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نصوص خ صة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

((6(6 فبرايأ) ((((  1221 رجب) (( في) ص در  ((.19.1692 رقم)  مأسوم 
بتحديد اختص ص ت وتنظيم وزارة التجهيز والنق6 واللوجيستيك)

وامل ء.

رئيس الحكومة،

بناء)على الدستور،)وال سيما الفصل)90)منه،

في) الصادر  (1.17.07 رقم) الشريف  الظهير  على  االطالع  وبعد 
الحكومة كما وقع) بتعيين أعضاء) ()2017 أبريل) (7(  1438 رجب) (9

تغييره)؛

املتعلق بالتعيين في املناصب) (02.12 وعلى القانون التنظيمي رقم)
الصادر) الدستور،) من  و92) (49 الفصلين) ألحكام  تطبيقا  العليا 
 1433 27)من شعبان) بتاريخ) (1.12.20 بتنفيذه الظهير الشريف رقم)

)17)يوليو)2012(،)كما وقع تغييره وتتميمه)؛

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

واللوجيستيك واملاء)؛

1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) املرسوم   وعلى 
)29)أبريل)1993()املتعلق بوضعية الكتاب العامين للوزارات،)كما وقع)

تغييره وتتميمه)؛

1432 من رجب) (20 في) الصادر  (2.11.112 رقم) املرسوم   وعلى 
)23)يونيو)2011()في شأن املفتشيات العامة للوزارات)؛

 1418 صفــــر) (10 فــــي) الصـــادر  (2.97.364 رقــــم) املــــرســــوم  وعلــــى 
1997()املتعلق بوضعية مديري اإلدارة املركزية كما وقع) )16)يونيو)

تغييره)؛

 1426 من شوال) (29 الصادر في) (2.05.1369 وعلى املرسوم رقم)
بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية) ()2005 ديسمبر) (2(

والالتمركز اإلداري)؛

وعلى املرسوم رقم)2.09.264)الصادر في)16)من جمادى اآلخرة)1432 
)20)ماي)2011()في شأن تحديد معايير إحداث املديريات العامة)؛

وعلى املرسوم رقم)2.17.618)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1440 
)26)ديسمبر)2018()بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري)؛

13)من جمادى  وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ)
األولى)1441 )9)يناير)2020(،

رسـم ما يلي :

املادة األولى

الوزارية) القطاعات  إلى  املسندة  االختصاصات  مراعاة  مع 

األخرى واملؤسسات والهيئات املعنية بموجب النصوص التشريعية)

والنقل) التجهيز  بوزارة  تناط  العمل،) بها  الجاري  والتنظيمية 

واللوجيستيك واملاء)املهام التالية):

- القيام بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق واملوانئ 

والسكك الحديدية واملالحة البحرية واملاء واألرصاد الجوية واملناخ 

والتزويد باملاء الصالح للشرب ؛

الطرق  عبر  بالنقل  املتعلقة  الحكومة  سياسة  وتنفيذ  إعداد   -

والسكك الحديدية وبالنقل البحري ؛

في مجال السالمة الطرقية وتنسيق  بلورة السياسة الحكومية   -

تنفيذها ؛

اللوجيستيكية  لتنمية األنشطة  - إعداد االستراتيجية الحكومية 

والسهر على تنفيذها. 

كما يمكن أن تقوم وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)

أيضا،)في حدود املجاالت التي تدخل في اختصاصاتها ولحساب قطاعات)

 وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو املؤسسات العمومية

تابعة) شركات  أو  العامة  املنفعة  بصفة  لها  املعترف  الجمعيات  أو 

للدولة،)متى طلبت ذلك بما يلي):

- إجراء دراسات ذات طابع تقني أو اإلشراف عليها أو مراقبتها ؛

- إنجاز أعمال تقنية أو املراقبة من الوجهة التقنية ألعمال منح 

االمتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

املادة)2

)تشتمل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)باإلضافة إلى)

ديوان الوزير،)على إدارة مركزية ومصالح ال ممركزة.

املادة)3

تشتمل اإلدارة املركزية على):

- الكتابة العامة ؛

- املجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- املفتشية العامة ؛

نظ م موظفي اإلدارات الع مة
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- املديرية العامة لالستراتيجية واملوارد والشؤون التقنية واإلدارية 

التي تضم :

•)مديرية االستراتيجية والتمويل والتعاون)؛

•)مديرية املوارد البشرية)؛

•)مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية)؛

•)مديرية أنظمة املعلومات والتواصل)؛

•)مديرية الشؤون التقنية والعالقات مع املهنة)؛

- املديرية العامة للطرق والنقل البري التي تضم :

•)مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي)؛

•)مديرية األشغال واالستغالل الطرقي)؛

•)مديرية النقل البري واللوجيستيك)؛

- املديرية العامة للمياه التي تضم :

•)مديرية البحث والتخطيط املائي)؛

•)مديرية التجهيزات املائية)؛

- املديرية العامة للموانئ واملالحة التجارية التي تضم :

•)مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري)؛

•)مديرية املالحة التجارية)؛

- املديرية العامة لألرصاد الجوية التي تضم :

•)مديرية التوقعات واألبحاث الرصدية)؛

•)مديرية أنظمة الرصد.

املادة)4

يزاول الكاتب العام االختصاصات املنصوص عليها في املرسوم) (

 1413 القعدة) ذي  (7 في) الصادر  (2.93.44 رقم) أعاله  إليه  املشار 

)29)أبريل)1993(.

املادة)5

)يخضع املجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)مباشرة)

الرأي وإبداء) الدراسات  بإعداد  ويقوم بطلب منه  الوزير،)  لسلطة 

في املسائل املتعلقة بميادين عمل الوزارة.

ويجوز للمجلس كذلك اتخاذ املبادرة لتقديم كل اقتراح له عالقة)
بميادين تدخل الوزارة أو يهدف إلى مراجعة النصوص التشريعية)
والتنظيمية املطبقة عليها أو املتعلقة بتنظيم وتسيير مصالح الوزارة)
والنقل) التجهيز  وزير  لوصاية  الخاضعة  العمومية  املؤسسات  أو 

واللوجيستيك واملاء.

يحدد تنظيم املجلس العام للتجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)
وتكوينه وكيفيات سيره بمرسوم.

املادة)6

االختصاصات) تمارس املفتشية العامة التابعة مباشرة للوزير،) (
املنصوص عليها في املرسوم املشار إليه أعاله رقم)2.11.112)الصادر)

في)20)من رجب)1432 )23)يونيو)2011(.)

املادة)7

تناط باملديرية العامة لالستراتيجية واملوارد والشؤون التقنية) (
واإلدارية املهام التالية):

- إعداد استراتيجية الوزارة والسهر على تنفيذها، وتعبئة املوارد 
الالزمة لتمويل مشاريع وبرامج الوزارة ؛

- إعداد سياسة الوزارة في ميادين تدبير املوارد البشرية واملالية 
والسهر على تنفيذها ؛

- السهر على إعداد وتنفيذ سياسة الوزارة في مجال تطوير أنظمة 
املعلومات والرقمنة ؛

- تدبير الشؤون القانونية وامللك العمومي واملنازعات ؛

- توفير الدعم املحاسباتي واإلداري واللوجيستيكي لفائدة املصالح 
املركزية للوزارة ؛

- إعداد سياسة الوزارة في مجالي التواصل والتعاون وتتبع تنفيذها ؛

تدخل التي  الدقيقة  التقنيات  وتطوير  التقنية  الشؤون  تتبع   - 
في مجال اختصاصات الوزارة ؛

املهنيين الفاعلين  مختلف  مع  العالقات  تنظيم  على  السهر   - 
في مجاالت تدخل الوزارة.

املادة)8

)تناط بمديرية االستراتيجية والتمويل والتعاون،)املهام التالية):

- تنسيق عمليات تحديد األهداف االستراتيجية للوزارة وبرامجها ؛

باألهداف  املرتبطة  القطاعية  االقتصادية  الدراسات  إعداد   -
االستراتيجية للوزارة ؛

واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية  مخططات  إعداد  تنسيق   -
والسهر على تتبع تنفيذها ؛
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- تنسيق وتتبع برامج املؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية وزير 
التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء ؛

- السهر على تنسيق البرامج القطاعية للوزارة واملشاركة في تقييم 
إنجازها ؛

مع  والتفاوض  املشاريع  تمويل  ملفات طلب  إعداد  في  اإلسهام   -
مؤسسات التمويل وجميع الشركاء املعنيين ؛

البرامج  تقييم  عملية  وتنسيق  التمويل  اتفاقيات  تنفيذ  تتبع   -
املتعلقة بها ؛

- إعداد ميزانية الوزارة وتنفيذها والسهر على تتبعها ؛

- العمل على تطوير هندسة تمويل املشاريع والبرامج،

- بلورة وتطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص ؛

- السهر على جمع ومعالجة ونشر املعطيات اإلحصائية الخاصة 
بالوزارة ؛

- وضع وتنفيذ استراتيجية التعاون بين الوزارة ومختلف الفاعلين 
وبحث سبل تطوير عالقات التعاون في مختلف أنشطة الوزارة، 

على الصعيدين الوطني والدولي ؛

- تتبع تنفيذ اتفاقيات التعاون التي تهم الوزارة بتنسيق مع املديريات 
املعنية.

املادة)9

تناط بمديرية املوارد البشرية املهام التالية):

- السهر على إعداد وبلورة سياسة تدبير املوارد البشرية القائمة على 
املالءمة الكمية والكيفية بين املهن والكفاءات ؛

-)تدبير الشؤون اإلدارية للموارد البشرية)؛

-)وضع استراتيجية الوزارة في مجال التكوين وتتبع تنفيذها)؛

- تنسيق إعداد وتنفيذ برامج تكوين وتدريب املوظفين واألعوان 
وتوفير الوسائل الضرورية إلنجازها ؛

-)تطوير وتثمين اآلليات الحديثة لتدبير املوارد البشرية)؛

- تنسيق التكوين في املهن املرتبطة بقطاع األشغال العمومية والنقل 
واللوجيستيك واملاء داخل مؤسسات التكوين التابعة للوزارة ؛

مشاريع  إعداد  على  املعنية،  املديريات  مع  بتنسيق  السهر،   -
النصوص املتعلقة بتنظيم املصالح اإلدارية واإلعدادات املؤقتة ؛

- تدبير كتلة األجور والسهر على التدبير التوقعي ملناصب العمل ؛

- تدبير الحوار االجتماعي مع املنظمات النقابية املمثلة للموظفين ؛

- السهر على تثمين وتنشيط األعمال االجتماعية لفائدة موظفي 
وأعوان الوزارة.

املادة)10

تناط بمديرية الشؤون اإلدارية والقانونية،)املهام التالية):)

املتعلقة  واألنظمة  للقوانين  السليم  التطبيق  على  السهر   -

باختصاصات الوزارة والعمل على تحيينها ؛

- القيام بالدراسات القانونية املتعلقة بمجاالت تدخل الوزارة ؛

- إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بمجاالت 

تدخل الوزارة ؛

- إبداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 

املحالة عليها ؛

- السهر على مالءمة اتفاقيات التعاون والشراكة التي تعتزم الوزارة 

بها  إبرامها مع أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

العمل ؛

ملصالح  القانونية  االستشارة  وتقديم  القانونية  اليقظة  تأمين   -

الوزارة ؛

- اتخاذ اإلجراءات الضرورية للوقاية من املنازعات ؛

- تتبع الدعاوى القضائية التي تنوب فيها الوزارة عن الدولة وفق 

النصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛

العامة  األمالك  إلى حماية  الرامية  االستراتيجية  وتنفيذ  إعداد   -

للدولة والسهر على صونها وحمايتها ومراقبة تدبيرها ؛

- تدبير امللك العمومي والسهر على تنفيذ املساطر املتعلقة باقتناء 

نزع  مسطرة  سيما  ال  الوزارة  مشاريع  إلنجاز  الالزمة  العقارات 

امللكية وتنفيذ األحكام القضائية املتعلقة بها وكذا تمثيل الوزارة 

املتعلقة  التعويضات  بتقدير  املكلفة  اإلدارية  اللجن  أشغال  في 

بنزع امللكية وبتحديد ثمن العقارات أو الحقوق العينية املنزوعة 

ملكيتها ؛

- تدبير املمتلكات العقارية التابعة للوزارة ؛

- تدبير املساكن واملباني اإلدارية التابعة للوزارة ؛

- تدبير وتنظيم املقالع ومراقبة استغاللها ؛

- العمل على تحديث مناهج وطرق تدبير وسائل التسيير العامة ؛

- توفير وسائل الدعم اللوجيستيكي لسير املصالح املركزية للوزارة ؛

- توفير الدعم املحاسباتي واإلداري للمصالح املركزية للوزارة ؛

والخدمات  السلع  ومشتريات  لألشغال  السنوي  البرنامج  وضع   -

وتنفيذه وتتبعه لفائدة املصالح املركزية للوزارة.
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املادة)11

تناط بمديرية أنظمة املعلومات والتواصل املهام التالية):

أنظمة  مجال  في  للوزارة  العامة  األهداف  تحديد  في  اإلسهام   -

املعلومات والتواصل ؛

- إعداد سياسة الوزارة في مجال تطوير أنظمة املعلومات والرقمنة 

والسهر على تنفيذها ؛

- إعداد التصميم املديري ألنظمة املعلومات بالوزارة ؛

- السهر على تطوير األنظمة املعلوماتية واعتماد التقنيات اإلعالمية 

الحديثة داخل الوزارة وتعميمها ؛

- صيانة أنظمة املعلومات بالوزارة والسهر على حسن استغاللها ؛

- السهر على تطوير وصيانة الشبكة املعلوماتية للوزارة ؛

نظم  أمن  حماية  مجال  في  الوزارة  سياسة  تنفيذ  على  السهر   -

املعلومات بالتنسيق مع الهيآت املعنية ؛

الخاصة  املعلومات  بنك  لحماية  الضرورية  اإلجراءات  اتخاذ   -

بالوزارة ؛

- إعداد سياسة الوزارة في مجال التواصل واإلعالم والسهر على 

تنفيذها ؛

- تدبير وحفظ وتثمين أرشيف الوزارة بتنسيق مع جميع املتدخلين، 

التشريعية  للنصوص  وفقا  املغرب،  أرشيف  مؤسسة  سيما  ال 

والتنظيمية الجاري بها العمل.

املادة)12

تناط بمديرية الشؤون التقنية والعالقات مع املهنة املهام التالية):

- اإلشعار بكل حالة تكت�ضي صبغة استعجالية في مجال اختصاص 

الوزارة، وقيادة وتنسيق عمليات التدخل الالزمة لذلك ؛

- تتبع الشؤون التقنية وتطوير التقنيات الدقيقة التي تدخل في 

مجال اختصاصات الوزارة بتشاور مع املديريات التابعة لها وكذا 

والنقل  التجهيز  وزير  لوصاية  الخاضعة  العمومية  املؤسسات 

واللوجيستيك واملاء ؛

واملختبرات  الدراسات  ومكاتب  املقاوالت،  مع  العالقات  تنظيم   -

ومكاتب املراقبة والعمل على انسجام وتوحيد املعايير واإلجراءات 

العمومية  واألشغال  البناء  بقطاع  املتعلقة  والخاصة  العامة 

والنقل واللوجيستيك واملاء، وتقديم اقتراحات من أجل تنظيم 

وتطوير هذه العالقات ؛

- تنسيق تدبير معالجة الطلبات الواردة على الوزارة ال سيما تلك 

املتعلقة بالتدخالت التقنية ؛

- السهر على مراجعة ومالءمة املعايير واألنظمة التقنية التي تدخل 

ضمن مجال اختصاصات الوزارة ؛ 

- تدبير نظام اعتماد أو تأهيل وتصنيف مقاوالت البناء واألشغال 

العمومية واملختبرات، وكذا مكاتب الدراسات، ومكاتب املراقبة ؛

بالتنمية املستدامة وفي  املرتبطة  السياسات  تنفيذ  في  - اإلسهام 

تحقيق أهدافها ؛

- السهر على تبسيط املساطر واإلجراءات اإلدارية بالوزارة ؛

- السهر على تطوير نظام الجودة.

املادة)13 

تناط باملديرية العامة للطرق والنقل البري املهام التالية :

- إعداد سياسة الحكومة في مجال الطرق والطرق السيارة والنقل 

البري والسهر على تنفيذها ؛

- بلورة سياسة الحكومة في مجال السير عبر الطرق وتتبع تنفيذها ؛

- السهر على تتبع تنفيذ االستراتيجية الحكومية لتنمية األنشطة 

اللوجيستيكية ؛

- تنسيق إعداد سياسة الحكومة في مجال السالمة الطرقية وتتبع 

تنفيذها ؛

الوصاية  بمجال  املتعلقة  العامة  التوجهات  تتبع  على  السهر   -
البري  النقل  ميدان  في  تعمل  التي  العمومية  املؤسسات  على 

واللوجيستيك والسالمة الطرقية.

املادة)14

تتولى مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي املهام التالية):

بالقطاع  املرتبطة  والتنظيمية  االستراتيجية  الدراسات  إعداد   -

الطرقي ؛

- إعداد الدراسات الخاصة املرتبطة بالتجهيزات األساسية للطرق 

والطرق السيارة ؛

السيارة  والطرق  الطرق  ببناء  املتعلقة  التقنية  القواعد  إعداد   -

وبصيانتها واستغاللها ؛

- توفير الدعم التقني للمشاريع الطرقية التي تقوم جهات أخرى 

بإنجازها، والقيام بمهمة اإلشراف التقني ومراقبة أشغال املشاريع 

التي يعهد بصيانتها واستغاللها إلى الوزارة.
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املادة)15

يعهد إلى مديرية األشغال واالستغالل الطرقي باملهام التالية):

باألشغال  الخاصة  الطرق،  تجهيز  مخططات  وتنفيذ  إعداد   -

الجديدة واملالءمة والصيانة ؛

- تطبيق األنظمة املتعلقة بضمان السير عبر الطرق ؛

- السهر على تحديد حاجيات الشبكة الطرقية من صيانة وتهيئات 

تضمن السالمة الطرقية ؛

- السهر على الصيانة الدائمة للشبكة الطرقية واستغاللها وكذا 

استمرارية حركة السير عليها ؛

الشبكة  وبحالة  الطرق  على  بالسير  املتعلقة  املعطيات  جمع   -

الطرقية والسهر على معالجتها واستغاللها ونشرها ؛

بشروط  الخاصة  املعلومات  بجميع  الطرق  مستعملي  إخبار   -

التنقل، عبر وسائل اإلعالم.

املادة)16

تتولى مديرية النقل البري واللوجيستيك املهام التالية):)

واللوجيستيك  البري  النقل  مجال  في  الحكومة  سياسة  إعداد   -

والسهر على تنفيذها ؛

وتنسيق  الطرقية  السالمة  مجال  في  الحكومة  سياسة  إعداد   -

تنفيذها ؛

- إعداد الدراسات االستراتيجية لقطاع النقل البري واللوجيستيك 

والدراسات الضرورية من أجل تطويره ؛

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مشاريع  إعداد  في  اإلسهام   -

املتعلقة بالسالمة الطرقية ؛

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مشاريع  إعداد  في  اإلسهام   -

املتعلقة بالنقل البري واللوجيستيك والسهر على تطبيقها ؛

- السهر على تنظيم ومراقبة املهن املتعلقة بالنقل الطرقي ؛

- إعداد مساطر مراقبة النقل الطرقي والسهر على تطبيقها ؛

- السهر على تنفيذ االتفاقيات الدولية في مجال النقل الطرقي ؛

- رصد أنشطة النقل الطرقي ؛

- إعداد التصميم املديري الوطني للنقل ؛

- تتبع التصاميم املديرية الجهوية للنقل ومدى تطابقها مع التصميم 

املديري الوطني للنقل ؛

- إعداد وتتبع الدراسات التقنية للنقل املتداخل األنماط ؛

النقل ومسك وتتبع مؤشرات  التكاليف وتعرفة  إنجاز دراسات   -

األنشطة اللوجيستيكية ؛

- السهر على التتبع التقني ملخططات عمل املؤسسات الخاضعة 

للوصاية.

املادة)17

)تناط باملديرية العامة للمياه املهام التالية):

- إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التخطيط للمياه وتعبئة 

مواردها وإدارة شؤونها واملحافظة عليها مع مراعاة الصالحيات 

املخولة للقطاعات الوزارية األخرى واملؤسسات والهيئات الفاعلة 

في هذا املجال ؛

- إعداد سياسة الحكومة في ميدان تهيئة املنشآت املائية التي تدخل 

ضمن مجال اختصاصات الوزارة والسهر على تنفيذها ؛

- السهر على تتبع التوجهات العامة املتعلقة بمجال الوصاية على 

املؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان املياه.

املادة)18

)تناط بمديرية البحث والتخطيط املائي املهام التالية):

املائية  املوارد  الالزمة الستكشاف  واألشغال  بالدراسات  القيام   -

وتحسين مستوى معرفتها وتدبيرها ؛

- جرد املوارد املائية السطحية والجوفية وتتبع ومراقبة تطورها 

وجودتها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛

- إنجاز الدراسات الالزمة إلعداد وثائق التخطيط املائي وتنسيق 

إعداد املخطط الوطني للماء ؛

- العمل على الحفاظ على املوارد املائية عبر محاربة التلوث واإلسهام 

في التطهير السائل ؛

- التنسيق مع وكاالت األحواض املائية من أجل تدبير وتتبع املوارد 

املائية وتحيين املخططات التوجيهية املندمجة للموارد املائية ؛

- تتبع عمل شرطة املياه في حدود اختصاصاتها.

املادة)19

تناط بمديرية التجهيزات املائية،)مع مراعاة الصالحيات املخولة)

في هذا) الفاعلة  والهيئات  واملؤسسات  األخرى  الوزارية  للقطاعات 

املجال،)املهام التالية):

ال سيما  املائية  باملنشآت  املتعلقة  التقنية  بالدراسات  القيام   -

السدود وقنوات تحويل املياه ومنشآت الوقاية من الفيضانات ؛
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- إنجاز األشغال املتعلقة باملنشآت املائية إما مباشرة أو في إطار 
الترابية  الجماعات  أو  األخرى  الوزارية  القطاعات  مع  شراكة 

أو املؤسسات العمومية ؛

- فحص وصيانة ومراقبة سالمة املنشآت املائية التي توجد تحت 
مسؤولية الوزارة.

املادة)20

تعهد إلى املديرية العامة للموانئ واملالحة التجارية املهام التالية):

- إعداد وتتبع تنفيذ سياسة الحكومة في مجال املوانئ ؛

- السهر على أمن وسالمة املوانئ ؛

- بلورة سياسة الحكومة في ميدان الحفاظ على امللك العمومي 
البحري وتثمينه، وتتبع تنفيذها ؛

- إعداد سياسة الحكومة في مجال املالحة التجارية وتطوير األسطول 
الوطني وتتبع تنفيذها ؛

- السهر على تتبع التوجهات العامة املتعلقة بمجال الوصاية على 
املؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان املوانئ ؛

املادة)21

يعهد إلى مديرية املوانئ وامللك العمومي البحري باملهام التالية):)

- إعداد سياسة الحكومة في مجال املوانئ وتتبع تنفيذها ؛

- إنجاز الدراسات العامة املتعلقة بتطوير وتنظيم مجال املوانئ ؛

املتعلقة  والتنظيمية  التشريعية  النصوص  إعداد  في  اإلسهام   -
باملوانئ وامللك العمومي البحري والسهر على تنفيذها ؛

املوانئ  وتوسيع  وبناء  تهييئ  وأشغال  التقنية  الدراسات  إنجاز   -
والتجهيزات األساسية املينائية ؛

- إنجاز األشغال الكبرى إلصالح التجهيزات األساسية املينائية ؛

- إنجاز الدراسات التقنية وأشغال حماية شط البحر ؛

- املوافقة من الوجهة التقنية على املشاريع املينائية ومشاريع حماية 
شط البحر غير املنجزة من قبل الوزارة ؛

- السهر على إقامة واستغالل وصيانة عالمات اإلرشاد واإلشارات 
البحرية بما فيها املنارات واملعالم على طول سواحل اململكة ؛

- املصادقة على مخططات التشوير للموانئ وعلى مخططات التشوير 
البحري بما في ذلك املخططات غير املعدة من قبل الوزارة ؛

- املصادقة على الوثائق املتعلقة باستغالل املوانئ ال سيما تلك 
املتعلقة بأنظمة استغالل مخططات تهيئة املوانئ ؛

-)جمع ونشر اإلحصائيات املتعلقة باملوانئ)؛

مجاالت  في  السنوية  العمل  خطة  وإنجاز  إعداد  في  - اإلسهام 

الهيدروغرافية وعلم املحيطات والخرائطية البحرية ؛

- تحديد امللك العمومي املينائي والبحري ؛

- إدارة شؤون امللك العمومي البحري ومراقبته واملحافظة عليه ؛

- اإلسهام في تجويد اإلطار القانوني والتنظيمي للساحل ؛

األمن  ميدان  في  املختصة  للهيئات  االعتراف  شهادات  تسليم   -

املينائي، وفق النصوص الجاري بها العمل ؛

ملخططات  املينائية  واملنشآت  املوانئ  مطابقة  شهادات  تسليم   -

األمن املينائي واملنشآت املينائية، ومراقبة إنجاز هذه املخططات.

املادة)22

تناط بمديرية املالحة التجارية املهام التالية):

- إعداد سياسة الحكومة في مجال املالحة التجارية وتطوير األسطول 

الوطني والسهر على تنفيذها ؛

والترفيه والخدمة وسير  التجارة  - ضمان مراقبة وتفتيش سفن 

التحقيقات البحرية املتعلقة بها ؛

- مراقبة وتسيير حركية النقل البحري بمنطقة جبل طارق، والسهر 

على تقيد السفن بقواعد حركية املالحة البحرية ؛

- إنجاز الدراسات االقتصادية والتقنية املرتبطة باملالحة التجارية 

خاصة في مجال املالحة البحرية ورجال البحر والعمل البحري 

والتكوين البحري والنقل البحري واألنشطة امللحقة بها ؛

والتنظيمية  التشريعية  النصوص  مشاريع  إعداد  في  اإلسهام   -

خاصة التجارية  باملالحة  املتعلقة  األنشطة  بجميع   املرتبطة 

في مجال املالحة البحرية ورجال البحر والعمل البحري والتكوين 

البحري والنقل البحري والعمل على تنفيذها ؛

- السهر، فيما يتعلق بسفن التجارة والترفيه والخدمة، على تطبيق 

النصوص التشريعية والتنظيمية املتعلقة بتسجيل رجال البحر 

والعمل البحري والنظافة وتنظيم العمل على متن السفن ؛

- ممارسة اإلشراف على اإلرشاد البحري ؛

تنفيذ  في  املعنية،  واملؤسسات  اإلدارات  مع  بتنسيق  اإلسهام،   -

البحري  التلوث  محاربة  بمجال  املتعلقة  الوطنية  املخططات 

والوقاية منه وكذا مجال إنقاذ األرواح البشرية في البحر ؛

- تنظيم ومراقبة استغالل خدمات النقل البحري ونشاط الوكيل 

البحري.
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املادة)23

الجوية بمهمة إعداد وتنفيذ) العامة لألرصاد  املديرية  إلى  يعهد 

سياسة الحكومة في ميدان األرصاد الجوية واملناخ تماشيا مع حاجات)

املستعملين على الصعيد الوطني،)وطبقا للقواعد واملعايير الدولية.

املادة)24

تناط بمديرية التوقعات واألبحاث الرصدية املهام التالية):)

- القيام باألنشطة املرتبطة بمعلومات األرصاد الجوية والتوقعات 

الجوية الالزمة لتلبية حاجات املستعملين على الصعيد الوطني ؛

- ضمان التبادل الدولي ملعطيات األرصاد الجوية تطبيقا لالتفاقيات 

التي صادقت عليها اململكة املغربية ؛

- القيام بالدراسات واألبحاث في مجال األرصاد الجوية ؛

- السهر على تطوير األنظمة املعلوماتية في مجال األرصاد الجوية.

املادة)25

تناط بمديرية أنظمة الرصد املهام التالية):

- القيام باألنشطة املرتبطة بمعلومات املناخ الالزمة لتلبية حاجات 

املستعملين على الصعيد الوطني ؛

- القيام بالدراسات واألبحاث في مجال علم املناخ ؛

الرصدية  املعطيات  ومراقبة  لقياس  املرجعية  بدور  القيام   -

واملناخية تماشيا مع القواعد واملعايير الدولية.

املادة)26

تحدث األقسام واملصالح التابعة لإلدارة املركزية ويحدد تنظيمها)

واختصاصاتها بقرار لوزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء)تؤشر)

عليه السلطة الحكومية املكلفة باالقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.

املادة)27

والنقل) التجهيز  لوزارة  التابعة  الالممركزة  املصالح  تحدث 

أحكام) وفق  واختصاصاتها  تنظيمها  ويحدد  واملاء) واللوجيستيك 

املـــــــرســـــــوم) سيمــــــــا  ال  العمــــــــل،) بهــــــا  الجــــــاري  التنظيميـــــة  النصـــــوص 

رقم)2.17.618)الصادر في)18)من ربيع اآلخر)1440 )26)ديسمبر)2018()

بمثابة ميثاق وطني لالتمركز اإلداري.

املادة)28

تنسخ مقتضيات):

 1429 شعبــــــان   2 فــــــي  الصـــــادر   2.06.472 رقــــم  املــــرســــــــوم   -

)4 أغسطس 2008( بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز 

والنقل، كما وقع تتميمه، ما عدا املقتضيات املتعلقة باملديرية 

العامة للطيران املدني الواردة باملواد 4 و16 و17 و18 منه ؛

- املرسوم رقم 2.14.153 الصادر في 16 من جمادى اآلخرة 1435 

املكلفة  الوزارة  وتنظيم  بتحديد اختصاصات  )16 أبريل 2014( 

باملاء، كما وقع تغييره وتتميمه.

السالفي) املرسومين  ملقتضيات  تطبيقا  املتخذة  القرارات  تظل 

 الذكر رقم)2.06.472)الصادر في)2)شعبان)1429 )4)أغسطس)2008(

 1435 اآلخـــــــــرة) جمـــــــــادى  مــــــــن  (16 فـــــــــي) الصـــــــادر  (2.14.153 ورقــــــم)

)16)أبريل)2014(،)سارية املفعول إلى أن يتم نسخها أو تعويضها.

املادة)29

الرسمية،) بالجريدة  ينشر  الذي  املرسوم،) هذا  تنفيذ  يسند 

والنقل) التجهيز  اإلدارة ووزير  واملالية وإصالح  إلى وزير االقتصاد 

واللوجيستيك واملاء،)كل واحد منهما فيما يخصه.

وحرر بالرباط في)2)رجب)1441 )26)فبراير)2020(.

اإلمضاء : سعد الدين العثماني.

وقعه بالعطف :

وزير االقتصاد واملالية

وإصالح اإلدارة،

اإلمضاء : محمد بنشعبون.

وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

اإلمضاء : عبد القادر اعمارة.


