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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.

4638
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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 :

4639

* 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.

4640

الجريدة الرسمية

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.
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* قسم املوارد البشرية للجماعات الترابية ،ويضم :

4641

* 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
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* 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.

