؛

 -مصلحة التعاون القطاعي ؛

 -مصلحة مرصد الحركية واملساراملنهي ؛

 -مصلحة االتفاقيات واملعاهدات الدولية.

 مصلحة االستشارة والدعم.* قسم البرمجة والتكوين ،ويضم :
 مصلحة تنشيط شبكة التكوين والبرمجة ؛ -مصلحة التنسيق بين مؤسسات التكوين ؛

* قسم التعاون الثنائي ومتعدد األطراف ،ويضم :
 مصلحة التعاون الثنائي ؛ مصلحة التعاون املتعدد األطراف ؛ مصلحة التعاون مع االتحاد االفريقي.املادة 4

 مصلحة الدعم اللوجيستيكي.* قسم هندسة التكوين واالستشارة ،ويضم :
 مصلحة هندسة التكوين والدعم البيداغوجي ؛ مصلحة االستشارة واملساعدة للجماعات الترابية ؛ مصلحة التواصل وتكوين املنتخبين املحليين.كما تشتمل املديرية العامة للجماعات الترابية على األقسام
واملصالح التالية ،التي تلحق مباشرة باملدير العام للجماعات الترابية :
* قسم الدعم وتدبيرالنفقات ،ويضم :
 مصلحة التدبيرامليزانياتي للحسابات الخصوصية للخزينة ؛ مصلحة تدبيرالنفقات ؛ مصلحة الدعم والتنسيق.* قسم التعاون الالمركزي ،ويضم :
 مصلحة التعاون ما بين الجماعات متعدد األطراف ؛ مصلحة التعاون الدولي الالمركزي ؛ مصلحة جمعيات مجالس الجماعات الترابية.املادة 3

تشتمل مديرية التواصل على األقسام واملصالح التالية :
* قسم اإلعالم ،ويضم :
 مصلحة اإلعالم ؛ مصلحة العالقات مع الصحافة.* قسم االستراتيجية واالتصال ،ويضم :
 مصلحة االستراتيجية ؛ مصلحة االتصال.* قسم وسائل اإلعالم الجديدة ،ويضم :
 مصلحة اليقظة ؛ مصلحة التوثيق.املادة 5
تشتمل مديرية الشؤون اإلدارية على األقسام واملصالح التالية :
* قسم التركيب امليزانياتي واملحاسباتي ،ويضم :
 مصلحة البرمجة ؛ مصلحة املوارد ؛ -مصلحة الدراسات ؛

تشتمل مديرية التعاون الدولي على األقسام واملصالح التالية :

 -مصلحة التركيب املحاسباتي ؛

* قسم تخطيط التعاون الدولي ،ويضم :

 -مصلحة الحسابات الخصوصية للخزينة ؛

 -مصلحة البرمجة ؛

 -مصلحة الشؤون العامة ؛

 -مصلحة التنسيق وتتبع التنفيذ.

 -مصلحة تدبيراالستهالك.

4642

الجريدة الرسمية

* قسم املمتلكات ،ويضم :
 مصلحة تدبيراملمتلكات ؛ مصلحة البنايات والتهيئة ؛ -مصلحة صيانة البنايات ؛
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املادة 6
تشتمل مديرية أنظمة املعلومات واالتصاالت على األقسام
واملصالح التالية :
* قسم املصنع الرقمي ،ويضم :
 -مصلحة املنتوج ؛

 -مصلحة تدبيراملعدات ؛

 -املصلحة التقنية ؛

 -مصلحة املطبعة ؛

 -مصلحة التصميم ؛

 -مصلحة التتبع.

 -مصلحة القيادة واإلشراف.

* قسم الصفقات ،ويضم :
 مصلحة الجودة واملساطرالقانونية ؛ مصلحة الدعم ؛ مصلحة التنسيق ؛ مصلحة التتبع.* قسم حظيرة السيارات ،ويضم :
 مصلحة التدبير؛ مصلحة الصيانة.* قسم مراقبة التدبير ،ويضم :
 -مصلحة الدراسات ؛

* قسم استراتيجية أنظمة املعلومات ،ويضم :
 مصلحة حكامة أنظمة املعلومات ؛ مصلحة اإلدارة اإللكترونية والخدمات الرقمية الحكومية ؛ مصلحة تنسيق أنظمة املعلومات والتواصل الترابي ؛ مصلحة االختبارات والتسليم.* قسم أمن أنظمة املعلومات ،ويضم :
 مصلحة اليقظة واإلنذار؛ مصلحة الحلول اآلمنة ؛ مصلحة االستراتيجية والتنظيم ؛ مصلحة مركزعمليات األمن املعلوماتي.* قسم الهندسة ،ويضم :
 -مصلحة التطوير؛

 -مصلحة مراقبة التدبير؛

 -مصلحة هندسة األنظمة وقواعد املعطيات ؛

 -مصلحة التركيب والتتبع ؛

 -مصلحة هندسة االتصاالت.

 مصلحة األرشيف.* قسم التجهيزات التقنية ،ويضم :
 مصلحة الشبكة الكهربائية ؛ مصلحة التجهيزات الكهربائية ؛ -مصلحة التدبيرالتقني املركزي والنجاعة الطاقية.

* قسم اإلنتاج املعلومياتي ،ويضم :
 مصلحة اإلشراف والدعم ؛ مصلحة املعالجة املعلومياتية واإلدماج ؛ مصلحة تدبيراملعدات ومراكزالتجهيزات املعلوماتية.كما تشتمل املديرية على مصلحة تسمى «مصلحة اإلدارة العامة» 
تلحق مباشرة بمدير أنظمة املعلومات واالتصاالت.
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املادة 7
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* قسم األنظمة املعلوماتية والتواصل ،ويضم :

تشتمل مديرية الشؤون القروية على األقسام واملصالح التالية :

 -مصلحة األنظمة املعلوماتية ؛

* قسم الشؤون القانونية والتنظيمية ،ويضم :

 -مصلحة األنظمة املعلوماتية الجغرافية والطبوغرافية ؛

 مصلحة الشؤون القانونية واملنازعات ؛ -مصلحة تنظيم حقوق االنتفاع ؛

 مصلحة االستقبال والتواصل.كما تشتمل املديرية على مصلحة تسمى «مصلحة املراقبة
والتدقيق» تلحق مباشرة بمدير الشؤون القروية.

 مصلحة املحافظة وتصفية ممتلكات الجماعات الساللية.* قسم تدبيرممتلكات الجماعات الساللية ،ويضم :
 -مصلحة الخبرة العقارية ؛

املادة 8
تشتمل مديرية املوارد البشرية على األقسام واملصالح التالية :
* قسم تدبيراألعداد ،ويضم :

 -مصلحة الكراءات ؛

 -مصلحة التخطيط والتدبيرامليزانياتي ؛

 -مصلحة تنمية الشراكات واالستثمار.

 -مصلحة التوظيفات ؛

* قسم دعم التنمية القروية ،ويضم :
 مصلحة دعم تنفيذ مشاريع التنمية ؛ مصلحة تنسيق ودعم التنمية القروية ؛ مصلحة البنيات الزراعية.* قسم البرمجة والتنسيق ،ويضم :
 مصلحة االستراتيجية والتخطيط ؛ مصلحة التتبع والتنفيذ والتنسيق ؛ مصلحة الدراسات.* قسم الوسائل العامة ،ويضم :
 مصلحة اللوجيستيك ؛ -مصلحة املحاسبة ؛

 مصلحة امتحانات الكفاءة املهنية ؛ مصلحة الدعم.* قسم تدبيراملسارات اإلدارية ،ويضم :
مصلحة تدبيراألنظمة الخاصة ؛مصلحة تدبيراألنظمة املشتركة ؛ مصلحة التقييم وتدبيرالكفايات العليا.* قسم التحديث ،ويضم :
 مصلحة الدراسات ؛ مصلحة التنظيم ؛ مصلحة التكوين ؛ مصلحة التدبيرالتوقعي.* قسم الشؤون االجتماعية ،ويضم :

 -مصلحة التحصيل ؛

 -مصلحة العمل االجتماعي ؛

 -مصلحة األرشيف.

 -مصلحة املساعدة.
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املادة 9

تشتمل مديرية الشؤون القانونية واملنازعات على األقسام
واملصالح التالية :
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* قسم الحد من املخاطروتطويرالقدرة على املجابهة ،ويضم :
 مصلحة انتقاء وبرمجة املشاريع ؛ -مصلحة تتبع املشاريع املهيكلة ؛

* قسم تدبيراملنازعات واملواكبة القانونية ،ويضم :
 مصلحة منازعات الشرطة اإلدارية ؛ مصلحة منازعات شؤون املوظفين ؛ مصلحة منازعات التعمير؛ مصلحة منازعات العقود واملسؤولية اإلدارية ؛ مصلحة الدعم القضائي.* قسم الدراسات القانونية ،ويضم :
 مصلحة املواكبة والدعم ؛ مصلحة تنسيق الرأي القانوني.* قسم اليقظة واإلخبارالقانوني ،ويضم :
 مصلحة اليقظة القانونية ؛ -مصلحة اإلخبارالقانوني ؛

 مصلحة تتبع املشاريع غيراملهيكلة.* قسم التحسيس والتكوين والتعاون ،ويضم :
 مصلحة التحسيس والتواصل ؛ مصلحة التعاون وتنمية القدرات ؛ مصلحة تنمية البرامج.* قسم يسمى «املرصد الوطني للمخاطر» ،ويضم :
 مصلحة أنظمة املعلومات الجغرافية ؛ مصلحة جمع وتحليل وتقاسم املعلومات ؛ مصلحة الشراكة العلمية والتقنية.* قسم يسمى «املركزالوطني للتنبؤ باملخاطر» ،ويضم :
 مصلحة تطويراليقظة واإلنذاربالفيضانات ؛ مصلحة تطويراليقظة الجيوفيزيائية والغمرالبحري.كما تشتمل املديرية على مصلحتين تسميان «مصلحة التتبع
والتقييم»  و«مصلحة الدعم»  تلحقان مباشرة بمدير تدبير املخاطر

 -مصلحة اإلحصائيات.

الطبيعية.

كما تشتمل املديرية على مصلحة تسمى «شباك التنسيق والتتبع» 
تلحق مباشرة بمدير الشؤون القانونية واملنازعات.
املادة 10
تشتمل مديرية تدبير املخاطر الطبيعية على األقسام واملصالح
التالية :
* قسم معرفة وتقييم املخاطر ،ويضم :

املادة 11
تشتمل مديرية اإلنعاش الوطني على األقسام واملصالح التالية :
* قسم التنظيم ومراقبة التدبير ،ويضم :
 مصلحة التحليل والتقييم ؛ مصلحة الجودة.* قسم اإلدارة العامة ،ويضم :

 -مصلحة خرائطية املخاطر؛

 -مصلحة أعوان اإلنعاش الوطني واليد العاملة ؛

 -مصلحة أنظمة الرصد والقياس ؛

 -مصلحة املعدات وحظيرة السيارات ؛

 -مصلحة مراقبة وتتبع مخططات العمل.

 -مصلحة امليزانية واملحاسبة.
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* قسم الشؤون التقنية ،ويضم :
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* قسم سيارات األجرة والنقل العمومي عبرالطرق ،ويضم :

 -مصلحة الدراسات واملراقبة التقنية ؛

 -مصلحة تدبيررخص سيارات األجرة ؛

 -مصلحة التتبع والتقييم ؛

 -مصلحة تطويرقطاع سيارات األجرة ؛

 -مصلحة البرمجة.

 مصلحة النقل العمومي عبرالطرق.املادة 12

تشتمل مديرية تنسيق الشؤون االقتصادية على األقسام واملصالح
التالية :
* قسم املراقبة والتموين ،ويضم :

* قسم الدعم والتقنين ،ويضم :
 مصلحة الدعم ؛ مصلحة التقنين واملعايير.املادة 13

 مصلحة املراقبة ؛ مصلحة التموين ؛ مصلحة تتبع املعامالت التجارية ومسالك التوزيع.* قسم الظرفية االقتصادية ،ويضم :

باإلضافة إلى األقسام واملصالح السالفة الذكر ،تشتمل اإلدارة
املركزية على :
* قسم يسمى «قسم االتصال» ،يلحق مباشرة بوزير الداخلية،

 -مصلحة تحليل الظرفية االقتصادية ؛

ويضم :

 -مصلحة تتبع األنشطة القطاعية ووحدات اإلنتاج ؛

 -مصلحة مركزاملكاملات ؛

 -مصلحة تتبع التشغيل وعالقات الشغل.

 -مصلحة االستغالل واالتصاالت السرية.

* قسم االستثماروالتنشيط االقتصادي ،ويضم :

* قسم يسمى «قسم التنسيق والتتبع» ،يلحق مباشرة بالكاتب

 -مصلحة تتبع االستثماروأنشطة املراكزالجهوية لالستثمار؛

العام ،ويضم :

 -مصلحة تتبع مخططات واستراتيجيات التنمية االقتصادية ؛

 -مصلحة الشؤون بين قطاعية ؛

 -مصلحة التنشيط االقتصادي.

 -مصلحة التنسيق والدراسات والتتبع ؛

* قسم الحسبة وتنظيم املهن ،ويضم :
 مصلحة شؤون الحسبة ؛ مصلحة تنظيم املهن والهيئات الحرفية ؛ مصلحة االقتصاد االجتماعي والتضامني.* قسم األسعاروالضبط االقتصادي ،ويضم :
 مصلحة تتبع األسعار؛ مصلحة املنافسة والضبط االقتصادي ؛ -مصلحة دراسات وتحاليل األسعار.

 مصلحة تبسيط اإلجراءات واملساطراإلدارية ؛ مصلحة الربط ؛ مصلحة تدبيراملراسالت.املادة 14
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8ذي الحجة  29( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.

