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نصوص عامة
مرسوم رقم  2.20.393صادرفي  20من صفر  8( 1442أكتوبر )2020
بتغيير املرسوم رقم  2.10.320الصادر في  16من جمادى
اآلخرة  20( 1432ماي  )2011بتطبيق القانون رقم 16.09
املتعلق بالوكالة املغربية للنجاعة الطاقية.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  16.09املتعلق بالوكالة املغربية للنجاعة
الطاقية ،الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.17بتاريخ
 26من صفر  11( 1431فبراير  ،)2010كما وقع تغييره بالقانون
رقم  ،39.16الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.134بتاريخ
 21من ذي القعدة  25( 1437أغسطس  )2016؛
وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.10.320الصادر في  16من جمادى
اآلخرة  20( 1432ماي  )2011بتطبيق القانون رقم  16.09املتعلق
بالوكالة املغربية للنجاعة الطاقية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.1085الصادر في  7رجب  2( 1441مارس )2020
املتعلق باختصاصات وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر
والرقمي ؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  6صفر 1442
( 24سبتمبر ،)2020
رسم ما يلي :
املادة األولى
تنسخ وتعوض ،على النحو التالي ،أحكام املادتين الثانية والثالثة
(الفقرة األولى) من املرسوم املشار إليه أعاله رقم : 2.10.320
«املادة الثانية  -.تخضع الوكالة املغربية للنجاعة الطاقية لوصاية
«الوزير املكلف باالقتصاد األخضر ،مع مراعاة الصالحيات
«واالختصاصات املسندة إلى الوزير املكلف باملالية بموجب النصوص
«التشريعية والتنظيمية املطبقة على املؤسسات العمومية.
«املادة الثالثة (الفقرة األولى)  -.يتألف مجلس إدارة الوكالة املغربية
«للنجاعة الطاقية ،تحت رئاسة رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية
«املفوضة من لدنه لهذا الغرض ،من األعضاء التالي بيانهم :
« -الوزيراملكلف بالداخلية ؛

« -الوزيراملكلف بالصحة ؛
« -الوزيراملكلف بالصناعة والتجارة واالقتصاد األخضروالرقمي ؛
« -الوزيراملكلف بالتجهيزوالنقل ؛
« -الوزيراملكلف بالتعميرواإلسكان ؛
« -الوزيراملكلف بالسياحة ؛
« -الوزيراملكلف بالطاقة واملعادن والبيئة ؛
« -الوزيراملكلف بالشغل واإلدماج املنهي ؛
« -املديرالعام للمكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب ؛
« -رئيس مجلس اإلدارة الجماعية للوكالة املغربية للطاقة املستدامة
« »MOROCCAN AGENCY FOR SUSTAINABLE ENERGY؛
« -املديرالعام لشركة االستثمارات الطاقية ؛
« -املديرالعام للوكالة املغربية لتنمية االستثمارات والصادرات ؛
« -املديرالعام لوكالة التنمية الرقمية ؛
« -مديرالوكالة الوطنية للنهوض باملقاولة الصغرى واملتوسطة».
املادة الثانية
تنسخ أحكام املادة الرابعة من املرسوم السالف الذكر
رقم .2.10.320
املادة الثالثة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر في الجريدة الرسمية ،إلى
وزير الصناعة والتجارة واالقتصاد األخضر والرقمي ووزير الطاقة
واملعادن والبيئة ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  20من صفر  8( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرالصناعة والتجارة واالقتصاد
األخضروالرقمي،

« -الوزيراملكلف باملالية ؛

اإلمضاء  :موالي حفيظ العلمي.

« -الوزيراملكلف بالفالحة واملياه والغابات ؛

وزيرالطاقة واملعادن والبيئة،

« -الوزيراملكلف بالتربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي ؛

اإلمضاء  :عزيزرباح.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1925.20صادر في  3ذي الحجة 1441
( 24يوليو   )2020بتغيير قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم 1806.18
الصادر في  26من رمضان  11( 1439يونيو  )2018بتحديد قائمة أجناس وأنواع األصناف القابلة للحماية والعناصر 
التي يشملها حق املستنبط عن كل جنس ونوع ومدة حماية كل نوع.

وزيرالفالحة والصيد البحري و التنمية القروية واملياه والغابات،
بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1806.18الصادر في 26
من رمضان  11( 1439يونيو  )2018بتحديد قائمة أجناس وأنواع األصناف القابلة للحماية والعناصر التي يشملها حق املستنبط
عن كل جنس ونوع ومدة حماية كل نوع ،كما تم تغييره،
قرر ما يلي :
املادة األولى
ينسخ امللحق بقرار وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  1806.18الصادر في 26
من رمضان  11( 1439يونيو  )2018ويعوض بامللحق بهذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  3ذي الحجة  24( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  :عزيزأخنوش.

*
*

*
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  2445.20صادر في

مقرر ملدير املعهد املغربي للتقييس رقم  2344.20صادر في  22من

 17من صفر  5( 1442أكتوبر  )2020بتمديد التدابير املؤقتة

محرم  11( 1442سبتمبر  )2020القا�ضي باملصادقة على
مواصفات قياسية مغربية.

املتخذة ضد ارتفاع أسعارالكمامات الواقية.

مديراملعهد املغربي للتقييس،
وزيراالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على قرار وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة
رقم  1057.20الصادر في  12من شعبان  6( 1441أبريل  )2020باتخاذ
تدابير مؤقتة ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية ؛
وبعد استشارة مجلس املنافسة ،الذي أدلى برأيه رقم /02ر2020/
بتاريخ  21من رجب  16( 1441مارس  )2020؛
وبعد استطالع رأي لجنة األسعار املشتركة بين الوزارات،
قـرر ما يلــي :

بناء على القانون رقم  12.06املتعلق بالتقييس والشهادة باملطابقة
واالعتماد الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.10.15بتاريخ
 26من صفر  11( 1431فبراير  )2010وال سيما املواد  11و  15و 32
منه ؛
وعلى قرار مجلس إدارة املعهد املغربي للتقييس رقم 10
بتاريخ  19من صفر  23( 1435ديسمبر  ،)2013املتعلق بتفويض
سلطة اإلعالن عن املصادقة على املواصفات القياسية املغربية وعن
الشهادة باملطابقة لهذه املواصفات إلى مدير معهد التقييس،
قرر ما يلي :
املادة األولى

املادة األولى
تمدد لستة ( )6أشهر ابتداء من  2أكتوبر  2020التدابير املؤقتة

تعتبر مواصفات قياسية مغربية مصادق عليها املواصفات
القياسية املبينة مراجعها في امللحق بهذا املقرر.
املادة الثانية

ضد ارتفاع أسعار الكمامات الواقية الغير منسوجة املوجهة
لالستعماالت الغير طبية التي تستجيب ملعايير املواصفة املغربية
» ،»NM ST 21.5.200املتخذة بموجب قرار وزير االقتصاد واملالية

()1

توضع املواصفات القياسية املشار إليها في املادة األولى أعاله رهن
تصرف املعنيين باألمر باملعهد املغربي للتقييس.
املادة الثالثة

وإصالح اإلدارة رقم  1057.20الصادر في  12من شعبان 1441

ينشر هذا املقرر في الجريدة الرسمية.

( 6أبريل  )2020املشار إليه أعاله.
املادة الثانية

وحرر بالرباط في  22من محرم  11( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :عبد الرحيم الطيبي.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  17من صفر  5( 1442أكتوبر .)2020
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

( )1يراجع امللحق في نشرة الترجمة الرسمية للجريدة الرسمية عدد  6926بتاريخ  27صفر 1442
( 15أكتوبر .)2020
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نصوص خاصة
قرار لوزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة رقم  2269.20صادر
في  7محرم  27( 1442أغسطس  )2020بشأن تحديد معايير
االنتقاء األولي وكيفيات إجراء مقابالت و/أو اختبارات التقييم
ملعهد التكوين في مهن صناعة السيارات باملنطقة الحرة
األطلسية.

تصبح االستمارة املعبأة واملؤكدة بصفة نهائية غير قابلة للتعديل
بمجرد نهاية األجل املخصص للتسجيل اإللكتروني.
 - 2إيداع ملف الترشيح مرفقا باستمارة طلب الترشيح بالعنوان
اآلتي  :معهد التكوين في مهن صناعة السيارات باملنطقة الحرة
األطلسية ،الطريق الوطنية رقم  ،4بلدية عامر السفلية ص.ب ،362 :
القنيطرة املغرب.
املادة 3

وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث
العلمي ،الناطق الرسمي باسم الحكومة،
بناء على املرسوم رقم  2.13.439الصادر في  30من رمضان 1434
( 8أغسطس  )2013بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن صناعة
السيارات باملنطقة الحرة األطلسية ،وال سيما املادة الخامسة منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.18.65الصادر في  8جمادى األولى 1439
( 26يناير )2018املتعلق باختصاصات وزير التربية الوطنية والتكوين
املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي كما وقع تتميمه ؛
وباقتراح من مجلس اإلتقان،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تفتح مباراتي ولوج سلكي التقني والتقني املتخصص بمعهد التكوين
في مهن صناعة السيارات باملنطقة الحرة األطلسية بإعالن ينشر
باللغتين العربية والفرنسية عبر املوقع اإللكتروني للمعهد واملوقع
اإللكتروني  http : // www.alwadifa-maroc.comولوائح اإلخبار
للمعهد ولوائح إخبار الثانويات التأهيلية املجاورة للمعهد ،وذلك قبل
إجراء هاتين املباراتين بمدة ثالثة أشهر .ويتضمن هذا اإلعالن ما يلي :
 - 1األجل املحدد إليداع الترشيحات ؛
 - 2شروط املشاركة في املباراتين ؛
 - 3تاريخ ومكان إجراء املباراتين.
املادة 2

يتضمن ملف الترشيح حسب األسالك ما يلي :
 - 1سلك التقني :
• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها لألصل
أو نسخة من عقد االزدياد ؛
• شهادة تثبت مستوى درا�سي أدناه السنة الختامية بكاملها من
سلك الباكالوريا أو ما يعادلها ،أو نسخة من دبلوم التأهيل املنهي
أو ما يعادله مشهود بمطابقتها لألصل.
 - 2سلك التقني املتخصص :
• نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مشهود بمطابقتها لألصل
أو نسخة من عقد االزدياد ؛
• نسخة من كشف نقط السنة األولى والثانية باكالوريا مشهود
بمطابقتها لألصل بالنسبة للحاصلين على الباكالوريا أو ما يعادلها
مشهود بمطابقتها لألصل ؛
• نسخة من شهادة الباكالوريا مشهود بمطابقتها لألصل بالنسبة
للحاصلين على الباكالوريا أو ما يعادلها ،أو نسخة من دبلوم التقني
مشهود بمطابقتها لألصل بالنسبة للحاصلين على هذا الدبلوم
أو ما يعادله.
املادة 4
تقوم إدارة املعهد ،بمقارنة املعلومات املضمنة في االستمارات
املعبأة من طرف املترشحات واملترشحين باملعلومات الواردة بملفات
ترشيحهم املودعة لديها .وكل اختالف في هذه املعلومات يؤدي إلى
إلغاء ملف الترشيح.
املادة 5

يتم الترشيح الجتياز مباراتي سلكي التقني والتقني املتخصص
حسب ما يلي :

تشرف على هاتين املباراتين لجنتان لالنتقاء تتألف من أربعة
أعضاء ،على األقل ،يعينهم مدير املعهد بناء على مؤهالتهم وما
يتوفرون عليه من خبرة في مواد اختبارات هاتين املباراتين.

 - 1التسجيل باملوقع اإللكتروني املعد لهاتين املباراتين من خالل
تعبئة استمارة طلب الترشيح حسب سلك التكوين.

ويرأس هاتين اللجنتين املدير املساعد املكلف بالدراسات بهذا
املعهد.
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املادة 6

املادة 9

تقوم اللجنتان املشار إليهما في املادة الخامسة أعاله بانتقاء
املترشحات واملترشحين الجتياز اختبارات مباراتي سلكي التقني
والتقني املتخصص حسب ما يلي :

بعد إجراء اختبارات املباراتين ،تقوم اللجنتان املشار إليهما في
املادة الخامسة أعاله بترتيب املترشحات واملترشحين ترتيبا تنازليا
حسب املعدل النهائي املحصل عليه من طرفهم ،بإعداد محضر يوقعه
جميع أعضائهما.

 - 1سلك التقني  :يتم انتقاء املترشحات واملترشحين حسب مالءمة
تكوينهم  للشعب امللقنة بهذا السلك ؛
 - 2سلك التقني املتخصص :
 بالنسبة للحاصلين على شهادة الباكالوريا ،يتم انتقاء املترشحاتواملترشحين حسب املعدل العام لالنتقاء األولي.
ويتم احتســاب املعدل العام لالنتقاء األولي على النحو التالي :
((النقطة املحصل عليها في مادة الرياضيات مضروبة في ( + )4النقطة
املحصل عليها في مادة الفرنسية مضروبة في ( + )3النقطة املحصل
عليها في مادة الفيزياء مضروبة في  ))3مقسوم على .10
 بالنسبة للحاصلين على دبلوم التقني ،يتم انتقاء املترشحاتواملترشحين حسب مالءمة تكوينهم للشعب املستهدفة بسلك
التقني املتخصص.
تحصر اللجنتان لوائح املترشحات واملرشحين املقبولين الجتياز
اختبارات املباراتين حسب االستحقاق بمحضر يوقعه جميع
أعضائهما.
املادة 7

املادة 10
يتم اإلعالن من طرف إدارة املعهد على قائمة املترشحات
واملترشحين املقبولين بصفة نهائية وقائمة املترشحات واملترشحين
املدرجين في الئحة االنتظار حسب االستحقاق وحسب املقاعد املتاحة
باملوقع املعد للمباريات ،كما تعلق هاته اللوائح بمقر اإلدارة.
املادة 11
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  7محرم  27( 1442أغسطس .)2020
اإلمضاء  :سعيد أمزازي.

قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة رقم  2368.20صادر في
 29من محرم  18( 1442سبتمبر  )2020يق�ضي بتقييد كنيسة
 Elias Hazanبمدينة الدارالبيضاء في عداد اآلثار.
وزيرالثقافة والشباب والرياضة،
بناء على القانون رقم  22.80املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية
واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.80.341بتاريخ  17من صفر 1401
( 25ديسمبر  )1980كما تم تتميمه وتغييره ؛

يتم اإلعالن عن الئحة املترشحات واملترشحين املقبولين الجتياز
املباراتين عبر املوقع اإللكتروني املعد للمباريات ويعتبر هذا اإلشعار
اإللكتروني بمثابة استدعاء.

وعلى املرسوم رقم  2.81.25الصادر في  23من ذي الحجة 1401
( 22أكتوبر  )1981بتطبيق القانون رقم  22.80املشار إليه أعاله ؛

يتعين على كل مترشح يتم انتقاؤه تحميل بطاقة االستدعاء الجتياز
االختبار الكتابي من املوقع اإللكتروني املعد للمباريات وطبعها.

وبعد االطالع على طلب التقييد الذي تقدم به مالك العقار السيد
 Georges Benarrochبتاريخ  2فبراير  2020؛

املادة 8

وبعد استشارة لجنة التقييد والترتيب خالل اجتماعها املنعقد بتاريخ
 5أغسطس ،2020
قرر ما يلي :

تشتمل اختبارات املباراتين حسب سلك التكوين على ما يلي :
 - 1سلك التقني  :ثالثة اختبارات كتابية تخص الرياضيات،
والفيزياء واللغة الفرنسية ؛
 - 2سلك التقني املتخصص  :ثالثة اختبارات كتابية تخص
الرياضيات ،والفيزياء واللغة الفرنسية.

املادة األولى
تقيد في عداد اآلثار «كنيسة ( »Elias Hazanامللك املسمى ميمونة)
موضوع الرسم العقاري عدد  C/19608والكائن بحي بوركون
بالدار البيضاء كما هو مبين في التصميم امللحق بأصل هذا القرار.
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املادة الثانية
ال يمكن إحداث أي تغيير في الشكل العام للكنيسة كيفما كانت
طبيعته ما لم يعلم املالك أو املالك بذلك قطاع الثقافة قبل التاريخ
املقرر للشروع في األعمال بستة أشهر على األقل ،كما هو منصوص
عليه بالفصل السادس من القانون رقم  22.80املشار إليه أعاله.
املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من محرم  18( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :عثمان الفردوس.

قرار لوزير الثقافة والشباب والرياضة رقم  2369.20صادر في
 29من محرم  18( 1442سبتمبر  )2020يق�ضي بتقييد املعلمة
التاريخية «دارالسلطان» بمدينة الصويرة في عداد اآلثار.
وزيرالثقافة والشباب والرياضة،
بناء على القانون رقم  22.80املتعلق باملحافظة على املباني التاريخية
واملناظر والكتابات املنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.80.341بتاريخ  17من صفر 1401
( 25ديسمبر  )1980كما تم تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.81.25الصادر في  23من ذي الحجة 1401
( 22أكتوبر  )1981بتطبيق القانون رقم  22.80املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على طلب التقييد الذي تقدمت به جمعية خريجي
املعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث ؛
وبعد استشارة لجنة التقييد والترتيب خالل اجتماعها املنعقد
بتاريخ  5أغسطس ،2020
قرر ما يلي :
املادة األولى
تقيد في عداد اآلثار املعلمة التاريخية «دار السلطان» بمدينة
الصويرة (امللك املسمى «قطعة قصر السلطان») موضوع الرسم
العقاري عدد  M/7173كما هو مبين في التصميم املرفق بأصل هذا
القرار.
املادة الثانية
ال يمكن تغيير املكونات التراثية والبنيات املتواجدة باملعلمة وفقا
للتصميم املذكورأعاله ،أو ترميمها أو إدخال أي تغيير عليها ما لم
يعلم بذلك قطاع الثقافة ،قبل التاريخ املقرر للشروع في األعمال
بستة أشهر على األقل كما هو منصوص عليه بالفصل السادس من
القانون رقم  22.80املشار إليه أعاله.

املادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من محرم  18( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :عثمان الفردوس.

قرارللوزيراملنتدب لدى وزيرالتربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي
رقم  2391.20صادرفي  29من محرم  18( 1442سبتمبر )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 ؛
وبعد استشارة اللجنة العليا ملعادالت الشهادات املنعقدة بتاريخ
 27يوليو ،2020
قرر ما يلي :

املـادة األولى

تقبل ملعادلة الدكتوراه ،الشهادة التالية في األنثروبولوجيا  :
– Diplôme de docteur en anthropologie, préparé et délivré
au siège de l’Université Paris 8 - Créteil - France - le 28 juin
2017, assorti du diplôme d’études approfondies - arts des
images et art contemporain, préparé et délivré au siège
de la même université - le 17 mars 2006 et de la licence
arts plastiques, préparée et délivrée au siège de la même
Université, au titre de l’année universitaire 1999-2000.
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  29من محرم  18( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2426.20صادر
في  7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4637
للسيد امحمد بوشالغمي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف -
أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2019أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة وجدة.

اإلذن بممارسة الهندسة املعمارية

*

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2423.20صادر في
 10صفر  28( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد  4632للسيدة
فاتن الحساني الحاملة لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من
الجامعة الحرة لبروكسيل ببلجيكا برسم املوسم الدرا�سي ،2015-2014
أن تحمل صفة مهندس معماري وتزاول الهندسة املعمارية بالقطاع
الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبها بمدينة الدارالبيضاء.

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2427.20صادر في
 7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4638
للسيد ادريس بناني الحامل لدبلوم الدولة ملهندس معماري مسلم من
املدرسة الوطنية العليا للهندسة املعمارية واملناظر ببوردو  -فرنسا
بتاريخ فاتح ديسمبر  ،2017أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة فاس.

*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2424.20صادر في
 7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد  4635للسيد
سفيان املريني الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من
الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ
 30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
سطات.
*

*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2428.20صادر في
 10صفر  28( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4639
للسيد محمد طه ملوكي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف -
أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2019أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة فاس.
*

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2425.20صادر في
 7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد  4636للسيد نبيل
بوشالغمي الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من
الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ
 30يونيو  ،2019أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
وجدة.

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2429.20صادر في
 10صفر  28( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4640
للسيد محمد أمين لعلج الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف -
أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة تازة.

*

*

*

*

*

*
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2430.20صادر في
 10صفر  28( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4641
للسيد املهدي امريكات الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف -
أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة الدارالبيضاء.

بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2434.20صادر في
 10صفر  28( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد  4646للسيد
جمال رواني الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية مسلمة من
الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ
 30يونيو  ،2019أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
برشيد.

*

*

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2431.20صادر في
 10صفر  28( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4643
للسيد جواد فاصلة الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف -
أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة وجدة.

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2435.20صادر في
 7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد  4647للسيد
عبد االله دريوش الحامل لدرجة املاسترفي الهندسة املعمارية مسلمة من
الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ
 30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
تازة.

*

*

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2432.20صادر في
 10صفر  28( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد  4644للسيد
زهير عبد العلي األسعد الحامل لدرجة املاستر في الهندسة املعمارية
مسلمة من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف -
أوكرانيا بتاريخ  30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة الدارالبيضاء.

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2436.20صادر في
 7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد  4648للسيد
اسماعيل شوقي الحامل لدرجة املاسترفي الهندسة املعمارية مسلمة من
الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ
 30يونيو  ،2019أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
الرباط.

*

*

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2433.20صادر في
 7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد  4645للسيد املهدي
بوهمة الحامل لدرجة املاسترفي الهندسة املعمارية مسلمة من الجامعة
الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا بتاريخ
 30يونيو  ،2019أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
صفرو.

*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2437.20صادر في
 7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد  4650للسيد
الزوبير الزروالي الحامل لدبلوم الدولة ملهندس معماري مسلم من
املدرسة الوطنية العليا للهندسة املعمارية بليون  -فرنسا بتاريخ
 2أكتوبر  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
الدارالبيضاء.

*

*

*

*

*

*
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بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2438.20صادر في
 7صفر  25( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4651
للسيد أمين عمنو الحامل لدبلوم مهندس معماري مسلم من املدرسة
الوطنية للهندسة املعمارية والتعمير بجامعة قرطاج بتونس بتاريخ
 6يوليو  ،2012أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
تطوان.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2439.20صادر في
 10صفر  28( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد 4654
للسيد املهدي قاف الحامل لدرجة املاسترفي الهندسة املعمارية مسلمة
من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا
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بتاريخ  30يونيو  ،2018أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول
الهندسة املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه
بمدينة الجديدة.
*
*
*
بموجب مقرر لألمين العام للحكومة رقم  2440.20صادر في
 10صفر  28( 1442سبتمبر  )2020يرخص تحت عدد  4655للسيد
صالح الدين االمغاري الحامل لدرجة املاسترفي الهندسة املعمارية مسلمة
من الجامعة الوطنية للهندسة املدنية واملعمارية بخاركيف  -أوكرانيا
بتاريخ  30يونيو  ،2019أن يحمل صفة مهندس معماري ويزاول الهندسة
املعمارية بالقطاع الخاص بصفة مستقلة مع جعل مكتبه بمدينة
مكناس.
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مجلس املنافسة
قرار ملجلس املنافسة عدد / 58ق 2020 /صادر في  4صفر  1442
( 22سبتمبر  )2020املتعلق بتولي شركة «Esprinet Iberica
» S.L.Uاملراقبة الحصرية عن طريق اقتناء أسهم رأسمال
وحقوق التصويت لشركة «GTI Software Y Networking
».S.A
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117بتاريخ  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116بتاريخ  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  16من شعبان 1436
( 4يونيو  )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وعلى اجتماع اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة املنعقد بتاريخ
 4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020طبقا ملقتضيات املادة  14من
القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وعلى ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى
األمانة العامة ملجلس املنافسة تحت عدد  / 050ع.ت.إ 2020 /
بتاريخ  8ذي الحجة  29( 1441يوليو  ،)2020املتعلق بتولي شركة
« »Esprinet Iberica S.L.Uالخاضعة للقانون اإلسباني للمراقبة
الحصرية عن طريق اقتناء أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشركة
« »GTI Software Y Networking S.A؛
وعلى قرار املقرر العام ملجلس املنافسة رقم  60/2020بتاريخ
 13من ذي الحجة  3( 1441أغسطس  )2020والقا�ضي بتعيين مقرر
ً
في املوضوع طبقا ألحكام املادة  27من القانون رقم  104.12املتعلق
بحرية األسعار واملنافسة ؛
وحيث إن عملية التركيز هذه كانت موضوع عقد اقتناء موقع
بتاريخ  19يونيو  2019بين األطراف املعنية ؛

وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
بإحدى الجرائد الوطنية وباملوقع اإللكتروني للمجلس بتاريخ
 29من ذي الحجة  19( 1441أغسطس  )2020والذي يمنح أجل 10
أيام لألغيار قصد إبداء مالحظاتها حول مشروع عملية التركيز أعاله ؛
وحيث إن الفاعلين في السوق املعنية بمجال خدمات التوزيع
بالجملة للمنتوجات اإللكترونية بما في ذلك التوزيع بالجملة ملنتوجات
تكنولوجيا املعلومات عبر خدمات الحوسبة السحابية (،)cloud
لم يبدوا أية مالحظة حول عملية التركيز هذه ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  27من ذي الحجة 1441
( 17أغسطس  )2020؛
و بعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  28من ذي الحجة  18( 1441أغسطس  )2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من توفر النصاب القانوني
ألعضاء اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة  31من النظام
الداخلي للمجلس والواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد
بتاريخ  4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن
عملية التركيز املذكورة ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،
خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  4صفر 1442
( 22سبتمبر  )2020؛
وحيث إن مراقبة عملية التركيز االقتصادي من لدن مجلس
املنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط
املنصوص عليها في املادتين  11و 12من القانون رقم  104.12؛
وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي الخاضعة
للتبليغ إلى مجلس املنافسة بغرض دراستها والترخيص لها ،كما أن
املادة  12تحدد أسقف رقم املعامالت الوطني أو العالمي والذي يجب
أن يفوق السقف املحدد بمقت�ضى املادة الثامنة ( )8من املرسوم
التطبيقي رقم  2.14.652املشار إليه أعاله ،أو عندما تنجز جميع
املنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز 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 إن عقد االستثمار ينص على اقتناء شركة «Esprinet
» Iberica S.L.Uملجموع أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشركة
« »GTI Software Y Networking S.A؛
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وحيث إن تولي شركة « »Esprinet Iberica S.L.Uاملراقبة
الحصرية عن طريق اقتناء أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشركة
« »GTI Software Y Networking S.Aيشكل تركيزا اقتصاديا حسب
مدلول املادة  11من القانون رقم  104.12والتي تعرف عمليات التركيز
االقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس املنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع إللزامية التبليغ ،كون رقم
املعامالت اإلجمالي ملجموع املنشآت تجاوز السقف املحدد في املادة 8
من املرسوم رقم  2.14.652؛
وحيث إن األطراف املعنية بعملية التركيز هي :
 الشركة املقتنية « ،»Esprinet Iberica S.L.Uو هي شركة خاضعةللقانون اإلسباني مملوكة من طرف مجموعة «»Esprinet
اإليطالية وتعمل في قطاع التوزيع بالجملة للمنتوجات اإللكترونية
بما في ذلك التوزيع بالجملة ملنتوجات تكنولوجيا املعلومات عبر
خدمات الحوسبة السحابية ( )cloud؛
 الشركة املستهدفة « ،»GTI Software Y Networking S.Aوهيشركة خاضعة للقانون اإلسباني ،تعمل في قطاع التوزيع بالجملة
للمنتوجات االلكترونية بما في ذلك التوزيع بالجملة ملنتوجات
تكنولوجيا املعلومات عبرخدمات الحوسبة السحابية ( )cloud؛
وحيث إن شركة « »GTI Software Y Networking S.Aتمتلك
بشكل مباشر في السوق املغربية ،فرعا لها وهي شركة «GTI Software
» y Networking SARL AUو التي تنشط في نفس املجال ؛
وحيث إنه ،حسب ملف التبليغ وكذا تصريحات أطراف العملية،
فإن اقتناء شركة « »GTI Software Y Networking S.Aيندرج في
إطار مشروع تعزيز مكانة مجموعة » «Esprinetفي السوق اإلسبانية
و ضمان تطور أسرع ألنشطتها و زيادة حصتها في السوق ،كما ستمكن
العملية من تطوير خبرة موظفي املجموعة املقتنية على مستوى
خدمات الحوسبة السحابية ( )cloud؛
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
أو الخدمة واالمتداد الجغرافي للعملية ،وذلك تطبيقا ألحكام النقطة
الثالثة من ملحق ملف التبليغ املتعلق بعملية التركيز ،الوارد في
املرسوم رقم  2.14.652املشار إليه أعاله ،حيث يعرف السوق
املعني بكونه السوق املناسب املحدد حسب نوع املنتوجات أو املوقع
الجغرافي ،والتي يكون للعملية املبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير
مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر امللف أن السوق املرجعية املعنية لهذه
العملية تتكون من مكونين رئيسيين :
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 - 1توزيع املنتوجات اإللكترونية بالجملة والذي يشمل :
 منتوجات تكنولوجيا املعلومات ؛ اإللكترونيات االستهالكية ؛ منتوجات االتصاالت والهواتف النقالة ؛ وكذا الخدمات ذات الصلة مثل خدمة ما بعد البيع والتدريبوالخدمات املالية والخدمات اللوجستية.
 - 2التوزيع بالجملة ملنتوجات تكنولوجيا املعلومات عبر خدمات
الحوسبة السحابية والذي يشمل مجموعة واسعة من الخدمات عند
الطلب املقدمة للشركات واملستعملين على اإلنترنت.
وحيث إن السوق املرجعية املعنية كما تم تحديدها لهذه العملية
هي السوق الوطنية للتوزيع بالجملة للمنتوجات اإللكترونية بما في
ذلك التوزيع بالجملة ملنتوجات تكنولوجيا املعلومات عبر خدمات
الحوسبة السحابية ( )cloud؛
وحيث إن التحليل االقتصادي والتناف�سي للعملية أسفر عن
كون السوق الوطنية للتوزيع بالجملة للمنتوجات اإللكترونية بما في
ذلك التوزيع بالجملة ملنتوجات تكنولوجيا املعلومات عبر خدمات
الحوسبة السحابية ( )cloudتعرف تواجد عدد مهم من املنافسين
الذين يتوفرون على حصص سوق مهمة ؛
وحيث إن الشركة املقتنية « »Esprinet Iberica S.L.Uليس لها أي
فرع أو نشاط في السوق املعنية باملغرب ؛
وحيث إن الشركة املستهدفة تمتلك فرعا لها في السوق املغربية،
وهي شركة « »GTI Software Y Networking SARL AU؛
وحيث إن الحصة التراكمية ألطراف العملية في السوق املعنية
تقل عن  % 0.5؛
وحيث إن شركة « »GTI Software Y Networking SARL AUليس
لديها اتفاقيات توزيع حصرية في السوق املغربية ؛
وحيث إن عملية التركيز االقتصادي واستنادا إلى الوثائق التي
وفرتها األطراف املبلغة ،تبين على أن هذه العملية لن يكون لها أي تأثير
عمودي أو أفقي أو تكتلي على املنافسة في السوق املرجعية املعنية،
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قرر ما يلي:
املادة األولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد  / 050ع.ت.إ  2020 /بتاريخ
 8ذي الحجة  29( 1441يوليو  )2020يستوفي الشروط القانونية.
املادة الثانية
يرخص مجلس املنافسة بعملية التركيز االقتصادي املتعلقة بتولي
شركة « »Esprinet Iberica S.L.Uالخاضعة للقانون اإلسباني للمراقبة
الحصرية عن طريق اقتناء أسهم رأسمال وحقوق التصويت لشركة
«.»GTI Software Y Networking S.A
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.

قرار ملجلس املنافسة عدد /59ق 2020/صادر في  4صفر  1442
( 22سبتمبر  )2020املتعلق بإحداث املنشأة املشتركة
« »Essaouira Wind Farm S.Aمن قبل شركة
« »Nareva Enel Green Power Morocco S.Aواملكتب
الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب.
مجلس املنافسة،
بناء على القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.117بتاريخ  2رمضان 1435
( 30يونيو )2014؛
وعلى القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة
الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.14.116بتاريخ  2رمضان 1435
( 30يونيو  )2014؛
وعلى املرسوم رقم  2.14.652الصادر في  8صفر1436
(فاتح ديسمبر  )2014بتطبيق القانون رقم  104.12املتعلق بحرية
األسعار واملنافسة ؛
وعلى املرسوم رقم  2.15.109الصادر في  16من شعبان 1436
( 4يونيو )2015بتطبيق القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
وعلى اجتماع اللجنة الدائمة ملجلس املنافسة املنعقد بتاريخ
 4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020طبقا ملقتضيات املادة  14من
القانون رقم  20.13املتعلق بمجلس املنافسة ؛
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وعلى ملف تبليغ العملية ،املسجل لدى األمانة العامة ملجلس
املنافسة تحت عدد /048ع.ت.إ ،2020/بتاريخ فاتح ذي الحجة 1441
( 21يوليو ،)2020واملتعلق بإحداث املنشأة املشتركة «Essaouira
» Wind Farm S.Aبين شركة «Nareva Enel Green Power Morocco
» S.Aواملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب .وقد تم إحداث
هذه املنشأة املشتركة خصيصا لهذه العملية بغرض تصنيع وصيانة
مولد للطاقة الكهربائية الريحية في محطة جبل الحديد بضواحي
مدينة الصويرة ،بقدرة كهربائية تصل إلى  200ميغاواط ؛
وعلى قرار املقرر العام رقم  58/2020بتاريخ  8ذي الحجة 1441
ً
( 28يوليو  )2020والقا�ضي بتعيين مقرر في املوضوع طبقا ألحكام املادة
 27من القانون رقم  104.12املتعلق بحرية األسعار واملنافسة ؛
وبعد استكمال جميع وثائق امللف بتاريخ  23من ذي الحجة 1441
( 12أغسطس  )2020؛
وبعد نشر بالغ مجلس املنافسة حول مشروع التركيز االقتصادي
في املوقع اإللكتروني للمجلس ،وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ
 25من ذي الحجة  14( 1441أغسطس  )2020والذي يمنح أجل عشرة
( )10أيام لألغيار املعنيين قصد إبداء مالحظاتهم حول مشروع عملية
التركيز أعاله ؛
وبعد تبليغ السلطة الحكومية املكلفة باملنافسة بنظير من ملف
التبليغ بتاريخ  28من ذي الحجة  17( 1441أغسطس  )2020؛
وبعد تأكد رئيس مجلس املنافسة من توفر النصاب القانوني
ألعضاء اللجنة الدائمة املنصوص عليه في املادة  31من النظام الداخلي
للمجلس والواردة أسماؤهم في محضر اجتماعها املنعقد بتاريخ
 4صفر  22( 1442سبتمبر  )2020؛
وبعد تقديم املقرر العام ومقرر املوضوع للتقرير املعد بشأن
ملف التبليغ املذكور ،وكذا للخالصات وللتوصيات املنبثقة عنه،
خالل اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس املنعقد بتاريخ  4صفر 1442
( 22سبتمبر  )2020؛
وحيث إن مشروع عملية التبليغ يندرج في إطار البرنامج املندمج
للطاقة الريحية  850ميكاواط ،والذي يشتمل على أربع رحبات
ريحية  :بوجدور ( 300ميكاواط) ،طنجة ( 70ميكاواط) ،ميدلت
( 180ميكاواط) وتيسكراد بإقليم طرفاية ( 300ميكاواط) .كما يندرج
املشروع ضمن االستراتيجية الوطنية الخاصة بتنويع مصادر التزويد
بالطاقة الكهربائية وتعزيز الطاقات املتجددة ،الهادفة إلى رفع حجم
قدرة الطاقات املتجددة املنشأة إلى  % 42في أفق سنة .2020
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وحيث إنه سيتم تطوير مشروع الحضيرة الريحية املذكور في إطار
شراكة بين القطاعين العام والخاص ،ما بين كل من املكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للشرب وشركة «Nareva Enel Green Power
» ،Morocco S.Aوذلك من أجل إنشاء شركة «Essaouira Wind
» Farm S.Aتتكلف بتمويل ،بناء واستغالل وصيانة مشروع الحضيرة
الريحية لجبل الحديد .حيث سيتم بيع الطاقة املنتجة للمكتب في إطار
عقد شراء الكهرباء مدته  20سنة.
وحيث إن األطراف املعنية بملف التبليغ هي :
	•شركة « : » Nareva Enel Green Power Morocco S.A
وهي فرع مشترك لشركتي «»Enel Green Power Morocco S.A.R.L
و« : »Nareva Renouvelables S.Aتم إحداثها خصيصا بغرض
الحصول على أغلبية األسهم في الشركات الخمس ،بما في ذلك
شركة « ، »Essaouira Wind Farm S.Aالتي تم تأسيسها في إطار
املشروع املدمج إلنتاج الطاقة الريحية  850ميغاواط
 «  : »Enel Green Power Morocco S.A.R.Lوهي شركة مغربيةتابعة بنسبة  ٪ 100للشركة اإليطالية «،»Enel Green Power SA
وهي نفسها شركة تابعة بنسبة  % 100للمجموعة اإليطالية Enel
 . SAتنشط شركة «»Enel Green Power Morocco S.A.R.L
على مستوى تطوير ،ترويج ،تمويل ،تسويق وبناء وتشغيل وإدارة
مرافق إنتاج الطاقة ،وخاصة الطاقات املتجددة من مصادر
الرياح واملياه في املغرب.
 «  : »Nareva Renouvelable S.Aوهي شركة مغربية تابعةملجموعة « »Narevaاململوكة للصندوق االستثماري «املدى».
وتنشط في تطوير مشاريع إلنتاج الطاقة الكهربائية من مصادر
متجددة ،من خالل مشاركتها في طلبات العروض .كما تقوم ببيع
الكهرباء إلى شركات صناعية كبرى في القطاع الخاص.
	•املكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب :
وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري ،تتوفر على
الشخصية االعتبارية واالستقالل املالي .أوكل إليها املشرع بتحديث
وتوسيع شبكات إنتاج وتوزيع املوارد الكهربائية والهيدروليكية،
وتنفيذ أدوات وتقنيات جديدة لتوفيراملياه والكهرباء.
وحيث إن املادة  11تعرف عمليات التركيز االقتصادي كالتالي :
1 )1حينما تندمج منشأتان أو عدة منشآت كانت مستقلة مسبقا ؛
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 )2حينما 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 ؛
 )3عندما تقوم منشأة أو 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 ؛
 )4حينما تحدث منشأة مشتركة تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان
اقتصادي مستقل ؛
وحيث إن إحداث منشأة مشتركة يعتبر تركيزا اقتصاديا حسب
مفهوم املادة  11من القانون رقم  104-12بتوفر الشروط التالية :
 )1عدم وجود روابط بنيوية بين الشركات املؤسسة لهذه املنشأة
املشتركة ؛
 )2أن تخضع املنشأة املحدثة إلى مراقبة مشتركة من طرف
شركاتها األم ؛
 )3أن تمارس املنشأة املشتركة بشكل دائم كافة مهام كيان
اقتصادي مستقل.
وحيث إن شركة «»Nareva Enel Green Power Morocco S.A
واملكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب شركتان مستقلتان،
فإن الشرط األول املذكور أعاله واملتعلق بعدم وجود روابط بنيوية
بين الشركات املؤسسة للمنشأة قد تم استيفاءه ؛
وحيث إنه بعد االطالع على اتفاقية املساهمين للشركة املشتركة
املحدثة « ،»Essaouira Wind Farm S.Aفقد تبين أن هذه األخيرة
تخضع لرقابة مشتركة بين مساهميها وبالتالي ،فإن الشرط الثاني
املذكور أعاله قد تم استيفاؤه ؛
وحيث إن الشرط الثالث ملفهوم الكيان االقتصادي املستقل
يستوجب توفر املعايير التالية :
	•أن تتوفر املنشأة املشتركة على كل الوسائل الالزمة ملزاولة
أنشطتها ،بما في ذلك املوارد املالية والبشرية ؛
ّ
	•أال يقتصر نشاط املنشأة املشتركة املحدثة على إنجاز وظيفة
محددة (التسويق ،البحث والتطوير )...لفائدة الشركات األم ؛
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	•أن تزاول املنشأة املشتركة املحدثة أنشطتها بطريقة مستدامة ؛
ّ
	•أال تشكل العالقات التجارية بين الشركات األم واملنشأة
املشتركة نسبة كبيرة في النشاط التجاري لهاته األخيرة.
وحيث إنه بعد اإلطالع على وثائق ملف التبليغ واعتمادا على نتائج
مسطرة التحقيق ،فإن املنشأة املشتركة «»Essaouira Wind Farm S.A
ال تتوفر على املعايير الالزمة لتمارس بشكل دائم مهام كيان اقتصادي
مستقل لالعتبارات التالية :
 أن نشاط املنشأة املشتركة املحدثة سيقتصر على إنجاز وظيفةمحددة لفائدة املكتب الوطني للماء الصالح للشرب ،بحيث
سينحصر نشاطها في تزويد هذه األخير بإنتاجها من الطاقة
الكهربائية الريحية ؛
 أن املنشأة املشتركة املحدثة ستبيع ،بصفة حصرية وملدة عشرينسنة ،كافة إنتاجها من الطاقة الكهربائية إلى املكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للشرب .وبالتالي فإن عالقاتها التجارية تبقى
منحصرة مع شركاتها األم ،دون إمكانية ولوجها إلى سوق الكهرباء
الوطني كفاعل اقتصادي مستقل ؛
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وتبعا لذلك ،فإن الشرط الثالث املتعلق بممارسة املنشأة املشتركة
بشكل دائم كافة مهام كيان اقتصادي مستقل يكون غير مستوف،
قرر ما يلي :
املادة األولى
أن ملف تبليغ عملية التركيز االقتصادي املسجل لدى األمانة
العامة ملجلس املنافسة تحت عدد /048ع.ت.إ ،2020/بتاريخ
فاتح ذي الحجة  21( 1441يوليو  )2020يستوفي الشروط الشكلية
املنصوص عليها في القانون.
املادة الثانية
أن مجلس املنافسة يعتبر العملية املتعلقة بإحداث املنشأة
املشتركة « »Essaouira Wind Farm S.Aمن قبل شركة
« »Nareva Enel Green Power Morocco S.Aواملكتب الوطني
للكهرباء واملاء الصالح للشرب ،ال تشكل تركيزا اقتصاديا حسب
مدلول املادة  11من القانون رقم  104.12لكون هذه املنشأة املشتركة
ال تقوم بشكل دائم بكافة مهام كيان اقتصادي مستقل ،وبالتالي فإن
العملية غير خاضعة للتبليغ.
اإلمضاء  :ادريس الݣراوي.

الجريدة الرسمية
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نظام موظفي اإلدارات العامة
نصوص خاصة
وزارة التجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء
قرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء رقم  1921.20صادر
في  28من ذي القعدة  20 ( 1441يوليو  )2020بتحديد تنظيم
واختصاصات األقسام واملصالح التابعة لإلدارة املركزية
لوزارة التجهيز  والنقل واللوجيستيك واملاء.
وزيرالتجهيزوالنقل واللوجيستيك واملاء،
بناء على املرسوم رقم  2.19.1094الصادر في  2رجب 1441
( 26فبراير  )2020بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء وال سيما املادة  26منه؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.1369الصادر في  29من شوال 1426
( 2ديسمبر  )2005بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية
والالتمركز اإلداري ؛
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  )1976في شأن نظام التعويضات املرتبط بمزاولة املهام
العليا في مختلف الوزارات ؛
وعلى املرسوم رقم  2.97.1052الصادر في  4شوال 1418
( 2فبراير  )1998بإحداث تعويض جزافي لفائدة بعض موظفي
ومستخدمي الدولة عن استعمال سياراتهم الخاصة لحاجيات
املصلحة وال سيما املادة األولى منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يحدد ،كما يلي ،تنظيم املديريات التابعة للمديرية العامة
لالستراتيجية واملوارد والشؤون التقنية واإلدارية :
أوال) تشتمل مديرية االستراتيجية والتمويل والتعاون على
األقسام واملصالح التالية :
* قسم االستراتيجية الذي يضم :

 مصلحة التصاميم املديرية ؛ مصلحة اإلحصائيات الوطنية.* قسم امليزانية والتمويل الذي يضم :
 مصلحة التركيبات التمويلية وتدبيرالقروض ؛ مصلحة البرامج ؛ مصلحة امليزانية.* قسم التتبع والتقييم الذي يضم :
 مصلحة مراقبة التدبير؛ مصلحة التتبع وتقييم البرامج ؛ مصلحة تتبع أشغال املجالس اإلدارية وبرامج املؤسساتالعمومية الخاضعة لوصاية الوزارة.
* قسم التعاون الذي يضم :
 مصلحة التعاون الثنائي ؛ مصلحة التعاون متعدد األطراف.ثانيا) تشتمل مديرية املوارد البشرية على األقسام واملصالح
التالية :
* قسم التنظيم وتنمية املوارد البشرية الذي يضم :
 مصلحة الدراسات التنظيمية والالتمركزاإلداري ؛ مصلحة تطويرآليات تدبيراملوارد البشرية ؛ مصلحة تدبيركتلة األجور والتدبيرالتوقعي للموارد البشرية ؛ مصلحة اإلحصائيات والنظام املعلوماتي.* قسم تدبير شؤون املوظفين الذي يضم :
 مصلحة املوظفين األطر؛ مصلحة األطراملتوسطة واألعوان ؛ مصلحة األنظمة األساسية واملنازعات.* قسم املسارات املهنية الذي يضم :
 -مصلحة التوظيف ؛

 -مصلحة الدراسات االستراتيجية ومتعددة القطاعات ؛

 -مصلحة تدبيراملسارات املهنية والترقية ؛

 -مصلحة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

 -مصلحة املعاشات والشؤون االجتماعية.
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* قسم التكوين الذي يضم :
 مصلحة التكوين األسا�سي والتعاون العلمي ؛ -مصلحة مخططات التكوين املستمر.

* قسم يسمى «أكاديمية األشغال العمومية والنقل» الذي يضم :
 مصلحة إنجازمخططات التكوين ؛ مصلحة تسمى «مركزاالستقبال والندوات» ؛ مصلحة تسمى «معهد التكوين على اآلليات وإصالح الطرق».ثالثا) تشتمل مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية على األقسام
واملصالح التالية :
* قسم الدراسات التشريعية الذي يضم :
 مصلحة إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية ؛ مصلحة الدراسات القانونية.* قسم املنازعات الذي يضم :
 مصلحة املنازعات اإلدارية؛ مصلحة املنازعات العامة.* قسم امللك العمومي واملقالع الذي يضم :
 مصلحة املحافظة على امللك العمومي وتسوية وضعية األمالك ؛ مصلحة تدبيرامللك العمومي ؛ مصلحة االقتناءات العقارية ونزع امللكية ؛ مصلحة تتبع املقالع.* قسم املشتريات والذي يضم :
 مصلحة الصفقات؛ مصلحة التدبيراملحاسباتي ؛ مصلحة التموين.* قسم الوسائل العامة الذي يضم :
 مصلحة الوسائل العامة ؛ مصلحة حظيرة السيارات ؛ مصلحة البنايات اإلدارية ؛ -مصلحة تسمى «مكتب الضبط املركزي».

عدد 27 - 6926فص 27ص (1( 27وتكأ ((15 (15

رابعا) تشتمل مديرية أنظمة املعلومات والتواصل على األقسام
واملصالح التالية :
* قسم الدراسات والبرمجة املعلوماتية الذي يضم :
 مصلحة الدراسات ؛ مصلحة تطويراألنظمة املعلوماتية القطاعية ؛ مصلحة تطويراألنظمة املعلوماتية األفقية.* قسم الشبكات املعلوماتية واألنظمة الذي يضم :
 مصلحة الشبكات وسالمة نظم املعلومات ؛ مصلحة تدبيرمركزالبيانات واألنظمة ؛ مصلحة التموين والدعم املعلوماتي.* قسم األرشيف واستغالل أنظمة املعلومات الذي يضم :
 مصلحة األرشيف ؛ مصلحة استغالل أنظمة املعلومات ؛ مصلحة املراجع وقواعد املعطيات.* قسم التواصل وتدبيراملعلومات الذي يضم :
 مصلحة التواصل ؛ مصلحة تدبيراملعلومات.خامسا) تشتمل مديرية الشؤون التقنية والعالقات مع املهنة على
األقسام واملصالح التالية :
* قسم الشؤون التقنية الذي يضم :
 مصلحة الشؤون التقنية البحرية ؛ مصلحة الشؤون التقنية املائية ؛ مصلحة الشؤون التقنية البرية.* قسم التعيير والجودة الذي يضم :
 مصلحة التعييروالتنظيم التقني ؛ مصلحة الجودة وتبسيط املساطر؛ مصلحة املراقبة.* قسم العالقات مع املهنة الذي يضم :
 مصلحة تنشيط مهن قطاع األشغال العمومية والبناء ؛ مصلحة تأهيل وتصنيف مقاوالت ومختبرات مهن قطاعاألشغال العمومية والبناء ؛
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 مصلحة اعتماد مكاتب الدراسات ومكاتب املراقبة ؛ مصلحة تسمى «مرصد مهن قطاع األشغال العمومية والبناء».* قسم تدبير الوضعيات ذات املخاطر الكبرى الذي يضم :
 مصلحة تدبيراملخاطروالوضعيات االستعجالية ؛ مصلحة التنمية املستدامة.كما تشتمل املديرية على مصلحة تسمى «مصلحة املصادقة على
الصفقات ومعالجة الشكايات».
املادة  2
يحدد ،كما يلي ،تنظيم املديريات التابعة للمديرية العامة للطرق
والنقل البري :
أوال) تشتمل مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي على
األقسام واملصالح التالية :
* قسم التخطيط والتصاميم املديرية الطرقية الذي يضم :

ثانيا) تشتمل مديرية األشغال واالستغالل الطرقي على األقسام
واملصالح التالية :
* قسم أشغال وصيانة الطرق الذي يضم :
 مصلحة تتبع األشغال الجديدة ؛ مصلحة الطرق السيارة واملشاريع الكبرى ؛ مصلحة صيانة وتحديث البنية التحتية الطرقية ؛ مصلحة الجودة واملصادقة على األشغال الطرقية.* قسم أشغال وصيانة املنشآت الفنية الذي يضم :
 مصلحة مراقبة وتتبع أشغال املنشآت الفنية ؛ مصلحة صيانة وتحديث املنشآت الفنية ؛ مصلحة جسور الطوارئ ؛ مصلحة الجودة واملصادقة على أشغال املنشآت الفنية.* قسم استمرارية السير على الطرق واالستغالل الذي يضم :

 -مصلحة التخطيط والدراسات االستراتيجية ؛

 -مصلحة استمرارية السيرعلى الطرق ؛

 -مصلحة تتبع البرامج والتقييم ؛

 -مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات ؛

 -مصلحة الشراكة والتعاون؛

 -مصلحة االستغالل الطرقي واملعلومات الخاصة بالطرق ؛

 -مصلحة اإلحصائيات والنظام املعلوماتي الطرقي.

 -مصلحة الشؤون العقارية.

* قسم يسمى «املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية»
الذي يضم :
 -مصلحة األبحاث الطرقية وتنمية الجودة ؛

ثالثا) تشتمل مديرية النقل البري واللوجيستيك على األقسام
واملصالح التالية :
* قسم الدراسات الذي يضم :

 -مصلحة تسمى «مركزالحسابات والتوثيق الطرقي» ؛

 -مصلحة الدراسات االستراتيجية واالقتصادية؛

 -مصلحة أنظمة املعلومات الجغرافية ؛

 -مصلحة تنظيم قطاع النقل ؛

 -املصلحة املالية.

 -مصلحة تسمى «مرصد النقل والنظام املعلوماتي».

* قسم الدراسات الطرقية والتعيير الذي يضم :
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* قسم النقل الذي يضم :

 -مصلحة الدراسات الطرقية ؛

 -مصلحة نقل البضائع ؛

 -مصلحة قارعات الطرق والجيوتقنية ؛

 -مصلحة نقل األشخاص ؛

 -مصلحة التنظيم التقني الطرقي والتعيير؛

 -مصلحة االتفاقات الدولية للنقل البري ؛

 -مصلحة دراسات املنشآت الفنية.

 -مصلحة السالمة واملراقبة الطرقية.
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* قسم التنسيق بين أنواع النقل الذي يضم :
 مصلحة دراسات النقل متعدد األنماط ؛ مصلحة التنقل املستدام واالبتكار؛ مصلحة النقل السككي ؛ مصلحة اللوجيستيك.كما تشتمل املديرية على مصلحة تسمى «كتابة لجنة النقل».
باإلضافة لألقسام واملصالح السالفة الذكر ،تشتمل املديرية
العامة للطرق والنقل البري على قسم الشؤون املالية واإلدارية الذي
يضم املصالح التالية :
 مصلحة البرمجة وامليزانية ؛ -مصلحة الصفقات والتدبيراملحاسباتي ؛
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* قسم املحافظة على جودة املياه وعلى امللك العمومي املائي
الذي يضم :
 مصلحة تقييم جودة املياه ؛ مصلحة محاربة التلوث املائي ؛ مصلحة تدبيرومراقبة امللك العمومي املائي.* قسم التنسيق ودعم املؤسسات العمومية تحت الوصاية
الذي يضم :
 مصلحة دعم وكاالت األحواض املائية ؛ مصلحة التنسيق مع الفاعلين ؛ مصلحة الشراكات والتواصل والتحسيس.* قسم التزويد باملاء الشروب والصرف الصحي وتثمين مياه
األمطار الذي يضم :

 -مصلحة شؤون املوظفين ؛

 -مصلحة التزويد باملاء الشروب ؛

 -مصلحة الشؤون العامة.

 -مصلحة التطهيرالسائل ؛

املادة 3
يحدد ،كما يلي ،تنظيم املديريات التابعة للمديرية العامة للمياه:
أوال) تشتمل مديرية البحث والتخطيط املائي على األقسام
واملصالح التالية :
* قسم تخطيط املياه الذي يضم :
 مصلحة التخطيط والتنسيق ؛ مصلحة تنمية املياه غيراالعتيادية ؛ مصلحة الدراسات االقتصادية والتأثير.* قسم موارد املياه الذي يضم :
 مصلحة املياه السطحية ؛ مصلحة املياه الجوفية ؛ مصلحة التتبع الهيدرومناخي.* قسم تدبير املياه والظواهر القصوى الذي يضم :

 مصلحة تثمين وتجميع مياه األمطار.ثانيا) تشتمل مديرية التجهيزات املائية على األقسام واملصالح
التالية :
* قسم تصميم املنشآت املائية الذي يضم :
 مصلحة الدراسات التصميمية ؛ مصلحة دراسات تهيئة مجاري املياه ؛ مصلحة جيولوجية السدود ؛ مصلحة هندسة التربة.* قسم األشغال الكبرى الذي يضم :
 مصلحة املساعدة التقنية ؛ مصلحة تتبع األشغال الكبرى ؛ مصلحة مراقبة الجودة واملعايرة.* قسم السدود الصغرى ومنشآت الحماية الذي يضم :
 -مصلحة املساعدة التقنية للسدود الصغرى ومنشآت الحماية ؛

 -مصلحة تدبيراملياه ؛

 -مصلحة تتبع أشغال السدود الصغرى ؛

 -مصلحة تدبيرالظواهرالقصوى ؛

 -مصلحة تتبع أشغال الحماية من الفيضانات ؛

 -مصلحة النظام املعلوماتي للماء.

 -مصلحة تسييراألوراش.
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* قسم الكهروميكانيك الذي يضم :

* قسم األمن والسالمة والتنمية املستدامة الذي يضم :

 -مصلحة الدراسات الكهروميكانيكية ؛

 -مصلحة السالمة املينائية واملالحة الساحلية ؛

 -مصلحة اإلنجازات الكهروميكانيكية ؛

 -مصلحة األمن املينائي ؛

 -مصلحة الصيانة الكهروميكانيكية واإلصالحات الكبرى.

 -مصلحة معرفة الوسط البحري والتنمية املستدامة.

* قسم الفحص والسالمة واالقتناءات العقارية الذي يضم :
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* قسم تثمين امللك العمومي البحري الذي يضم :

 -مصلحة الفحص ؛

 -مصلحة تدبيروتثمين امللك العمومي البحري ؛

 -مصلحة الطبوغرافية ؛

 -مصلحة مراقبة امللك العمومي البحري واملحافظة عليه ؛

 -مصلحة مراقبة سالمة السدود ؛

 -مصلحة الدراسات وأشغال حماية امللك العمومي البحري.

 مصلحة االقتناءات العقارية.باإلضافة لألقسام واملصالح السالفة الذكر ،تشتمل املديرية
العامة للمياه على قسم الشؤون املالية والعامة الذي يضم املصالح
التالية :

ثانيا) تشتمل مديرية املالحة التجارية على األقسام واملصالح
التالية :
* قسم النقل البحري واألسطول الذي يضم :
 -مصلحة الرهون البحرية والتدبيراإلداري لألسطول ؛

 -مصلحة البرمجة وامليزانية؛

 -مصلحة النقل البحري واألنشطة الترفيهية ؛

 -مصلحة الصفقات ؛

 -مصلحة الدراسات االقتصادية واإلحصائيات.

 -مصلحة التدبيراملحاسباتي ؛

* قسم املالحة والسالمة البحرية الذي يضم :

 -مصلحة شؤون املوظفين ؛

 -مصلحة مراقبة أمن وسالمة السفن ؛

 مصلحة الشؤون العامة ؛ مصلحة املعلوميات.املادة 4
يحدد ،كما يلي ،تنظيم املديريات التابعة للمديرية العامة للموانئ
واملالحة التجارية :
أوال) تشتمل مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري على األقسام
واملصالح التالية :
* قسم االستراتيجية والتخطيط الذي يضم :
 مصلحة الدراسات والتخطيط ؛ مصلحة اإلحصائيات والنظام املعلوماتي املينائي.* قسم املشاريع املينائية الذي يضم :

 مصلحة رجال البحروالتكوين والعمل البحري ؛ مصلحة املالحة البحرية ومحاربة التلوث البحري.* قسم الشؤون القانونية واالتفاقات الدولية الذي يضم :
 مصلحة التنظيم القانوني واملالءمة مع االتفاقيات الدولية ؛ مصلحة اليقظة القانونية واالتفاقات الدولية ؛ مصلحة أنظمة املعلومات البحرية.كما تشتمل املديرية على مصلحة تسمى «مصلحة الجودة
والتدقيق».
باإلضافة لألقسام واملصالح السالفة الذكر ،تشتمل املديرية
العامة للموانئ واملالحة التجارية على قسم الشؤون املالية واإلدارية
الذي يضم املصالح التالية :
 -مصلحة البرمجة وامليزانية ؛

 -مصلحة التنظيم التقني والتعيير؛

 -مصلحة الصفقات والتدبيراملحاسباتي ؛

 -مصلحة الدراسات التقنية املينائية ؛

 -مصلحة شؤون املوظفين ؛

 -مصلحة األشغال املينائية.

 -مصلحة الشؤون العامة.
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املادة 5

يحدد ،كما يلي ،تنظيم املديريات التابعة للمديرية العامة لألرصاد
الجوية :
أوال) تشتمل مديرية التوقعات واألبحاث الرصدية على األقسام
واملصالح التالية :
* قسم يسمى «املركز الوطني للتوقعات» الذي يضم :
 مصلحة التوقعات العامة ؛ مصلحة األرصاد الجوية البحرية ؛ مصلحة األرصاد الجوية للطيران ؛ مصلحة مراقبة التوقعات وتتبع الخدمات ؛ مصلحة تنسيق استغالل األرصاد الجوية.* قسم يسمى «املركز الوطني لألبحاث الرصدية» الذي يضم :
 مصلحة النمذجة العددية ؛ مصلحة إنجازالنماذج التطبيقية واالستشعارعن بعد ؛ مصلحة أبحاث الغالف الجوي وبرنامج غيث.* قسم أنظمة املعلومات الذي يضم :
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* قسم الجودة والشراكة والتسويق الذي يضم :
 مصلحة الشراكة والتواصل ؛ مصلحة تدبيرالجودة والدراسات املستقبلية ؛ مصلحة التسويق.باإلضافة لألقسام واملصالح السالفة الذكر ،تشتمل املديرية
العامة لألرصاد الجوية على قسم الشؤون املالية واإلدارية الذي يضم
املصالح التالية :
 مصلحة البرمجة والتمويل ؛ مصلحة الصفقات والتدبيراملحاسباتي ؛ مصلحة شؤون املوظفين ؛ مصلحة الشؤون العامة.كما تشتمل املديرية العامة لألرصاد الجوية على مصلحة تسمى
«مصلحة التدقيق ومراقبة الجودة».
املادة  6
باإلضافة لألقسام واملصالح السالفة الذكر ،تشتمل اإلدارة
املركزية على أقسام ومصالح تلحق مباشرة بالكاتب العام :

 -مصلحة تطويرتطبيقات األرصاد الجوية ؛

* قسم تنسيق العمل الترابي يناط به ما يلي :

 -مصلحة االتصاالت ومعالجة املعطيات ؛

 السهر بتنسيق مع املديريات املعنية ،على تتبع وتقييم مخططاتالعمل املعدة من قبل املصالح الالممركزة للوزارة ؛

 -مصلحة اإلحصائيات واإلعالميات.

 إعداد تقارير دورية وتركيبية وسنوية حول تقدم أنشطة املصالحالالممركزة التابعة للوزارة.

 مصلحة نظم الحواسب ؛ثانيا) تشتمل مديرية أنظمة الرصد على األقسام واملصالح التالية :
* قسم يسمى «املركز الوطني للمناخ» الذي يضم :
 مصلحة بنك املعطيات املناخية ؛ مصلحة املناخ والتغيرات املناخية ؛ مصلحة تنسيق االستغالل املناخي ؛ مصلحة التطبيقات القطاعية؛ مصلحة جودة الهواء.* قسم الشؤون التقنية والتجهيز الذي يضم :
 مصلحة نظم الرصد السطحي ؛ مصلحة نظم الرصد العلوي ؛ مصلحة املقاييس واألجهزة األساسية ؛ مصلحة التعييرومناهج الرصد ؛ -مصلحة التموين.

ويضم املصلحتين التاليتين :
 مصلحة دعم املصالح الالممركزة ؛ مصلحة تنشيط وتتبع أداء املصالح الالممركزة.* قسم يسمى «مكتب التحريات وتحليل الحوادث» ،يتولى التحري
في الحوادث املرتبطة بمجاالت تدخل الوزارة وتقديم توصيات السالمة
بناء على خالصات هذه التحريات .ويضم املصلحتين التاليتين :
 مصلحة التحريات املرتبطة بالحوادث ؛ مصلحة قاعدة املعلومات حول الحوادث.* قسم يسمى «وحدة حماية أمن نظم املعلومات» ،يناط به ما يلي :
 إعداد وتتبع وتحيين مراجع سالمة نظم املعلومات الخاصةبالوزارة ؛
 السهر على التطبيق السليم للتوجيهات الوطنية ألمن نظماملعلومات على صعيد الوزارة ؛
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 إخباراملديرية العامة ألمن نظم املعلومات بكل تهديد قد يحدقبأمن نظم معلومات الوزارة والعمل على تطبيق توصيات
املديرية العامة في هذا الشأن.
ويضم املصلحتين التاليتين :
 مصلحة مراجع سالمة نظم املعلومات ؛ -مصلحة التدقيق وتدبيرحوادث أمن نظم املعلومات.
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وعلى قــرار وزيــر الشــؤون الخــارجية والتعــاون رقــم 2842.15
الصادر في  9محرم  23( 1437أكتوبر  )2015بتعيين ممثلي اإلدارة
واملوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون كما تم تغييره ؛
وحيث إنه تعذر انعقاد اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء رقم 1

املادة 7

و  2و  3و  4و  5و  6و  7و  9و  10و  11املختصة على التوالي إزاء أطر :

تنسخ مقتضيات القرارين التاليين :

كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري الشؤون الخارجية والوزراء

 قرار وزير التجهيز والنقل رقم  1346.08الصادر في  23منشعبان  25( 1429أغسطس  )2008بتحديد اختصاصات
وتنظيم األقسام واملصالح التابعة للمديريات املركزية لوزارة
التجهيز والنقل ،ما عدا املقتضيات املتعلقة باملديرية العامة
للطيران املدني الواردة باملواد  8و 9و 10؛

املفوضين وملحقي الشؤون الخارجية وأمناء السر واملتصرفين

 قرار الوزيرة املنتدبة لدى وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة،املكلفة باملاء ،رقم  321.15الصادر في  15من ربيع اآلخر 1436
( 5فبراير )2015بتحديد اختصاصات وتنظيم األقسام واملصالح
التابعة للمديريات املركزية للوزارة املكلفة باملاء ،كما تم تغييره
وتتميمه.
املادة  8
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  28من ذي القعدة  20 ( 1441يوليو .)2020
اإلمضاء  .عبد القادراعمارة.

ومهند�سي الدولة واملهندسين املعماريين ومهند�سي التطبيق واملحررين
والتقنيين واملساعدين التقنيين واملساعدين اإلداريين ،بسبب فقدان
عضوية عدد من ممثلي اإلدارة وممثلي املوظفين بهذه اللجان ؛
وفي انتظار إجراء انتخابات ممثلي املوظفين في اللجان اإلدارية
املتساوية األعضاء املذكورة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
عمال بأحكام الفقرة األخيرة من املادة  28من املرسوم املشار إليه
أعاله رقم  2.59.0200الصادر في  26من شوال  5( 1378ماي ،)1959
تحدث لجنة ثالثية لتمثيل املوظفين في اللجان اإلدارية املتساوية
األعضاء املختصة إزاء أطر  :كتاب الشؤون الخارجية ومستشاري

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي

الشؤون الخارجية والوزراء املفوضين وملحقي الشؤون الخارجية

واملغاربة املقيمين بالخارج

وأمناء السر واملتصرفين ومهند�سي الدولة واملهندسين املعماريين

قرار لوزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخـ ــارج رق ــم  2416.20ص ــادر ف ــي  18م ــن مح ــرم 1442
( 7سبتمبر  )2020بتعيين ممثلي اإلدارة لتمثيل املوظفين
في اللجان اإلدارية املتساوية األعضاء املختصة إزاء موظفي وزارة
الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين بالخارج.

وزير الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي واملغاربة املقيمين
بالخارج،
بناء على املرسوم رقم  2.59.0200الصادر في  26من شوال 1378
( 5ماي  )1959بتطبيق الفصل  11من الظهير الشريف رقم 1.58.008
بمثابة النظام األسا�سي العام للوظيفة العمومية بشأن اللجان اإلدارية
املتساوية األعضاء كما وقع تغييره وتتميمه ؛

ومهند�سي التطبيق واملحررين والتقنيين واملساعدين التقنيين
واملساعدين اإلداريين ،وتتألف من ممثلي اإلدارة اآلتية أسماؤهم :
 السيد الحسن لعسري  :بصفته رئيسا ؛ السيد مصطفى رزوق  :بصفته عضوا ؛ السيدة أسماء عربوش  :بصفتها عضوا.املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  18من محرم  7( 1442سبتمبر .)2020
اإلمضاء  :ناصربوريطة.

