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 : مقدمة
  

، وللسنة الثالثة على التوالي، لم يعرف عدد مرافق الدولة المسيرة 2014خالل سنة 
قا ( بعد حذف مرف 204مستقلة أي زيادة تذكر. ھكذا فإن عددھا ظل محصورا في  بصورة

) وھي: مجال 1مجاالت (أنظر ملحق رقم  8مرفق "قسم حوادث الشغل" ) موزعة على 
مرفقاً) ومجال النقل و المواصالت  55مرفقاً) ومجال التعليم والتكوين المھني( 90الصحة (

مرافق)  8مرفقاً) ومجال السلطات العمومية ( 19مرفقاً ومجال أنشطة اقتصادية أخرى ( 16(
مرافق)، ثم مجال  5مرافق) ومجال أنشطة اجتماعية أخرى ( 7األنشطة الترفيھية (ومجال 

  مرافق). 4الفالحة والغابات و الصيد البحري (
 

 ما يقاربمستقلة  ، سجلت موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة2013في سنة 
 أيمليون درھم،  7.063,37مليون درھم في حين كانت التوقعات في حدود  6.358,26

مليون درھم  1.905,4. ھكذا سجلت الموارد الذاتية ما مجموعه %90نسبة إنجاز تقدر ب ب
مليون درھم، وھوما يعادل نسبة تحصيل في حدود  2.416,16مقارنة بتوقعات في حدود 

. في السياق ذاته، تقدر االعانات برسم الميزانية العامة للدولة لفائدة مرافق الدولة % 78,9
 مليون درھم. في حين سجل فائض ميزانيات 886,08مستقلة حوالي  المسيرة بصورة

 3566,78للسنة الموالية، نحو  ترحيلھا، التي تم 2012نھاية سنة  داالستغالل واالستثمار عن
  مليون درھم.

 
بلغت االعتمادات التي تم تنفيذھا من طرف المرافق المسيرة  ،على مستوى النفقات

مليون درھم مقابل توقعات في حدود  2.501,85حوالي  2013مستقلة خالل سنة  بصورة
. ھذه النفقات تتوزع أساسا بين %44,5مليون درھم، أي بمعدل إصداريناھز 5.618,64

مليون  308,62 ب قدرتمقابل اعتمادات مفتوحة  ،مليون درھم 212نفقات الموظفين بقيمة 
النفقات المختلفة بقيمة ت و، و نفقات المعدا%68,7درھم أي ما يعادل نسبة انجاز تناھز 

من االعتمادات المفتوحة التي بلغت  %58,5مليون درھم وھو ما يمثل  1.786,30
مليون درھم مقابل توقعات في  503,55مليون درھم، ثم نفقات االستثمار بمبلغ  3.052,29

  .  %22,3مليون درھم أي بمعدل إصدار يناھز  2.257,73حدود 
 

من ھذه النفقات تم تنفيذھا من طرف المرافق التي  %47لي تجدر اإلشارة إلى أن حوا
من طرف المرافق المشتغلة في قطاع النقل والمواصالت  %20تنشط في القطاع الصحي و

، حققتھا % 76,16والتجھيزات األخرى. في حين سجلت تغطية النفقات بالموارد الذاتية نسبة 
ماعية األخرى والنقل و المواصالت، ثم بالخصوص المرافق التابعة لمجاالت األنشطة االجت

  السلطات العمومية و الخدمات العامة.
 

بمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون  2014من جھة أخرى، تميزت سنة 
 يوليوز، وھو مشروع القانون الذي تنص مقتضياته 08التنظيمي الجديد لقانون المالية في 
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، مرافقھذه العلى عقلنة إحداث واستعمال لة بخصوص مرافق الدولة المسيرة بصورة مستق
 : من خالل التوصيات التالية وذلك

  
يجب أن تمثل الموارد الذاتية، ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية إلحداث ھذه  

على األقل من إجمالي مواردھا المأذون بھا برسم قانون المالية  %30المرافق، نسبة 
 للسنة المذكورة؛

 
 مرافق التي ال تستجيب لھذا الشرط؛تحذف ال 

 
 ؛مستقلة بصورةيمنع أن تدرج نفقات الموظفين في ميزانية مرافق الدولة المسيرة  

 
مستقلة لفائدة حساب  بصورةمسير اللدولة يمكن دفع مبالغ من ميزانية مرفق اال  

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة؛خصوصي للخزينة أو لفائدة مرفق آخر من 
 
 على شكلفي البرلمان، للمناقشة  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةم تقديم نفقات يت 

مشاريع أداء ذلك رفقة مقسمة إلى مشاريع و عمليات؛ و برامج حسب الجھات
 .ھذه المرافق تخضع لھاالمؤسسات التي القطاعات الوزارية و

 
الدولة المسيرة  مرافق بخصوص تسجيل مجموعة من المالحظاتيمكن  ،في ھذا الصدد

 :مرفقا 204بصورة مستقلة الموجودة حاليا والبالغ عددھا نحو 
  

موارد  حققتمركزا جھويا لالستثمار تابع لوزارة الداخلية، ال  12مرفقا ، ضمنھا  26 
 الميزانية العامة للدولة؛ إعاناتمن خالل  كلياتمول  باعتبارھاذاتية 

 
من مجموع الموارد  %30غطي أزيد من حقق موارد ذاتية تمرفقا ي 128ما يناھز  

 .بھا في إطار قانون المالية لھا المرخص
 

فق االمررير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تجدر اإلشارة إلى أن التق
لمالية، لقانون االقانون التنظيمي الجديد  وفي إطار اإلعداد لتنزيل، 2014لقانون المالية لسنة 

حصيلة ائج و ربط المسؤولية بالمحاسبة. ھكذا فإن مخططات العمل ونتال مقاربةقد ركز على 
و/أو  اإلنتاج، بأھداف يتم قياسھا بمؤشرات اإلمكانعلى قدر  مقرونة،أصبحت  اتاإلنجاز

، فإن ووفق نفس المقاربة التدريجية في تنزيل مضامين ھذا اإلصالحاألداء. في نفس السياق 
 2015فق لمشروع قانون المالية لسنة اة مستقلة المربصورة التقرير حول مرافق الدولة المسير

ة مستقلة: أية خدمة بصورموضوع " الموارد الذاتية لمرافق الدولة المسيرة ل سوف يتطرق
  عمومية بأية تكلفة؟". 
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المزيد من الضوء على األداء المالي لمرافق  تسليطالسنة  هھذ سيحاول تقريروھكذا 
 حدد مستقبالسوف يمستوى الموارد الذاتية المحققة  أن باعتبارتقلة، ة مسبصورالدولة المسيرة 

الھدف من ذلك ھو ربط مستوى اإلنجازات المالية ويبقى ھذه المرافق.  إحداث جدوىالمحالة 
لھذه المرافق، والذي ال يشكل غاية في حد ذاته، بمستوى األداء من حيث جودة الخدمات 

  .المقدمة للمواطنين
 

ة مستقلة، بصورمرافق الدولة المسيرة  التوصل بھا من لدنلومات التي تم المع غير أن
 ،المجھودات المبذولة من طرف المسيرين مستوى حول شاملة م فكرةيتقد ال تساعد على

  .في المستوىعبر موارد ذاتية من خالل اإلنفاق،  لتحسين جودة الخدمات
 

الموارد الذاتية، يجب أن تؤخذ  سينتحالنفقات وحجم نشير ھنا إلى أن عملية الربط بين 
ة بصوربرامج و مخططات عمل مرافق الدولة المسيرة البعين االعتبار في إعداد مستقبال 

 وتكمنمن عدمه.  ذه المرافقھ الموارد الذاتية) ھي التي ستحدد وجودأي مستقلة، ألنھا (
لة المسيرة بصورة مرافق الدوفي كون أغلب صعوبة إيجاد العالقة بين الموارد والنفقات 

تلبي إحدى الحاجيات األساسية للمواطنين  باعتبارھا جتماعيةتنشط في المجاالت اال مستقلة
حسب الحاجيات  ، ھذا مادامت إعانات الدولة ليس لھا سقف محدد وترصد(صحة، تكوين...)

يل الموارد بتحص أكثر بتلبية حاجيات المواطنين منھافإن مسألة األداء ترتبط  . لذاالمعبر عنھا
  الذاتية.

 
مرافق الدولة  عمالواست إحداث القاضي بعقلنةبمجرد دخول ھذا اإلجراء ھكذا و

 حتى تستطيعأكثر جاذبية  صبحأن تكون لزاما عليھا ة مستقلة حيز التنفيذ، سيبصورالمسيرة 
اسباتي االستفادة من إطار تدبير مالي و مح تمكنھا من التيتحقيق ما يكفي من الموارد الذاتية 

  ة مستقلة.  بصورمرافق الدولة المسيرة ، أال وھو إطار أكثر سالسة ومرونة
 

فقد تم حذف نفقات فيما يخص اإلجراءات التي تھم تحسين شفافية المالية العمومية، أما 
مستقلة ة بصورالكراسات الموازنية الخاصة بمرافق الدولة المسيرة الموظفين على مستوى 

  الوصية.   الوزاراتتحويلھا إلى ميزانيات وذلك ب، 2015 لسنة ون الماليةالمرافقة لمشروع قان
 

ة بصورصياغة التقرير حول مرافق الدولة المسيرة  ھذه السنة ، فقد تمتوعلى العموم
 مستقلة على النحو التالي:

  
مستقلة ة رافق الدولة المسيرة بصورحصيلة اإلنجازات المالية لم يتناولالفصل األول  

الموارد الذاتية تحصيل  فيما يخص، 2012سنة  إنجازات مقارنة مع 2013ة برسم سن
يتطرق ھذا الفصل إلى سكل منھما. كما مع استحضار بنية  التنفيذ الفعلي للنفقاتو

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب مجاالت اشتغالھا، مبرزا مدىتوزيع 
  من المرافق الموجودة. %74يضم لوحده حوالي  يھيمنة القطاع االجتماعي الذ
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من مرافق الدولة  رفقلكل م العينية تنجازاعلى اإليركز الفصل الثاني في حين  
(حسب  2014والجزء األول من سنة  2013مستقلة خالل سنة ة بصورالمسيرة 

مؤشرات اإلنجاز التي تقيس مدى  قراءة فيذلك من خالل المعلومات المتوفرة)، و
من خالل ھذا حاول ي برامج ومخططات العمل. كما سنف تحقيق األھداف المسطرة

زات انجاإلبية العين تزاانجقدر المستطاع (بخصوص بعض المرافق)، ربط اإلالفصل، 
مرافق  قياس مدى استجابته للشرط الالزم إلحداثأھلية كل مرفق و بھدف إبرازالمالية 

الجديد ون التنظيمي مشروع القان كما ينص على ذلك ،مستقلةة بصورالدولة المسيرة 
 2015برامج األنشطة لسنة  مقاربة النتائج، سيتم تدعيمدائما ووفق نفس لمالية. لقانون ا

المجھودات المبذولة من طرف كل مرفق في ما  تقييمبأھداف ومؤشرات تمكن من 
  .  يتعلق بتحسين الخدمات المقدمة للمرتفقين
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 استشفائياً؛ مركزاً  77 
 

  عسكريين؛ طبيين جراحيين مركزين و مستشفيات 6 
  

 الدم؛ لتحاقن مركزين 
  

 للصحة؛ الوطني المعھد 
  

 األشعة؛ من للوقاية الوطني المركز 
  

 .الصيدلة و األدوية مديرية 
  

  قطاع التعليم و التكوين المھني 
  

التكوين في قطاع التعليم و تعمل، التي صورة مستقلةمرافق الدولة المسيرة بيبلغ عدد 
 مرافق 204عددھا من مجموع مرافق الدولة البالغ % 27 أيمرفقاً،  55المستمر، حوالي 

  .  و تتوزع ھذه المرافق كما يلي: 2014قانون المالية لسنة  برسم
  

 16  ً  السياحي؛ القطاع في يعمل مرفقا
 

   فالحية؛ معاھد و مدارس 8 
 

 المناجم؛ مھن في للتكوين مدرستين 
 

 التقليدية؛ الصناعة مجال في تعمل مرافق 6 
 

   البحري؛ الصيد مجال في تعمل مرافق 6 
 

 17  ً ا دا و مرفق ا معھ التكوين مكلف ي ب االت ف ة مج الم،( مختلف ات اإلدارة، اإلع  البني
  ...).التحتية

  

 من %29والتي تمثل  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةما يخص باقي في 
  : على الشكل اآلتي، فإنھا تتوزع حسب مجاالت اشتغالھا احاليالموجودة المرافق  مجموع

 
 مجال األنشطة االقتصادية األخرى 

  
 %9,3مرفقاً مسيراً بصفة مستقلة، ممثال بذلك  19مجال أنشطة اقتصادية أخرى يضم 

  : 2014ية لسنة مرفقا في المجموع) الواردة في قانون المال 204من مجموع المرافق (
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  لالستثمار؛ جھويا مركزا 16 
 
 الرباط؛-للكحول المستقلة المصلحة 

 
   التقييس؛ و باالعتماد المكلف المرفق 

 
 .بالخوصصة المكلف المرفق 

  
  األخرى االقتصادية التحتية والبنيات والماء النقل مجال 

 
ً  16 األخرى حوالي االقتصادية التحتية والبنيات والماءيضم مجال النقل  ، أي ما مرفقا

) المنصوص عليھا في قانون 204من مجموع المرافق المسيرة بصفة مستقلة ( %7,8يعادل 
  :2014برسم سنة المالية 

  
 الطرقية؛ األبحاث و للدراسات الوطني المركز 

 
 المعدات؛ و للسوقيات مرافق 7 

 
 المعدات؛ و السوقيات مرافق بشبكة المكلف المرفق 
  
 الطرقية؛ السالمة و يالطرق النقل مديرية 

 
 المدني؛ للطيران العامة المديرية 

 
 والتصديق؛ االختبارات إلجراء الوطني المركز 

 
 العمومية؛ التجھيزات مديرية 

 
 التجارية؛ المالحة مديرية 

 
 األوراش؛ تسيير مصلحة 

 
 .الوطنية الجوية األرصاد مديرية 

  
  العامة والخدمات العمومية السلطات مجال 

 
مرافق مسيرة  8فإنه يتضمن  جال السلطات العمومية والخدمات العامة،في ما يخص م

  :2014 لسنة الواردة في قانون المالية 204من مجموع مرافق الدولة  %4بصفة مستقلة، أي 
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   للمملكة؛ العامة الخزينة مرفق 
 
 المباشرة؛ غير الضرائب و الجمارك إدارة 

 
   األقنعة؛ لتصنيع الملكي الدرك وحدة 

 
 الرسمية؛ المطبعة يةمدير 

 
 المناھل؛ دار مطبعة 

 
 بعد؛ عن الفضائي لالستكشاف الملكي المركز 

 
 للتوثيق؛ الوطني المركز 

 
  .النقض بمحكمة القضائي والتوثيق النشر مركز 

  
 الترفيھية األنشطة مجال 

 
 %3,4، تمثل حوالي مرافق مسيرة بصفة مستقلة 7يضم مجال األنشطة الترفيھية 

 : 2014ق الدولة المنصوص عليھا في قانون المالية لسنة من مجموع مراف
  
 البيضاء؛ بالدار الخامس محمد الرياضي المركب 

 
 بالرباط؛ عبدهللا موالي األمير الرياضي المركب 

 
 بفاس؛ الرياضي المركب 

 
 الرياضية؛ القاعات و المؤسسات مراقبة مصلحة 

 
   ببوزنيقة؛ الطفولة و للشباب رشيد موالي مركب 

 
   للشباب؛ الثقافية السياحة حةمصل 

 
 .السالم دار الملكي الغولف 
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  األخرى االجتماعية األنشطة مجال 
  
 %3 مرافق مسيرة بصفة مستقلة، أي 5األخرى فيضم  االجتماعيةما مجال األنشطة أ

 :2014قانون المالية  برسم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةمن مجموع 
  
 البرامج؛ تقييم و عدةالمسا و االستقبال مصلحة 

 
 االجتماعية؛ والشؤون الحج قسم 

 
 السجون؛ إلدارة اإلنتاج وحدات مصلحة 

 
 التعاضد؛ و االجتماعي الضمان قسم 

 
 .االجتماعية و القنصلية الشؤون مديرية 

  
 الفالحة والصيد والغابة مجال 

  
تمثل ال مرافق مسيرة بصفة مستقلة،  4 الغابةالصيد وو يضم قطاع الفالحةمن جھته، 

      ، 2014لسنة  قانون المالية برسم المنصوص عليھا من مجموع مرافق الدولة %2 سوى
 :  و ھي

  
 الغابوية؛ المنتوجات تثمين مصلحة 

 
 ماسة؛ لسوس الوطني المنتزه 

 
 السمكية؛ الثروات حماية قسم 

 
 .التنسيق و والدراسات المراقبة مديرية 
 

فإن توزيع مرافق الدولة المسيرة بصورة ، في الرسم البياني أسفله موضحكما ھو 
مستقلة حسب مجاالت التدخل يبين أن المرافق العاملة في المجال االجتماعي تحتل الصدارة ب 

في قطاعي الصحة و التكوين. المرافق العاملة ، خصوصا مرافق 204مرفقا من أصل  150
المقدمة دمات العمومية تحسين جودة الخالمستمر على السلطات العمومية  حرصيعكس  وذلك

مرافق الدولة  إطار تدبيري مرن يجسده إطار اشتغالتوفير  من خالل أساسا، للمرتفقين
  . المسيرة بصورة مستقلة
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 2014-2013 الفترة خاللمستقلة  بصورةحصيلة أنشطة مرافق الدولة المسيرة  .2
 : 2015سنة برسم وبرنامج عملھا 

 
 . المجال الصحي: 1.2
 

  :المستشفيات و مراكز الدعم التابعة لوزارة الصحة 1.1.2
 

تقدمھا  نشطة العالجيةاألالمتعلقة ب نتاجاإلواصلت معظم مؤشرات ، 2013خالل سنة 
سنة  بنتائجمقارنة و األخيرة. على سبيل المثال ةبالنسبة للسنوات الثالث عليهالحال  كما كان

 ، يمكن جرد اإلنجازات التالية: 2011
  
 ؛%17 نسبةبارتفاع عدد الوافدين على المستشفيات  

 
 ؛%4ارتفاع عدد المرضى المقبولين بشكل نھائي بنسبة  

 
 ؛%39 معدلب ارتفاع عدد الفحوصات الخارجية المتخصصة 

 
فيذ نتيجة لتفعيل مجانية بعض العالجات في إطار تن% 3,5 نسبةارتفاع عدد الوالدات ب 

- 2012 ، خالل الفترةتعلق بالمستشفيات العموميةمال ج عمل وزارة الصحةمبرنا
 ؛2016

  

 :2013-2011تطور أنشطة ھذه المرافق بتفصيل خالل الفترة  أدناهيلخص الجدول و
  

 2011 2012 2013 المؤشرات
التطور بالنسبة لسنة 

2011 (%)  
 9,2+ 3 898 256 4 185 552 4 255 742المستعجالتبمصالح الفحوصاتعدد 
 39,1+ 1 648 365 1 777 295 2 292 387الخارجية المتخصصة الفحوصاتعدد 

 4,0+ 805 653 820 502 837 864 اإلقامة مع االستشفاء
 31,1+ 403 449 450 263 528 978 نھارا  المرضىإيواء
 3,6‐ 3 207 236 3 262 582 3 091 795 اإليواء أيام

 1,8‐ %54,37 %56,8 %55,4  اءاإليو متوسط معدل
 4,6‐ 168 723 167 951 161 009 كبرى  جراحية تدخالت
 3,5+ 342 291 350 303 354 151 الوالدات
 12,8+ 38 665 41 622 43 609بعمليات قيصرية الوالدات

  

 مستقلة:  بصورة مستشفى مسير 77الي، تطور ميزانية تالجدول ال برزيو
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 2013و2012التطور بين  2013   2012 السنوات

 %17+ 801 096 940 939 088 000 تحويالت الميزانية العامة

 %8‐ 318 092 490 292 217 188 الموارد الذاتية

 %10+ 1 119 189 430 1 231 305 188 ميزانية التسيير 

لألدوية و المنتوجات  االقتناء المشترك
 الصيدلية

490 786 205 501 695 589 +2% 

 %4,7‐ %23,7 %28,4الموارد من ميزانية التسييرنسبة 
 ، %87 في حدودمتوسط معدل إصدار و %81يقدر ب متوسطمعدل التزام  2013خالل سنة ملحوظة: عرف تنفيذ ميزانية المستشفيات 

  .2012 على التوالي خالل سنة %90و %84مقابل 

 

ى ذلك من خالل ، كما يتجل2013و  2012رغم تحسن الخدمات العالجية بين سنتي 
المذكورة أعاله، فقد عرفت الموارد الذاتية للمستشفيات المسيرة بصفة  تقدم مؤشرات اإلنتاج
 ھذه المستشفيات بنحوعدد أيام اإليواء ب النخفاض وذلك نتيجة .%10مستقلة تراجعا بنحو 

  .%4,13 معدلوتراجع التدخالت الجراحية الكبرى ب 5,23%
 

مجموعة من األنشطة بھدف تحسين جودة العالجات ب يامبالق 2013سنة  تميزتولقد 
يتعلق األمر ولمستشفيات. ھذه االموارد الذاتية ل الرفع من حجموبالتالي للمواطنين المقدمة 
 : من خاللتسيير طرق البتحديث 
  

 توسيع اإلصالح اإلستشفائي عن طريق:  
 

ادا  بي  عتم الي و المحاس يير الم ائل التس اروس ي إط يط و ف ؤولية  التخط ط المس رب
بة،  دبير ال تحديثمشروع  من خاللبالمحاس فيات بت دليل (MGH)المستش ، حسب ال

ويره لا م تط ة ذي ت ل و تبداي روع تموي ار مش ي إط ادير ف فى أك اع بمستش دبير قط
ذ ه و تبسيطه الصحة، وال د ي تمت مراجعت ا بع أخرى بالنسبة لخمسة مستشفيات فيم

ى دةوھ رة و : الجدي تتارودا و القنيط ل  و ن ك قب ة. و ذل ال و طنج مس ى  أن يعم عل
فائي والمستشفيات المعنية  ى مجموع المستشفيات بمشروع تحديث التسيير االستش عل

 ؛ األخرى العمومية
 

 ؛نشاءقيد اإلتوجد افتتاح و بداية العمل بخمسة مستشفيات مواكبة  
 

فائية  ة االستش يس اللجن اريخ  تأس ر  18بت ل  ، 2013دجنب ن أج ة خم ل مواكب ة نق ط
 بمستشفى الجديدة.  المحدثةالمرافق انطالق العمل بعمليات الترحيل وب المتعلقة خدمةال
 

م   ديثدع دبير ال تح فياتبت بة المستش ا بالنس ل ل خصوص رق العم ة ف فى العامل بمستش
ة  سوف تشكلوتم افتتاحه مؤخرا. الجديدة الذي  ة المتبع ة المنھجي ل الخدم ة نق لمواكب

 تمارة و سال. و مستشفيات خنيفرةنقل الخدمة بكل من لمواكبة  مرجعامستشفى بھذا ال
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 من خالل: 2016- 2012مواصلة تنفيذ برنامج عمل وزارة الصحة في الفترة  
 

د  تحسين مستوى صيدليات المستشفيات حيث  ة الالئحة لجلسة عمل  13تم عق مراجع
 64زت بمشاركة تمي، 2013ساسية خالل سنة الوطنية لألدوية والمعدات الطبية األ

فائية و مركزيةالبقطاع الصحة منتمين إلى المديريات  اينھم الجھوية و المراكز االستش
 الجامعية.

 
يم نيي قطاع الصحة بھينية لفائدة متنظيم دورات تكو  المستشفيات، في إطار مواكبة تعم

 ؛RAMED)نظام التغطية الصحية راميد (
 

 في إطاروزارة الصحة من طرف الجھوية بالمديريات  ةتنظيم مباراة الجودة الخاص 
 .تفعيل آليات التنسيق و التعاون على المستوى الجھوي

 
 ، كما يلي:2014سنة مجة برسم لتقدم العمليات المبر نيةاآل وضعيةلا ويمكن تلخيص

 
وفي ھذا  مليون درھم. 15 تأھيل مصالح المستعجالت بالمستشفيات بتكلفة تقدر ب 

من أجل الشروع في باالعتمادات المخصصة الجھوية ندوبيات المشعار إتم  الصدد فقد
ھذا دون األخذ بعين  ،على مستوى المستشفيات المعنية تنفيد النفقات المرتبطة بھا

لى إ ھنا مليون درھم. و تجدر اإلشارة 3,5حوالي والتي تقدر ب موحدةالمبالغ ال االعتبار
 ء األشغال؛ھاتبلغت اآلن مرحلة انقد المستعجالت  أقطاب كون

 

. حيث تمت إضافة (SAMU)مصالح المساعدة الطبية المستعجلة العمل بتسريع  
وذلك ، مصالح 9الحالي عددھا ليبلغ  مصلحتين للمساعدة الطبية المستعجلةاالشتغال ب

 ؛    المتواجدة حالياالمعدات  عصرنةلتحديث و مخصصةمليون درھم  1,8 كلفة تقدر بب
 

بالمراكز  (SMUR)المستعجالت لمتنقلة لإلنعاش ومواصلة إحداث المصالح ا 
وسيع ". باإلضافة إلى تAسيارة إسعاف من صنف " 30االستشفائية الجھوية بعد اقتناء 

ھة الشرقية تغطي الجوف التي سالمصلحة المتنقلة لإلنعاش والمستعجالت بوجدة (و
وذلك من خالل  تغطي الجھات الجنوبية الثالثة)سحيث العيون ( كلم) و 300على مدار 

مليون  10ون درھم و ملي 8إلى  على التواليمن المتوقع أن يصل  غالف ماليتوفير
 ؛درھم سنويا 

 
كل حصة، ل امستفيد 20بمعدل قسم التكوين المستمر من طرف  يةتكوين دورة 48تنظيم  

 مستفيدين؛  5 بفرنسا لفائدة تدريبية دورةضافة إلى باإل
 

 المخطط االستعجالي بالمستشفيات؛ إعداد مساعدة علىوطبع دليل ال وضع 
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الشروع التي تم  لاألشغا لورش استمراريةبمثابة  2015برنامج العمل لسنة  ھذا ويعد
 ، و يتعلق األمر ب: 2014سنة خالل  في إنجازھا

  
مرتقبة  بميزانية(SUH) مواصلة مجھودات تأھيل مصالح المستعجالت بالمستشفيات  

 ؛الموحدة األخذ بعين االعتبار االعتماداتمع  مليون درھم 20 تناھز
 

صلة تحديث مواسيخصص لمليون درھم  21في حدود إجمالي برمجة مبلغ مالي  
 ؛ SAMU)معدات مصالح المساعدة الطبية المستعجلة ( وعصرنة

 
توسيع قواعد المصالح المتنقلة لإلنعاش  بھدفسيارات اإلسعاف  لأسطو تعزيز 

" بينھا Aسيارة إسعاف من صنف " 45 نحو اقتناء، وذلك ب(SMUR)والمستعجالت 
تكثيف تغطية من أجل  "Bسيارة إسعاف صنف " 73تضم حاضنات، و سيارة 15
  المتنقلة؛ مصالحال
 

التراب  لح المتنقلة لإلنعاش والمستعجالت على مستوى مجموعالمصاإحداث مواصلة  
  ؛طنجةجديدة على مستوى مدينة الوطني و ذلك بإضافة وحدة 

 
تكوين  مواصلة وإغناء " في إطار2GSU" بإحداث تكوينالتكوين مستوى  حسينت 

"1GSU" مجموع العاملين بالمستشفياتل بالنسبةتعميمه ، و.     
  

  المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط   2.1.2
 

بلغ عدد أكياس الدم المحصل عليھا من المتبرعين حوالي  ،2013سنة خالل 
ألول مرة  ، لتبلغ نسبة المتبرعين بالدم2012 سنة فيكيسا  247.754مقابل كيسا  314.583

مقارنة مع الھدف  %104 في حدودإنجاز نسبة  ما يعادلمن مجموع السكان، أي  1%
  تبرع.عملية  300.000 حدد فيالذي و 2013سنة المرسوم برسم 

 
إلى  08من ممتدة خالل الفترة ال ملة الوطنية األولى للتبرع بالدم،تنظيم الح ھذا وقد مكن

 ،%176نسبة إنجاز تقدر بوھو ما يعني  كيس دم 70.565من تحصيل ، 2013 مارس 24
  كيس دم. 40.000 حدد في جمعالمرسوم لھا في البداية والذي مقارنة مع الھدف 

 
من أساسا  ، والمتكونةخالل نفس السنة (PSL) منتجات الدم العطوبةبلغ عدد  كما

 (PSL) 584.873، حوالي صفائح الدموية و البالزما الطرية المجمدةخاليا الدم الحمراء و ال
 (PSL) 385.070بينھا  %9,5أي بزيادة تقدر ب ،2012سنة في  (PSL) 533.671مقابل 

مقارنة مع  %18,5بزيادة تقدر بأي المصحات الخاصة، وبنوك الدم و تم تسليمھا للمستشفيات
  ).PSL  324.691حوالي ( 2012سنة 
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 حسب األنشطة العالجية المقدمة من طرف المركز الوطني لتحاقن الدمتتوزع و
 المحاور التالية: 

 
 وتخزين ومعالجة تجميع على )Cybiologie( البردية البيولوجيا مختبر نشاط يرتكز 

 سنة برسم امريض 66 معالجة تمت حيث .التطعيم أجل من للدم المكونة الجذعية الخاليا
 في امريض 58 مقابل) الخاص بالقطاع امريض 44و العام بالقطاع امريض 22( 2013
 .2012 سنة

 
 تبادالت 7 منھا ،تبادال 17 بحوالي 2013 سنةخالل  المنجزة البالزمية التبادالت تقدر 

 بالمركز تبادالت 10و البيضاء بالدار الدم لتحاقن الجھوي المركز مستوى على
 .بالرباط الدم لتحاقن الجھوي

 
 اختبارا وذلك 72 نحو 2013 سنة برسم RHD الجيني التنميط اختبارات عدد بلغ 

 اختبارات 6 بمعدل 2012 سنة في ااختبار 58 مقابل ،الشھر في اختبارات 8 بمعدل
 حاالت تحديد من يمكن الوالدة قبل تشخيص بمثابة االختبار ھذا دويع. الشھر في

RHD الحمل لحاالت مناسبةال توفير المتابعة والرعاية أجل من الحوامل النساء لدى 
 .الوالدة عند االنحاللي المرض لخطر المعرضة

 
 الدم لتحاقن الوطني المركز قام مفتشو فقد المقدمة، الخدمات جودة افتحاص يخص فيما
قيام  إلى ضافة، إ2013 سنةخالل  الدم لتحاقن كز جھويةمرا 9 افتحاصب الدم وأمراض

  .لھا تابعةال فروعوال الدم بنوك افتحاصب الدم تحاقنل ةالجھوي مراكزبال نمسؤوليال
 

 أمراض و الدم لتحاقن الوطني المركز مستوى على للمعلوماتيات وحدة إحداث تمكما 
 2013الجديد الذي تم اقتناؤه خالل سنة  تطبيقالب مجھزة للمعلوماتياتجديدة  قاعة، وكذا الدم

 الدم وأمراض الدم لتحاقن الوطني المركز والذي يوجد حاليا قيد القياس، وذلك في إطار تزويد
  .بنظم المعلوماتيات الدم لتحاقن جھويا امركز 16و

 
 على الدم لتحاقن الوطني المركز يعمل الدم، بمنتجات التزويد مھام إلى إضافةھذا، و

 الدم لتحاقن الجھوية والمراكز الدم لتحاقن المركز الوطني موظفي فائدةل تكوينية دورات نظيمت
 .العالمية الصحة منظمة التعاون معو الشراكة إطار في وذلك ،الدم بنوك وكذا

 
 على 2015 سنة برسم الدم لتحاقن الوطني المركز عمل مخطط يرتكز من جھة أخرى،

 :األنشطة التالية 
 
 تحاقن مؤسسات جميعل بالنسبة الدم منتجات ما يخصفي الذاتي االكتفاءالوصول إلى  

 ؛  الدم
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 دم؛نشر ثقافة التبرع بال 
  

  ؛من األمراض سالمة الدم الحرص على 
   
 تحسين توافر الدم واألدوية المنقذة للحياة عند الوالدة؛  

  
 ىتحاقن علكثر من أل المحتاجين المرضى فائدةل وكما، ،نوعا الدم نتوافر تحاق ضمان 

 تحديدھا؛ تم التي المراكز مستوى
  

 .الصحي النظام حكامةتحسين  
  

 البيضاء بالدار الدم قنلتحا الجھوي المركز 3.1.2
 

 النصف برسم ،البيضاء بالدار الدم لتحاقن الجھوي المركز نشاط حصيلة تلخيص يمكن
 :يلي كما ،2014 سنة من األول
  

 الدم لتحاقن الجھوي المركز طرف منكيسا  32.863( دم كيس 35.872 تجميع 
 طريق عن 23.220( متبرعا 35.872 خالل من) الدم بنوك طرف من كيسا 3010و

 ؛)بالتبادل التبرع طريق عن 12.652 و اإلرادي التبرع
 

 ؛الدم وبنوك الخاصة مصحاتوال المستشفيات لفائدة دم منتج 54.793 توزيع 
 

 صفيحية وكريات حمراء كريات شكل على العطوبة الدم منتجات من 92.350 إنتاج 
 .مجمدة طرية بالزما وكذا

 
 نشاط في لھذه السنة تزايدا ملحوظا ىولأشھر األ الستة خالل لوحظ ،وعلى العموم

 44 معالجة تمت حيث ،البردية البيولوجيابمختبر  المتعلقة لخدماتل بالنسبة سيما ال المركز،
 نفس خالل مريضا 40 حوالي تطعيم تم كما الجذعية للخاليا فصادة حصة 47 خالل امريض
  .الفترة

 
 بالدار الدم لتحاقن الجھوي زالمركالمقدمة من طرف  خدماتال تحسين إطار ھذا وفي

 الصحي القطاع موظفي لفائدة تدريبية دورات تنظيم علىخالل نفس الفترة  عمل، تم الالبيضاء
 :أسفله مبينالالجدول  حسب
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األشخاص عدد   المستفيدين طبيعة  

08   نالمقيمو األطباء 

03   التكوين( البيضاء بالدار الدم لتحاقن الجھوي المركز أطباء 
 )األساسي

04   التكوين( البيضاء بالدار الدم لتحاقن الجھوي المركز ممرضو 
 )األساسي

01   األساسي التكوين( بالعيون الدم لتحاقن الجھوي المركز  أطباء( 

01   ممرضة بنك الدم BS المحمدية 

27   للصحة المھني التدريب معھد 

03   البالزما الطرية المجمدة إعداد على التدريب )PFC(  المخصصة
 لفرزل

 

 برنامج من خالل ،البيضاء بالدار الدم لتحاقن الجھوي المركز يھدفمن جھة أخرى 
للمواطنين،  الخدمات التي يقدمھا وتحسين أنشطته تعزيزل مواصلة الجھود ،2015 لسنة هعمل

 وكذا ويةالدم مناعةال أمراض مختبروتحديث  بالدم المتبرعين عدد من الرفع طريق عنوذلك 
 .فائدة الموظفين بالمركزالوطني لتحاقن الدمل المستمر التكوين تنظيم دورات

 
 األشعة من للوقاية الوطني المركز 4.1.2

 
 والنصف 2013 سنة برسم ،األشعة من للوقاية الوطني المركز إنجازات تلخيص يمكن

 :يلي كما ،2014 سنة من األول
 

 باألشعة لتعم التي التجھيزات في العاملين لدى اإلشعاع نسبة مراقبة 
)Rayonnements ionisants( :للجرعات؛ مقياسا 27.650 واستغالل توزيع تم  
 أجل ومن وذلك: والبحث التعليم ومختبرات والصناعية الطبية التجھيزات مراقبة 

  مراقبة؛ 290 ب المركز قام حيث األشعة، من الوقاية لنظم التجھيزات ھذه مطابقة
 

 إدخال أي مصدر يمكن ال العمل، به لجاريا الوطني للتشريع طبقا: الرخص منح 
 ھذا في منح حيث ،المركز من بترخيص إال الوطني التراب إلىنووي ال شعاعلإل

 ؛ اترخيص 1230 حوالي الصدد
 

 ؛اإلطار ھذا في تحليال 630 إنجاز تم :الغذائية والمواد البيئة مراقبة 
 

 على والصالحية الدقة مراجعة عملية 320 تنفيذ تم :النووية األشعة وقياس تعيير 
 ؛النووية األشعة أنواع مختلف قياسو كشف أجھزة مستوى

 
 مركز من خالل لألشعة مراقبة 70 حوالي تنفيذ تم: الحدودية النقط عبر المراقبة 

 الحدودية؛ طالنق عبر األشعة مراقبة
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 نقل أو لألشعة للتعرض حادثة 15 على مستوى المركز تدخل: االستعجالي التدخل 
 الصناعي؛ أو الطبي المستوى على سواء ، ىالعدو

 
 اوزائر امتدرب 100 من أكثر المركز استقبل ،بين القطاعات التعاون إطار في :التكوين 

  ة؛النووي األشعة من الوقاية مجال في التكوينبغرض  متخصصين
 

 العلمي المجلسعضوا في  األشعة من للوقاية الوطني زالمرك : يعتبرالتعاون الدولي 
 المتحدة األمم برنامجو العالمية الصحة منظمةالبيئية التابع ل لألشعة العالمي رصدلمل

 الشبكة في اعضو وباعتباره. ھذا للبيئة اإلشعاعي النشاط لمراقبة الدولية الشبكةو للبيئية
 تبادل و لمعلوماتياتل العالمي بالنظام المغرب وصل على المركز يعمل الدولية،

 الوكالةكما يعد الجھة المخول لھا بربط االتصال مع  .االشعاعي النشاط حول المعطيات
ھذا  .النووية الحوادث أو االستعجالية اإلشعاعية الحاالت في الذرية للطاقة الدولية

 مع تعاون عالقات إقامة على النتائج مقارنةو العلمي التبادل إطار فيالمركز  يعملو
 باريسب النووي واألمن األشعة من لوقايةا معھد: مثلفي ھذا المجال  مرجعية مختبرات
 ).بفرنسا( -كادارش– البديلة والطاقات النووية الطاقة ومندوبية

 
 ،لمجمل التحديات للتصدي المركز استراتيجية 2015 سنةبرسم  العمل برنامجويعكس 

 :خصوصا
  
 الطبك: اقتصادية-السوسيو القطاعات في النووية لإلشعاعات المتزايدة االستعماالت 

 ؛... الماءالعلمي والفالحة وقطاع  والبحث التعليموالصناعة و
 

 ؛في المجال العلمي لطاقة والبحثل الوطني برنامجال لتنمية والمستقبلية اآلنية الحاجيات 
 

 )والمطارات الموانئب( الحدودية النقط عبر المراقبة 
 

 الطبي؛ الستعمالل والموجھة محليا المصنعة أو المستوردة االشعاعية المعدات مراقبة 
 

 زحف خصوصا بفعل والبحر، المناخ البيئة على مستوى على والنفايات المخلفات تأثير 
 ؛بين الحدود  االشعاعي لنشاطا

 
 واألشعة النووية التقنياتالخاصة ب نشطةاألب المرتبطة الحوادث وقوع احتماالت 

 ؛النووية
 

 بالمناجم؛ األشعة من الوقاية برنامج 
 

  .ومفاجئة فورية وتقنية بشرية تعبئة تستلزم التي جاليةاالستع الحاالت 
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 االستراتيجية المحاور تحديد على التحديات، ھذه مواجھة أجل من المركز عملوقد 
 :التالية

  

 ؛تعزيز البنيات الحالية 
 

 الباقي استخالصه؛ب المتعلقة المسطرة إطالق إعادة 
 

 ؛النووية األشعة مصادر لمستعملي المقدمة الخدمات جودة تحسين 
 

 اإلشعاعية؛ المعدات من الواردات على المراقبة تعزيز 
 

 والعالج؛ التشخيص على مستوى الجودة تأمين برامج توسيع 
 

أحدث  من المستمدة الوطنية للتشريعات طبقا األشعة من للوقاية ةالمعايير الجديد تطبيق 
 .في ھذا المجال الدولية المعايير

 
 2015خالل سنة  األشعة من للوقاية الوطني المركز نفس المنظور يطمح وفقو ھكذا

 :التالية األھداف تحقيق لىإ
  

 رخصة؛ 1350 منح 
 
 االشعاع؛ لمستوى مراقبة عملية 30.000 إنجاز 

 
 الغذائية؛ والمواد البيئة لمراقبة مھمة 1.100 إنجاز 

 
 بھا؛ المتعلقة والعمليات االشعاعية المعدات على مراقبة 350 إنجاز 

 
 االشعاعات؛ وقياس لتعيير عملية 200 إنجاز 

 
 .الحدودية النقط عبر مراقبة 60 إنجاز 
 

 الصحي الوطني المعھد 5.1.2
  

 :وھي أساسية محاور 5 حول 2013 سنة برسم المعھد إنجازات تتمحور
 

 العمومية؛ الصحة برامج لمختلف والعلمي التقني الدعم 
 

 البيئية؛ والصحة الطبية البيولوجيا مجال في ةوالخبر ةالخدمتقديم  
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 العمومية؛ الصحة لمختبرات الوطنية للشبكة التقني التأھيل 
  

 الصحة؛ مجال فياألبحاث و الدراسات انجازو التكوين 
 

 .الصحية والسالمة والمراقبة اليقظة 
 

 العمومية. الصحة برامج لمختلف والعلمي التقني الدعم :األول المحور
 
 ما بإجراء الصحية البرامج دعم إطار في حيالص الوطني المعھد قام ،2013 سنة في

 أساسا يغطي تحليال 23.974 إجراء تم ،الطبية البيولوجيا مجال ففي .تحليال 40.215يناھز
 16.241نحو  إجراء تم فقد البيئية البيولوجيا مجال يخص فيما أما .الطبية الفطريات علم
 المعلبة والسلع لألغذيةالدقيق  التحليل( الغذائية والنظافة الدقيقة األحياء علميتعلق ب حليالت

  .مياهوال البيئيةتسمم  وعلم) قنيناتال تعبئة خطوط والمياه ومراقبة
 

 تطور مواكبة من المختبرات تمكينل مھما دورا الصحي الوطني المعھد يلعبھذا و
مرض  لتشخيص جديدتين تقنيتين  إدخال  تم اإلطار ھذا فيو .والفحص التشخيص تقنيات
  .  السحايا التھاب مرض في تتسبب التي البكتيريا لتحديد جديدة وتقنية السل

 

 مع بالتعاون المصغرة التحليالت استخدام على يساعد دليل إنجاز من المعھد تمكن كما
 الوراثة علم لقسم والعلمية تقنيةال الخبرة من كذلك استفاد، والصحة بوزارة السكان مديرية
 المعلومات توفير طريق عن اإلعاقة من الوقاية حول دليل عوضمن أجل  وزارةالب الطبية

 .لالزمة لألسر والنصائح
  

  البيئية. والصحة الطبية البيولوجيا مجال في والخبرة تقديم الخدمة :الثاني المحور
 

 المناعة افتحاص بالخصوص ھمت، اإلطار ھذا في تحليال 35.332 تم إجراء حوالي
والفطريات  الطفيليات اللوكيميا وعلم الوراثية وتشخيص نيةالجي واإلختبارات الفيرولوجية

 .الغذائي والبيئي والطب الشرعي التسمم الماء وعلم وعلم واألحياء المجھرية الغذائية الدقيقة
 المجھرية لألحياءتحليال  11.965وبيئيا و طبيا تحليال 23.367وتتوزع ھذه التحليالت بين 

 .تسممال وعلم
  

  العمومية. الصحة لمختبرات الوطنية للشبكة التقني لتأھيلا :الثالث المحور
 

 تمكن البيئية، والصحة العمومية الصحة لمختبرات والھيكليالتقني  التأھيل إطار في
 :التالية االنجازات تحقيق من الصحي الوطني المعھد

 

 )؛امختبر 140حوالي( عماالتوال األقاليم فمختل عبر للمراقبة مھمة 40إنجاز 
 

وھو ما  ):عينة 612( األقاليم مختبرات تقييم إطار في ساللة 45و شريحة 567 لإرسا 
 للجودة؛ الخارجي التقييم ھذا في امختبر 65يعني مشاركة حوالي 
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وذلك  للوالدة، مراكز 5 مستوى على يناتالع مكلفين بأخذال الصحة قطاع مھنيي مواكبة 
 تشخيصبھدف ) غوتري اختبار( اتالعين خدالجديدة أل تقنيةبال العمل تعميم إطار في

 الوالدة؛ حديثي عند الدرقية الغدة قصور
 
 والتھاب) الليشمانيات وداء المالريا( الطفيلية االقليمية لألمراضالمختبرات  تزويد 

 األقاليم التي جميع تزويد تم . ھذا وقدالمخبرية والكواشف بالمعدات والسل السحايا
  .لمعداتمن ھذه ا حاجتھا عن عبرت

 
 .الصحة مجال فيبحاث واأل الدراسات وإنجاز التكوين :الرابع المحور

 
 في تكوينية ودورات ندوات بتنظيم الصحي الوطني المعھد قام ،2013 سنة في

 :التالية التخصصات
 

المستفيدين عدد التخصص/التكوين نوع   
 المعدية األمراض عن والكشف المتخصصة التشخيص تقنيات 18

 راثيةالو واالضطرابات

المعھد موظفي جميع  الجودة إدارة 

 األحيائية والسالمة الكيميائية السالمة 109

 الصيانة 20

 نظام إدارة معلومات المختبر 16

  نابض المجال الكھربائي تقنيات 12

 )دكتوراه ماستر، إجازة،( التخرج مشاريع 69

 دورات تكوينية أخرى  158

  

 في مقاال 41حوالي  بنشر 2013 سنة خالل المعھدب نوباحثال قام ذلك، إلى باإلضافة
 80  أي حوالي  المؤتمرات، خالل املصق 21و اشفوي اعرض18تقديم نحوو دولية،ال مجالتال

 المناعة نقص وفيروس المالريا مختبرات ساھمت المثال، سبيل علىو  .في المجموع منشورا
 المھاجرين حول دراسة إنجاز فيل فعال بشك السل وداء البكتيرية واألمصال اإليدز/المكتسبة

 المناعةلداء فقدان  المتحدة األمم برنامج من بتمويل ، وذلكالمغربوضعية غير قانونية ب في
 .اإليدز/المكتسبة
 
 الصحية والسالمة والمراقبة اليقظة :الخامس المحور

 

من  الصحية والسالمة المراقبة مجال في بشكل فعال الصحي الوطني المعھد يساھم
 المنتشرة، لجراثيمل والمصلي الجزيئي تقسيماليخص  فيما يوفرھا التي المعلومات جودة خالل

 ھذا .لألمراض الناقلة الحشرات وبعض nosocomiales)  (سالالت بعض مقاومة ومستوى
 لمكافحة الوطني البرنامج مع بالتعاون المعھد مختبر قام جنسيا، المنقولة األمراضوفي إطار 



2015مشروع قانون المالية لسنة   

 

 

 تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة                                                                           25
 

 

 (neisseriagonorrhoeae) مقاومة تتبع برنامج بإطالق اإليدز/جنسيا المنقولة األمراض
 .الحيوية للمضادات

 

 الروتا فيروسب الخاص الوطني المختبر قام ،2013 سنة وخالل ذلك مع بالموازاة
 28، منھا إليزا اختبار طريق عن الروتا فيروس لتشخيص البراز من عينة 105 حوالي تحليلب

 لسالالت الجزيئية المراقبة تعتبرو ھذا  .من العينات المختبرة% 27 أي ما يعادل ةإيجابي عينة
 يمكن للوبائيات مرجع خلق فيتساھم  باعتبارھا قصوى أھمية ذات المغرب في الروتا فيروس

 على الروتا فيروس ضد حتأثير لقا تقييمومن  الطويل، المدى على المرض تطور تتبع من
 .الفيروسات ھذهل الجزيئية الوبائيات
 

حالة  359 بحوالي 2013خالل سنة  للحصبة الوطني المرجعي المختبر توصل كما
 مسحات منعينة  12و البول من عينة 32و اللعاب من عينة 47و دم عينة 307 تضم حوالي

 الحصبة، لمرض بالنسبة إيجابية حالة 67) إليزا اختبار( المصلي التحليل أظھر وقد .الحلق
 العلمية األدلة بتوفير المختبر ويقوم ھذا .األلمانية الحصبة لمرض بالنسبة جابيةإي حالة 62و
 تم التي المبادرة إطار ، وذلك في2015أفق سنة  مرض الحصبة في على القضاء أجل من

 الشاملةوالمتعلقة بالمراقبة  2010 ابتداء من سنة العالمية الصحة منظمة طرف من إطالقھا
 .المرض لھذا

 

 والصيدلة األدوية ديريةم6.1.2 
 

 :2013و 2012 سنتي برسم ونفقات ھذه المديرية موارد تطور أسفله الجدول يقدم
 

 (بالدرھم)
2013  2012  الميزانية محاور

11 332 085.31 11 526 852.56   المنجزة الذاتية المداخيل
 

 التسيير مداخيل
 المبرمجة الذاتية المداخيل 402.56 886 3 000.00 000 2
 تسيير -الماضية السنة فائض 107.24 389 4 940.00 882 5

2 000 000.00 2 000 000.00 
 لميزانيةبرسم ا التسيير إعانة
 العامة

17 178 837.04 11 885 837.25
-الماضية السنة فائض

 االستثمار
 
 

 االستثمار مداخيل
6 792 339.52 12 680 088.42

 التسيير مداخيل فائض
االستثمار اتلنفق المخصصة  

0.00 5 500 000.00 
 برسم االستثمار إعانة

 العامة الميزانية
43 186 201.87 47 981 885.47  المداخيل مجموع
33 854 116.56 40 341 435.47  النفقات مجموع

 
 قانون توقعات تجاوزتقد  الذاتية المداخيل نجازاتإ أنيتبين من خالل الجدول أعاله 

  %296.6 التوالي حوالي على تحصيلال نسبة بلغت حيث ،2013و 2012 برسم سنتي المالية
 .%566.6و
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  : والصيدلة األدوية مديرية نفقات ةتطور ھيكل التالي الجدول يقدمھذا و
 (بالدرھم)

2013  2012   

 المفتوحة االعتمادات 435.47 341 40 116.56 854 33
اللتزامااالعتمادات موضوع   010.70 581 23 530.45 288 23
 االنجازات 768.91 127 18 926.45 655 10
المؤجلة االعتمادات 843.99 247 5 566.01 632 12  

 االلتزام نسبة 58.45% 68.79%
 االنجاز نسبة 76.00% 45.75%

 

 فقط% 45,75 إلى 2012 سنة% 76 من انخفضت قد نجازاإل نسبة أن اإلشارة تجدر
 بنحو المرحلة االعتماداتحجم  ارتفاع بسبب% 40 تراجعا بمعدل سجلت حيث ،2013 سنة

 سنة درھم مليون 12.632 إلى 2012 سنة درھم مليون 5.247 منإذ انتقلت % (140.7
2013.( 

 

 االنتاج مؤشرات حيث من ھذا المرفق، نشاط حصيلة تقديم يمكن ذلك، على زيادة
 :يلي كما ،الفارطتين السنتين خالل

  

  :الرخصو المصادقةو التأشيرات مصلحة
 

 2012 2013المرافق أنشطة

  التسجيالت عدد
  اللجان عدد
 الصادرة المبدئية الموافقات عدد
 )جديدة منتوجات+ توسعات( الصادرة االشعارات عدد

968 
4 

877 
370 

- 
4 

544 
420 

 سابقا ةلمروجا المنتوجات ملفات من التحقق وإعادة دراسة .1
 الخماسي تحيينال إعادة
التأشير لجان استشارة على بناء درةالصا المبيعات توقيف

 
412 
168 

 
385 

- 
 إلشھارالتأشير الخاصة با طلبات دراسة .2
 المدروسة الطلبات عدد
الممنوحة التأشيرات عدد

 
23 
10 

 
21 
16 

 أخرى أنشطة .3
 الواردات ات عنإعفاء

 ھبات مسموح بھا
 شھادات

 الصحية التأشيرات عدد
 اإلشھارالخاصة ب تأشيراتال عدد
 (puériculture)  الوالدة بحديثي الخاصة جاتمنتوال

 
11 
24 

561 
242 

 
09 

 
07 
17 

917 
213 
09 
24 

 األولية المواد واردات تتبع .4
المؤشر عليھا الفاتورات عدد

 
6850 

 
7662 

 الخارج من المستوردة األدوية ببيع الترخيص .5
 للعموم الترخيص
 للمختبرات الترخيص

 
736 

1203 

 
1155 
1469 
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 لمخدراتا مصلحة

 2012 2013 األنشطة

 287 330دوليةال مراقبةلل الخاضعة جاتوالمنت استيراد رخص إعداد
 184 140 المخدرة األدوية
 132 132 والعقلي النفسي العالج عقاقير
 14 15 كيميائية محفزات
 49 70 )والعقلي النفسي العالج عقاقير( دوليةال مراقبةلل الخاضعة المنتوجات تصدير رخص إعداد
 50 49 المغربب مروجة غيروال الدولية لمراقبةل الخاضعة منتوجاتال تسويق رخص إعداد
 409 310األطباء طرف من الجذعية الكراسات استعمال وتتبع توزيع
 310 226 العمومي القطاع
 99 84 الخاص القطاع

 

 القطاع تتبع مصلحة

 2012 2013 األنشطة

   التفتيش مجال

 21 9 البشري االستعمال ذات األدوية عةصنا مؤسسات
 10 24 البيطري االستعمال ذات األدوية صناعة مؤسسات
 18 19 التوزيع مؤسسات
 98 145 األدوية مستودعات
 16 1 المستشفيات صيدليات

  

 البشري االستعمال ذات األدوية تصنيع مصدر حسب مصنفةال االقتصادية األنشطة مصلحة

 األنشطة
2012 2013 

 المصنعة
محليا

 المستوردة
 المصنعة
محليا

 المستوردة

 173 152 219 135 الجديدة األدوية أثمان على المصادقة
 3 1 0 1 السعر في زيادةب األدوية أثمان مراجعة
 76 267 10 04 السعرفي  خفضب األدوية أثمان مراجعة
 18 19 06 30 الملكية تحويل
 12 106 02 17 بالمستشفيات األدوية أثمان
 ‐ 01 ‐ 0 األدوية اسم تغيير

 

 األدوية لمراقبة الوطني المختبر

 2012 2013األنشطة

  والكيمياء الفيزياء مصلحة

 4838 5538 الطبية واألجھزة الصيدلية لتخصصاتالمتعلقة با التحليلية الخبرات عدد

 2850 3000 النشيطة األولية لموادالخاصة با التحليلية الخبرات عدد

  اإلحيائية التجارب مصلحة
 علم مستوى على الطبية واألجھزة الصيدلية لتخصصاتالمتعلقة با التحليلية الخبرات عدد

 وعلم األحياء الدقيقة الصيدلة
812 734 

 والتي منحت لھا الوطني التراب عبرت التي للقاحاتبالنسبة  النظامية التحليلية الخبرات نسبة
  الترخيص شھادة

100% 100% 
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  الجودة تأمين مصلحة

 2012 2013األنشطة

   الملفات معالجة
 402 549 سواقاأل في التوزيع رخص ملفات تقييم
 290 249 البيطري االستعمال ذات الصيدلية الملفات تقييم
 896 534 األسواق في التوزيع لرخص الخماسي التجديد ملفات تقييم
 2476 1499 المدروسة التحليلية التقارير عدد

   البيطرية اليقظة
 12 12 الجودة في عيوب خصوصب شكايات
 06 20 الدولية اإلنذارات تتبع
 03 - اإلشعاعية الدوائية لليقظة الوطنية اللجان عدد

 
 العسكرية الجراحيةو الطبية والمراكز المستشفيات 7.1.2 

 
 طبيين مركزين و عسكرية مستشفيات 6ب  خاصةال والنفقات المداخيل تتوزع

 :يلي كما  2013و 2012 سنتي خالل عسكريين جراحيين
 (بالدرھم) 

الطبية  والمراكز المستشفيات
العسكرية  والجراحية

 النفقاتالمداخيل
2012 2013 2012 2013 

 940,57 581 206 185,19 507 176 (1) 200,77 058 295 730,32 943 287 الرباط -  الخامس محمد

 419,45 925 42 308,03 247 53 672,42 610 48 208,11 490 44 مراكش  - ابن سينا

 971,06 089 55 750,30 739 56 921,60 153 60 843,92 806 59 مكناس -  اسماعيل موالي

 610,92 555 10 848,43 542 9 (2) 852,63 829 27 438,93 553 19العيون -العسكري المستشفى

 922,61 859 16 451,94 719 8 (3) 393,17 708 20 545,84 288 9الداخلة -العسكري المستشفى

 729,50 533 16 955,13 070 19 (4) 781,51 301 43 181,45 204 39 كلميم -العسكري المستشفى

 الجراحي الطبي المركز
 أكاديرب

31 678 417,06 34 486 140,64 28 221 054,48 35 129 005,87 

 الجراحي الطبي المركز
 سمارةالب

0,00 4 000 000 0,00 1 255 898,86 

 .المداخيل مجموع من% 53 حواليأي  درھم، 155.243.655,64 يناھز ما إلى الذاتية المداخيل تصل)1(
 .المداخيل مجموع من% 50 حواليأي  ، درھم 13.857.262,13 يناھز ما إلى الذاتية المداخيل تصل )2(
 .المداخيل مجموع من% 14 حواليأي  درھم، 3.000.000 يناھز ما إلى الذاتية المداخيل تصل )3(
 .المداخيل مجموع من% 46 حواليأي  درھم، 19.740.555,19 يناھز ما إلى الذاتية المداخيل تصل )4(

 الفحوصات جودة تحسين أجل من إجراءات عدة اتخاذ 2013 سنة خالل تم وقدھذا 
 البنيةتأھيل  ءاتاالجرا ھذه وتشمل .مرافقال لھذه الذاتية المداخيل تعزيز وبالتالي المقدمة
 :طريق عن وذلك المستشفياتبھذه  الطبيةو التقنية

  
 الطبي؛ التقني العتاد وتحديث اقتناء خالل من بالمريض التكفلخدمة  تحسين 

 
 الطبية واللوازم والضمادات األدوية شراء طريق عنالصيدلية  خدماتال تحسين 

الكيمياء الحيوية والدم  لتحليل األتوماتيكي الجھاز مفاعالت والصيدلية واقتناء
 والھرمونات؛
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 التھيئة؛ إعادة أشغال وإنجاز المباني صيانة 
 
 والمعلوماتي؛ التقني العتاداقتناء  

 
 التقنية. المنشآت صيانة و المعدات إصالح 

 
 االجراءات مواصلة إطار فيفيندرج  ،2015 و 2014 سنتي برسم العمل برنامج أما
  :على أساسا يرتكز حيث 2013 سنةل خال مباشرتھا تتم التي والتدابير
 

 ؛حديثة تقنية أجھزة اقتناءمن خالل  المركبات الطبية تعزيز 
 

 ؛متواجدةال التقنية الطبية المعدات وصيانة بتطوير المتعلقة المجھودات مواصلة 
 

 المصالح؛ مختلف لفائدة عصرية أجھزة اقتناء خالل من التقنية البنية تعزيز 
 

تفعيل وضمان  أجل من المستشفياتب مصالحال اتيات على مستوىالعمل بنظام المعلوم 
 .المرضى ومراقبة بتسجيل المتعلقة تجراءااإل تسريع

                                                                                                                                                  

 األطر. وتكوين المھني التكوينو التعليم مجال 2.2
 

 السياحي المجال في العاملة المرافق 1.2.2
 

 يتم والسياحة، الفندقة مجالي في المھني للتأھيل مراكز 4و امعھد 12 تضم ھذه المرافق
 سنة برسم الذاتية المداخيل شكلت ، إذالعامة الميزانية تحويالتطريق  عن خصوصا ھاتمويل

  .المداخيل جموعم من فقط% 31 حوالي 2013
 

  :يلي كما 2013 و 2012 برسم سنتي الميزانية إنجاز تطور ويمكن تجسيد
 (بالدرھم)

 المرافق
 النفقاتالمداخيل

 اإلنجازات اإلعاناتالذاتية المداخيل
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 الدولي العالي المعھد
 طنجة للسياحة

7 807 060,00 8 640 932,16 7 700 000,00 7 700 000,00 11 750 910,84 12 709 742,39 

 في المتخصص المعھد
 التطبيقية التكنولوجيا

 السياحية و ةيالفندق
 المحمديةب

3 670 155,86 527 093,93 4 380 000,00 4 351 000,00 4 477 344,28 4 432 477,92 

 في المتخصص المعھد
 التطبيقية التكنولوجيا
 السياحية و الفندقية

 ديرأكاب

2 196 107,21 1 927 873,15 3 400 000,00 3 571 000,00 4 218 457,17 3 175 069,26 
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 في المتخصص المعھد
 التطبيقية التكنولوجيا
 السياحية و الفندقية

 مراكشب

2 623 520,94 1 905 667,32 3 400 000,00 3 671 000,00 3 668 234,06 3 676 038,51 

 التكنولوجيا معھد
 السياحيةو الفندقية

 الجديدةب
859 597,74 373 931,45 3 090 000,00 3 161 000,00 3 379 665,91 772 139,98 

 التكنولوجيا معھد
 والسياحية الفندقية

 ورززاتب
1 325 342,85 1 210 502,01 3 200 000,00 3 396 244,00 3 624 534,06 3 010 549,93 

 التكنولوجيا معھد
 والسياحية الفندقية

 أرفودب
1 108 460,46 2 388 493,75 3 050 000,00 3 021 000,00 3 589 840,84 4 692 047,22 

 التكنولوجيا معھد
 سالب والسياحية الفندقية

2 816 380,87 1 120 884,15 3 400 000,00 3 471 000,00 5 112 296,72 3 364 188,62 

 التكنولوجيا معھد
فاسب والسياحية الفندقية

1 327 113,21 931 647,30 2 990 000,00 2 961 000,00 3 652 266,29 2 786 942,58 

 التكنولوجيا معھد
لفن  والسياحية الفندقية

 أنس حي الطبخ المغربي
 فاس

1 040 691,58 383 065,52 2 990 000,00 3 461 000,00 2 426 969,71 2 585 238,75 

 التكنولوجيا معھد
 والسياحية الفندقية

 السعيديةب
2 014 778,71 472 160,67 3 000 000,00 3 371 000,00 4 020 673,41 2 770 170,76 

 التكنولوجيا معھد
 والسياحية الفندقية

 طنجةب
1 223 623,29 1 614 544,12 2 880 000,00 3 051 000,00 4 518 618,04 2 513 482,51 

 المھني التأھيل مركز
 الدارب والسياحي الفندقي
 البيضاء

1 504 552,07 303 230,21 2 200 000,00 2 000 000,00 3 401 321,86 1 639 244,83 

 المھني التأھيل مركز
 والسياحي الفندقي
 بنسليمان

1 737 015,48 263 380,00 3 160 000,00 3 131 000,00 4 545 588,80 3 077 724,46 

 المھني التأھيل مركز
 والسياحي الفندقي

 أصيلةب
1 553 265,63 165 865,65 2 960 000,00 3 031 000,00 4 351 099,98 2 918 038,02 

 المھني التأھيل مركز
 والسياحي الفندقي

 الرباط- ةتواركب
2 578 507,59 3 100 548,44 2 100 000,00 2 071 000,00 2 227 059,15 1 468 267,36 

 363,10 591 55 881,12 964 68 244,00 419 55 000,00 900 53 819,83 329 25 173,49 386 35 المجموع

 

 :أبرزھا من اإلنجازات، من مجموعة تحقيق تم ،2013 سنة خالل
 
  حوالي المتخرجين عددو 3.894 نحو المسجلين عدد بلغ حيث المتدربين تكوين 

انجاز  بمعدل أي متخرجا، 2.060و مسجال 5.402 مقابل توقعات في حدود( 2.018
 ؛ )التوالي على% 98و% 72 قدره
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 الداخلية؛ وإصالح البيداغوجية رافقالم تأھيل 
 
 ؛والسالمة النظافة شروط تحسين 

 
 .يةتعليمأدوات ووسائل  واقتناء تأھيل النظام المعلوماتي 

 
إنجاز بعض المشاريع  باستمرار خصوصا 2014سنة  من األول النصف تميز وقد
 :ب منھا المتعلقة  تلك سيما ال ،أخرى وانطالق 
 
  تكوين؛ عرض نجاعةو فعالية تحسين 

 
 حديثة؛ تعليمية اعتماد نظام االعالميات واقتناء أدوات 

 
 المھنيين؛ إشراك مستوى المستفيدين منه عبر تأھيلمن خالل  المستمر نتعزيز التكوي 

 
 مختلف في والمشاركةلھذه المرافق  مفتوحةال ياماأل عبر تنظيمالتواصل مستوى  تحسين 

 ؛والندوات المنتديات
 
 اتفاقيات وتوقيعالتوأمة  مشاريع إبرام ذلك في بما ييط الخارجمحال على االنفتاح 
 والخاص؛ العام القطاع ھيئات مع شراكةال
 
 الداخلية؛ ومبنى الدراسة مباني وتجھيز تھيئة 

 
 .والسالمة النظافة شروط تحسين 

 
 : 2014 و 2013 سنتيبرسم  اإلنجازات أھم التالي الجدول يلخصوعلى العموم 

 
 االنجازاتمؤشرات التتبعير المتخذةالتداب االھداف

لدى  التعليم تقنية تحسين
 ألساتذة المكونينا

ألساتذة التكوين المستمر  لفائدة ا
 المكونين

 التعليم من المستفيدين عدد
 المستمر

من األساتذة   96%
 من المكونين استفادوا 

 في ھذا اإلطار تدريب

البنيات  جودة تحسين
 التحتية والمرافق

 ميةالتعلي

 لبناء اعتمادات تخصيص
 التعليمية التحتية البنية وتجھيز

 عام بحلول % 78 نسبة اإلنجاز
2013 
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 ومراجعة بعض تقييم
القائمة على  البرامج
المھارات على مقاربة

 طبخ'ال‘ومراجعة برامج  تقييم
 في إطار نجزة' الم ستقبالاالو'

 الكندي المغربي التعاون

التي تم تقييمھا  برامج عدد
 و مراجعتھا

 التدريب برنامج 01
  الفرنسية باللغة

 طبخ"البرنامج " 01

ستقبال"االبرنامج " 01

انفتاح مؤسسات  تعزيز
التكوين على المحيط 

 المھني

 اختيار في المھنيين مشاركة
 المرشحين

 مفتوحة أيام تنظيم

 مع لشراكةا اتفاقات على التوقيع
 العام القطاعين مؤسسات
 والخاص

 التي التكوين مؤسسات عدد
 الشراكة اتفاقيات وقعت
 الوطني الصعيد على

 والدولي

 من مؤسسات  75%
 على وقعت التكوين
 الشراكة اتفاقيات
في ھذا  والتعاون
 اإلطار

  

 التقليدية الصناعة مجال في العاملة المرافق 2.2.2
 

 اناتطريق إع عن عموما تمويل يتمالتقليدية  للفنون معاھد 6 تتكون ھذه المرافق من
 2013و 2012 سنتي خاللھذه المعاھد  ونفقات مداخيلتتوزع و .للدولة العامة الميزانيةمن 

  :على الشكل التالي
 (بالدرھم)

 المرافق
 النفقاتالمداخيل  ( عبارة عن إعانات)

 االستثمار التسييراالستثمارالتسيير
2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 عةون الصنافن معھد
 فاسب ةالتقليدي

70.000 450.000 160.000 200.000 70.000 450.000 160.000 200.000 

 ون الصناعةفن معھد
 مراكشب ةالتقليدي

90.000 200.000 180.000 200.000 90.000 200.000 180.000 200.000 

 ون الصناعةفن معھد
 مكناسب ةالتقليدي

90.000 200.000 180.000 200.000 90.000 200.000 180.000 200.000 

التأھيل المھني  مركز
في فنون الصناعة 

 التقدم الرباطبالتقليدية 
70.000 450.000 150.000 200.000 70.000 450.000 150.000 200.000 

التأھيل المھني  مركز
في فنون الصناعة 

 ورززاتبالتقليدية 
70.000 200.000 150.000 230.000 70.000 200.000 150.000 230.000 

التأھيل المھني  مركز
في فنون الصناعة 

 إنزكانبالتقليدية 
90.000 200.000 180.000 250.000 90.000 200.000 180.000 250.000 

 

 المقدمة الخدمات تحسين اتية، عبرالذ المداخيل تحقيق المزيد من أجل منھكذا و
 مسؤول على رأسھا يينتعالشساعة و مصالح تعمل بنظامإحداث  2013 سنة تقرر ،للمرتفقين
 سنة برسم االنجازات حصيلة تلخيص يمكن. والمداخيل وتحصيل النفقاتعمليات تنفيد  لتسھيل
  :يلي كما 2013
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تتبعال مؤشراتالمتخذة التدابير األھداف  اإلنجازات 

في  امتدرب 700 تكوين
 بالمعدات المرافق تزويد  النظامي التكوين إطار

 وتأھيل الالزمة التقنية
 بنايات؛ال

 المكونيناألساتذة  تكوين 
 تحسيسية حمالت تنظيم 

 وإعالمية

 المسجلين عدد

 حيث ،امتدبر 723
 االنجاز نسبة بلغت
103% 

في  متعلما 250 تكوين
  إطار التكوين بالتدرج

 المسجلين عدد
متعلما بمعدل  329
 %132بلغ  انجاز

 لفائدة المستمر التكوين
 وصانعة صانعا 1.400

(*) 
 ستفيدينالم عدد

 وصانعة  اصانع 981
(**) 

 2013المبرمجة برسم سنة  التكوينية الدورات معظم إنجاز تم حين في األلفية، تحدي برنامج انطالق عند الھدف ھذا تم تحديد(*) 
 .2012 سنة خالل

متنقلة تنتمي لھذه  اتوحد نظمتھا تكوينية دورات من المذكورة، معاھد 6 إلى ينتمون وصانعة، صانعا 136 (**) استفاد حوالي
  .المعاھد

 فيما 2014 سنة خالل اتخذتھا المعاھد التي التدابير أھم تلخيص يمكنمن جھة أخرى، 
 :يلي

  
المتخذة التدابير االنجاز نسبة المعاھد   

 مؤشرات
 التتبع

 االنجازات

 األساسي التكوين
 للشباب

 فنون الصناعة معھد
 بمراكش التقليدية

84% 

 عدد
تفيدينالمس  

 التكوين طريق عن امتدرب 101 وينتك
 النظامي.

 المھني التأھيل مركز
 الصناعة فنون في

 ورززاتبالتقليدية 

94% 
 عن امتدرب 226 منھم اشاب 335 تكوين
 عن امتدرب 109 و المھني التكوين طريق
 .النظامي التكوين طريق

 المھني التأھيل مركز
 الصناعة فنون في

 إنزكانبالتقليدية 

85% 
 عن امتدرب 236 منھم اشاب 286 وينتك

 عن امتدرب 50و النظامي التكوين طريق
 .المھني التكوين طريق

 الصناعة فنون معھد
 مكناسب التقليدية

81% 
 عن امتدرب 173 منھم اشاب 221 تكوين
 عن امتدرب 48و النظامي التكوين طريق
 .المھني التكوين طريق

 المھني التأھيل مركز
 ةالصناع فنون في

 - الرباطبالتقليدية 
 التقدم

 النظامي التكوين طريق عن امتدرب 72 تكوين 65%

 البرامج إعداد
مقاربة  وفق

 الكفاءات

 الصناعة فنون معھد
 مراكشب التقليدية

100% 

البرامج عدد

 .برامج 3إعداد 

 المھني التأھيل مركز
 الصناعة فنون في

 ورززاتبالتقليدية 

 .إعداد برنامجين 67%

 .برامج 7 إعداد %64 المھني التأھيل ركزم
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 الصناعة فنون في
 إنزكانبالتقليدية 
 الصناعة فنون معھد

 مكناسب التقليدية
 .برامج 5 إعداد 100%

 المھني التأھيل مركز
 الصناعة فنون في

 - الرباطبالتقليدية 
 التقدم

 .برامج 3 إعداد 100%

 اتفاقيات توقيع
 مع الشراكة
 المھنيين

 الصناعة فنون دمعھ
 مراكشب التقليدية

100% 
 عدد

 االتفاقيات
 الموقعة

 اتفاقيات 3 توقيع

 الصناعة فنون معھد
 فاسب التقليدية

 اتفاقيات 3 توقيع

 المھني التأھيل مركز
 الصناعة فنون في

 إنزكانبالتقليدية 

 واحدة اتفاقية توقيع

 الصناعة فنون معھد
 مكناسب التقليدية

 اتفاقيات 3 توقيع

 دورات تنظيم
 المستمر التكوين

 لصناعفائدة ال

 المھني التأھيل مركز
 الصناعة فنون في

 ورززاتبالتقليدية 

100% 
 عدد

 المستفيدين
 .وصانعة اصانع 194 تكوين

 الصناعة فنون معھد
 فاسب التقليدية

54% 
 عدد

ستفيدينالم  
 .وصانعة اصانع 370 تكوين

 

 :يلي فيما  2015 سنة برمجتھا برسمتمت  التي االجراءات وتتوزع
  

توقعةالم النتائجاألھدافالمعاھدالمتخذة التدابير  

 مردودال تحسين
 للمؤسسة الداخلي

 الصناعة فنون معھد
 بمراكش التقليدية

 المتدربين عدد ارتفاع
التدريب لفترة المستكملين  

  85% بلوغ نسبة    

 الصناعة فنون معھد
 فاسب التقليدية
 المھني التأھيل مركز
 الصناعة فنون في

 ورززاتبالتقليدية 
التأھيل المھني  مركز

في فنون الصناعة 
 بإنزكانالتقليدية 
 الصناعة فنون معھد

 مكناسب التقليدية
التأھيل المھني  مركز

في فنون الصناعة 
 التقدم بالرباطالتقليدية 

 المنتوجات جودةالرفع من  وصانعة اصانع 165 تكوين الصناعة فنون معھد التكوين تطوير
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 فيما للصناع المستمر
 االنتاج تقنياتب يتعلق

 والتسويق

 الصناع دخل وتحسين التقليدية مراكشب التقليدية

 الصناعة فنون معھد
 فاسب التقليدية

 .وصانعة اصانع 205 تكوين

التأھيل المھني  مركز
في فنون الصناعة 

 بورززاتالتقليدية 

 .وصانعة اصانع 105 تكوين

 الصناعة فنون معھد
 مكناسب التقليدية

 .وصانعة اصانع 230 تكوين

  

 الفالحة مجال في التكوين ومدارس معاھد 3.2.2    
 

 الفالحة مجال في التكوين معاھد 1.3.2.2 
 

 يتم مرافق 7 ما مجموعه الفالحة مجال في مستقلة بصورة المسيرة المرافق عدد يبلغ    
ھذه  وقد تطور حجم .للدولة العامة الميزانية تحويالت و ذاتية مواردواسطة ب أساسا ھاتمويل
  :التالي النحو على ،2013 و 2012 سنتي خالل المرتبطة بھا، نفقاتال كذاو مواردال

 (بالدرھم)

 المرافق
 النفقاتالمداخيل

2012 2013 2012 2013 

 50 833 282,59 35 273 443,70 32 743 641,59 23 504 550,63 الفالحية الثانويات مصلحة

 في المتخصصين التقنيين معھد
الميكنة الفالحية والتجھيز 

 القروي ببوقنادل 
2 322 298,68 2 141 375,96 2 122 924.32 2 030 716.51 

 1 092 362,50 1 559 089,46 1 459 446,08 1 433 695,59 تيفلتب الفالحي التقني المعھد

 7 130 903.15 7 313 184.35 1 740 285.46 1 972 856.46 بتمارة الحيةالف المدرسة

 للتقنيين الملكي المعھد
 المواشي تربية في المتخصصين
 بالفوارات

2 962 162.56 2 926 493.51 2 617 571.54 2 524 574.74 

 859.727,45 1 400.184,00 1.331.719,25 1.114.081,94 الشاوية الفالحي التقني المعھد

 ساحل الفالحي التقني المعھد
 بوطاھر

1 208 205,32 1 279 737,89 1 476 785,68 1 300 000,00 

 66 408 942,25 51 893 508,87 43 492 373,92 33 880 475,87 المجموع

  

 :2013 و 2012خالل سنتي  واإلعانات الذاتية الموارد تطور على تسليط الضوء 
 (بالدرھم)

 المرافق
 المداخيل

 الفائضاالعاناتالذاتية المداخيل
2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 الثانويات مصلحة
 الفالحية

- 50 000,00 28 860 000 17 150 000 21 973 282,59 18 073 443,70 

 التقنيين معھد
 في المتخصصين

 الفالحية الميكنة
539 798,68 216 875,96 1 782 500 1 924 500 - - 
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 القروي والتجھيز
 ببوقنادل
 التقني المعھد
 تيفلتب الفالحي

242 362,50 274 089,46 850 000 1 285 000 - - 

 الفالحية المدرسة
 بتمارة

41 921,67 - 1 390 000 1 920 000 5 698 981,48 5 393 184,35 

 الملكي المعھد
 للتقنيين

 في المتخصصين
 المواشي تربية

 بالفوارات

200 000,00 199 300,00 2 600 000 2 600 000 162 138,80 126 493,51 

 التقني المعھد
 الشاوية الفالحي

372 227,45 118 184,00 487 500 1 282 000 3 001 914,91 2 529 923,11 

 التقني المعھد
 ساحل الفالحي
 بوطاھر

126 785,68 29 737,89 837 500 1 250 000 243 919,64 - 

 044,67 123 26 237,42 080 31 500 411 27 500 807 36 187,31 888 095,98 523 1 المجموع
  

 بالنسبة 2013و 2012 سنتي بين الذاتية الموارد حجم انخفاض الوقوف على يمكن 
 باستثناء المرافق لجميع بالنسبة اإلعانات حجمفي  ارتفاعسجل  مقابل، وفي الالمعاھد لمعظم
 على مستوى التحويالت، حيث انتقلت انخفاضا عرف الذي الفالحية نوياتاالث مصلحة مرفق
 .40% في حدود تراجعا يعادل ما وھو درھم 17.150.000 إلى درھم 28.860.000 من

 
ھذه  خدمات جودة تحسينمن أجل  2013برسم سنة  نجازاتاإل أھم تلخيص يمكنو
 :التالي الجدول في المرافق

 
 السجناء الشباب: تكوين 

 
 السنة
 

 المتدربين عدد
المكونين

 الذين المتدربين عدد
امتحانھم تم

في طور  المتدربين عدد
 نالتكوي

 الذين المتدربين عدد
 التكوين غادروا

2012 467 241 175 51 

2013 322 129 174 19 

 

 :كفاءات مقاربة وفق التكوين برامج 
 
 بالتدرج التكوين برامج مالئمة وتحيين و بإعداد' الفالحية الثانويات مصلحة' مرفق قام

  .المستمر التكوين قطاع مع كةبشرا
 

 :على الشكل التالي 2014 سنة خالل اإلنجازات ومن جھة أخرى، تتوزع
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 : معھد كل على مستوى المكونين الطلبة 
 

 االنجاز نسبة االنجاز برمجالم العددالتكوين نوع المؤسسة
 %6 425 2 225 35 )1( كوين بالتدرجت  الفالحية الثانويات مصلحة
 المتخصصين قنيينالت معھد
 والتجھيز الفالحية الميكنة في

 ببوقنادل القروي

 
 
 
 البديل التكوين

135 130 96% 

 %145 131 90 تيفلتب الفالحي التقني المعھد

 %147 143 97 بتمارة الفالحية المدرسة
 للتقنيين الملكي المعھد

 تربية في المتخصصين
 بالفوارات المواشي

150 146 97% 

 الفالحي تقنيال المعھد
 الشاوية

130 125 97% 

 ساحل الفالحي التقني المعھد
 بوطاھر

115 112 97% 

 %822 787 96 )2(دبلوم  لنيل تكوين المجموع

 %7 247 3 012 42 )2( +)1(  العام المجموع

  

 : العمليات المنجزة 
 

اتذة ل  ةتأطيراألس رات خالل لطلب دريب فت وين الت د بالشركات والتك تفاد وق ذا  اس في ھ
 ؛امتعلم و ادربتم 1500 يحوال اإلطار

 
 : خالل من المستمر التكوينمستوى  تحسين 
  

 مديرية طرف من المنظمة المستمر التكوين دورات في ساتذة المكونيناأل مشاركة 
 ويونيو يناير في الفترة الممتدة بين الوزارة مستوى على والبحث والتكوين التعليم
 ؛2014

 
 االستغاللمجال  في الطلبة بتأطير المكلفين ساتذةلأل نيةتكوي دورات 4 تنظيم 

 الفالحي؛
 

 الموارد مديرية طرف بوقنادل منب التقني المعھدب للتكوين دورات 10 تنظيم 
 ؛موظفا بالوزارة و اإطار 400 لفائدةوذلك  الفالحة وزارةب البشرية

 
 المعاھد ساتذةأ بالكفاءات لفائدة المقاربة موضوع حول تكوينية دورات 4 تنظيم

 الفالحية؛
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 لمعھدالتابع ل القروي الشبابالمتخرجين من  عدادإل إيطالياب تكوينية دورة تنظيم 
 الفالحي؛ المجال في الشغل ميدانل بوقنادلب التقني

 

 للمعاھد؛ التحتية البنيات لتأھيل عمليات 
 

  :موازية أنشطة 
  

 التعليم طرف مديرية من اتنظيمھ يتم ثقافية سوسيو و رياضية أنشطة في المشاركة 
 البحث؛و والتكوين

 
 التربية لوزارة التابعة الدراسية المؤسسات تالميذ لفائدة تحسيسية أيام تنظيم 

  الوطنية؛
 
 فائدةل 2014برسم سنة  بمكناس للفالحة الدولي المعرض إلى زيارات تنظيم 

 ؛ والتالميذ ساتذةاأل
 
 ستقبالاللتأھيل و جھويةال مجالسال عقد من خالل الدولي والتعاون الشراكة تطوير 

 اإلفريقية؛ الدول وبعض فرنسا من بعثات أجنبية
 

تي ال لبرامجا مناسبة لمواصلة تنفيذ 2015برسم سنة  المرافق ھذه عمل برامج تشكل
 و بالتدرج، التكوينو األساسي التكوينب المتعلقة البرامجاألمر ب تعلق. وياإلنجازطور  في توجد
 اتفاقية بھا في ھذا المجال على ضوء القيام تم التياالستراتيجية  لدراساتا في إطار ذلك

 :التالية بالتدابير خصوصا األمر يتعلق و ،بالتدرج التكوين
  

 2015 سنةعمل  برنامج يتضمن إذ القروي الشباب لفائدة بالتدرج التكوين مواصلة 
 درھم؛ مليون 544, بمبلغ متعلما 9000 تكوين

 
 مكانياتاإل حدود في المتدربين واستقبال األساسي التكوين يخص مافي العرض تحسين 

 .للمؤسسات  االستعابيةالطاقة و البيداغوجية
  

 2015 – 2014 المبرمج برسم المھني الفالحي لتكوينا خريطة

 المھني التكوين مؤسسات
 الفالحي

 الشعب المستوى
 العدد

السنة 
االولى

السنة 
الثانية

 المجموع

 للتقنيين لملكيا المعھد
 تربية في المتخصصين

   بالفوارات المواشي
  
  

تقني 
متخصص

 الدواجن تربية
30 24 54 

تقني 
متخصص

 المجترة الحيوانات تربية
30 29 59 

تقني 
متخصص

 الحيواني األصل وذات الحيوانية نتوجاتالم جودة
30 23 53 
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 المھني التكوين مؤسسات
 الفالحي

 الشعب المستوى
 العدد

السنة 
االولى

السنة 
الثانية

 المجموع

 30 0 30 والماعز واألغنام األبقار تربية مؤھل
 المتخصصين التقنيين معھد
 الفالحية الميكانيك في

 القروية والتجھيزات
   ببوقنادل

  
  
  

 51 21 30 الفالحية التجھيزات تقني
 0 0 0 الفالحية الميكانيك تقني
تقني 

متخصص
 اإلليكتروميكانيك

30 22 52 

تقني 
متخصص

 المياه ترشيدو تدبير
30 26 56 

 الفالحي التقني المعھد
    تيفلتب

 102 42 60 زراعات متعددة - تربية المواشي  مؤھل
 63 33 30  )الماعز - األغنام - األبقار(تربية  تقني

   بتمارة الفالحية المدرسة
 61 31 30 زراعات متعددة - تربية المواشي  مؤھل
 52 22 30 البستنة علم تقني

 الفالحي التقني المعھد
 الشاوية

 تقني
 متعددة زراعات - تربية المواشي 

60 63 123 

 الفالحي التقني المعھد
 بوطاھر ساحل

 48 18 30 زراعات متعددة - تربية المواشي  مؤھل
 63 33 30 زراعات متعددة - تربية المواشي  تقني

 867 387 480 المجموع
 

 البرمجة؛ رصدھا من خالل يتم جديدة مھن تطوير 
 

 ءات؛بالكفا المقاربة إطار في جديدة متطورة برامج وضع 
 

 المھن وفق ما يمليه تطور سوق الشغل وظھور لتكوينجديدة ل برامج وضع مواكبة 
 الجديدة؛

 

 البنيات تحسين أجل من ةواإلداري البيداغوجية المباني تأھيل إعادة عمليات مواصلة 
 المتدربين؛ استقبال ظروف و التحتية

 

 القطاع؛ ھنييم مع الشراكة تطوير 
 

  تحسين قصد ھذه المرافق بعض إشارة رھن موضوعةال الفالحية األراضي تثمين 
 الذاتية؛ مواردھامستوى 

 

على مستوى الوسائل خصوصا  المرافقھذه  بعض في البيداغوجي التكوين أسس تأھيل 
 لتكوين ؛ل الجديدة برامجال تتطلبھا التيالتقنية  التجھيزاتو
 

المكلفين   نموظفيال و ساتذةلأل  ةوالتقني  ةالبيداغوجيالقدرات  تطوير على العمل 
 .البيداغوجي التأطيرب

   



2015مشروع قانون المالية لسنة   

 

 

 تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة                                                                           40
 

 

 للمھندسين الغابوية الوطنية المدرسة 2.3.2.2
 

  :التالي الشكل على 2013و 2012 سنتي خالل المدرسة ھذه ونفقات مداخيل تطورت
 (بالدرھم)

 2012 2013الميزانية طبيعة

 4.339.204,11 4.755.187,15 التسيير مداخيل

 5.897.033,95 4.101.176,34 االستثمار مداخيل

 238,06 236 10 363,49 856 8 المداخيل مجموع

 3.929.048,25 4.099.942,49 التسيير نفقات

 4.407.746,74 3.004.142,39 االستثمار نفقات

 794,99 336 8 084,88 104 7 النفقات مجموع

  

 فيما للدولة، مةالعا الميزانية تحويالت على أساسا الغابوية المدرسة مداخيل تعتمد
 .البحث مشاريع عائداتو الطلبةوإطعام  إيواء عائدات من المداخيل باقي شكلتت

  
 (بالدرھم)

 العملية طبيعة
 المبلغ

2012 2013 
 10.744,00 14.536,00  بةالطل معاشات
 - 150,00 عابرة وجبات
 280,00 10.400,00 السكنية البنايات كراء

 86.535,45 163.631,16 مداخيل اخرى
 69.900,00 - المداخيل المتعلقة بتكوين التدريب 

 655.244,66 2.591.469,99 فائض مداخيل التسيير
 1.097.033,95 551.176,34 االستثمارفائض مداخيل 

 3.331.363,49 1.919.738,06  المجموع

 :وھما أساسيين محورينحول  2014 و 2013 سنتي برسم اإلنجازات تتمحور
 

 المدرسة؛ مدخل وإعادة تھيئة البنايات إصالحو صيانة 
 

 على عالوة بالداخلية؛و بالمختبر الخاصةتلك و والبيداغوجية المعلوماتية المعدات اقتناء 
 الطلبة تكوين إطار في التطبيقية األشغال في المستعملة واألدوات التقنية المعدات تجديد

 المھندسين؛
 

 :تاليةھذه اإلنجازات في العمليات ال صوتتلخ
 

 : الداخلية بنايات إصالحوصيانة  
 
 ؛ 3 و 2و 1 لألجنحة الصحية البنايات وإصالح صيانة 

 
 التمريض؛ مرافق تھيئة 
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 المطبخ؛ وتوسيع تھيئة 
 
 الحاسوب؛ لمركز الالزمة المعدات اقتناء 

 
 الجغرافية؛ المعلوماتية نظمالو اإلحصائية البرامج شراء 

 
 بالمختبر؛ الخاصة كتلو البيداغوجية المعدات اقتناء 

 
 الالزمة؛ واألدوات التقنية المعدات شراء 

 
 العسكرية؛ و المدنية المالبس شراء 

 
 االستراتيجية ھاتالتوج تفعيل إطار في 2015 سنةبرسم  العمل برنامج يندرجو ،ھذا
 ،الفالحي والبحث للتكوين الوطنية ةاالستراتيجيالدراسة التي تم القيام بھا حول  المنبثقة عن

 و الفالحة وزير السيد رئاسة تحت بالراشدية المنعقد االجتماع على إثر اعتمادھا تم التيو
 تالميذ عدد رفع منال ينتظر الدراسةوحسب ھذه  .2013 أكتوبر 30 بتاريخ البحري الصيد

 عبر إضافة التخصص مجاالت تنويع عن طريق امتخرج 55نحوب الغابوية الوطنية المدرسة
 األخضرالمغرب  مخطط أھداف تحقيق في المساھمةمن ذلك ھو  الھدفى ويبق .جديدة شعب
 األحواض تھيئةو المحلية والمنتوجات غير الخشبية الغابوية المنتوجات في التخصص( ةللفالح

 برنامجخاصة باللا التكوين أھداف كذاو ، ..)التربةالمحافظة على و المياه ترشيدو المنحدرة
 المحمية المساحات( الطبيعية الموارد تدبيرو الغابوية توجاتالمن تثمين( الغابوي الوطني

  ...)).األسماك زراعةو الصيد أماكنو
 

 :2015سنة خالل التالية  عملياتالانجاز من المقرر الغاية، لھذه 
  
  تشييد المباني الجديدة؛ 

 
 وإعادة تأھيل المباني القائمة؛  تھيئة 

 
 ؛ أتعابراسات ود 

 
 ؛ معداتالشراء  

 
 عربات؛لشراء ا 

 
  مصاريف أخرى متعلقة باالستثمار. 

   



2015مشروع قانون المالية لسنة   

 

 

 تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة                                                                           42
 

 

  معاھد ومراكز التكوين في مجال الصيد البحري4.2.2 
 

 2009صاحب الجاللة في أكتوبر  عرضت أمامالتي  إستراتيجية " ھاليوتيس"أكدت 
إذ نصت ھذه الصيد البحري.  تأھيل قطاعلأساسية دعامة ك الموارد البشريةعلى أھمية 

من بين باعتباره "تعزيز المؤھالت و تحسين جاذبية المھن"  محوراعتماد  على ستراتيجيةاإل
  .عالقطا تطويرعليھا  التي يقوم األساسية الركائز

  

مرافق الدولة المسيرة التي تشتغل في إطار  ،مؤسسات التكوين البحريتضم وھذا 
وجيا للصيد معھد التكنولو لصيد البحري بأكاديرالمعھد العالي لكال من  ،مستقلة ورةبص

  .العرائش والحسيمةوأسفي وطان طان و البحري بالعيون
 

  :التاليعلى الشكل  2013و 2012مرافق برسم سنتي ھذه الومداخيل  نفقات وزعتوت
   

 (بالدرھم)
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

  مستقلة
2012 2013 

 المداخيل لنفقات ا المداخيل النفقات
 لوجيا للصيد البحريومعھد التكن

  بالحسيمة
  التسيير -
  اإلستثمار -

  
3 567 251,22 

627 927,51 

  
  

4 507 813,52 

893 428,07 

  
 

3 397 086,34 

384 804,36  
  

  
  

4 230 668,46 

623 294,80 

 البحري للصيد لوجياوالتكن معھد
  بالعرائش

  التسيير -
  اإلستثمار -

  
4 058 935,66 

5 470 712,69 

  
6 164 604,27 

6 159 079,92 

  
  

3 480 739,06 

459 254,40  

 

  
4 148 076,17 

667 043,65 

 البحري للصيد لوجياوالتكن معھد
  بأسفي

  التسيير
 اإلستثمار

  
5 142 681,13 

1 099 627,50 

  
  

5 891 983,01 

2 423 951,44 

  
5 096 912,90 

439 007,60  

  
  

5 751 981,54 

2 266 168,34 

 البحري للصيد لوجياوالتكن معھد
  بأكادير

  ييرالتس -
  اإلستثمار -

  
4 411 483,80 

317 044,57 

  
  

5 480 244,52 

7 519 680,90 

  
5 151 739,33 

697 604,91  

  
  

6 271 850,48 

7 829 893,75 

 البحري للصيد لوجياوالتكن معھد
  طان طانب

  التسيير -
  اإلستثمار -

  
  
  

4 103 727,67 

198 573,59 

  
  
  

5 541 493,44 

2 412 458,68 

  
  
  

3 973 675,02 

234 932,69  

  
  
  

5 299 862,84 

2 470 159,87 

 البحري للصيد لوجياوالتكن معھد
  العيونب

  التسيير -
  اإلستثمار -

  
5 407 877,08 

821 378,59 

  
  

6 061 289,08 

1 389 714,11 

  
4 621 733,93 

722 180,79  

  
  

6 003 412,00 

1 568 335,52 

 31.705.851,49  26.691.956,56 33.647.427,84 25.721.886,58  مجموع التسيير

 15.424.895,93  8.535.264,45 20.798.313,12 2.937.784,75  مجموع اإلستثمار
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البحري إلى في مجال الصيد تھدف برامج عمل مؤسسات التكوين  2015بالنسبة لسنة 
 نزيلتكذا حاجيات القطاع و معلنظام التكوين  ةالمستمر مالئمةالو تحسين التسيير الداخلي

 الخصوص:ھذا يجية "ھاليوتيس". وتھم اإلجراءات المبرمجة باسترات
  

معاھد التكنولوجيا مد خاصة بوتنفيذ استراتيجية متوسطة األ عداداعتماد مشروع إ 
 ؛ ومجاالت التطور المتوخاة ، مع تحديد األھدافللصيد البحري

 
 وتحديث أسطول أھيلتبرنامج  دعممن خالل  يصيد البحرالمھنة  مواصلة مواكبة 

  ؛وتدريب الصيادينوكذا عمليات تكوين  الصيد الساحلي والتقليدي
 
 البحر؛ داخلفي مجال السالمة والبقاء على قيد الحياة  كوينتطوير الت 

 
 الحصول على من أجلللبحارة والضباط بالنسبة  خدمةالتكوين في طور التعزيز  

المصادق عليھا من  1995 لسنةاالتفاقية الدولية  تنص عليھا شھادات السالمة التي
 ). (STCW pêcheمراقبةوال التكوين معاييرتحدد  يوالت  ،طرف المغرب

 
إدماج شباب  بھدفبمعھد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون  يةتكويندورات برمجة  

 ؛لجنوبية في مھن الصيد التقليدياألقاليم ا
 
 ؛وفق مقاربة الكفاءات نالتكوي مواصلة تطوير 

 
 ؤطرين؛تطوير تكوين الم 

 
 .تنفيذ إستراتيجية "ھاليوتيس"في إطار  التكوينب التدابير المتعلقة نزيلدعم ت 

 
  التي تعمل في مجال الطاقة والمعادن المدارس 5.2.2 

  
  مدرسة المعادن بمراكش 1.5.2.2 

 
ذلك أن الميزانية العامة،  برسمالمدرسة من إعانات الدولة  ھذه مداخيلتتكون مجمل 

 ويبقى، ذاتيلتحقيق تمويل  تؤھله ذاتيةفير موارد والمرفق ال تمكنه من ت بيعة تدخل ھذاط
 .رھينا بانخراط الموارد البشرية، وذلك من خالل تحفيزھا المرجو الوضعتغيير 

  
على  2013و 2012توزع مداخيل و نفقات مدرسة المعادن بمراكش برسم سنتي 

  الشكل التالي:
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 (بالدرھم)
2013  2012 نيةطبيعة الميزا  

3 757 117,29  3 512 213,76  مداخيل التسيير
1 923 815,39  800 287,13  مداخيل اإلستثمار
3 757 117,29  4 312 500,89  مجموع المداخيل
3 368 969,51  3 356 271,47  نفقات التسيير
484 584,00  256 471,74  نفقات اإلستثمار
3 853 553,51  3 612 743,21  مجموع النفقات

 

تحقيق األھداف  على، انصب برنامج عمل ھذه المدرسة بالخصوص 2013ل سنة خال
  التالية: 

 
 ضمان استمرار الخدمة عن طريق تسديد فاتورات المصاريف؛ 

 
 تحسين ظروف إقامة الطلبة من خالل عمليات تجھيز وصيانة الداخلية؛ 

 

ونين؛ وذلك حاجيات الطلبة والمكلتلبية لعمل والتحصيل بالمختبرات تحسين ظروف ا 
أفران للتجفيف  واقتناءwifi ونظام من خالل تجھيز مرافق الداخلية بشبكة األنترنت 

  مختبر الكيمياء؛خاصة ب
 

 بإنجاز العمليات التالية: 2014فيما تميزت سنة 
  

تسديد الفاتورات الخاصة باستمرار الخدمة والمتعلقة  بالمصاريف الثابتة (الماء  
ع الغيار...) وصفقات اإلطار (الحراسة وتأھيل المساحات والكھرباء والمحروقات وقط
 الخضراء) وإطعام الطلبة؛

 

 ؛معالجة الخامات المعدنية مختبر لفائدة بعض التجھيزاتاقتناء  
 

 تجھيز الداخلية باأللواح الشمسية؛ 
 

 تجھيز حجرات الدروس بالمعدات التقنية البيداغوجية الحديثة؛ 
 

 اقتناء الحافالت؛  
 

  عم ومطبخ الداخلية؛تجديد مط 
 

 تنظيم دورات التكوين المستمر. 
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والمتعلقة عموما  2015يبين الجدول التالي عمليات وأھداف برنامج العمل برسم سنة 
  بتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين: 

  

 األھداف المسطرة النتائج المتوقعة

الحرص على استمرار الخدمة نقص في التكلفة مع 
سةونظافة المؤس  

صفقة النظافة  إحكام بنودوإبرام   

الحفاظ على جودة الخدمةنقص في التكلفة مع   إبرام صفقة إطعام الطلبة 

رونق البناياتالحفاظ على صيانة وال ترميم وتحديث المدخل الرئيسي لإلدارة وبھو  
 مبنى الدراسات

 طالء جدران غرف وممرات مبنى الداخلية تحسين ظروف إقامة الطلبة

حافظة على مستوى تكوين جيدالم تعليميةمعدات تقنية و اقتناء   

لموظفين وتكليف اتسھيل إدماج الموظفين الجدد 
الخلففي إطار إعداد  بوظائف جديدة  القدامى  

 الرفع من وتيرة التكوين المستمر

 

  وجدة –التطبيقية للمعادن بتويسيت  المدرسة 2.5.2.2 
 

لدولة برسم الميزانية العامة وفائض المداخيل عن انات اتتكون مداخيل المدرسة من إع
. ھذا وال تتوفر المدرسة حاليا على إطار قانوني الماضيةاألداءات الفعلية خالل السنة المالية 

يمكنھا من تحقيق مداخيل ذاتية تساعدھا على دعم مواردھا. غير أنه وباالعتماد على مؤھالتھا 
بمقدور المدرسة تقديم افيا واإللكتروميكانيك سيكون وغرالمادية والبشرية في مجاالت الطوب

  خدمات للغير مؤدى عنھا.
 

  :2013و 2012تطور مداخيل ونفقات المدرسة برسم سنتي 
 (بالدرھم)

2013  2012   الميزانية طبيعة

5.000,00  5.000,00   مبرمجةمداخيل غير 

2.830.000,00  2.830.000,00   إعانات التسيير

0,00  1.190.000,00   إعانات االستثمار

929.121,99  1.087.579,86  التسيير -فائض السنة السابقة 

1.432.489,27  1.360.739,59  اإلستثمار ‐ السابقة السنةفائض

5.196.611,26  6.473.319,45  مجموع المداخيل بالدرھم

4.635.151,87  3.372.708,19  مجموع النفقات بالدرھم 
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المقدمة من لتحسين جودة الخدمات  2013خذة برسم سنة اإلجراءات المتيمكن تلخيص 
 الجدول التالي:خالل 

 
تتبعال مؤشراتالمبرمجةالتدابير األھداف  اإلنجازات 

  تحديث البرامج ‐التكوين جودة تحسين
  
تشييد ورشة -

 ميكانيكية
 

معدل تحيين البرامج
   
   

 الطاقة االستعابية

80% 
 
 

100% 

 %100 معدل اإلنجازارتشييد جدالمدرسة أمن ضمان
المحيطعلى المدرسة انفتاح

  واالقتصادي االجتماعي
لتعاون ا اتتوقيع اتفاقي
 %50  تي تم تنفيذھايات المعدل االتفاق والشراكة

التقنية  لمعداتتجديد ا
 التربوية

شراء اآلالت 
واألجھزة الحديثة

 %50 التكنولوجي مواكبة التقدم معدل

 
 :فيما يلي 2014 نسبة لسنةبالعمل الخطة  وتتمثل

 
  وحدات جديدة؛ حداثإب كوينالتحسين جودة ت 

 
  ؛الھيدروليكية المعداتمن خالل اقتناء  بيداغوجيةال تجھيزاتتجديد ال 

 
من و متر مربع)  540بمساحة ( كوينالت بعض مرافق قسم تأھيلاالنتھاء من صيانة و 

 .مل) 526من الحديقة ( بجزء معابرلابناء الغرس و
  
  :2015 برسم سنةالجدول أدناه إجراءات وأھداف برنامج العمل  وضحوي ھذا

  
 األھداف والنتائج اإلجراءات المبرمجة

  تحسين جودة التكوين مواصلة

قسم  بعض مرافقترميم وإعادة ھيكلة و إصالح

 التكوين

  ج تقنيين في مستوى متطلبات سوق الشغلتخر

 فضاءات التكوين أھيلت

 المدرسة على محيطھا السوسيو إقتصادي انفتاح عقد شراكات مع الخواص

 عصرنة التجھيزات لمواكبة التقدم التكنولوجي التقنية التربويةتجديد التجھيزات 

 توظيف إداريين ومكونين
تأطير جيد وتعويض المحالين على معدل  تأمين 

 المعاش
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  المدرسة الوطنية لإلدارة 6.2.2
 
% من إجمالي 13.51إذ تمثل حوالي  ،وارد الذاتيةالمھذه المدرسة من  مداخيلتكون ت

ويرجع ذلك لكون ، 2012 خالل سنة% 35.36 بمقارنة  2013 سنة خالل مداخيلال
حيز  االندماج مع المعھد العالي لإلدارة دخول مشروع مرحلة انتقالية قبلبمر تالمدرسة 

  للدولة. الميزانية العامة برسمالمقدمة  اإلعانات ھذا اضافة إلى، التنفيذ
   
  :2013-2012 تيسنرسم والنفقات ب مداخيلال الجدول التالي تطور يمثلو

 
 (بالدرھم)

 2013 2012 الميزانية طبيعة
 771.250,00 2.698.524,54 المداخيل الذاتية
  3.932.000,00 3.932.000,00 إعانات التسيير

  1.000.000,00  1.000.000,00 إعانات االستثمار
  250,00 703 5  524,54 630 7 مجموع المداخيل
  5.968.603,65  5.273.794,72 نفقات التسيير

  510.635,70  576.901,20 نفقات االستثمار
 239,35 479 6  695,92 850 5 مجموع النفقات

  
  :يفي ما يل 2013سنة المالية برسم الاإلنجازات ھذا وتتمثل أھم 

  
 ؛ لمعايير الدوليةا وفق كوينللت قاعةوتجھيز  أھيلت 

 
 ؛ موميةالع اتالسياسمركز  إعادة تأھيل 

 
 ؛تكوينية مؤدى عنھاتنظيم عدة دورات  

 
 بتأطير من خبراء مغاربة وأجانب؛  ندوات وأيام دراسية و مؤتمراتتنظيم  

 
 ؛ تنظيم دورات تكوينية مجانية في إطار التعاون بين المغرب وفرنسا 

 
 الموظفين بالمدرسة. اشتغالتحسين ظروف  

 
  مومية:لمدرسة الوطنية للصحة العا. 7.2.2

 

 تاريخب" الرسمية الجريدة" فينظام أساسي جديد  إصدارب 2013 تميزت سنة
 اإلنجازات كزترتوھذا . موميةالمدرسة الوطنية للصحة العمجال عمل  طرؤي 27/05/2013
  :حول السنة نفس خالل المدرسة حققتھا التي
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- 2012برسم موسم الق فوج جديد إطو 2013- 2011تسليم الشواھد لخريجي الفوج  
  ؛"الصحة العمومية"أوبئة  و "الصحة ؤسساتم "تدبير: بالنسبة لشعبتي ،2014

 
تنظيم دورات في التكوين المستمر على المستوى الوطني والدولي، ويتعلق األمر على  

أخالقيات ومبادئ الممارسة  بتنظيم لقاء تكويني لفائدة أطر المدرسة حول صالخصو
الصحة العمومية، وذلك في إطار مشروع التعاون بين المدرسة ومعھد الطب في مجال 
 االستوائي.

 
 بإنجاز التدابير التالية: 2014النصف األول من سنة  تميز من جھة أخرى،

  
 "الصحة ؤسساتم "تدبير: بالنسبة لشعبتي 2014-2012تسليم الشواھد لخريجي الفوج  
  ؛"الصحة العمومية"أوبئة  و
 

  ات شعبة "صحة األسرة" و" الصحة المجتمعية"؛ھندسة وحد 
 

  ؛أوبئة الصحة العمومية"الصحة" و" تمراجعة ھندسة شعبتي "تدبير مؤسسا 
 

  إعداد ندوة دولية حول "الصحة اإللكترونية"؛ 
 

  اطالق سلسلة الحوارات حول الصحة العمومية بتعاون مع المنظمة العالمية للصحة؛ 
 

  ات المدرسة الوطنية للصحة العمومية؛اطالق دورة جديدة من سلسلة ندو 
 

إعداد مكونات شعبة جديدة حول "طب الطوارئ" منسجمة مع اإلستراتيجية القطاعية  
  ؛2012-2016

 
إنجاز مجموعة من أنشطة التكوين المستمر على الصعيد الوطني والدولي، وذلك  

  بموجب اتفاقية التعاون والشراكة مع الھيئات الوطنية والدولية؛
 

 ؛في مجال الصحة العموميةعن بعد ث أول تكوين إحدا 
 

 إعداد مجموعة من مشاريع األبحاث. 
  

النصف الثاني  خالل في مجال الصحة التوثيقمركز أنشطة  فقد ھمتفي نفس السياق، 
  :أساسا العمليات التالية 2014والنصف األول من سنة  2013من سنة 
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ب حديثة النشر واالشتراك في إغناء وتطوير مركز الوثائق الصحية باقتناء كت 
الدوريات حول الصحة العمومية وعلم األوبئة باللغة فرنسية واالشتراك في قاعدة 

 ؛ةالبيانات اإللكترونية المتعلقة بعقلنة وتدبير الصح
  

تمكين األساتذة الدائمين والمؤقتين وكذلك المشاركين في ماستر المدرسة الوطنية  
حة العمومية وعلم من التغطية المعلوماتية في مجال الصللصحة العمومية من االستفادة 

 األوبئة الصحية.
 

 على الخصوص المحاور التالية: 2015برنامج العمل برسم سنة سيھم ھذا و
  
وھي مجلس المؤسسة واللجنة  إحداث ھيئات لإلدارة الجماعية :على مستوى التنظيم 

الماستر واإلجازة منظومة  اسة وفقنظام للدر ، وكذا إحداثاللجنة البيداغوجيةالعلمية و
، مع االحتفاظ بدورة التكوين الحالية لمدة سنتين (دورة التكوين في الصحة والدكتوراه

العمومية والتدبير الصحي). فضال عن إحداث أقطاب لالمتياز في مجال التكوين 
 والبحث وذلك بشراكة مع الجامعات ومؤسسات التعليم العالي؛

  
: إعطاء االنطالقة الفعلية لشعبة صحة األسرة لتكوين األساسيعلى مستوى تحسين ا 

سنة والصحة المجتمعية وإحداث ماستر للصحة العمومية باللغة اإلنجليزية مع بداية 
الشرق  على مستوى منطقة باإلنجليزيةبھدف استقطاب الطلبة األجانب الناطقين  2015

سنة اإلنجليزية مبرمج برسم  لتدبير باللغة، وتحضير ماستر في اإفريقيااالوسط و
 وأول إجازة مھنية وكذا نظام دكتوراه بشراكة مع الجامعات المغربية والدولية؛ 2016

 
إنشاء بوابة إلكترونية وإطالق مجموعة من  :تطوير التكوين المستمرعلى مستوى  

، تذر بعضھا ذات إشعاع وطني ودوليعلى أعلى مستوى دورات التكوين المستمر 
تطوير محتوى الدروس الدولية في تية لھذا المرفق. كما سيتم العمل على مداخيل ذا

لتكوين المستمر لفائدة أطر وزارة جنوب و تنظيم عدة دورات ل-إطار التعاون جنوب
 ؛ )مدراء المستشفيات ومسيرو المصالح....(الصحة 

 
بجرد  تعنى نصف سنوية جريدةمن خالل إصدار  مركز التوثيق الصحي دعم أنشطة 

ذات المنشورات الجديدة  صدرمن خالل لمركز ل المعلومات حول المراجع المكتبية
مجال شھرية للرصد العلمي في  جريدة، وإصدار موميةبتخصصات الصحة الع الصلة
العديد من على المستوى العالمي حول المقاالت التي نشرت آخر  تعرض األوبئة

  ؛)للمجالت المختارة األمراض (تحليل منھجي
 
 أوفي مجاالت تخصص المدرسة إما بمبادرة من األساتذة الباحثين  األبحاث يرتطو 

على الصعيد سواء  ،و ھيئات صحية أخرى عامة أو خاصةأ بطلب من وزارة الصحة
قيمة على  وأعلى خبرة األساتذة الباحثين  عتمادباالإما  الوطني أو الدولي، وذلك
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 رفيع امنشور 20حوالي بھدف إصدار تم ابتكارھايالتي  الخالقةمشاريع األبحاث 
 .2015 سنة ابتداء منسنويا المستوى 

 
  قسم استراتيجيات التكوين 8.2.2

 
الخدمات المقدمة  المتأتية من من المداخيل الذاتية أساسا تتكون ميزانية ھذا المرفق

 فائض سنة احتسابدون  2013مداخيل سنة من إجمالي ال %57 وھو ما يمثل(رتفقين للم
  .العامة يزانيةالمبرسم  إعاناتكذا ، و)2012

 

  : 2013و 2012برسم سنتي  ھذا المرفقتطور مداخيل ونفقات  ويبين الجدول التالي
  

 (بالدرھم)
الميزانية طبيعة  20122013 

 3.351.640,002.043.640,00المداخيل الذاتية

 1.500.000,001.500.000,00تاإلعانا

ائض مجموع المداخيل دون احتساب ف
ميزانية السنة السابقة

4.851.640,00 3.543.640,00 

 3.198.119,122.883.347,64مجموع النفقات

  
، إذ انتقلت 2013و 2012ما بين سنتي  %40يالحظ انخفاض المداخيل الذاتية بنسبة 

على مستوى النفقات التي سجلت انخفاضا سلبا درھم وھو ما انعكس  مليون 2إلى    3,35من
  ، في حين ظلت تحويالت الميزانية العامة ثابتة خالل نفس الفترة. %10بمعدل 

  

فيما يخص اإلنجازات العينية، تجدر اإلشارة إلى أن ھذا المرفق يستقبل سنويا أعدادا 
من  استغالل البنية التحتية المتوفرة والمكونة أساسا من خاللھامة من المتدربين والمحاضرين 

قاعات صغرى ومطعمين أحدھما كبير واآلخر  6رتين ووقاعتين كبي اغرفة ومدرج 73
 186يوما من التكوين من خالل  370حوالي  ،2013برسم سنة وقد أنجز القسم . طمتوس
  منھم استفادوا من االيواء. 7.490متدربا  17.680، كما استقبل أزيد من عملية

  

مع اإلدارة  اقيةاتفعقد  أھمھا كان كذلك بتوفير مجموعة من الخدمات قام المركز وقد
، فضال عن عمليات شراء المعدات المستفيدين تغذيةتعلق بتربية الوطنية المركزية لوزارة الت

  ، وذلك لتحسين ظروف االستقبال والعمل بالمرفق.مراقبةالصيانة والوجھيز تالو
 

 مديرية تكوين األطر اإلدارية والتقنية 9.2.2
 

 فائدةل كوينخدمات الت الناجمة عن عائداتت أساسا من اإليرادا المديريةتتكون موارد 
الجماعات حصة المرصد ألمور خصوصية "الحساب مساھمة من ، وترابيةال جماعاتال

  ".القيمة المضافةعلى ضريبة العائدات  منالمحلية 
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سنة مقارنة مع  2013 خالل سنة ملموسا اتطور ھذا المرفق مداخيل وقد شھدت
زيادة بأي  درھم 108.937.291,71إلى درھم  74.051.547,59من  حيث انتقلت ،2012
ھذا المرفق ونفقات  مداخيل وتتوزع. ترابيةال جماعاتال، وذلك بفضل مساھمة %47قدرھا 
  :على النحو التالي 2013و  2012 سنتي بين

 
  (بالدرھم)

الميزانية طبيعة  2012 2013 
 0 180.000,00ذاتيةالمداخيل ال
 الجماعات حصة" ترابيةال جماعاتمساھمة ال

"القيمة المضافة على ضريبةال عائداتمن المحلية 
0 55.000.000,00 

 74.051.547,5953.757.291,71 المرحلالرصيد  

 74.051.547,59 108.937.291,71مجموع المداخيل

 20.294.255,88 50.070.115,55مجموع النفقات

  
- 2011(برسم الفترة الستراتيجية ھا اتنفيذ خطت 2013سنة المديرية  ھذه واصلت كما

 منترابية ال جماعاتال فائدةالقدرات وتنمية المھارات لتعزيز و بھدف التكوينوذلك ) 2015
 خالل:

  
  سال؛و كندر ايموزارو وجدة كل من فيالتكوين المعمول به  مخططمواصلة تطوير  

 
  ؛ليينالمنتخبين المح لفائدة ومختلف اللقاءات والمنتديات المؤتمرات تنظيم 

 
 العامين لفائدة الكتاب( المحلي على المستوى مجاالت العمل حولالتكوين  برامج ظيمتن 
 تكنولوجياو البيئة حمايةوالتعمير و الحضري نقلوال المدنية الحالةوالعاملين ب لبلدياتبا

 )؛والصفقات العمومية..... اتيالمعلوم
 

  ؛مة الترابيةلحكاعلى مستوى اللتنمية  كإطار اعتماد مقاربة النوع 
 

  ودوليا؛ وطنيا والمدارس العليا الجامعاتب األكاديمي للتكوين الدعم تقديم 
 

بأنشطة  المتعلقة والمراجع الوثائق مختلفبو تربوية حقائبب الترابية الجماعات مد 
  ؛التكوين

 
 لتوظيفباريات ام تنظيمأثناء  والجماعات الترابية الداخلية وزارة ھياكل دعم 

 .المھنية فاءةالك وامتحانات
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مشاركا من االستفادة من أنشطة المديرية بمعدل  14.975تمكن  وعلى الخصوص، فقد 
  يوم/شخص/تكوين. 6.493.764يوما من التكوين والتحسيس أو  1.172

  
 : 2013ويلخص الجدول التالي أنشطة التكوين والتحسيس المنجزة خالل سنة 

 

 المواضيع
عدد 

 المشاركين
 عدد أيام التكوين

 أو التحسيس

عدد 
 األشخاص/ألياما

  التكوين
 83064 53.120 الحكامة الترابية‐1

القدرات  تعزيزووالتحسيس  التوعية دورات ‐2
الجماعات الترابية فائدةل

2.507 48 120.336 

حديثا  لتحقينالم كوينوت إدماجبرنامج ‐3
 جماعات الترابيةلبا

874 174 152.076 

يز القدرات وتنمية وتعز كوينبرنامج الت‐4
المھنية  وحداتستھدف الي ذيالمھارات ال

 المحلية
7172 834 5.981.448 

 3.59252 186.784النوع مقاربة اعتماد‐5

 ‐ ‐‐التكوين األكاديمي‐6

مباريات في تنظيم  المساھمةو/أو  تنظيمال‐7
وامتحانات الكفاءة المھنية التوظيف

‐ ‐ ‐ 

 14.975 1.172 6.493.764 المجموع العام

 

  المعھد الوطني للتھيئة والتعمير 10.2.2
 

المرحل برسم السنة الرصيد موارد المالية للمعھد الوطني للتھيئة والتعمير من ال شكلتت
مقارنة مع  2013 سنة برسم لمداخيل% من إجمالي ا7إذ تمثل المداخيل الذاتية (من و الماضية

 إنجاز من المتأتيةالخدمات  عائداتلمداخيل من ھذه ا و تتكون ).2012 سنة برسم% 22
 كوينبرمجة وتنفيذ دورات التوتصميم  منكذا و ھيئة والتعميرالدراسات والبحوث في ميدان الت

  .المنشورات إصدارو المستمر
 

 :2013و 2012 سنتيبرسم تنفيذ الميزانية  تطور يبين الجدول التالي
  

  (بالدرھم)
الميزانية طبيعة  20122013 

 3.617.700927.560 المداخيل الذاتية                    

التسيير  إعانات  700.0000 

اإلستثمار إعانات  00 

 12.503.114,5612.279.745,53 ترحيل الرصيد

 16.820.814,5613.207.305,53 مجموع المداخيل
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مضاعفة وتنويع الدراسات 
مع الحرص على والبحوث 

 االنسجام بين مكوناتھا

إنجاز الدراسات المتعلقة بالتھيئة 
الراغبة  المؤسسات والتعمير لفائدة
  ي ذلكف

 موميةالمؤسسات العو اإلدارات
والسلطات المحلية وھيئات القطاع 

الوزارة الوصية و الخاص 
 .الخارجية ومصالحھا

 

 

عدد الدراسات 
 المنجزة

 
 
 
‐ 

تحسين جودة الخدمات المقدمة 
 مكتبة المعھد لمرتادي

  
مضاعفة عدد الكتب والوثائق 

 المعھدبمجال عمل المتعلقة 
 

قين بعين أخد مقترحات المرتف
  االعتبار 
 

 الرفع من مبيعات المراجع

  
  عدد الكتب المقتناة

  
 

عدد المقترحات 
  المتوصل بھا

 
لتي عدد المراجع ا
بيعت

 
تسلم  إقتناء المراجع و

 مقترحات جرد و
 المرتفقين

 
  :الخصوص، على 2014برسم سنة  قيد االنجاز توجدالتي  ھذا المرفق عملياتتھم 

  
ة ئلى دبلومات في مجال التعمير وتھيجديدة للحصول ع كوينيةدورات ت واعتمادخلق  

في  اهوالتعمير ودكتور التھيئةسلك عالي في و (إجازة مھنية في التعمير 1التراب
  )؛التعمير والمجال الترابي حكامةو التعمير

 
أسالك تكوين في إطار تنظيم  ذاوك المھنيينلفائدة المدى قصيرة  يةتكويندورات تنظيم  

  ؛التعاون برامج
 
 التھيئةمي والتقني ذات عالقة بالتعمير والعل ثر والبحيالتطوفي ميدان إنجاز دراسات  

  ؛الترابية
 
  . واإلنجليزيةالفرنسية و عربيةلغة الللمعھد بال الموقع اإللكترونيھيكلة  إعادة 

 
 :التالية العملياتإلى إنجاز  2015سنة  خالليتطلع المعھد ھذا و

 
المعبر عنھا في  الحتياجاتاتلبية الھادف لتربوي البرنامج العيل وتف نزيلت مواصلة 

 ؛01- 00 رقم لك طبقاً للقانونذيم التعليم العالي وظإطار اإلصالح الشامل المتعلق بتن
 

                                                            
 2.1336المتعلق بالتعليم العالي ومقتضيات المرسوم رقم  00-01مھام المعھد الوطني للتھيئة والتعمير بموجب القانون  عالقة مع إعادة تحديد  1  

  . 2013يونيو  20بتاريخ 



2015مشروع قانون المالية لسنة   

 

 

 تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة                                                                           55
 

 

ولي الوزارة ؤمسدة أطر وئدورات التكوين المستمر لفا رامج وإنجاز ب مواصلة 
  ؛الوزارة ھذه اختصاصي نطاق فاعلين فالوكل التابعة لھا الخارجية  مصالحوال
 

الدراسات االقتصادية والقانونية المطبقة في مجال  حولبرنامج التكوين تنفيذ مواصلة  
  البناء واإلسكان لفائدة الفوجين الجديدين بالمعھد؛

 
مراكز و التظاھرات العلمية بتعاون و شراكة مع المنظمات الوطنية والعالمية  تنظيم 

  .التكوين والبحث
 

تكوين  ةاأدلمعھد ا الرامية إلى جعل ،ات الوزارة الوصيةھٍة أخرى وتطبيقاً لتوجيھمن ج
وسائل البكل   التزودعلى  2015سنة خالل  ھذا المرفقيسھر س ،أطر على أعلى مستوى

. في أحسن الظروف نشطتهأ مواصلةنه من يتمكلالالزمة  التربوية تجھيزاتوال واألدوات
 : ويتعلق األمر ب

  
  ؛دكتورة) و ماستر واألكاديمي المعتمد (إجازة تكوين ال 

 
  ؛مستمرالتكوين التنظيم برامج ودورات  

 
  ؛التعمير إنجاز دراسات وبحوث في مجاالت التھيئة و 

 
  ؛تنظيم تظاھرات علمية 

 
 .علميةال المؤلفاتوتوزيع  إصدار 

 
  كي لتكوين أطر الشبيبة والرياضةالمل المعھد  11.2.2

 
ً خالل السنتين األخيرتينللمعھد  الذاتيةعرفت المداخيل   انتقلتحيث  ،تطورا ملحوظا

أي بنسبة نمو  ،2013مليون درھم سنة  9.48 نحو إلى 2012مليون درھم سنة  4.46 من
 المقدمةالخدمات  جودةتحسين  عن الناجم توسيع وعاء المداخيل بفضل وذلك %112 تناھز

ال سيما على مستوى المركز الوطني  والتغذيةتحسين ظروف االستقبال أساسا  التي تھمو
  .للرياضة موالي رشيد

 
   :2013و 2012 برسم سنتيوالنفقات  مداخيلتطور تنفيذ ال لجدول أدناها يبين
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 (بالدرھم)

  
لخدمات المقدمة اجديد لتسعير مقرر  في تنفيذ 2013 سنة خاللالمعھد  شرعقد ھذا و

والطابع الغير المادي  لخدمة المقدمةا وطبيعةالقيمة الحقيقية  االعتبار بعينمعايير تأخذ وفق 
 برسم الميزانية العامة للدولة التحويالتحجم إلى انخفاض  ذلك أدى وقد .للخدمة العمومية

  .)ھا المداخيل الذاتيةتمثلمنھا  %46( %25 بمعدلمجموع المداخيل  وزيادة
 

 :لتاليعلى الشكل ايمكن تقديم حصيلة اإلنجازات في مجال التكوين من جھة أخرى، 
 

 الشعب
عدد 

 متخرجينال

 المسجلون الجدد

 ىالسنة األول
الولوج المباشر إلى 

 الثالثةلسنة ا
الولوج إلى الماستر 

 المتخصص (*)

 100 39 2 14 التدريب الرياضي

 ‐ 61 30 4 والثقافي االجتماعيالتنشيط 

 ‐ 36 29 4 الناشئةتربية 

 197 98 10 14 المجموع

  .ألطر ذات الكفاءة العاليةابالرياضة  تزويد قطاع من أجل جستيرالما حداث سلكإ(*) 

األطر فائدة مستويات ل 3من مكونة شھادة  خلقتم  ، فقدالمستمر كوينالت يخص مافي
تخصصات في  رياضية جامعات 8استفادت في ھذا اإلطار، الرياضية.  لجامعاتل بعةالتا

 .كرة القدم والمصارعةو لعاب القوىأو التزلج والتايكوندوو التنسو الغولفو السباحة
  

  مدرسة علوم اإلعالم 12.2.2
 
تحسين بھدف ذلك و، جديد داخلية ومطعم في بناء 2014 سنة عت المدرسة خاللشر

، عدة 2015ومن المتوقع أن يھم برنامج عمل المدرسة خالل سنة لبة. ظروف استقبال الط
  :عمليات، وذلك وفق التوزيع الزمني التالي

 

 : 2015 يناير 
 

  ؛ ماليين درھم) 7(برسم الميزانية العامة المبرمجة  من اإلعانات الدفعة الثانية صرف 
 

 .البناء مواصلة أشغال 

الميزانية طبيعة  2012 2013 

 4.466.055,009.484.745,00المداخيل الذاتية

 6.702.000,005.702.000,00االستغاللإعانات 

 175.598.036,34,  4.009.149لمداخيلفائض ا

 15.177.204,1720.784.781,34مجموع المداخيل

 9.579.167,8310.777.449,57مجموع نفقات التسيير
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 :2015غشت  
 

 .اإلناث إليواء خصصالممبنى ال متسل 
  

 : 2015نونبر  
 

 ؛إليواء الذكور خصصسلم المبنى المت 
 

 م المطعم.تسل 
 

   القسم االداري  13.2.2
 

درھم  6.500.000 على التوالي 2013برسم سنة ھذا المرفق نفقات بلغت مداخيل و
  .درھم 3.150.574و

  

 27حوالي بتنظيم اإلداري القسم  قام ،2013سنة خالل العينية  نجازاتفيما يخص اإل
جة خالل دورة مبرم 45 مجموعمن  ،دة موظفي وزارة االقتصاد والماليةئدورة تكوينية لفا

 الخصوص مواضيععلى  ھذه الدورات وتھم، %60 في حدودنجاز إالسنة أي ما يعادل نسبة 
  ... فريقال وإدارة المراقبة الداخلية و انون األعمالتتعلق بق
  

ھكذا دورة.  39 مجموعه ام 2014عدد الدورات التكوينية المبرمجة برسم  بلغوقد 
في بة إنجاز نس ما يعادل أيدورة تكوينية  30م ينظت تم ھذه السنةمن األول  النصفبرسم و

  :التالية حاورالم ،نجازاإل قيد، الموجودة حاليا التسع دورات المتبقية ھمت%. و76 حدود
  

  ؛وكاالت التنقيط اتتصنيفبخصوص الدولة  الخطر الذي يھدد ماليةمنھجية تقييم  
 

  ؛الجنائيةالمساطر المدنية و 
 

  ؛اتعوبالوثائق والمط طبع و تصميم 
 

  ؛الوثائقالرصيد من   دبيرت 
 

  ؛الوثائق البريد و تصنيفو تدبيرتقنية  
 

  ؛شبكة االنترنت عبر تحريرالالمعامالت الصحفية و 
 

  ؛التطبيقات البرامج و اختبارتقنيات  طرق و 
 

  واكبة.منھجية االستشارة و الم 
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 10 تنظيم 2015سنة ل عمله برنامج من خالل االداري القسم يعتزم ،من جھٍة أخرى
أن المخطط  اإلشارة إلىجدر ت. و%75 من المنتظر أن تصل إلىإنجاز نسبة بية دورات تكوين

المواضيع  ھمت ،ورةد 50إلى لتصل دورات التكوين عدد  ارتفاعيتوقع  2014-2016 الثالثي
 :التالية

  
  ؛األنظمة المعلوماتية افتحاص 

 
  ؛قانون الشغل 

 
  ؛المراقبة الداخلية 

 
  ؛األنترنتبرمجة مواقع  

 
  ؛حكامة األنظمة المعلوماتية 

 
  ؛) Infographie(معالجة الصور بالحاسوب 

 
  )؛الزبونخدمة فعالية تحسين تدبير الجودة ( 

 
  ؛اإلداري الجنائي وو  المساطر وتقنيات االستئناف على المستوى المدني 

 
 .المعلومة دبيرتقنيات ت 

  
  المعھد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي  14.2.2   
 

  :على الشكل التالي 2014سنة  خالل ھا المعھداالنجازات التي حققيمكن تقديم 
  

  ؛المتعلق بتنظيم التعليم العالي 01-00 رقم قانونتفعيال لمضامين ال يالمؤسسات تأھيلال 
 

  ؛سلك المھندسينالخاصة بالوطنية  تطبيق المعاييرفي إطار التربوي  التأھيل 
 

  ؛رس العليا للمھندسينج إلى المداالمشاركة في تنظيم المباراة الوطنية الموحدة للولو 
 

  المھندسين؛ للطلبة "G.E.N.I"المساھمة في منتدى  
 

   ؛للمعھد المادي رصيدوصيانة ال دبيرت 
 

  .دارةإلصيانة وإصالح بنايات ا 
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الذين الطالب كذا عدد والجدد تجدر اإلشارة إلى أن إجمالي عدد المسجلين و ،ھذا
العام برسم  ،المعھد طرف مقدمة منيواصلون دراساتھم الجامعية في مختلف التخصصات ال

مھندس  253المعھد وقد بلغ ھذا العام عدد خريجيطالبا.  750 بلغ، قد 2014-2013الدراسي 
  .دولة

  
ستجابة لمتطلبات وبغية مواصلة االباإلضافة إلى مھمته في التكوين وتشجيع البحث 

 التالية: بالعمليات 2015سنة  خاللالمعھد سوق العمل، سوف يقوم 
  
 ؛امھندس 10.000التي حققتھا مبادرة تكوين نمو وتيرة التوطيد  

 
  ؛ ةالھندس لسلك البيداغوجي اإلصالح 

 
  ستر والدكتوراه؛االم أسالك إحداث 

 
  شراكات جديدة؛ عقد تعزيز عالقات التعاون و 

 
  تعزيز استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال؛  

 
  ؛ لألطر التربوية واإلدارية سبةبالن العملظروف  تحسين الظروف االجتماعية و 

 
  لطلبة والموظفين؛ل توفير خدمة األكل 

 
 .الجمعوية وكذا األنشطة الموازيةالطالب في أنشطتھم  مواكبة 

 
)، 2012-2008لحسابات (تقرير ل جلس األعلىثر توصيات المإأخرى، وعلى  جھة من
مھندس دولة  و مساعدينأساتذة  3 توظيف عبراإلداري  فريقه تعزيز علىالمعھد  سوف يعمل

  .تقني متخصص في المعلومياتو ومتصرف المعلومياتفي 
 

  الطرق وإصالح على اآللياتمعھد التكوين  15.2.2
 

 .دربينخدمات تكوين المت المتأتية من عائداتالمن  أساساالمداخيل الذاتية للمعھد  تتشكل
 المحققة ذاتيةالمداخيل ال وىعلى مست حجم اإلنجازاتب مشروطانفقات يظل الن سقف ، فإوعليه

 مداخيلتطور تنفيذ على وجه الخصوص الجدول التالي ھذا ويبين . بالنسبة لھذا المرفق
  :2013و 2012  تيسنرسم ب لمرفقونفقات ھذا ا

 

 (بالدرھم)
 النفقاتالمداخيل الذاتية المحققة السنة المالية
2012 3.555.559,973.488.649,97 

2013 4.608.4603.345.461,06 
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درھم، أي  4.608.460 حوالي 2013 سنة خالل مداخيلالمبلغ اإلجمالي لل سجل
 3.345.461,06حوالي  النفقات بلغت . كما2012 سنةمع % مقارنة 29,61بزيادة قدرھا 

 اانخفاض بذلك مسجلة، ةسابقالسنة الدرھم في  3.488.649,97 مقابل، 2013 سنةدرھم 
  %.4,10بنحو

 
نوع حسب  ،2013- 2011فترة الخالل اإلنجازات  يمكن جرد حصيلةمن جھة أخرى، 

  الجدول التالي: ، من خاللعدد المتدربينو كوينالت
 

 السنة
« الصيانة 
 «الطرقية

 المجموع « الميكانيك » «التدبير » « القيادة »

2011858 30011731 1.306 

2012785 2373329 1.084 

  2013545 2422318 828 

 2.188 77917378 3.218مجموعال

  
 ،ةفريقيبلدان إالمغرب/اليابان/ التعاون الثالثي في إطارعلى أنه و يجب التذكير كما

شھري شتنبر ونونبر من  خالل كوينيةتو دورات تدريبية فريقيا منإمتدربا  40 حوالي استفاد
وتدبير  يةمة الطرقالسالموضوعي على التوالي  تكوينيةال دوراتالھذه ھمت قد و. 2013 سنة
  .(G.M.A.O) الحاسوب  باستعمال صيانةال
  

 أمثلستغالل اترشيد واعتماد أساسا إلى  2014 لسنةبرنامج عمل المعھد  ويھدفھذا 
  :التالية العمليات عبر تبنيللموارد 

 
  ات؛ يبرنامج لصيانة المعدات واآلل إعداد 

 
  لغيار واللوازم...)؛ (قطع ا تدبير المخزونات وتسيير المخازنلسياسة  وضع 

 
  ؛ لياتضمان االستغالل األقصى لآل 

 
  الماء والكھرباء؛ و الوقود ومواد التشحيم ترشيد نفقات 

 
 .تكاليف صيانة المباني والحدائق تقليص 

 
  :كما يليفتتوزع  2015 سنة المبرمجة خالل بالعملياتفيما يتعلق أما 

  
  ؛للمعھدة االستراتيجية الدراس لتوصياتمجلس إلدارة المؤسسة وفقا  إنشاء 
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  ؛ استجابة للحاجيات المتزايدةالدراسية  الحجرات بتوسعةالقيام  
 
  ؛التوسعات المقترحةتصميم  تھم إجراء دراسةي وھندس مخطط إنجاز 

 
 إطارفي وذلك فريقيا و أوروبا إكل من التوأمة مع مؤسسات مماثلة في  توقيع اتفاقيات 

  تبادل الخبرات؛ 
 
  شراكة مع المدارس والجامعات المغربية؛اتفاقيات إقامة  

 
-2015التعاون الثالثي بمناسبة االتفاقية الخامسة (إطار دراسية في  محاضرات تنظيم 

2017 .( 
  

  مصلحة التكوين المستمر 16.2.2
 

إلى  أساسا الھادفة، و2013 سنة التي قام بھا ھذا المرفق خالل تتلخص أھم العمليات
 :في الجدول التالي، مةالمقد خدماتالمستوى تحسين 

 

 نسبة اإلنجاز التدابير األھداف

خل اتحسين الواجھة والمد
االستقبال  لمركزالرئيسية 

 والمؤتمرات

 %100الممرات ترصيفإعادة 

 واألسقف والنجارةطالء الجدران 
المعدنية

100% 

 في طور اإلنجازالتشوير عالمات وضع لمركزتنقل مرتفقي اتسھيل 

 تكييف الغرف مستوى ينتحس
 قاعة على مستوى تقسيمالتركيب نظام 

 والمدرجالشرف 
100% 

تحسين ظروف العمل داخل 
 المركز

 % 80مكاتبالوتحديث  تھيئة

 
  البحرية للدراسات العالي المعھد 17.2.2

 

 العامة الميزانية اإلعانات المقدمة من عن طريق ھذا المرفق أساسا ميزانية تمول
 إلى 2012سنة  درھم   081,95 029 8 من ارتفع مجموع المداخيلوقد ھذا  .للدولة

 في حين تم تسجيل %.3 حوالي قدرھا زيادةب أي ،2013درھم سنة    657,86 288 8
   إلى  درھم  657,21 553 7من حيث انتقلت ، الفترة خالل نفس النفقات مستوى تراجع على

  .%1,16 معدلهأي بانخفاض  درھم، 283,53 466 7 
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  :2013و 2012  برسم سنتي والنفقات المداخيل توزيع التالي الجدول يقدمو 
 (بالدرھم)

 

جودة  تحسين في التي ساھمتو 2013سنة  طبعت التي أھم المنجزات وتتلخص
 :التالي الجدول في في العمليات المدرجة المعھدمن طرف المقدم  التكوين

 

  مليون درھم  1,03 مقابل 2013 سنةمليون درھم  0,79 حوالي التكوين ھذا عائدات المتأتية من المداخيل الذاتية بلغت(*)
  .2012سنة 

 2013 2012 طبيعة الميزانية
 657,86 788 081,95 029 1 المداخيل الذاتية

 000 500 7 000 000 7 االعانات 
ساب فائض تدون إح المداخيلمجموع 

 الماضيةميزانية السنة 
8 029 081,95 8 288 657,86 

 283,53 466 7 657,21 553 7 مجموع النفقات

 االنجازات مؤشرات التتبع التدابير االھداف

 جودة تحسين

 األولي التكوين

يزات حديث التجھت- 

 ؛البيداغوجية

  

  

 

  تكوين األساتذة؛ - 

  

 

 أعضاء جدد في تعيين -

 التدريس؛ ھيئة

  التجھيزات  عدد -

  التي تم تجديدھا؛

  

 

 الدورات عدد-

 التكوينية المنظمة؛

  

  

عدد األساتذة  -

 المعينين.

 محاكاة جھاز اقتناء-

 ؛%)50( إلكترونية

 

  

 دورات تكوينية 4 إنجاز-  

  ؛%)100(

 

 أساتذة  02تعيين  -

 ).100%مساعدين ( 

 جودة تحسين

 التكوين ووتيرة

  المستمر

 

 

 

 تكوينية  دورات تنظيم

 البحر العاملين في لصالح

   ؛(*)

 

 طرف من ؤطرينتقييم الم

 .المتدربين

 

 الدورات عدد -

  المنظمة؛ التكوينية

  

 

 إرضاء معدل

 .المتدربينحاجيات 

  

دورة تدريبية  22إنجاز 

 امتدرب 402ھمت 

)100(%  

 

90,5% 
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، بلغ 2013-2012األولي برسم السنة الدراسية  التكوين إطار وفي أخرى، ناحية من
معدل نجاح ب )العالي في السلك 49العادي و السلك في 119( طالبا 168حوالي  الطالب عدد

 22منھم العادي  السلك في 47( متخرجا 96عدد المتخرجين  بلغكما  %.97نحو قدر ب
في السلك العالي  امتخرج 49و ،الدرجة األولى من ابحري اميكانيكي اضابط 25و ابحري اضابط
  ). من الدرجة األولى اميكانيكي اضابط 26صيد وقبطان  23 منھم

 
 برسم المسجلين الطالب عدد فقد بلغ ،2014-2013 الموسم الدراسي أما بخصوص 
المنشآت شعب مباراة ولوج  عن طريقتم انتقاءھم  اطالب 3 ھمبين من( طالبا 47 األولي التكوين
 قادمين منطالبا  12الدولي و للتعاون المغربية لوكالةل ينتمونطالب  05و ،مكننةوال الفنية
  شركات مع اتفاقيات 3 وقع فإن المعھد المستمر، بالتكوين لقيتع وفيما .ة)فريقيإ بلدان

« Intershipping»   وVIP International Group of Company »  «  وGroup»  
Afric Performance« ، الخاصة  معاييرلا شھادات وفق ومنحھم البحارة تكوينمن أجل

  .STCW» «البحر في العاملين لمالحينل والخفارة واالجازة التدريب لمعايير الدولية التفاقيةبا
  

  المدرسة الوطنية للھندسة المعمارية 18.2.2 
 
إذ  ( الذاتية كذا المداخيلو للدولة العامة الميزانية عاناتإالمدرسة من  موارد شكلتت

 تقديم ويمكن). 2012 سنة %16 مقابل 2013 برسم سنة المداخيل مجموع من% 13تمثل
على الشكل  ،2013و 2012 خالل سنتي ،المعمارية للھندسة وطنيةال ونفقات المدرسة مداخيل
  :التالي

 
 (بالدرھم)

 الموارد النفقات
طبيعة 
 المداخيل الذاتية عانات التسييرإ عانات االستثمارإ التسيير االستثمارالميزانية

3.478.287,85 16.533.065,59 2.250.000,00 13.268.000,00 3.033.091,62 2012 

 ---- 13.918.113,07  ---- 10.134.000,00 1.505.429,47 2013 

 

 في، فيمكن تلخيصھا 2013 برسم سنةالمرفق  لھذا عينيةال اإلنجازاتفيما يخص و
 :التالي الجدول
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 ھدافاأل  التدابير  نجازاتاإل

عدد المرشحين الجتياز رفع 
 5000إلى  تابيالك االختبار
الجتياز عدد المرشحين و امرشح
 800إلى ر الشفوي  االختبا
تحصيل (مما أدى إلى  امرشح
   بقيمة إضافية  عائدات

 درھم)  800.000

اعتماد نظام جديد لتقييم 
المرشحين الجتياز االختبارات 

 الكتابية والشفوية

تنظيم مباراة  مستوى تحسين
لمدرسة الوطنية للھندسة ل ولوج  ال

 المعمارية

ن في بلغ عدد الطالب المسجلي
، طالبا 183 نحو ولىالسنة األ

بلغ مجموع الطلبة حوالي (حاليا 
1090( 

رفع من الطاقة االستيعابية ال
للمدرسة الوطنية للھندسة 
المعمارية (في الرباط وفي 

فاس وتطوان كل من المرفقات ب
 ومراكش)

ع عدد الطلبة المقبولين في رف
 المدرسة الوطنية للھندسة المعمارية

  
  
  

 حوالي ناھجمبلغ معدل تحيين ال
100% 

المناھج  حيينإعداد وت ‐
 ساتذةأللبالنسبة  الدراسية

 ؛عرضيينالدائمين وال
 

تنظيم لقاءات تشاورية  ‐
 اعتمادمن أجل  األساتذةمع 
 تكوينية على مدى برامج
ة، بھدف مقبلسنوات ال األربع

داغوجي على يتوفير تكوين ب
غرار المدارس الدولية للھندسة 

 مارية.عالم

 التعليميةرة تحسين محتوى الدو

  
  

  %80بلغت نسبة اإلنجاز 
نائب المدير (مازال منصب 

 بالتكوين المستمر شاغرا)المكلف 
  

فتح باب الترشيحات لشغل 
  صب:من
 مدير المدرسة؛ ‐
نائب المدير المكلف  ‐

 بالجانب البيداغوجي؛
نائب المدير المكلف  ‐

 بالبحث؛
نائب المدير المكلف  ‐

 بالتكوين؛
  كاتب عام ‐

  ة للمدرسةھيكلة اإلداريال

  
 لغت نسبة تقدم األشغال حواليب

40%  
  

شغال األالشروع في  ‐
 النھائية؛

إنھاء أشغال مختبر  ‐
  و المناخ البيولوجيا

  توسعة مرافق المدرسة أشغال إنھاء
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  . المعھد العالي لإلعالم والتواصل19.2.2
  

سم بر التواصلو لإلعالمسفله، تطور موارد ونفقات المعھد العالي أيلخص الجدول 
 :2013 و 2012سنتي 

 (بالدرھم)
 2012 2013 طبيعة الميزانية

 300.000 300.000    الذاتية المداخيل 

 5.000.000 5.000.000إعانات  التسيير

 4.021.783 1.133.211,30ميزانية التسيير ‐الماضيةفائض ميزانية السنة 

 (*) 3.480.000 3.480.000إعانات االستثمار

 14.704.123,58 8.319.633,63ميزانية االستثمار ‐الماضيةلسنة فائض ميزانية ا

 27.505.906,58 18.232.844,93مجموع المداخيل 

 8.258.393,48 5.120.517,83نفقات التسيير

 16.729.059,67 10.089.121,67نفقات االستثمار 

  24.987.453,15 15.209.639,50مجموع النفقات

 قاضيتطبيقا للقرار الحكومي ال لھذا المرفق وذلك راالستثما ميزانية% من مداخيل 25 تحصيل ميدتج 2013سنة  عرفت )*(
  .االستثمار ميزانيةمن  مليار درھم 15بوقف تنفيذ 
 

 للمرتفقين، المقدمة الخدمات جودة تحسين أجل من المبذولة المجھودات إطار وفي ھذا
 بأشغال أساسا تتعلق والتي المبرمجة، ياتالعمل معظم إنجاز على العمل 2013 سنة خالل تم

 وتھيئة األنترنيت شبكة وإحداث لإلعالم قاعة وإحداث المعھد مرافق جميع وتحديث تھيئة
 في تم كما. الطباعة ولوازم التكييف معدات وشراء لتسييرھا معلوماتي نظام واقتناء المكتبة
 الدراسية السنة برسم» االعالم ائلوس وتدبير االقتصاد« في الماستر سلك اعتماد السياق نفس

2013-2014.  

  
 بصري و السينماال يالمعھد العالي لمھن السمع .20.2.2

 
ھذا  ،وزارة االتصالميزانية  برسم إعاناتعلى شكل  تمويليستفيد ھذا المعھد من 

 :التاليعلى الشكل  2013و 2012وتتلخص موارده ونفقاته برسم سنتي 
 

 (بالدرھم)

يةالميزان طبيعة  

2012 2013 

المداخيل  
 (إعانات)

 االعتمادات
 المفتوحة

االلتزام
(*) 

  المداخيل
 (إعانات)

 االعتمادات
 المفتوحة

 ا اللتزام
 (*) 

 1.800.000 1.800.000 0,00 7.200.000 9.000.000 1.270.259,46التسيير ميزانية

 18.000.000 18.000.000 0,00 10.000.000 28.000.000 2.996.670,18االستثمار ميزانية

 19.800.000 19.800.000 0,00 17.200.000 37.000.000 4.266.929,64المجموع

  .2013 سنةخالل %  11,53في حين بلغت ھذه النسبة %0االلتزام بالنفقات  نسبةسجلت  2012خالل سنة المعھد اشتغال ) نظرا لعدم *(

 

 : في الجدول التالي 2013سنة برسم  تتلخص العمليات المنجزة من طرف المعھد
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االنجاز نسبة العمليات األھداف  
 التقديرية التكلفة

 بالدرھم

 االنجازات
 بالدرھم

 شبكةإلقامة  تحتيةال بنيةالوضع 
  التطھير و للشرب الصالح الماء

 والربط الكھربائي

 الربط بأشغالخاصة ال 01 رقم صفقةإبرام ال
للشرب  الصالح اءالم شبكة وتوسيع والتطھير

 مقرعلى مستوى  محول إقامةو الكھربائي الربطو
 المعھد

75% 2.265.451,24 0,00 

 الطبع ولوازم معدات اقتناء
تباالمكو  

تباالمك م  ومعداتازلو طلبية القتناءعقد     100% 109.810 109.810 

الحاسوب معدات شراء  178.827,20 178.827,20 %100 معلوماتية معدات طلبية القتناءعقد  

 

 نشطة الترفيھيةمجال األ. 3.2
 

مير موالي عبد هللا بالرباط و محمد الخامس بالدار األ المركبات الرياضية. 1.3.2
 البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية ومركب فاس

 
 :2013و  2012برسم سنتي  الرياضية المركباتھذه ميزانية  توزيعسفله أيبين الجدول 

 (بالدرھم)

 درھم 11.846.381 (االنخراطعائدات % من مجموع الموارد المتأتية خصوصا من  57تشكل الموارد أعاله قرابة (*) 
  .)2012 برسم سنة 11.079.013 مقابل 2013برسم سنة 

 اتفاقياتبعد التوقيع على مجموعة من دة المستفيدين بتوسيع قاع 2013الذاتية برسم سنة  المداخيلسن حت ريفسمكن تي(**) 
 الشراكة.

على النحو  2013برسم سنة  ھذه المرافقالتتبع المرتبطة بنشاط مؤشرات  يمكن تقديم
 :التالي

 

ولمبي للمركب الرياضي الى المسبح األ اولوج 31.200و امنخرط 12.632تسجيل  
  ؛ محمد الخامس

 

بالقاعة المغطاة المتعددة  اسياسي و اثقافي فنيا و ىتقمل 13و  ريبحصة تد 2135 تسجيل 
 ؛للمركب الرياضي محمد الخامس التابعة االختصاصات

الميزانية ةطبيع  
 للدار الخامس محمد مركب

 البيضاء
فاس مركب  

 عبد موالي االمير مركب
 هللا

2012 

ذاتية مداخيل  14.917.400,49 (*) 553.280,00 ‐ 

 ‐ 3.078.000,00 2.000.000,00 إعانات

 ‐ 10.701.514,48 940.816,08 فائض

المداخيل مجموع  28.696.914,97 3.494.096,08 9.084.475,49 

النفقات مجموع  18.901.554,59 2.471.618,72 4.471.673,64 

2013 

ذاتية مداخيل  17.378.891,00 (*) 2.079.741,37 (**) ‐ 

 ‐ 3.078.000,00 2.500.000,00 إعانات

 ‐ 9.795.360,38 1.022.477,36 فائض

المداخيل مجموع  30.252.251,38 5.602.218,73 10.452.458,63 

قاتالنف مجموع  18.916.151,01 4.170.815,47 7.167.329,22 
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لفائدة الجامعات الرياضية الوطنية والجمعيات الرياضية بالمركز  امبيت 11.223تسجيل  
 ؛ون التابع للمركب الرياضي محمد الخامسكالوطني بور

 

 ؛بحرية بالمحمديةة الدلقاعل اولوج6 . 523تسجيل 
 

 و ولمبي لكرة القدم% بالنسبة للملعب األ95.62 حوالي االستغالل معدل بلغ 
تحت أرضية التابعة لقاعات النسبة ل% ب65.21التداريب و ملعبالنسبة ل% ب100.12

 ؛للمركب الرياضي بفاس
 

 .بالمركب الرياضي بفاس يارياض 46.630زيارة واستقبال  50تسجيل  
  

المركبات  لمختلفالتابعة  الرياضية التجھيزاتتأھيل تم فقد ، لتجھيزاتفيما يتعلق با
تمت إعادة ھيكلة ھذه المركبات بھدف  . كمابھدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين

  .مم)س افريقيا لألأ(ك 2015 سنة برسم للملتقيات الدولية المبرمجة االستعداد
 
 2014المركبات الرياضية الثالث برسم سنتي  برنامج عمل كونتجدر االشارة الى  كما

الرفع  عبر توسيع قاعدة المستفيدين و ، وذلكاالجمالي ئھاداأ تطويريھدف الى   2015و 
  الذاتية. المداخيلحجم بالتالي من 

  
 مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية مصلحة.  2.3.2

 

درھم  23,11.522.724 ا مجموعهم 2013 سنة برسم المصلحةمداخيل ھذه  تبلغ
ما قيمته   النفقات سجلت في حين .2012سنة  خاللدرھم  11.864.540 مقابل

 .2012سنة درھم  8.935.426,16مقابل  2013 سنة برسمدرھم  11.184.370,60
 

 مراجعة و الخدمات ن جودةيتحس 2013نجازات ھذه المصلحة خالل سنة إقد ھمت  و
 تعريفة يحددوالذي  ،والمالية داالقتصاوزارة لرياضة والشبيبة وا القرار المشترك بين وزارة

المنشآت والمعدات التقنية. و قد مكنت  تحديثكذا و ،فضلأ يةجل مردودأمن  لمسابحا خدمات
 خالل امنخرط 897.6 مقابل 217.8المنخرطين الى  من الرفع من عدد االجراءاتھذه 
  2012.  سنة 

  
 :يلي ، ما2014 و 2013 سنتي خالل ،قالمرف ھذال وقد ھمت العمليات المنجزة

  

  ؛تطوان و والقنيطرةالجديدة  فاس و  مسابح لفائدة لمياها آبار حفر أشغال إنھاء 
 

  ؛السباحة مدارسالخاص ب التحدي دوري من الرابعة الدورة تنظيم 
 

 لفائدةوذلك  2014و 2013 سنتي برسم" السباحة لنتعلم" برنامج من دورتين تنظيم 
  ؛الفقيرة االجتماعيةالطبقات  من درينالمنح االطفال
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  ؛)درھم مليون 23 تبلغ مالية بتكلفة( الرباط بمدينة ولمبيأ نصف مسبح بناء 
 

 .المسابح لولوج رقمي نظام وضع 
 

  الطفولة و للشباب رشيد موالي مجمع. 3.3.2
 

 من% 73نسبة سجلت إذ  ( ذاتية مداخيل طريق عن أساسا المرفق ھذا ميزانية تمول
 .وااليواء التغذية عائدات خدمة من بالخصوص متأتية) 2013 سنة خالل المداخيل مجموع

 
 : 2013و 2012برسم سنتي  مجمعونفقات ال مداخيلتطور  دناهأيلخص الجدول و

 
 (بالدرھم)

الميزانية طبيعة  2012 2013 

 6.457.900 10.257.891ذاتية مداخيل

 6.000.000 500.000التسيير إعانة

 2.325.680,46 3.296.166,31الفعلية ات دءاأل عن داخيلالم فائض

 14.783.580,46 14.054.057,31المداخيل مجموع

 11.487.414,15 9.948.057,00النفقات مجموع

  
 : على المرفق عمل ،االستقبال ظروف تحسين ، وبھدف2013 سنة خالل

  
 منظماتالو الرياضةو الشباب جمعيات :لمستفيدينا فائدةل الغذائية الوجبات توزيع 
  ؛)درھم  5.000.000( صيفيةال مخيماتالو دوليةالو وطنيةال
 

  ؛)درھم  400.000( الشاليھات و المباني من مجموعة تھيئ 
 

  ؛)درھم 2.000.000( والصيانة النظافة أشغالالقيام ب 
 

  .)درھم  850.000( المجمع وحراسة نيمتأل صفقة إبرام 
 

 جمالياإل داءاأل تحسين لىإ 2015و 2014 نتيسبرسم  المجمععمل يطمح برنامج 
 أھم تتمثل و. النفقات في والتحكم الذاتية المداخيل من الرفع طريق عنوذلك  ،المرفق لھذا

 يلي: ما فيلھذا البرنامج  العريضة الخطوط
  

 بھدفلمباني ا وحراسة ونظافة صيانةعمليات ب المتعلقة اإلطار-صفقاتال مراجعة 
  ؛من عدد المستفيدينبالتالي الرفع وفي أحسن الظروف استقبال المخيمات 
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كالطاقة الشمسية  المتجددة اتالطاق استعمال من خالل الكھرباء شبكة أھيلتو صيانة 
  ؛عبر اقتناء وتركيب األلواح الشمسية

 
 .السقي في استعمالھا وإعادة العادمة المياه لتصفية محطة إحداث 

  
%  20 بنسبة الكھرباء و الماء فاتورة خفض من ناألخيرا ناإلجراءا سيمكنھذا و

 . 2015سنة  برسم% 30و 2014سنة  برسم
   

  األخرى جتماعيةاال نشطةاأل مجال. 4.2
   

  البرامج وتقييم والمساعدة االستقبال مصلحة. 1.4.2 
 

في  2013و 2012 سنتي برسم المرفق بھذا المتعلقة المالية المعطيات ھمأ تتلخص
 :الجدول التالي

  
 )الدرھمب(  

المالية السنة المحصلة المداخيل   النفقات 

2012 1.653.986,85 695.222,85 

2013 1.835.865,83 390.248,33 

 
 بذلك ارتفاعا مسجال درھم مليون 1,8حوالي  2013 سنة برسم لالمداخيبلغ مجموع 

 درھم ألف 695 انتقلت من فقد النفقات فيما يخص أما.  2012 سنة مع مقارنة% 11 بنسبة
 .%44 ب انخفاضابذلك مسجلة  ،2013ألف درھم سنة  390إلى  2012سنة 

 

 :كما يلي 2013و  2012 سنتي خالل المنجزة العمليات تتوزع و
  

 وضعية في اشخص 60 لفائدة درھما 287.951 بقيمة وأجھزة طبية بديلة أجھزة اقتناء 
  ؛ معوزة أسر من منحدرون إعاقة

 
  .درھم 85, 7.272 بقيمة كرسي متحرك اقتناء 

 
 جھزةاأل باقتناء المتعلقة العمليات مواصلة 2015 و 2014 سنتيستتم خالل وھذا 

 .إعاقة وضعية في األشخاص لفائدةوذلك  الطبية األجھزةو بديلةال
 

  االجتماعية الشؤون و الحج قسم. 2.4.2
 
 : اآلتية بالمعطيات 2013 و 2012 سنتي خالل المرفق ھذا ميزانية تميزت 
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 )الدرھمب(

 

 :في 2013 سنة خالل المنجزة العمليات أھم تتمثل و
  

مستوى  على بثھالاإلشھارية  الوصالتو السمعية البصرية البرامج من العديد جنتاإ 
  ؛الكريم للقرآن السادس محمد إذاعة و السادسة القناة

 
 الوطنية لغاتبال المملكة مساجد بمختلف الدروس من مجموعة إلقاءتأطير الحجاج عبر  

  ؛المتعددة
 

 مجسمات باستعمالالعلمية  جالسمال مختلفعبر  الحجاج لفائدة تدريبية دورات تنظيم 
  ؛ الكعبة

 
 اللغات بمختلفدروس الوعظ  ىيحتوي علالذي  "الحاج مرشد"MP3 جھاز توزيع 

 ؛الوطنية
 

 ."تفعل الو افعل" مطوي وكذا "المعتمر و الحاج دليل"  كتيب توزيع 
  
من  تدابير عدة اتخاذ تمفقد  للحاج، المقدمة الخدمات جودة بتحسين يتعلق فيما أما

  :أھمھا
  

 وجودة القرب يخص فيما المنورة والمدينة المكرمة بمكة اإليواء مستوى على الحفاظ 
  ؛في الفنادق قامةاإل
 

  ؛حاج لكل الالزمة غطيةاأل و فرشةاأل توفير و منى بمشعر الكافية الخيام توفير 
 

  ؛)حاج لكل قارورة 40( وعرفات منى بمشعر حاج لكللشرب باردة له ايم توفير 
 

في  حافالت توفيربغرض  للسيارات العامة النقابة لدى معتمدة شركة مع اتفاقية عقد 
باإلضافة إلى  المنورة المدينةو المكرمة مكة(المقدسة  المدن ينب الحجاج لنقل المستوى
  ؛ )المزدلفة و عرفات و منى( المقدسة المشاعر داخل كذا و) جدة مطار

 
 ؛جدة مطار و المقدسة المدن بين الحجاج أمتعة لنقل شاحنات توفير 

 

الميزانية طبيعة  2012 2013 

 22.475.381,82 17.920.000,00 مداخيلال

 18.332.097,98 18.910.470,69 نفقاتال
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والي ح( المقدسة المشاعر بين الحجاج نقل مشكل على للتغلب إضافية حافالت توفير 
  .)حافلة 90

 
 أو المغربية المملكة داخل سواء ،بالغة أھمية من الحجاج تأطير يكتسيه لما ونظرا

. والصحية االداريةالدينية و الجوانبھمت  تحسيسية بحملة الوزارة قامت فقد ،المقدسة بالديار
 ضمنالعلماء  ينتمون لرابطة اعضو 14و ينمؤطر 304حوالي  شراكإ تم ،الصدد ھذا يف
 الوصول في أفق احاج 70 لكل واحد مؤطرمعدل  تقريبا يمثل ما، وھوللحجاج المرافقة لبعثةا

 .احاج 50 لكلواحد  مؤطر نسبة إلى
  

 على االجتماعية والشؤون الحج قسم عمل برنامجركز  فقد ،2014 سنة بخصوص أما
 :يما يل

  
  ؛الحجاج مرافقي لفائدة تكوينية دورات تنظيم 

 
 المطويات وكذا والمعتمر الحاج دليل وكتيبات ،" الحاج دمرش"MP3 جھاز توزيع 

 . الحج مراحل جميع أثناء تباعھاا الواجب االرشادات لكل الشاملة
  

 ، وذلك ارتباطا% 20 بنسبة انخفاضا عرفت الجارية السنة مداخيل فإنولإلشارة 
ھدھا الحرم التي يش ةالتوسعأشغال بفعل  جامن عدد الحج المغربية المملكة حصة انخفاضب

 .المكي
 

  السجون إلدارة االنتاج وحدات . مصلحة3.4.2 
 

 من الوحدات احتياجات لتمويلذاتية  موارد توفير في المرفق ھذا خدمات تطور ساھم
 سنتيخالل  المصلحة ھذه ميزانية توزيع دناهأ الجدول يوضحو .والمعدات األولية المواد
 : 2013و 2012

 )بالدرھم(

 سنةب مقارنة% 30 بنسبة ارتفاعا المداخيل عرفت ،2013 سنة خالل اھكتار 905,70 نحو لىإ  مزروعةال المساحة تقليص من بالرغم*
 بالمقارنة% 30 بنسبة النفقات انخفضت، ھذا وتزامنا مع. القطيع تجديدكذا و المالئمة المناخية الظروف أساسا إلى ، ويعزى ذلك2012

والمعدات  تباآلال االنتاج وحدات تجھيز مواصلة مع ،النفقات ترشيد جلأمن  المبذولة المجھودات بفضلوذلك ، 2012 سنة مع
 .عصريةال

 :التالي النحو على 2013 سنة خالل المنجزة العمليات تقديم ويمكن
   

الميزانية طبيعة  االنتاج ورشات  الفالحةمجال    المجموع 

2012 
 3 383 147,80 71 874,00 3 455 021,80 مداخيل

 2 922 902,07 139 538,88 3 062 440,95 نفقات

2013 
 (*) 4 501 619,60 18 130,00 4 516 749,60 مداخيل

 2 273 779,91 62 240,60 2 336 020,51 نفقات
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 العمليات األھداف
 مؤشرات 

 التتبع
 االنجازات التوقعات

 االنتاج تطوير
 الفالحي

ال- - ات إدخ دة زراع ة خ ،جدي ة اص ك المتعلق تل
 والبقوليات الزيتون  بإنتاج

األراضي 
 المزروعة

1050  
 اھكتار

905,70 
 اھكتار

 شراء عبر الفالحي االستغالل عصرنة ومككنة -
 بناء( الري نظام تطوير وكذا جرار جديد

 ) بالتنقيط للري  نظام اعتماد و مائية أحواض

اقتناء 
 المعدات

 جرار شراء
 كل جديد
 سنة

 جرار شراء
 جديد

 االنتاج تطوير
حيوانيال  

 وتحسين االصطناعي التلقيح برنامج تفعيل -
 االعالف( التغذية نظام وتطوير القطيع ساللة

 وتھيئة واصالح وترميم) االصطناعية
 االغنام. وحواضر االسطبالت

 موارد ضمان
في  ثابثة
 مليون حدود
 سنة كل درھم

 تحصيل
 مليون
 درھم

 تحصيل
816.045 

 بفضل درھم
 عمليات
 البيع

 وحدات تطوير
 لتمكين االنتاج

 من السجناء
 أفضل اندماج

 واقتناء الضرورية األولية بالمواد المعامل تزويد -
 االنتاج؛ لتطوير الالزمة اآلليات  

جات منتوتسويق خاصة ب معارض تنظيم -
من المداخيل  وكذا الرفع السجناء بداعاتوإ

البيع. المتأتية من عمليات

 ورشات خلق
 جديدة

 12خلق 
 ورشة
 جديدة

 رشةو    8
 محدثة

 
 والتسميد والزرع الحرث عمليات بإنجاز المصلحة ھذه قامت، 2014 سنة خالل

 تربيةب الخاص العمل برنامج تفعيل كما واصلت .القمح لزراعة معدة ھكتار 878 حواليل
 .جديدة إنتاج ووحدات أوراش فتح عملية وكذا المسقية الزراعات وتطوير الماشية

 
 التواليعلى  المرفق ھذا ومداخيل نفقات تبلغ نأ ،2015 سنة خالل ويتوقع
 النقاط حول يتمحور عمل برنامج بفضلدرھم، وذلك  5.000.000و درھم 3.000.000

  : التالية
 
 بعض وإدخال الكبرى الزراعات على االعتمادب ھكتار 1.200 زراعة برمجة 

 لىإ ةضافباإل. الماشية كأل زراعة وكذا والخروب الزيتونو كالتشجير الزراعات
 وضعو جديد جرار اقتناء( وتطويره االنتاج من رفعبال الكفيلة جراءاتاإل اعتماد
 ؛ )القطيع ساللة تحسين وكذا االصطناعي للتلقيح برنامج وانجاز

  
 .السجناء إبداعاتومنتجات  لتسويق معارض تنظيم 

  
   والتعاضد ياالجتماع الضمان . قسم4.4.2  
 

 من المتأتيةالذاتية  المداخيل ومن الدولة إعانات من رئيسي بشكل القسم ھذا يستفيد
 تقديم ويمكن .)2013 سنة برسم المداخيل من% 13بلغت حوالي ( بعض مقراته يجارإ عقود

 :التالي النحو على خيرتيناأل السنتين خالل المرفق ھذا ميزانية تنفيذب الخاصة المعطيات
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 )بالدرھم(
 2012 2013لميزانية ا طبيعة

 200.000 200.000لميزانية العامةبرسم ا لتسييرا إعانة

 500.000 0لميزانية العامةبرسم ا االستثمار إعانة

 6.400 128.120(كراء المقرات) ذاتية مداخيل

 0 638.480الماضية السنة فائض

 706.400 966.600المداخيل مجموع

 ‐ 39.492المكتب تجھيزات شراء نفقات

 ‐ 28.428عالمياتاال أجھزة شراء نفقات

 ‐ 67.920النفقات مجموع

  

مصالح ھذا  تجھيزمواصلة  تھممجموعة من العمليات  برمجة تمت ،2013 سنة خالل
اقتناء مكاتب إلكترونية إضافية وصيانة وذلك من خالل  ،تحسين ظروف العملبھدف  المرفق

 . خرىأ مشاريع ىباإلضافة إل ،الموظفين لفائدة دورات تكوينية تنظيمقاعة الندوات و
 

 3 فيالذي صدر و 2012 سنة من االعتمادات ترحيلقرار  لتأخر نظراو نهأغير
 منشورعلى إثر صدور وذلك  ،برمجةمجموعة من العمليات الم نجازلم يتم إ، 2013 كتوبرأ

 31 تاريخ بتحديد القاضي، 2013أكتوبر  30بتاريخ  15- 2013رقم  الحكومة رئيس السيد
 لميزانيةبرسم ا االستثمار بنفقات المتعلقة االلتزام مقترحات لقبول قصىأ جلكأ، 2013 كتوبرأ

 .للخزينة الخصوصية الحسابات و مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافقميزانيات و العامة
 

 لتبلغ نحو الكراء مداخيل ارتفعت 2013 سنة خاللو نهأ لىإ شارةاإل تجدرو ھذا
 .2012 سنة خالل قطف درھم 6.400 مقابل درھم 128.120

  

  واالجتماعية القنصلية الشؤون . مديرية5.4.2
 

في الجدول  2012و 2011 سنتي خالل المرفق ھذا ونفقات مداخيلتطور  تلخصي
 : التالي

 )بالدرھم(
الميزانية طبيعة  2011 2012 

 35.149.530 29.675.665 المداخيل

التسيير نفقات  30.052.550,63 38.007.880,79 

لمداخيلا فائض  46.727.456,33 38.395.240,54 
دى من طرف الخازن الوزاري ل ،2013دجنبر 31 إلى غايةبشكل نھائي ، الموارد والنفقاتمجموع لم يتم تحديد إلى أنه إلشارة تجدر ا

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون. 

 

 :انجاز العمليات التالية المديريةھذه  واصلت، 2013 خالل سنة
  

  بقيمة القنصلية المراكز غلبألفائدة  التنظيف عقود برامإ عبر االستقبال وفظر تحسين 
  ؛درھم 5.658.620
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 من)، قنصلية 22(حوالي القنصلية بالمصالح عرضيين بأعوان القنصلي الطاقم دعم 
 بتكلفة، السابقة السنوات برسم الوالدات عقود تسجيل في الحاصل خيرأالت تدارك جلأ

  ؛درھم 2.180.683,60 قدرھا مالية
 
  ؛درھم2.460.100  قدره مالي بمبلغ القنصلية المراكز ھيلأت عادةإ 

 
 1.282.439,31بقيمة  مالية بتكلفة العمل وأدوات بمكاتب القنصلية المصالح تجھيز 

  ؛درھم
 
 وتركيب في ھذا المجال عقود برامإ من خالل وذلك القنصلية المقرات حراسةتعزيز  

  ؛درھم 3.368.937,90 ب تقدر بقيمة مراقبة كاميرات
 
 .درھم 411.000 ھاقدر ةمالي تكلفةب القنصلي رشيفاأل تحديث 

 

 العامة والخدمات العمومية السلطات مجال. 5.2
 

 للمملكة العامة . الخزينة1.5.2
 

 سنتي خالل مرفق الخزينة العامة للمملكة ونفقات مداخيل تطوريبين الجدول التالي 
   :2013و 2012

 
  )بالدرھم(

الميزانية يعةطب  2012 2013 

 81 634 347,15 85 350 426,09 المداخيل

 34 857 108,19 44 625 485,02التسيير نفقات

االستثمار نفقات  43 029 935,64 32 000 020,46 

 
 : التاليةالعمليات  إنجازمواكبة  2013 سنة خالل المرفق ھذا تابع

  

 رقم صفقة( للمداخيل المندمج رالتدبي لمشروع ORACLE برنامج تراخيص اقتناء 
34/2013/TGR؛( 

 

حاليا توجدان  صفقتين بھذا الخصوص تم إبرام: للمداخيل جالتدبير المندمنظام  تفعيل 
 رقم صفقةو 29B/2013/TGR  رقم صفقة( التقنية المساعدة انتھمو نجازاإل طورفي 

(29A/2013/TGR ؛ 
  

 المتعلقة2 التقنية المساعدة خدمات وكذا المعلوماتية والبرامج المعداتوتشغيل   اقتناء 
  ؛ 30A/2013/TGR) رقم صفقة( بھا

                                                            
 المتعلقة بالمساعدة التقنية. الخدماتبعد  تنجز لم 2 
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 للمملكة العامة الخزينة لفائدة التقنية المساعدة وخدمات معلوماتية برامج تراخيص اقتناء 
 ؛TGR/34/2013)  رقم صفقة(
 

، وكذا المساعدة على للخزينة الحساسة التطبيقات لبعض السالمة افتحاص عملية انجاز 
مكونة من صفقة من خالل  TGR/5/2013) رقم صفقة(فعيل إجراءات السالمة ت

  ؛ حصة واحدة
 

 رقم صفقة( الموظفين رواتب نظام إلصالح التقنية المساعدة خدمات اقتناء 
(74/2012/TGR؛  

 
 العامة الخزينة لفائدة بھا المتعلقة التقنية المساعدة وخدمات معلوماتية معدات شراء 

  ؛24A/2013/TGR) مرق صفقة( للمملكة
 

 للمملكة العامة الخزينة شبكة بخدمات خاصة معلوماتية جھزةأ وتشغيل وتركيباقتناء  
 .TGR/15/2013) رقم صفقة(  من خالل صفقة تضم حصة واحدة،

  

إطالق طلبات العروض أساسا ، 2014سنة  برسم ،ھذا المرفقويھم برنامج العمل 
 الخاصة بالصفقات التالية:

  
 العامة الخزينةبشبكة  متواجد بأكدال الرباطاللموقع اربط ال المرتبطة بنجاز األشغإ 

 ؛ للمملكة
 

 بتمارة؛ ب أجھزة خاصة بمقرات األرشيفاقتناء وتركي 
 

من خالل صفقة  لفائدة المصالح الخارجية للخزينة العامة للمملكةالمكتب  أثاثاقتناء  
 تضم حصة واحدة؛

 
 ؛من خالل صفقة تضم حصة واحدة العامة للمملكة لفائدة الخزينة أثاث المكتباقتناء  

 
من خالل صفقة تضم توسعة أرضية االتصال المعلوماتي لفائدة الخزينة العامة للمملكة  

 ؛ حصة واحدة
 

به بالخزينة، وكذا المساعدة التقنية المتعلقة  التابع االتصال ركزمتقني لريط  حل شراء 
 واحدة؛حصة صفقة تضم  في إطار

 
انة متطورة وتصحيحية للمصالح الوظيفية (تدبير النفقات والشساعات) لنظام صياعتماد  

 التدبير المندمج للنفقات؛
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المتعلق بالمعدات البصرية للندوات التقني الحل  يع مجال تغطيةتوس 
« Visioconférence » ؛ صفقة تضم حصة واحدةفي إطار 

 
طنجة، ع للخزينة الجھوية بثاث المكتب لفائدة مركز التكوين التاباقتناء معدات وأ 

 ؛2الحصة رقم 
 

 حصةفاس، الة بلخزينة الجھويالتكوين التابع لاقتناء معدات وأثاث المكتب لفائدة مركز  
 ؛1رقم 

 
لفائدة الخزينة العامة  اقتناء وتركيب وتشغيل التجھيزات المعلوماتية (معدات وبرامج) 

 ؛ صفقة تضم حصة واحدةفي إطار للمملكة،
 

جھيزات المعلوماتية لفائدة الخزينة العامة للمملكة وكذا الخدمات المرتبطة اقتناء الت 
 ؛ صفقة تضم حصة واحدةفي إطاربالتكوين والمساعدة التقنية، 

 
لفائدة الخزينة العامة للمملكة يھدف إلى تعزيز حراسة  تقني اقتناء وتركيب وتشغيل حل 

 طة بھا؛وحماية قاعدة المعلومات وكذا خدمات التكوين المرتب
 

وبرامج) لفائدة الخزينة العامة للمملكة، وكذا اقتناء تجھيزات معلوماتية (معدات  
 الخدمات المرتبطة بالصيانة والمساعدة؛

 
 اقتناء نظام لتدبير انتظار الزبناء وكذا اللوحات اإللكترونية المرتبطة به؛ 

 
 تابعة للخزينة.توسعة شبكة الربط المعلومياتي واإللكتروني للمواقع الخارجية ال 

 
 إنجاز العمليات التالية: 2015ھذا، وتتوقع الخزينة العامة للمملكة خالل سنة 

  
 ؛(GIR, GID, Wadef @jour)لمواكبة األنظمة  "Oracle"اقتناء نظام  

 
 ؛للمداخيل المندمج التدبير مواصلة مشروع 

 
 ؛"Websense"الصيانة السنوية  

 
 مرفق عن بعد؛ 100شمل لت "téléphonie IP"توسعة تقنية  

 
 ؛"LAN et Datacenter"تأھيل البنية التحتية لشبكة المقر العام للخزينة  
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  للمواقع الخارجية (اقتناء)؛ " LAN"تأھيل البنية التحتية  
 

 اإللكتروني؛ البريد ألرشيف اإللكتروني للتدبير حلوضع  
 

 اقتناء حل للتوثيق والتدبير التقني ألجھزة الشبكة؛ 
 

 للمملكة؛ العامة للخزينة "PSI" تحيينو اطرالمخ تحديد 
 

 اقتناء خدمات المساعدة التقنية من أجل إصالح نظام أداء األجور؛ 
 

 اقتناء خدمات المساعدة التقنية للتدقيق في الجودة؛ 
 

 اقتناء خدمات المساعدة التقنية من أجل إدماج معلومياتي لألنظمة التقنية؛ 
 

 تدبير تتبع النظام المعلوماتي. 
  

  المباشرة غير الضرائب و الجمارك . إدارة2.5.2
 

 ،المباشرة غير والضرائب الجمارك إدارة ومداخيل نفقاتب المتعلقة المعطيات تتلخص
 : ليفي الجدول التا ،2013و 2012 سنتي برسم

 )بالدرھم(
 2012 2013  طبيعة الميزانية

 المداخيل

 34 971 103,00 30 062 264,00  الذاتية المداخيل

 58 392 917,75 72 178 154,40واالستثمار التسيير مداخيل فائض

  93 364 020,75 102 240 418,40 المجموع

 النفقات

 2 608 388,73 3 468 636,14 نفقات التسيير

 45 138 827,75 58 393 905,73 نفقات االستثمار 

    61 862 541,87  47 747 216,48 المجموع

  
 :التالية العمليات في 2013 سنة خالل المرفق ھذا نجازاتإ ھمأ وتتمثل
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التتبع مؤشرات  المتخذة التدابير األھداف  االنجازات 
 المداخيل تطور

 الذاتية
  

 القدرات تطوير
 للموظفين التدبيرية
  الجمركيين

 الجمركيين الموظفين تكوين
 دورات التكوينيةال عدد

 مركز طرف من المنظمة
 (CFD) الجمركي التكوين

 دورة بينھا من دورات 4نظم المركز
 دولية

 الذاتية المداخيل تبلغ
 الجمارك إلدارة

 غير والضرائب
 المباشرة ما قدره 

31 
سنويا    درھم مليون    

 دورة جھوية 1

  دورتينأشرف المركز على 

 المھمة تعزيز
 األمنية

استعمال األنظمة  توسيع
 في الخدمات المعلوماتية 

  يةالجمرك
 

الغير المجھزة  المراكز عدد
باألنظمة المعلوماتية نسبة 

 المجھزة المراكز إلى عدد

 وحدة جمركية 67 فرقة و   96  

 امركز 116/  )امركز 163   أي (
فرقة  47و    VPN‐ IP شبكةب امزود

  ADSL بشبكة   رتبطةم

 سكانر جھاز وتشغيل اقتناء
 الحدودي المركزب
 )الڭرڭرات(

 سكانر جھاز  سكانر جھاز اقتناء

 الخدمات تطوير
 طرف من المقدمة
 و النسخ مركز
 النشر

  
 وتركيب وتشغيل اقتناء
 المركز لفائدة تقنية معدات

 االنجاز طور فياالقتناء  صفقة  تقنية معدات اقتناء

  
 تزويدب خاصةال الصفقة بتنفيذ 2014 سنة تميز الجزء األول من خرى،أ جھة من
  .%20 في حدود الرسمية بالبدالت دارةاإلھذه  موظفي

  
 :  ساساأ ھمفي 2015 سنة برسم العمل برنامج يخص فيما ماأ

  
نجاعة  وتعزيز الموظفين عمل ظروف تحسينإلى  ةدفاھال عملياتالو مشاريعال تمويل 

  المعلوماتية؛ ةاألنظم وسالمة
 

 جودة الرفع منو لاالستقبا ظروف تحسينإلى  الھادفة ياتلوالعم المشاريع تمويل 
  والشركاء؛ للزبناء المقدمة الخدمات

 

  ؛التھرب محاربةومراقبة إلى تعزيز ال الھادفة الكبرى المشاريع تمويل 
 

 طرف من المقدمة الخدمات مختلف من المتأتيةالتكاليف واألجور  من جزء تحصيل 
 .الصديقة الدول وجمركيي شركائھا لفائدة المديرية

  

  الرسمية المطبعة . مديرية3.5.2
 

 حيث ،الذاتية ھامداخيل تطويرجبارة ل بمجھودات 2013 سنة خالل المديرية قامت
 فائض تحقيقبشكل كلي و النفقات تغطية من مكن املحوظ اارتفاع تسجل
 المرفق ھذا ونفقات مداخيل تطور سفلهأ الجدول يلخصو .درھم  90.056.896,08بقيمة

 :2013و 2012 سنتيبرسم 
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 (بالدرھم)

المالية السنة  

المداخيل
( السابقة السنوات فائض احتساب مع(   

(1) 

التسيير نفقات   

(2) 

االستثمار نفقات   

(3) 

 رصيد
 1‐(2+3) 

2012 
 نھام رھمد 94.627.853,32 

 2012سنة برسم رھمد 14.414.874,46
6.602.378,05 394.504,54 87.630.970,73 

2013 
نھام درھم  99.722.610,87  

2013 سنة مبرس درھم  11.697.135,60 DH 
7.870.304,79 1.795.410,00 90.056.896,08 

  
، تماشيا الرسمية الجريدة في تاالشتراكا تعريفة مراجعةإلى  المديريةعمدت قد ھذا و
 تعويضل ،من جھة أخرىو ،الطباعةمواد و الورق نواعأ مختلف سعارأ ارتفاع مع من جھة،

 منتوجات عائدات المسجل على مستوى حادال االنخفاض ببسب المداخيل في الحاصل لنقصا
  .والطباعة كاالشترا

 
 كما تلخيصھا فيمكن ،2013 سنة خالل الرسمية المطبعة انجازات ھمأ يخص فيما ماأ

 : يلي
  

 الحراري التغليف ووحدة  « CTP Computer To Plate » حراري نظام شراء 
  ؛جوبرام معلوماتية ومعدات

 
 (معدات المختبر الطباعة التآو المعلوماتية والمعدات المكتب تمعدا صالحإو صيانة 
  ؛الطباعة واإلخراج)و
 

 ؛طباعات أخرىوكذا  الرسمية الجريدة صداراتإ لطباعة المخصصة منتوجاتال شراء 
 

  «Adobe Indesign» . برنامج حول مھني تكوينتنظيم  
 

إنجاز  استكماللة وعلى مواص 2014خالل سنة  المديرية يقوم برنامج عملفي حين 
 تحاداال مع الموقع التوأمة دعق تفعيل، وكذا 2013العمليات التي تم إطالقھا برسم سنة 

 للمطبعة والتنظيمية ةالمؤسساتي القدرات تعزيز لىإ والھادف 2012نونبرفي شھر وروبياأل
 :برنامج عمل ھذه السنة استھداف العمليات التالية ھموي. الرسمية
 
النسخة الورقية إلى النسخة من الرسمية  يدةالجرات إصدار عةنقل مجمو تشجيع 

 ؛في ھذا اإلطاراقتراح برنامج عمل ب اإللكترونية
 

وإطالق  صداراتاإل نشرعلى شبكة األنترنيت يمكن من وضع تصميم أولي لموقع  
  ؛طلبات العروض وغيرھا من الوثائق

 
 برنامج عمل خاص بالمديرية يھم:اقتراح إنجاز تشخيص و 
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 ؛مستوى تدبيرھاتحسين بھدف لمديرية تنظيم ھياكل ا تحليل 
 

 ؛خاصة بھا تطوير وسائل تدبير 
 

امواردلتحسين  تقديم مقترحات  ثال من خالل  ھ اد م دابير اعتم دة لت ع جدي لتسويق وبي
 الكتب؛

 
المخطط الرئيسي لنظام المعلومات لألمانة العامة  برسم المسطرةتقديم الدعم للمشاريع  

ة،  ذياللحكوم ي إطار ل م جرد هف يناريوھات  ت راح س ة الرسمية واقت ات المطبع حاجي
 .بديلة وظيفية

  

بتطوير أساسا  فتتعلق ،2015 سنةل العمل برنامجبرسم  برمجةالم ھدافلأل بالنسبة ماأ
المدة الزمنية تقليص و عبر إدماج جميع اإلصدارات وذلك الرقمي للجريدة الرسمية نتاجالا

  .المؤسسة ھذه مردودية من الرفعفي المحالة سيساھم  المخصصة لإلنتاج مما
  

 الفضائي عن بعد  لإلستكشاف. المركز الملكي 4.5.2
 

 المداخيل مجموع من% 32 حوالي( ذاتية مداخيلواسطة ب المرفقميزانية ھذا  مولت
 ويمثل .الماضية لسنةا اتداءأ عن المداخيل فائض كذاو الدولة اتإعانو ،)2013 سنة برسم
 :2013و 2012 سنتي برسم المركز ھذا ونفقات مداخيل تطور أدناه ولالجد

 (بالدرھم)
 2012 2013  طبيعة  الميزانية

 18 802.677,12 21 755 565,80الذاتية المداخيل

 12 681 000,00 12 681 000,00برسم الميزانية العامة إعانات

 19 471 233,76 32 623 218,70ن األداءاتع المداخيلفائض 

 ‐ 4 963 400,00الدولي البنكمقدمة من طرف  ھبة

 55 918 310,88 67 059 784,50مجموع المداخيل

 42 671 103,37 33 116 770,52 النفقات مجموع

 

 التالية: العمليات بإنجاز 2013 سنة خالل المركز قامقد ھذا و
 

 معطيات  جةمعالتھم بالخصوص  ةشھري نشرة إصدار خالل من الفالحي الموسم تتبع 
الوطني،  الصعيد على الحبوب نتاجإ توقعات حول تقرير انجازو االصطناعية، األقمار

 السنة متمعند  الحبوب محاصيل توقعات حول ،أبريل شھر نھاية ،خاص تقريركذا و
 ؛الفالحية

 

 مختلف في الحضرية، الوكاالت مد عبر الوطني التراب وإعداد تھيئةعمليات  تتبع 
 استغاللھا يتم التي الخرائطية والدراسات األقمار االصطناعية بصور المملكة، جھات
 والجھوية؛ الحضرية التنمية ومخططات برامج إعداد في
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 لفائدة ،الوطني التراب لمجموع كاملة تغطية انجاز عبر اإلحصاء مواكبة عملية 
 بھدف ذلكو العالية، الدقة ذات االصطناعية األقمار بصور ،للتخطيط السامية المندوبية
 للسكان العام االحصاء وانجاز حضيرت في اعتمادھا تم التي والوثائق الخرائط إعداد
 ؛2014 لسنة

 
مواصلة  من خاللالمائية  الموارد تدبير في االصطناعية األقمار صور إدماج 

 NASAوخبراء الوكالة الفضائية األمريكية  الماء قطاع مع بتعاون الدراسات المنجزة
 مختصة وبرامج تطوير آليات إلى ھذه الدراسات تھدف الدولي. حيث نكالب من وبدعم
 وتقييم المياه ترشيد تدبيربھدف  والفضائية الجغرافية المعطيات واستغالل معالجة في

  المناخية؛ التغيرات انعكاسات
 

 اومھني اإطار 191 تكوينية لفائدة دورات تنظيم خالل من والبحث العلمي التكوين دعم 
 .قطاعاتوال المؤسسات مختلفل ينتمون

  
خالل  تنفيدھاالعمليات التي شرع في نجاز إ ،2014 ھذا، ويواصل المركز برسم سنة

 :والمتعلقة ب، 2013سنة 
 
وإصدار  )24( االصطناعية األقمار صور اقتناء خالل من الفالحي الموسم تتبع 

الموسم  توقعات حول تقريرال وإعداد أعداد) 08( الفالحي الموسم حول النشرة الشھرية
 ؛الفالحي

 
 حول المعطيات لتتبع خريطة 82 نتاجإ تم إذ الوطني التراب وإعداد ئةيتھتتبع عمليات  

 الحضري؛ المجال
 

 لفائدة اتيالبنا تطور لتتبع خرائطية دراسات نجازإ خالل من السكنى تطور تتبع 
 تم حيث. الداخلية وزارة معالمبرمة  اإلطار االتفاقية إطار في ، وذلكواألقاليم العماالت
 ؛خريطة 16حوالي  إنجاز الصددفي ھذا 

  
 المركز أطر أھيلت خالل من المائية الموارد تدبير في االصطناعية األقمار صور إدماج 
 برامج اقتناء ، باإلضافة إلىالتابعة لقطاع الماء المائي والتخطيط البحث مديريةأطر و

 ؛معطيات األقمار االصطناعية عالجةوكذا معدات تخص م ونظم معلوماتية
  

من أجل عقلنة  االصطناعية األقمار صور إدماجب المتعلق فعيل مشروع البحث العلميت 
 من ابتداء ،سنوات ثالث على مدى دراسة إنجاز خالل من وذلك ،الري عمليات
باستغالل المعلومات التي  الري يساعد على ترشيد نظامتطوير  تھدف إلى، 2014

 توفرھا األقمار االصطناعية؛
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 الدولية الھيئاتالشركات و مع المبرمة االتفاقيات تعزيز عبر العمل آليات تطوير 
 االصطناعية؛ األقمار برامج على المشرفة الكبرى

  
لفائدة مختلف القطاعات،  تكوينية دورات تنظيم خالل من التكوين والبحث العلمي دعم 
   تأطير الباحثين.كذا و

 

 المناھل دار مطبعة. 5.5.2
 

 :التالي النحو على خالل السنتين األخيرتين المرفق ھذا مداخيلو نفقات تتطور
 

 (بالدرھم)
الميزانية طبيعة  2012 2013 

 3 370 005,51      3 123 312,81       المداخيل

 2 745 062,46      2 350 836,70       النفقات

  

الجدول  فييمكن تلخيصھا ف ،2013برسم سنة  نجازاتاإل حصيلة يخص افيم أما
  :التالي

 

 اإلنجازات مؤشرات التتبع التدابير األھداف

 الوزارة برنامج تنفيذ
 يتعلق فيما الوصية

 دعمكذا و إلصداراتبا
من  الثقافية التظاھرات

 الطباعة أشغال خالل  

 55 طباعة أكثر من 
عدة  على امقسم اكتاب

(األعمال  تسلسال
 صداراتالكاملة، اإل

 ،األبحاث، ىاألول
طفال...) أللمطبوعات 
والملصقات  والفھارس،

 .خرىأمطبوعات و

  الكتاب األول مجموعة  ‐
  كاملالمجموعة العمل  -
  مجموعة البحث -
  اإلبداع مجموعة -
  المؤتمرات سلسلة -
  لألطفالمطبوعات  -
  تقارير -
  اتمخطوط -
 أخرىمطبوعات  -

03 
01 
01 
01 
02 
16 
10 
19 
02 

 
إلى  مجزأة أخرى ووثائقا كتاب 38 حوالي المطبعة صدرتأ،  2014برسم سنة   ھذا و

 الدولي الملتقىبمناسبة  والمكتبات الكتاب مديرية لفائدةوذلك ، مجموعات وأو/ سلسالت عدة
  تھم:، وللكتاب

 
 ؛%90بلغ إنجاز  معدلب مجلدات 4طبع  :ولاأل الكتاب مجموعة 

 
 ؛%50بمعدل إنجاز بلغ  إصدارات 4 طبع :كاملالالعمل  وعةمجم 

 
 ؛%100بمعدل إنجاز بلغ  إصدارين طبع: البحث مجموعة 
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 ؛%70بمعدل إنجاز بلغ  إصدارات 9 طبع :ابداع سلسلة 
 

 ؛%50بمعدل إنجاز بلغ  إصدارين طبع :المؤتمرات سلسلة 
 

 .%40بمعدل إنجاز بلغ  إصدارا 17 طبع :مطبوعات أخرى 
  

 :التالية العمليات تفعيل 2015سنة  ل خال المطبعة زموتعت
 
استراتيجيتھا  في إطار ،االصدارات مجال في الوصية الوزارة برنامج تنفيد مواصلة 

جديدة  معدات عصرنة آليات العمل من خالل اقتناء عبرالجديدة في الميدان، وذلك 
الغيار قطاع  شراء ذاوك الحالية المعدات وإصالح صيانةالموظفين و تكوينو متطورةو

 المشاركين في إصدار المجالت...؛وأداء حقوق المؤلفين و التقنية لمعداتاالخاصة ب
 

 .القطاع العام من جدد زبناء واستقطاب القطاع الخاص على االنفتاحتعزيز  
 

 المركز الوطني للتوثيق 6.5.2.
 

  : 2013و 2012برسم سنتي  ھذا المركز يبين الجدول التالي تطور مداخيل
 (بالدرھم)

 2012 2013طبيعة الميزانية

  261.000,00261.000,00 الذاتيةالمداخيل 

 3.239.000,00 3.239.000,00 إعانات التسيير

 826.875,86686.975,86بالنسبة للسنة السابقة األداءات نع المداخيلفائض 

 4.326.875,86 4.186.975,86مجموع مداخيل التسيير

 4.000.000,00 1.000.000,00 ماراالستثإعانات 

  10.404.805,89  14.422.166,78بالنسبة للسنة السابقة األداءات نعل المداخيلفائض 

 18.422.166,7811.404.805,89  االستثمارمجموع مداخيل 
 

 التالية: العملياتب القياممن  2013سنة خالل المركز  تمكنوقد ھذا 
 

  "؛صفر ورقة" المتعلق بمخطط 12 شالور إطارفي  المندرجة وإنجاز المشاريع مةتت 
 

إلكترونية  من خالل إنشاء بوابة صوصاخ للمعلومات حديثةالتكنولوجيات ال تعمالاس 
متعدد  خلق فضاءكذا و ،مصادر المعلوماتحسب  عرفةاألوتوماتيكية م للمراقبة

 ...للبحث موجهالوسائط 
 

  وثيقة 15.000 ةمعالج و عيجمتتمكن من  ذيال الرصيد الوثائقي للمركز تطوير 
 مبرمجة)؛ ةقيوث  12.000مقابل (
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من خالل إطالق بوابة » المتعدد الوسائط  وثائق والمعلوماتال مركز : «دعم قسم 
من  باقة ، وھي عبارة عننترنتاأل عبر» مراصد«النشر والمراقبة المعلوماتية  

قتصادية واالجتماعية المستدامة اال التنمية تھم مواضيع وثائقيةالمعلوماتية والبوابات ال
 لمغرب.با

 
 خالل سنتيالمركز  المرتبطة بعملألنشطة امؤشرات  يمكن تلخيص من ناحية أخرى،

  في الجدول أدناه: 2013و 2012
  

 التتبع مؤشرات  األھداف
إنجازات 
2012 

توقعات 
2013 

إنجازات 
2013 

من الوثائقي الوطني  دتعزيز الرصي
 عالجةوم واقتناءع يجمتخالل 
التنمية االقتصادية المتعلقة ب الوثائق

 الصادرةالمغرب، بواالجتماعية 
 الخارجفي الداخل أو  سواء
سمعية وبصرية و ات صوتية(مطبوع

)لكترونيةإأو 

التعزيزمعدل   73% 60% 60% 

البحث خدمات  مستوى تحسين
بنوك ( للمرتفقين المقدمة  يالوثائق

 ).الوطنية والدولية المعلومات

التي  بحاثاأل  عدد
 تمت مواكبتھا

 
 عبر بحاثعدد  األ
اإلنترنت

350 
 

 
350.000 

400 
 

 
450.000 

400 
 

 
750.000 

  
  :ما يليفي 2014 سنة برسم ھذا المركز نجازاتإ وتتمثل أھم

   

  المغربي؛ يدبلرصيد األل تجميع اإللكترونيالكذا التجميع ومستوى الرفع من  
 

  ؛تبليغ المعلوماتلنظام  إقامة 
 

  النشر والمراقبة المعلوماتية "مراصد". اتتأھيل بواب 
  

برنامجه مواصلة ومن خالل  ،2015سنة  برسملوثائق ل الوطني مركزيعتزم الھذا و
إلى المعلومات الوثائقية ذات الصلة بالتنمية االقتصادية  الولوجتحديث إلى   الھادف

إلى تنويع وتحسين  تھدف يقيةتوثدراسات إنجاز عمليات و، معالجتھاو للمغربواالجتماعية 
ذوي  ينواالجتماعي يناالقتصادي ينلفاعلاو لمرتفقينا لفائدةالمعلومات الحصول على خدمات 
سنة  إنجازھا خالل في شرعالتي  العملياتمواصلة المركز  يتوقع صدد،. في ھذا الالصلة
الخاصة  ھيئة الخدمةتاالنتھاء من  كذاو اإلنترنت،عبر  التسويق إطالق حملةب والمتعلقة 2014

  ن.يالباحث-بالمرتفقين
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 :النقض محكمةب القضائي والتوثيق النشر مركز. 7.5.2
 

 مجموع من% 39.12 ما يعادل( اتيةذالمداخيل ال من المرفق ذاھ موارد تتكون
 داءاتألا على المداخيل وفائضبرسم الميزانية العامة  عاناتواإل ،)2013 خالل سنة المداخيل
  :2013 خالل سنة ھذا المركز ونفقات مداخيل تنفيذ التالي الجدول ويبين. لماضيةا السنة برسم

 
 (بالدرھم)

 2013الميزانية طبيعة

 368 278,00 المداخيل الذاتية

التسيير إعانات  300 000,00 

التسيير -الماضية السنة برسم األداءات على المداخيل فائض  231 957,08 

االستثمار -الماضية السنة برسم األداءات على المداخيل فائض  1 229,89 

االستثمار لنفقات المخصصة المداخيل فائض  40 000,00 

المداخيل مجموع  941 464,97 

النفقات مجموع  706 792,72 

  
إنجاز المشاريع  فتھم ،2013 سنة المركز خالل بھا قام التي اإلجراءات يخص فيما أما

 :التالية
 
 :لكترونيةامل إحو المنجزة على المشاريع 

 
رص  دمج الق داد :« juriprême » الم اتال إع ةلل ةلكترونياإل ملف دار( مجل  اإلص

دارو 1999 األول اني اإلص دارو 2004 الث ث اإلص دارو 2007 الثال ع اإلص  الراب
قاعدة  عدادباإلضافة إلى إ ،)2015 بداية أو 2014 نھاية الخامس واإلصدار 2012

 ؛للبرنامجاإليداع القانوني للمعلومات و
 
رص  دمج الق ع :« cahierprême » الم زاء تجمي رة األج ة  دفاترل العش محكم

م واحد نقض في رق عو ،ال ةا تصحيحو طب  2002 األول اإلصدار( لنسخة اإللكتروني
اني واإلصدار ى  ،)اإلنجاز طور في 2014 الث  المعلومات قاعدة إعدادباإلضافة إل

 ؛القانوني للبرنامج  يداعاإلو
 

 إصدارھاو ندواتالتدخالت أثناء ال توثيق :« seminaiprême » مدمجال القرص 
ى ، )2009 سنة إصدار( إلكترونية نشرات في  المعلومات قاعدة إحداثباإلضافة إل
 ؛ اإليداع القانوني للبرنامجو
 

ةالتي تصدرھا  األخبار جريدةالمتعلق ب المعلومات قاعدة  نقض محكم  عن البحث :ال
رارات اماألصلية لأل الق عو حك نص وتصحيح طب ل ال اء الكام دة وإغن ات  قاع المعلوم

 ؛)قرار 700 أكثر من( بقرارات جديدة
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عال  ي موق زل اإللكترون ق النشر مرك ة القضائي والتوثي نقض بمحكم ل ةسرفھ :ال  ك
ةإصدارات  نقض محكم ين  ال عوتحي دة الموق اداتو بإصدارات جدي  القضائية. االجتھ
ع ھذا، ويلعب ين الوسيط دور الموق ة ب نقض محكم اعلين ال دان في والف  القضائي المي

 .المحامون والباحثون)و (القضاة
  

 :ورقيةعلى حوامل  مشاريع 
 
 مجلس عن الصادرة األحكام موسوعة إنجاز :» األعلى الشرعي االستئناف« سلسلة 

 ،)اإلنجاز طور في العاشر العدد( 9 الرقم إلى 1 الرقم من األعلى الشرعي االستئناف
 ؛يعةالشر تطبيقو الفقه كنوز أھم من عدت التيو
 

ى  إطار في الفرنسية إلى العربية من مترجمة قرارات  جمعية المحاكم العليا للنقض عل
توى ا ية (مس ة الفرنس ا باللغ ا أو كلي ة جزئي دول الناطق دادAHJUCAFل دة ): إع  قاع
رارات تتضمن كتب ستة إنجازو ،JUCAF)( ترجمةمال بالقرارات خاصة معطيات  ق
رار 1607في حدود  مترجمة رار 112 امنھ ،اق ة اصادر اق ذ الفرنسية باللغ  سنة من
ة لىوإ 1957 ىإ باإلضافة ،1964 غاي ين ل م انجازه تحي ذي ت  2007 سنة العمل ال

 ؛ترجمة قرارات جديدةو
 

ذافي  ،سنويا تقريرا تصدر والمحكمة 1998 سنة منذ :السنوي التقرير  م اإلطار ھ  ت
 ؛ تقرير سنوي جديدإصدار  ،2013 ماي شھر نھاية

 
اءات  نوية االحص ة الس نقض لمحكم ع :ال ع وإصدار جمي ة حصاءاتاإل تجمي  المتعلق
جلةب ات المس م  الملف دار الحك م إص ي ت ة أو الت ة القانوني ور الدراس ي ط ي ف أو الت

داء منھكذا، . خالل السنة بخصوصھا اللغتين حصاءات إ اصدار 2012سنة  تم ابت ب
 ؛ يةالعربية والفرنس

  
دةأو  مؤتمر( لقاء بكل ةخاصالدفاتر ال نشر و طبع :النقض محكمة دفاتر  تديرة مائ  مس

  .)...ندوة أو
  

 األھداف تحقيق يتوخى 2014 برسم سنة الخاص العمل فإن برنامج ،من جھة أخرى
 :التالية

  
 النقض محكمة قضاء بمجلةمنشور ال والغيرالمنشور  القضائي جتھادالبا خاصة فھرسة 

 ؛يسھل البحث في المواضيع بشكل المعلومات قاعدةمستوى على 
 

المصادق عليھا من طرف رؤساء الغرفة قصد  القرارات كل يضم مدمج قرص إنجاز 
 ؛2014و 2010النشر، والمؤرخة بين سنة 
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 معاھدال مع اتفاقيات عبر التوقيع على األجنبية اللغات في المستمر التكوينتفعيل  
 ؛)واالسبانية االنجليزية الفرنسية،( اللغات ھذه  تلقين في متخصصةال
  

 اإلصدار السنوي لمحكمة النقض. 
  

 :األقنعةلتصنيع  الملكي دركال وحدة 8.5.2.
 

كذا و للدولة العامة الميزانية برسم التسيير إعانات من أساسا المرفق ھذا ميزانية تتشكل
 تما فتأ الوحدةفإن  لذاتية،ا المداخيل يخص فيماأما  .الماضية السنة برسم المداخيل فائض
 2014خالل سنة لھا األھداف المسطرة  تحقيق من أجل محتملين جدد زبناء عن تبحث

 رأن تد والتي من المتوقع ،اجراحي قناعا مليون 1,5 و FFP2 اقناع 500.000 بيعب والمتعلقة
 برسم التواليعلى  التسيير نفقات سجلت أخرى جھة من. ادرھم 3.900.000 تناھزمداخيل 
 2.474.000ا ودرھم 3.500.000 قدرهما  على التوالي 2014و 2013و 2012 سنوات
 .ادرھم 2.474.000و ادرھم

 
 :التالية العملياتانجاز ب إنشاءھا منذ الوحدة ھذه قامت وقدھذا 

  

 مكنت من عقود من خالل إبرام الجراحية واألقنعةFFP2  األقنعة إنتاج خطوط صيانة 
 ؛لفائدة العاملين المستمروالتكوين  الغيار قطع توفير مع آلالتاب العمل استمرارية

 

 الدولية؛ لمعاييرل لمنتجاتا من أجل ضمان مطابقة الجودة مراقبة مختبر صيانة 
  

التأمين ضد المخاطر الكبرى التي يمكن أن  ھدفب المخاطرمتعدد  تأمين عقدبرام إ 
 بتجھيزات الوحدة؛ كبيرةتحدث أضرارا 

  

 ھميةبأ الميادين مختلففي  المحتملين المستخدمين لتحسيس إلكترونية بوابةاحداث  
المحتملة  الحقيقية خطاراألب التوعية عن فضال التنفسي، جھازلل واقية أقنعة استخدام

 .العمل أثناء قنعةمثل ھذه األ على الصحة في حالة عدم استعمال
 

المنتجة من  األقنعةيع ب علىالمطبقة  سعاراأل أن إلى اإلشارة تجدرمن جھة أخرى، 
 الحكومة لرئيس 145.13 المشترك رقم المرسوم بموجب تحديدھا تم قد ،الوحدة ھذه طرف
 العربية باللغةالجريدة الرسمية ذي صدر بوال ،2013يناير 8 في والمالية االقتصاد ووزير
 :التالي النحو علىوذلك  ،6128  رقمتحت  2013 فبراير 21 بتاريخ

  

  FFP2 أقنعة 
 

لكميةا  السعر بالدرھمالخصم نسبة 
72000و 1بين   ‐ 2,70 

 2,60 %5  144 000و  72 001بين

 2,45 %10  216 000و  144 001بين

 2,30 %15  216 000فوق
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 أقنعة جراحية 
 

 السعر بالدرھمالخصم نسبة الكمية
 1,70 ‐  144 000و 1بين 

 1,65 %288 000 2,5 و 144 001بين 

432000و    288 001بين  5% 1,61 

 1,55 %8  432 000فوق

 
عبر  الذاتية المداخيل من الرفعإلى  2015برنامج عمل الوحدة خالل سنة  سعىھذا وي

 .محتملين جدد زبناء استقطاب
  

 . مجال النقل والماء والبنيات االقتصادية التحتية االخرى2.6
 

 المركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية1 .2.6
 

 4,27 ما يناھز 2013وع المداخيل المحصلة من طرف ھذا المرفق خالل سنة بلغ مجم
، 44,47%مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة  2012مليون درھم سنة   7,69مليون درھم مقابل

 ويعزى ھذا االنخفاض إلى تراجع مداخيل االستثمار كما ھو موضح في الجدول أسفله.
 

 (بالدرھم)

 

 

 

  
مستقبال وتعزيزھا وذلك بھدف  قام المركز بمجموعة من العمليات ستتم مواصلتھا

 الرفع من المداخيل الذاتية من جھة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين من جھة أخرى،
 و تتمحور ھذه العمليات حول النقط التالية:

 
خاصة عبر تحسين نظام تسيير الطرق وتطوير التطبيقات  الخدمات المقدمةتطوير  

الخاصة بتدبير مخاطر الطريق واستغالل قاعدة المعلومات المتعلقة بحوادث السير 
المركز الوطني للدراسات واألبحاث  وبرمجة وتقييم عمليات البحث وتطوير مختبر

 لجعله مختبرا مرجعيا في المجال الطرقي؛ الطرقية
 

 قياسل جديدة آلة اقتناء خالل من خاصة ةالمكتسبالمؤھالت والمھارات  تطوير وتعزيز 
 المركز خدمات جودة تامين ونظام الطرق فحص نظام وضعو الطريق قارعة انحراف
خطة عمل  اعداد الى ضافةإ ومعدات المكاتب المعلوماتية المعدات عصرنة وكذا

 ؛لمركزلتطوير ا

 2012 2013 السنة

 2,753,30 االستغالل

 4,940,97 االستثمار

 7,694,27 المجموع



2015مشروع قانون المالية لسنة   

 

 

 تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة                                                                           89
 

 

 المعطيات ونشر استغالل خالل منعالية  ذات جودة على تأمين خدمات الحرص 
بھدف التحكم في  البيانات معالجة وسائل وعصرنة السير حوادث حول المتوفرة

من أجل  حوادثمراقبة ال نظام ريطوتو مجموع المعطيات المتعلقة بتدبير الطرق
الوطنية بالحوادث عبر مجموع الشبكة الطرقية  لصناع القرار والعموم، اآلني خباراإل
 .شبكة األنترنيت وذلك باعتماد  ...)مقطوعة طرق حوادث، فيضانات،(

 
من أجل  يواصل المركز مساعيه ،بھدف تحقيق األھداف المسطرةو ذلك مع بالموازاة

 المصالح مع دورية اجتماعات عقدب الصدد، ھذ حيث يقوم في. المرتفقين من المداخيل تحصيل
 ھذه ساھمت وقد. المستحقة الفواتير تأدية على الزبناء وتحفيزالمختصة بھدف المتابعة  المالية

 .الماضية السنوات الذاتية على مر المداخيل من الرفع في المجھودات
 

 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات ومصالح السوقيات والمعدات2.6.2.
 

 درھم 100.901.000 من المصالح ھذه طرف من الذاتية المحصلة المداخيل انخفضت
النفقات  سجلت كما%. 19أي بمعدل  2013 سنة درھم 81.785.000 إلى نحو 2012 سنة

ويمكن  .درھم 36.906.000 إلى 2012سنة  47.350.000 لتنتقل من% 22 بنسبة تراجعا
 :كما يلي 2013و  2012تقديم تطور المداخيل والنفقات برسم سنتي 

  بآالف الدراھم) (
 

 مصالح السوقيات والمعدات
 نفقاتاخيلمد

2012 2013 2012 2013 

 16 070 14 789 8 177 6 614اكادير

 9 237 8 504 4 234 3 212 مراكش

 7 571 5 270 5 192 4 013 البيضاء الدار

 22 008 17 892 8 980 7 011 الرباط

 8 103 6 800 4 463 4 251 فاس

 9 774 5 668 4 545 5 075مكناس

 11 297 12 040 2 035 3 282 وجدة

 16 841 10 822 9 724 3 448اخرى

 100 901 81 785 47 350 36 906 المجموع

، حسب طبيعة المصالح، من 2013و 2012يمكن تلخيص اإلنجازات برسم سنتي 
  خالل النتائج التالية:

  
 والمعدات السوقيات مصالح شبكات مصلحة 

  
 2012 2013 أنشطة المرفق

 10 7 ( عدد التدخالت) شغال العموميةألالمعدات ات ثقيلة إصالح

 24 31 ( عدد التدخالت) وضع وتفكيك وصيانة قناطر اإلغاثة

 34 38 المجموع
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 مصالح السوقيات و المعدات 
 

 تھيئة المسالك من طرف وحدات التدخل الجھوية 
 

العزلة عن الساكنة القروية و تلعب دور محرك  فك يتساھم تھيئة المسالك القروية ف
عززت مديرية الطرق تدخالتھا  في ھذا اإلطار،في بالدنا.  االجتماعيو  االقتصاديشاط للن

  ، وذلك عبر تنفيذ البرامج التالية :مصالح التي تعتمد نظام الشساعةلتھيئة المسالك من خالل 
  

كلم من  253,5أشغال التھيئة الثقيلة بواسطة وحدات التدخل الجھوية : تم إنجاز  
في إطار سياسة القطاع الرامية إلى تسريع  2013و  2012بين سنتي  التھيئة الثقيلة

 وتيرة فك العزلة عن العالم القروي؛
 

أشغال التھيئة الخفيفة عبر أشطر وصيانة المسالك الموجودة في إطار الشراكة مع  
الجماعات الترابية، باإلضافة إلى مساعدة الساكنة القروية في حالة الظروف 

 ھرة.االستثنائية القا
 

ھذا ويمكن تقديم إنجازات وحدات التدخل الجھوية برسم الثالث سنوات األخيرة على 
 الشكل التالي :

    

)من الطرق القروية المھيئة (بالكلم   
والمعدات السوقيات مصالح  2012 2013 

 29 28,4 اكادير

 2 14,2  مراكش

 33 16  البيضاء الدار

 * 30  الرباط

 * 6  فاس

 6.5 18,7 مكناس

 69,7 *  وجدة

 106.5 147.00 المجموع
  

و اإلعداد و ملء جنبات الطريق  ح أضرار الفيضاناتفي إطار إصالالجھوية  وحدات التدخل تم تجنيد، ى تھيئة المسالك القروية(*) باإلضافة إل
  لزيارات الملكية.ل الخاص

 
 :التي تتوفر على حد أدنى من المعداتوحدات التدخل  

  

  األخيرة كما يلي:  ةوحدات برسم السنوات الثالثھذه الإنجازات يمكن تقديم 
 

  (أيام العمل)                  
 2012 2013  مصالح السوقيات والمعدات

 7 732 7000  أكادير

 4 480 4473  مراكش

 5 812 5 812  الدار البيضاء

 6 934 6 934  الرباط
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 3 985 3653  فاس

 4 817 4 817  مكناس

 4 158 4 158  وجدة

 37 918 36 847 المجموع

 

استمرارية ضمان  المصالح على ھذه تحرص ،إلى األنشطة السالفة الذكر باإلضافة
زحف الرمال على المقاطع الطرقية و أثناء تساقط الثلوجخصوصا السير على الشبكة الطرقية 

 صالحاتإ ذلكإلى  ضافي .الفيضانات ة عن مخلفاتمجاالستثنائية الناالظروف  خاللو كذا 
 :قبيل من اخرى

 
داتمالءمة   رار مشترك  : تعريفة خدمات مصالح السوقيات و المع ع ق م توقي وزير لت

ي ب ل يقض ز و النق ر التجھي ة و وزي اد و المالي راالقتص م:  تغيي ترك رق رار المش الق
اريخ   1888-03 وز  09بت ة من ، 2003يولي ة الخدمات المقدم دد تعريف ذي يح ال

بكات مط وقيات ورف مصلحة ش وقيات واصالح الس دات ومصالح الس داتالمع     ،لمع
د  مو ق رار ت ذا الق ي نشر ھ دة ف مية الجري اريخ الرس ر 18 بت متحت  2013 دجنب  رق

 ؛5170
 

داثإ  اتي ح ام معلوم ي :نظ اون  ف ار التع رب، إط ا و المغ ين بلجيك م ب ة ت از دراس إنج
اتي نظام إحداث تقييم جدوى ب تتعلق دات لح السوقياتالمصمعلوم دبير يخص  والمع ت

ة الضرورية ل تحضيراتالصيانة بالحاسوب وكذا ال ة األولي لالتنظيمي ذا النظام  تنزي ھ
 ؛ اتدريجي

 

تقبليةوضع خطة استراتيجية   دبير  مس دخل مصالح السوقيات ولت دات ت في إطار المع
ة ال د دراس ة بتحدي ة المتعلق ات التنظيمي وبالضرورية المتطلب دبير الصيانة بالحاس     لت

سيناريو لحكامة وتنظيم  أفضل وضعمن  ذلك وقد مكن ،و كذا التسيير عن بعد لآلليات
 مصالح السوقيات والمعدات. 

  

يتمحور برنامج عمل مصالح السوقيات والمعدات ومصلحة شبكات مصالح وھذا 
 حول النقاط التالية: 2015و  2014السوقيات والمعدات برسم سنتي 

  

أمثل ستغالل االن أجل تحسين نجاعة طرق التدبير وم ولويةذات األالعمليات  إنجاز
 ،الشبكة الطرقيةصيانة دعم التنمية القروية وباعتبارھا تساھم في  معدات األشغال العموميةل
 التالية: ھيكليةذلك من خالل البرامج الو

 

 فك العزلة عن العالم القروي؛بھدف تھيئة المسالك  
 

 صيانة الشبكة الطرقية؛ 
 

 فصل الشتاء. خالللسير العادي على الطرقات ضمان ا 
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 العتاد بتسيير كلفةمال المركزية مصلحةال عزيزت بات من الضروري خرى،أ جھة من
بدل -  قسم الى من خالل تحويلھا وذلك درھم، مليارقيمتھا بحوالي  قدرالتي ت المعداتو

 .مصالح السوقيات والمعدات تسيير عصرنة و -مصلحة
 

مصالح السوقيات والمعدات  التي ستنفدھاناه توقعات اإلنجازات الميدانية يبين الجدول أد
 : 2015و  2014برسم سنتي 

 
مصالح السوقيات 

 والمعدات
 برنامج وحدات التدخل الجھوية (بالكلم)

التي تتوفر على حد أدنى من وحدات البرنامج 
 (أيام العمل) المعدات

2014 2015 2014 2015 

 30 25 10 000 10 000  أكادير

 35 40 4 500 4 500  مراكش

 45 40 6 750 6 750  الدار البيضاء

 110 150 8 500 8 500  الرباط

 25 16 4 000 4 000  فاس

 40 21 5550 5550  مكناس

 41 45 4 158 4 158  وجدة

 326 337 43 458 43 458 المجموع

 
 مصالحب الخاصة والنفقات لالمداخي توقعات تلخيص فيمكن المالي، المستوى علىأما 
 :التالي الجدول في  2015 و 2014 سنتي برسم والمعدات السوقيات
 

 (بالدرھم)

النفقات توقعاتالمداخيل توقعات مصالح السوقيات والمعدات  

2014 2015 2014 2015 

 14 000 000 20 000 000 8 500 000 10 500 000  أكادير

 5 500 000 7 500 000  5 500 000 10 000 000  مراكش

 8 000 000 16 000 000 7 000 000 7 000 000  الدار البيضاء

 16 000 000 8000 000 9 000 000  8 000 000  الرباط

 4 000 000  6 500 000 12 000 000 4 000 000  فاس

 6 700 000 13 000 000 4 580 000 4 580 000  مكناس

 4 576 000 8 600 000 1 200 000 3 200 000  وجدة

 السوقيات مصالح شبكات مصلحة
 والمعدات

6 000 000 7 500 000 4 500 000 5 500 000 

 59 276 000 103 100 000 43 280 000 51 280 000 المجموع

  
  مديرية التجھيزات العامة 3.6.2

 

المداخيل في  مجموع من% 74حوالي ( ذاتية مداخيل من المصلحة ھذه موارد تتشكل
 ھذا ويبين. الماضية السنة عن المداخيل وفوائض) 2012 خالل سنة% 71 مقابل 2013 سنة

 :2013 و 2012 برسم سنتي والنفقات المداخيل تطور أدناه الجدول
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 (بالدرھم)
المالية السنة

الماضية السنة عن المداخيل فائض المحصلة المداخيل المداخيل مجموع   النفقات 

2012 3 762 514,84 1 500 811,45 5 263 326,29 2 103 491,60 

2013 9 051 713,11 3 159 834,69 12 211 547,80 2 824 040,60 

 

 تعريفةالمراجعة  2013 سنة خالل تمت نهأ لىإ الصدد ھذا في شارةإلا تجدرو
 .لمرتفقيھا العامة التجھيزات مديرية التي تقدمھاالمرتبطة ببعض الخدمات 

 

 ن المدنيالمديرية العامة للطيرا 4.6.2
 

 2011خالل الفترة الممتدة بين العمليات المنجزة من طرف ھذا المرفق  أھم لخصتت
 :في النقاط التالية 2013و

 

 بالطيران متعلقة معلومات نشر خالل من الجوية المالحة سالمة على الحرص 
 الجوية؛ طالخرائ حول دراسات وانجاز جديدة مسالك على والمصادقة

 

 للبرنامج مصاحبة منيةأ جراءاتإ خالل من المدنية المالحةمة وسال منأ على الحرص 
 المدني؛ الطيران لسالمة الوطني

 

 الجوية؛ التفتيش بعمليات القيام 
 

 الجوية؛ المالحة مصالح فتحاصإ 
 

 الجوي وتطويره؛ المجال تنظيمل دراسة إنجاز 
 

  ؛بلورة مخطط مديري للمطارات 
 

 ؛ربإنجاز دراسة لتطوير الشحن الجوي بالمغ 
 

 تتبع نشاط النقل الجوي بالمغرب.مراقبة واتي ليإنشاء ووضع نظام معلوم 
 

الطيران  وأمن سالمة على واإلشراف ومراقبة تنظيم لمتطلبات وتلبية في ھذا الصدد،
مديرية العامة لل جديد تنظيمي وضع ھيكل الدولي، تم المدني الطيران منظمة لتوصيات وفقا

 للنقل والتنظيم االقتصادي المدني الطيران وأمن سالمة ھامم يتمحور حول للطيران المدني
 .الجوي

 

 ووضع البشرية بالموارد مديرية العامة للطيران المدنيال تعزيز في نفس اإلطار، تم
 .وتصنيف المطارات الطيران وأمن المالحة الجوية مجاالت لفائدة أطرھا في مخطط تكوين
 مجاالت في التداريب من ببرمجة سلسلة مديريةقامت ال المستمر، التكوين ھذا وفي إطار
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والمراقبة  المطارات والسالمة وإدارة الجوية والمالحة وتصميم المناھج الحوادث في التحقيق
 .التقنية الستغالل المطارات

 
 المدني، يتعلق بمدونة الطيران قانون جديد أنه يوجد حاليا لىإ شارةاإل وتجدر ،ھذا

 مجال الطيران تحكم التي القواعد تحديد ويھدف إلى المصادقة عليه،و الدراسة البرلمان قصدب
 :إذ يروم المدني

 
 في والبضائع األشخاص نقل زبناء فيما يخصال حاجيات تلبيةل النقل الجوي تأھيل 

 وحماية االقتصادية والفعالية واالنضباط واألمن السالمةمن حيث  ،ظروفال أحسن
 البيئة؛

 
 ؛الجوية المالحة وخدمات المطارات يروتطو استغالل على الحرص 

 
 المصادق الدولية االتفاقيات إطار في الوطني، الجوي المجال وإدارة تنظيم قواعد تحديد 

 ؛المدني بالطيران المتعلقةو عليھا
  
 المطارات على مستوى بصفتھم مسافرين عبر النقل الجوي لمستھلكينا حماية 

 .المغربية
  

 ،2015و  2014الفترة الممتدة ما بين سنة خالل  ستعمل المديريةمن جھة أخرى، 
 :عبر القيام بالعمليات التالية وذلك الجوي، القطاع تأھيل وعصرنةعلى مواصلة 

 
تأھيل القوانين الوطنية المنظمة للمالحة الجوية بانسجام مع المعايير الدولية خاصة تلك  

 بالمكتسبات المجتمعية؛المتعلقة منھا 
 
 بةاقرمو تنظيم بمھام االضطالع من لتمكينھا المديريةوتطوير  يلتأھ برنامج مواصلة 

 الجوية؛ المالحة سالمة
 
 .الجوية السالمةالمرتبط ب التنظيمي على المستوى الدولية الھيئات مع التقاربتعزيز  

 
 :مرحلتين على المغرب في األعمال طيران قطاع ريتطوب تتعلق دراسة إجراء 

 

 .المغربب األعمال طيران لقطاع ةالحالي يةلوضعا وتحليل تقييم: 1 المرحلة 
 

ة  د :2 المرحل ات تحدي يناريوھات و التوجھ أنھا أن الس ن ش ي م اھم  الت يتس وير ف  تط
 .المغربب األعمال طيران قطاع
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التي تقدم خدمات  شركاتال على واإلشراف الترخيص بشروط تتعلق دراسة إجراء 
 ؛المغرب في أرضية للطائرات

  

 مكنھموي المعلومات منأكبر قدر  للمستخدمين يتيح تفاعال أكثر كترونيإل موقع إنشاء 
 االجابات؛ وتلقي طلباتھم تقديم من

  

كذا إدارة و واللوجستيك والنقل التجھيز وزارةتعتزم : المحلي للنقل المستمر التطوير 
تھم  اتفاقيات توقيع تعميم المتقدمة، الجھوية في إطار تنزيل المغربية، الملكية الخطوط

 .المحلي واالقتصاد تأھيل المجال في إطار وذلك المحلية،الخطوط الجوية  دعم
  

 تسيير األوراش مصلحة5.6.2 
 

 مداخيلال مجموع من% 38حيث تمثل ( ذاتية مداخيل من المصلحة ھذه موارد تتشكل
ھذا  .الماضية السنة برسم مداخيلال وفوائض) 2012 برسم سنة% 74 مقابل 2013 برسم سنة

  :2013 و 2012 سنتي برسم والنفقات المداخيل تطور أدناه الجدول بينيو
 (بالدرھم)

المالية السنة
  )*(الذاتية  المداخيل

عن األداءات  المداخيل فائض
الماضية السنة المنجزة برسم  

المداخيل مجموع  النفقات 

2012 15.396.732,00 5.363.010,00 20.759.742,00 2.552.924,88 

2013 11.203.705,20 18.206.817,12 29.410.522,32 14.435.844,11 

 (*) عائدات كراء آليات األشغال العمومية لفائدة مديرية التجھيزات المائية ووكاالت األحواض المائية.

  
 :من خالل الجدول أدناه  2013 سنة يمكن تلخيص أھم االنجازات برسم

 

 
  مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية 6.6.2

 
 2013و 2011 الممتدة بين سنتي الفترة الطرقية تميزت السالمة فيما يخص مجال

 تنزيل نتائج ويمكن تقديم .الطرقية للسالمة االستراتيجي االستعجالي المندمج المخطط بتنفيذ
 حسب المحاور التالية: المخطط ھذا

 

 االنجازات التتبع مؤشراتالتدابير االھداف

 وسائل ةعصرن
 التسيير

 شامل ياتيمعلوم نظام إحداث
 ةالمركزي الحظيرة إلدارة

 المائية التجھيزات مديريةل

 دارةإل ياتيمعلوم نظام عمالاست
 الحظيرة

 مالنظبا شروع العمل
فيما يخص  ياتيالمعلوم
 تقنيةال العمليات تتبع

 والمالية والتنظيمية

 جودة تحسين
 الخدمات

 لياتاآل حظيرة عصرنة

 معدات عمر متوسطض تخفي
 إلى٪ 60 من ةيمالعمو األشغال
 التي ألجھزةبالنسبة ل٪ 40
 سنوات 10 عمرھا تجاوزي

متقادمة عن  آلية 40توقيف  -
 )؛اإلصالح( قصد  العمل

 .جديدة لياتآ 7 اقتناء -
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 ةالمتعلقو 52-05 لقانونالخاصة با التطبيقية النصوص ونشر عدادإ :السيرمدونة  
 .السير بمدونة

 
 :والعقوبات المراقبة 

 
 الطرق؛ لمراقبة اإلقليميةالمخططات و الوطني خططمال تطبيق 

 
د  ة دورات عق ة تدريبي ول دوري يعمو ح دة اض ق جدي يات تتعل انون بمقتض م  الق      رق

دركل األعوان التابعين فائدةلوذلك  05-52 ة الملكي ل ة والمديري وطني لألمن العام    ال
 ؛واللوجستيك والنقل التجھيز وزارة و
 

ة الملكي الدركمصالح  لفائدة مراقبةال معدات نةعصرو تعزيز  ة والمديري  لألمن العام
 ؛اللوجستيك و والنقل التجھيز ووزارة الوطني

 
بكل  التقنية األجھزة سالمةلضمان  المعدات الضروريةب للوزن ثابتة محطات 4تجھيز 

 .والرباط وجدة و وطنجة فاس من
 

 :السياقة رخصة اتوامتحان السائقين تدريب 
 
ينيجمع  برنامجعقد  عدادإ  ز وزارة ب ل التجھي ين واللوجستيك والنق  مجال في والمھني

ياقة تعليم وتأھيل مجال السير مدونة أحكام تنفيذوذلك بھدف  السياقة تعليم وتطوير  الس
 السياقة؛ رخصة على لحصولا امتحان

 
داد  عو إع دة وض ات قاع دة بيان ئلةل جدي ة ألس اراتب المتعلق ة  االختب ل النظري ن أج م
 السياقة؛ رخصة على لحصولا

 
اتي خالل من( السيارات تسجيل مراكزاتي بيوضع نظام معلوم  ربط المعلوم اء ال  واقتن

ة ب الخدمات لتحسين) والبرامج المعلوماتية الضرورية جھزةاأل ياقة رخصةالمتعلق  الس
 و وضع نظام آلي لالمتحانات؛ الرمادية البطاقات و السيارات وتسجيل

 
اءإ  غالأ نھ ة ش ار تھيئ د مس ان جدي ي لالمتح ياقة التطبيق ة للس اط بمدين ي الرب  يراع

 .العيون  مدينةب مماثل مسار إنجاز ومواصلة في المجال، الدولية المعايير
 

 :التالية العمليات بإنجاز المديرية قامت لفترة،ا نفس خاللو ذلك مع بالموازاة
 
 ؛البضائع ونقل المزدوج النقل حظيرة تجديد عملية مواصلة 
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 ؛الطرقية بالمراقبة يعنى اتييمعلوم تسيير نظام إلحداث دراسة نجازإ مواصلة 
 

 ؛السيارات تسجيل مراكز وتھيئة تشييد شغالأ مواصلة 
 

 على ،الطرقية السالمة وسائللتطوير  الھادف التكميلي البرنامج تمويل في المساھمة 
 السكك وشبكة الطرقية شبكةال بين المشتركةوالبنيات التحتية،  البنايات مستوى
 .الحديدية

  

 والبطاقات السياقة رخص تسليم خدمات جودة تحسين وفي مجال خرىأ جھة من
استبدال النسخة الورقية  مشروع الطرقية والسالمة الطرق عبر مديرية النقل تواصل الرمادية،
 النسخة الورقية تعويض الى المشروع ھذا و يھدف. الرمادية السياقة والبطاقة لرخصة الحالية

 برقاقات ومجھزة التعريف بطائق لمعايير تستجيب الحالية بنسخة إلكترونية ذات خصائص
 :في بلوغ األھداف التالية المشروع ھذا سيساھم و. وتحيينھا المعلومات تشفير تتيح إلكترونية
 
 ؛الرمادية البطاقات و السياقة برخص المتعلقة الخدمات وتحسين تأھيل 

 
 الدقيق التتبع خالل من الطرقية السالمة قاية من حوادث السير ومراقبةالو تعزيز 

 .المخالفات و للتجاوزات
 

 في مجال عملھا برنامج نفيدت 2015و 2014 سنتي خالل المديرية تواصلكما س
 :عبر وذلك الطرقية السالمة

 
 ؛السرعة رصدل رادارات ثابتة وتشغيل ووضع قتناءإ 

 
 ؛الالزمة بالتجھيزات يةالطرق المراقبة فرق تعزيز 

 
 على لحصولالنظرية من أجل ا االختباراتب الخاصة ألسئلةل جديدة قاعدة بياناتإعداد  

 السياقة؛ رخصة
 

 جلأ من السياقة مھنيي قطاع تعليم و المعنية الوزارة بين برنامج وتنفيذ عقد توقيع 
 على لحصولا حانمتإوتطوير  السياقة تعليم وتأھيل مجال السير مدونة مضامين تنزيل
 السياقة؛ رخصة

 
 ؛السياقة تعليم عربات حظيرة تجديد برنامجوتنفيذ  وضع 

 
 مدارسإشارة  رھن بيداغوجيةال واألدوات كراساتوضع العربات ذات محرك و ال 

 ؛السياقة تعليم
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 لتكوين خاصة مؤسسات اختيار خالل من المحترفين السائقين لتكوينإعداد منظومة  
 ؛الطرقية السالمة ة علىفي التربي منشطين

 
 ؛االمتحان الجتياز جديدة مسارات تشييد 

 
 ؛داخل المؤسسات التربوية الطرقية السالمة مفاھيم دراجإ تھم دراسة نجازإ 

 
 تعرف التي الوطنية الطرقية الشبكة مقاطع لبعض بالنسبة السالمة شروط تحسين 
 ؛السير حوادث كرارت
 
 ؛حظيرته تجديد و رقيالط النقل قطاع تأھيل برنامج زيلتن 

 
 .السيارات تسجيل مراكز تحديث و تھيئة و تشييد برنامج مواصلة 

 
 المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق 2 .7.6

 
بين  ما الممتدة الفترةيمكن تلخيص أھم العمليات المنجزة من طرف ھذا المركز خالل 

 :في النقاط التالية 2013و 2011سنتي 
 
 ؛التقني الفحص مراكز أھيلت عملية مواصلة 

 
 ؛التقني الفحص مراكزعلى مستوى  اتفتحاصاال جراءإ 

 
 ؛المراقبة نظام سالمة تعزيز 

 
 ؛اتييمعلوم برنامج وتطوير تصميم 

 
 ؛للمركز ياإللكترون الموقع إطالق تروم دراسة جراءإ 

 

 .الجديدة السير مدونة مضامين مع للمركز المعلوماتي النظام مالئمة 
 2015و 2014بين سنتي  ما ف برنامج عمل المركز خالل الفترة الممتدةھذا، ويھد

 التالية: العملياتإنجاز 
  

 إحداث المختبر المغربي للتجارب؛ 
 
 ؛بصفة منفردة قيصدتتفعيل مشروع تفويض مھمة ال 

 
 ؛التصديق أنشطة لتدبيراتي يطالق برنامج معلومإ 

 



2015مشروع قانون المالية لسنة   

 

 

 تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة                                                                           99
 

 

 إحداث مرصد للعربات؛ 
 
 جراء الحوادث؛ السيارات المتضررة لىع قتصديتفويض اللوضع برنامج  

 
وكذا نظام إلكتروني لتبادل المعلومات  الخارجي للمصنعين فتحاصإللوضع نظام  

 ؛للتصديق المرجع الوطنيوتحيين 
 
 ؛العلمي في الميدانتشجيع البحث  

 
 نظام لوضع العالمات على السيارات؛ حداثإ 

 
 رات القانونية؛بالتطو تعنىالمعطيات التي  واعدقفي  االشتراك 

 
 ن؛ياألعوان الخارجيو  تكوين وتأھيل موظفي المركز 

 
 استغالل الوحدات المتنقلة للمراقبة التقنية؛مشروع تدبير و إعداد 

 
 صيانة التجھيزات؛و معايرة و يعنى بافتحاصمشروع  إعداد 

 
 إدماج معطيات المراقبة التقنية بالبطاقة الرمادية للسيارات (بطاقة ممغنطة)؛ 

 
 ؛والعمل به أعوان الفحص التقني شبكات مراكز الفحص التقني و افتحاصنظام  دادإع 

 
 مطابقة المنحوتات؛بھدف ماتيكية ولمراقبة األوتلمشروع  إعداد 

 
إعداد مشروع للمراقبة التقنية المستمرة من خالل تثبيت نظام ذكي للتشخيص على مثن  

 العربات؛
 
 .بعد ند التدبير عواعتما لمركزباأنظمة المعلومات يواء إ 

  

 مديرية المالحة التجارية8.6.2. 
 

 2013و 2011 برسم سنتي من طرف ھذا المرفق يمكن تلخيص أھم العمليات المنجزة
  :يلي فيما

 

 ؛السفن ومراقبة التفتيش ومعداتوالتجھيزات  المعدات وعصرنة تعزيز 
 

 السفن وافتحاص السفن وتفتيش مراقبةالمكلفين ب للمفتشين المادي مستوىالب النھوض 
 حسب المعايير الدولية للسالمة؛ والشركات
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 خدمة( "SOREMAR/CLSتجمع " لدى "LRIT" للمعطيات وطنيال المركز إيواء 
 ؛)االصطناعية األقمار ولوج

 
 العالمية المنظمة طرف من للمعطيات وطنيال المركز افتحاص مستحقاتأداء  

 ؛االصطناعية واألقمار الالسلكية للمواصالت
 

  .المعلومات نظام صيانة 
 

 األنشطة مواصلةإلى  2015و 2014 سنتي برسم المرفق ھذا عمل برنامج ھذا ويھدف
  الخطيرة. البضائع يھم تتبع معلوماتي نظام العمل على تطوير مع أعاله، بالموازاة

  
 مديريـة األرصـاد الجويـة الوطنيـة. 9.6.2

 
  :2013و 2012 برسم سنتي لمرفقا ھذا ونفقات مداخيل تطور أدناه الجدول يبين

 (بالدرھم)
  التحويالت (**)  النفقات (*)المداخيل المالية السنة

2012 213.863.484,65 97.722.963,03 100.399.621,99 

2013 63.796.549,94 134.035.138,3 62.528.156,2 

  ؛افحة آثار الكوارث الطبيعيةوق مكالمتعلقة بالمشاريع الممولة من طرف صند(*) تضم نفقات المرفق وتلك 
  .المتعلقة بالمشاريع الممولة من طرف صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعيةتضم التحويالت المخصصة للمرفق وتلك (**) 

 

بإنجاز مجموعة من المشاريع ترتبط بالمحاور  ،2013خالل سنة  ،قامت المديرية
 التالية: االستراتيجية

 
المعلوماتية على الصعيد المركزي والمصالح  الوسائلتحديث اإلدارة عبر تعزيز  

جميع أنشطة  على مستوىالخارجية وكذا متابعة مشروع اعتماد منھجية الجودة 
 ؛)ISO 9001 التصنيف ( المديرية

 

 6و سينوبتيكيةمحطة أوتوماتيكية  60 تشغيلتعزيز وتقوية شبكة القياس من خالل  
محطة أتوماتيكية مناخية  90ج، وتشغيل محطات أوتوماتيكية لقياس مستوى الثلو

 وجدةورزازات و باإلضافة إلى تشغيل أجھزة أوتوماتيكية رصدية بمطارات كل من
الخامس للتحكم واإلنذار  بمطار محمد تشغيل أجھزة أوتوماتيكية رصديةووضع و

 ؛بظاھرة الضباب
 

 تطوير وسائل االتصال ومعالجة البيانات الرصدية: 
 

اج  ام إدم يع نظ دية (و توس ات الرص ة البيان ات SYNERGIEمعاين مل الجھ ) ليش
    ؛األقاليم الصحراوية بالعيون)الشمال وواألخرى (الوسط 
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ؤات   وي للتنب وذج جھ غيل نم ةتش ين  الجوي ل تحس ن أج توى م ؤات مس ة التنب الخاص
 .الصعيد المحليمستوى لحاالت الجوية القصوى على برصد ا

  

 :من خالل ريةتحسين خدمات األرصاد الجوية البح 
 

اس الجوي البحري في إطار شراكة   ات القي تزويد محطتي أكادير انزا والحسيمة بآلي
 مع البحرية الملكية؛

 

ين متنق  اتيكيتين للرصد الجوي تشغيل محطت ين أوتوم ى بھدف الت ة عل ة البحري لمراقب
 .السفن مثن

 

ماتيكية لقياس محطات أوتو 9تشغيل من خالل  تحسين خدمات األرصاد الجوية البيئية 
إحداث ببنسليمان) و 1بخريبكة و 1وبسطات  1وبالدار البيضاء  6جودة الھواء بالمدن (

 ؛اتي لتجميع ومعالجة معطيات جودة الھواءينظام معلوم
 

مختلف عمليات صيانة  المديرية من التجھيزات من خالل رصيدمحافظة على ال 
على مستوى المديريات الجھوية وآلليات المتواجدة بالمراكز الوطنية و المعدات وا

  ؛الشبكة الرصدية
 

 لموارد البشرية، حيث استفاد حواليالرفع من مردودية ا بھدفالتكوين المستمر  اعتماد 
تنفيذ باإلضافة  إلى  ISO 9001من دورة تكوينية في نظام إدارة الجودة  اإطار 115
 .اموظف 100تكوين ما يقارب  ھمإطار ي-عقد

  
 نشطة االقتصادية األخرىمجال األ7.2.  

 

 المراكز الجھوية لالستثمار. 1.7.2
 

 العمليات بتنفيذ 2013 سنة خالل لالستثمار الجھوية المراكز إنجازات حصيلة تميزت
 :التالية

 المقاوالت إحداث على المساعدة شباك  
 

 :األنشطةب المرتبطة المؤشرات على مستوى
 

داث  ة 24.470 إح ى مقاول ذه صعيد عل ز،المرا ھ ل( ك ة 24.664 مقاب م مقاول  برس
نة ا ،)2012 س ق% 81 منھ ويين باألشخاص تتعل دة 19.801( المعن لو  )وح  تتمث

ة الصفة في معظمھا ا %). 98حوالي ( المحدودة المسؤولية ذات لشركة القانوني بينم
لي بة األشخاص مث ذاتيون نس م نفس % 19 ال جلة برس ة والمس اوالت المحدث ن المق م

 ؛)وحدة 4.669 حوالي أي(السنة 
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رى  البيضاء الدار جھة استحواذ  ىالكب ى عل اوالت مجموع من نسبة أعل ة المق  المحدث
اوھو  %،28 بمعدل ادل م ة، 6.710 يع ا مقاول ة تليھ اط جھ ر-زمور-سال-الرب  زعي
 ؛مقاولة 3.782 ، أي ما يعادل %15,5 بنسبة

  
ليم   ھادة 37.716 تس لبية، ش ذلك مسجلة س ا ب بة ارتفاع ةمق% 5 بنس ع ارن نة م   س

والي  2012 ھادة 35.984ح لبية ش امن ،س ھادة 33.446 ھ لمة ش خاص مس  ألش
ويين ھادة 4.270و معن لمة ش خاص مس ين ألش ل. ذاتي ركة وتمث ؤولية ذات الش  المس
ا مجموعه% 96 نسبة المحدودة لبية، شھادة 32.241 بم  ذات بالشركات متبوعة س

  .شھادة 240 ب االسم المجھولة الشركة وكذا ،شھادة 563 ب جماعي اسم
 

 في إيجابين المراكز الجھوية لالستثمار قد ساھمت بشكل إ، فالكيفأما على مستوى 
  ذلك من خالل:و االستثمارتحسين مناخ 

  

 مساطر إحداث المقاوالت؛ ضبط 
 

 بفضل المطبوع الوحيد؛ر المتعلقة بإحداث المقاولة تبسيط المساط 
 

 ودة االستقبال.تقليص آجال إحداث المقاوالت وتحسين ج 
  

 شباك مساعدة المستثمرين 
 
 ستمكن مشروعا، 1.409 حوالي بالموافقة حظيت التي االستثمارية المشاريع عدد بلغ 

ذا االستثمارات من درھم مليار 143,9 جلب من ق وك ل، منصب 143.900 خل  عم
 ؛2012 سنة مع مقارنة ℅5بنسبة  االستثمار حجم في ارتفاعا بذلك مسجلة

 

اھمة  ي المس دار ال ف ةإص ى موافق ب 1316 عل وللل طل ى حص ة عل ث رخص  البح
دني ة رخصة 126و المع لمة إداري ن مس ات والة طرف م ي الجھ ارإ ف ز ط  الالتركي

 .االستثماري
 

برسم ائدة المراكز الجھوية لالستثمار لف األفقيالعمل  برنامجفي إطار تفعيل ھذا، و
 ، تمت برمجة المشاريع التالية:2015و 2014سنتي 

 
، "SI-INVEST"تطوير وحدة على مستوى النظام المعلوماتي لالستثمار اإللكتروني  
 ؛)مشروع قيد اإلنجاز( مستثمرين من تتبع مشاريعھمالتمكن وف س
 

 2013ماي  28المتعلقة بالمقاولة، حيث تم التوقيع بتاريخ  المساطر تبسيط تفعيل تدابير 
ت المعنية، تحت رئاسة رئيس إجراء، من طرف الوزار 70على محضر يھم تبسيط 

 الحكومة؛ 
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 الدار جھات مستوى على األعمال تحسين مناخل الجھوية اللجان إحداث مواصلة 
- دكالةجھة و الشرقية الجھة إلى باإلضافة الحوز،-تانسيفت-مراكشو الكبرى البيضاء
 ؛عبدة

  

 9001 شھادة الجودةعلى  حصول المراكز الجھوية لالستثمارمواصلة العمل على  
ISO  ، ھذه الشھادة  من الحصول علىمراكز  10 وقد تمكنت ،ھذا. 2008نسخة

المراكز الجھوية لالستثمار لجھات: الدار البيضاء الكبرى  ويتعلق األمر بكل من
زعير -زمور- سال- الرباطو درعة-ماسة-سوسو ورديغة -شاويةالو عبدة - دكالةو
 -الحسيمةو الحوز -تانسيفت -كشمراو أزيالل –تادلة و بني يحسن -الشراردة-الغربو

 ؛تافياللت -مكناس و تاونات
  

 طارإ في يندرج  -CREOL–االنترنيت عبر المقاولة حداثإ مشروع إطالق 
 ؛"الرقمي المغرب" الوطنية االستراتيجية

  

بين  موحد يتعريفرمز  إحداث يھم للمقاولة الموحد يالتعريفالرمز  مشروع انجاز 
 وحيدة استمارة( للمقاولة األخرى لولوج التعريفات قن عنوھو عبارة  ،داراتاإل جميع

 السلبية الشھادة رقمو لالستثمار الجھوية للمراكز بالنسبة التعريفات اشعارات نشرةو
 الرقمالحرفي و الرسم رقمو والتجارية الصناعية للملكية المغربي للمكتب بالنسبة
للمحكمة  التجاري السجل رقمو للضرائب العامة لمديريةفيما يخص ا الجبائي التعريفي

 .ھااستبدال دون) االجتماعي للضمان الوطني للصندوق بالنسبة االنخراط رقمو
 

 المصلحة المستقلة للكحول 2.7.2
 

 األخيرتين: السنتين برسم المرفق ھذا ونفقات مداخيل تطور أدناه الجدول يبين
 

الميزانية طبيعة  20122013 

ذاتية مداخيل  56 294 022,09 42 569 888,37 

االستثمار مداخيل  2 343 245,94 ‐ 

المداخيل مجموع  58 637 268,03 42 569 888,37 

التسيير نفقات  37 517 272,97 42 569 888.37 

االستثمار نفقات  ‐ ‐ 

النفقات مجموع  37 517 272,97 42 569 888.37 

 

 :العمليات التالية  انجاز 2013 ھذا، وقد تم خالل سنة
 
بھدف تزويد السوق  اإليتيلي لكحولل المنتجة الشركة مع يتينصفقتين تفاوضرام اب 

بھذه المادة. وللتذكير فقد قام المرفق خالل نفس السنة بتعزيز الغالف المالي  الداخلية
 ؛درھم مليون 11 يقدر ب بمبلغ الكحول لشراءالمخصص 
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 قصد" م ش إيثانول" كةشر مع اإليثانول لمصالح تسويق المفوض التدبير عقد إبرام 
الفاعلين  قبل من المادة ھذه شراء مسطرة تسھيل كذاو ،اإليثانول تسويق نشاط تطوير

 االقتصاديين المستعملين لھذه المادة.
 

 :التالية العمليات انجاز 2014 واصل المرفق، خالل سنة كما
 

 30.300.595,09 يناھز مالي االيثانول بغالف مادةمن  ھيكتولتر 24.000 شراء 
 ؛ الداخلية السوق بھدف تزويد درھم

 

 المطلوبة الوثائق بإعداد المرفق قامحيث  ،اإليثلي كحولال طبيعة يرمواد تغي شراء 
الخاص بھذه الصفقة  العقد ابرام تم المتعلق بھذه العملية كما عروضال طلب إلطالق
 .2014 من سنة يونيو شھر خالل

  

 إلى يھدف قانون مشروع إعداد على 2015 سنة خالل المرفقمن جھة أخرى سيعمل 
في حالة عدم  2015تحرير قطاع تسويق اإليثانول، سيتم إدراجه ضمن قانون المالية لسنة 

دخول مشروع التدبير المفوض لمصالح تسويق اإليثانول حيز التنفيذ. ويتوخى ھذا المشروع 
  تبسيط وتفعيل المساطر المتعلقة بتسويق ھذه المادة. 

 

  ق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة:مرف3.7.2 
 

 2014 سنة من ولاأل الربعوكذا  2013 سنة خالل المرفق ھذا عمل حصيلة تميزت
  :التالية تحقيق االنجازاتب

 

 في إطار الدفاع عن مصالح الدولة والمالية االقتصاد وزارةل ستشارةاالو تقديم الدعم 
 .المغرب اتصاالت شركة سمالأر من Vivendi Universel حصة تفويت بمناسبة
 المتعلق المرسوم من 72 المادة لمقتضيات طبقا المباشر، باالتفاق صفقة ابرام تمحيث 

 اآلجالتم بموجبھا انجاز تقريرين في  ،الحكومة رئيس موافقة بعد العمومية بالصفقات
 تاتصاالستوى على م للدولة االستراتيجية مصالحال : األول يھم تحديدعليھا المتعاقد
وتقييم عروض التفويت وكذا  تحليلب والثاني يتعلق البورصة، في يمھايوتق المغرب

 التوصيات المقترحة للحفاظ على تلك المصالح؛
 

 موافقة بعد، Norton Rose LLP مكتب طرف من قانونيةال ستشارةاال مھمة انجاز 
 الذي المساھمين اقميث مشروع ، تھم صياغةيةمن خالل صفقة تفاوض، الحكومة رئيس
 عمليات الى باإلضافة ،المغرب اتصاالت سمالأر في الجديد المساھم مع ابرامه تمسي

. والمساھم الجديد المغربي الجانب بين الشراكة اتفاقيات إلبرام ةالالزم القضائي الدعم
حول المرحلة األولى من ھذه المھمة وذلك  بتقريرفي إطار ھذه الصفقة  التوصل تموقد 
 قانونية؛ال اآلجالخل دا
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           ببورصة الموانئ استغالل شركة سمالأر من صغيرة حصةوتحويل  تقييم 
  Roland مكتب و Attijari Finances Corp عمالاأل بنك من طرف البيضاء الدار

Berger  و مكتب Norton Rose. 
  

 مجال الفالحة و الصيد و الغابة 8.2  
 

 ت الغابويةمصلحة تثمين المنتوجا1.8.2 
 

 :2013و 2012 سنتي برسم المرفق ھذا ونفقات مداخيل تطور أدناه الجدول يبين
 

  الميزانية طبيعة  20122013  
 9 841 899,9716 921 754,09 مداخيل

 32 180 494,1541 115 930,08 نفقات

 22 338 594,1824 194 175,99للنفقات بالنسبة المداخيل فائض

 
التتبع  بمؤشرات معززة 2013 سنة خالل اإلنجازات حصيلة لتاليا الجدول يعطي

 :بھا المرتبطة
 
 نسبة اإلنجاز اإلنجازاتالتقديراتمؤشرات التتبع التدابير المتخذةالھدف

 جني الفلين 
رصد االعتمادات 
  المالية الالزمة

 لتزامنسبة اإل
 في حدود بالنفقات

100%  

  

146.406  

  ستير

  

127.942 
  ستير

% 87 (*)  

بيع منتوج 
الفلين لسنة 

2012 

 مناقصةتنظيم 
  عمومية

 تحصيلنسبة  
في  المداخيل

 %100حدود 

108.261 
  ستير

100.702 
  ستير

 من المنتوج %93بيع 

بالظروف المناخية والحالة الفيسيولوجية ألشجار  أكثرنسبة اإلنجاز مرتبطة  *تم االلتزام بجميع البرامج المتوقعة، في حين تبقى
المعرضة لھجوم الطفيليات مما يفسر تفاوت االنجازات عن التوقعات. ينالفل  

وتتلخص العمليات المنجزة وتلك التي توجد في طور اإلنجاز وكذا مؤشرات التتبع 
  ، في الجدول التالي:2014المرتبطة بھا، خالل سنة 

 
 نسبة اإلنجاز اإلنجازات التقديرات التدابير المتخدة

 جني الفلين
 ستير 118.762

 بھا الملتزم االعتماداتتبلغ 
12 681 282,00 DH 

 بتاريخ ستير 50.000
30/06/2014 

  )االنجاز قيد شغالأ(

42% (*) 

 ستير 126.957   2013 موسمبيع محصول 
 ستير 126.390

 في حدود: المتوقعة المداخيل
96 046 849,00 DH 

99% 

.شجارلأل الفيسيولوجية والحالة المناخية بالظروف أكثر مرتبطة اإلنجاز نسبة تبقى حين في. المتوقعة البرامج بجميع االلتزام تم *  
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الفلين  محصول جني 2015 عمل ھذا المرفق خالل سنة برنامج من جھة أخرى، يتوقع
 2014 خالل سنة جنيه تم الذي الفلين لبيع وطنية مناقصة وتنظيم ستير، 130.000 في حدود

األشجار  تحديد إلى باإلضافة رسم المناقصات السابقة،ب بيعه يتم لم الذي وكذا المنتوج
 .2015 خالل سنة الغابوية المنتوجات لبيع التحضير إطار في للقطع المخصصة

 

   المنتزه الوطني لسوس ماسة2.8.2 
 

 سنتي برسم ماسة لسوس الوطني المنتزه ونفقات مداخيل تطور أدناه الجدول يبين
 :2013و 2012

 

الميزانية طبيعة  2012  2013  

 238.259,60 148.528,40الماضية المالية للسنة االستغالل نفقات فائض

 1.081.449,39 1.081.449,39الماضية المالية االستثمار للسنة نفقات فائض

 1.319.708,99 1.229.977,79 المداخيل مجموع

 89.731,2 79.794,00 االستغالل نفقات

  
المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر من  في إطار المجھودات التي تبذلھا

أجل تطوير السياحة البيئية في المنتزھات الوطنية والمناطق المحمية بالمغرب، تم خالل سنة 
اتخاد مجموعة من التدابير إلعطاء انطالقة فعلية لعملية تثمين السياحة المستدامة  2013
مسؤول  المداخيل وتعيين مصلحة مكلفة بشساعة الوطني، وذلك من خالل إحداث بالمنتزه

المقدمة  الخدمات مع وزارة االقتصاد والمالية لتسعير مشترك عليھا، وكذا التوقيع على قرار
 بالتثمين الشروع في تفعيل التدابير المرتبطة  من طرف ھذا المرفق. ھذا ومن المنتظر

 .2014 سنة خالل الوطني للمنتزه السياحي
  

 2014 سنة خالل التنفيذ قيد توجد وكذا تلك التي أدناه العمليات المنجزة الجدول ويمثل
 :بھا المرتبطة التتبع مؤشرات مع تبيان
 

أھم التدابير المتعلقة بتحسين 
 2014جودة الخدمات برسم سنة 

نسبة 
 اإلنجاز

 اإلنجازات مؤشرات التتبع
 المتوقع التحيين
 المالية للموارد

 لفائدة تكوينية دورات 04 إنجاز
 كاديرأ بمدينة المحترفين المرشدين

100% 
 مكونينال مرشدينال عدد
 المنتزه مواضيع حول

 30 تكوين
 امرشد

 درھم 200.000
 %100 )المداخيل عةاشس( التذاكر دفاتر عدادإ

 من عليھا مؤشر دفاتر
 االقليمي الخازن طرف

كاديرأل

 10إعداد 
  دفاتر

 
ھو رفع التحدي  2015 سنة خالل طني لسوس ماسةللمنتزه الو األساسي الھدف يبقى و

من أجل تبوأ منصب الريادة على الصعيد الوطني كمنتجع للسياحة بالمغرب، حيث من المتوقع 
ذاتية تقدر  مما سيمكن من تحقيق مداخيل السنة، في زائرا 20.000أن يصل عدد زواره إلى

 .درھم 1.500.000 ب
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 قسم حماية الثروات السمكية3.8.2 
 

  :يلي كما ، 2014 و 2013 السمكية برسم سنتي الثروات حماية حددت مداخيل قسم
 

 بالدرھم  
الميزانية طبيعة  2013  2014  

   )اعانات( مداخيل

  19.400.000,00 19.400.000,00  التسيير

 3.700.000,00 3.700.000,00 االستثمار

   )بھا الملتزم( االعتمادات

 (*) 9.753.146,51   19.172.613,56  التسيير

 (*)  28.082.486,33   33.198.564,80 االستثمار

  برسم تنفيذ الميزانية حتى متم شھر يونيو (*)
 

 بمؤشرات معززة 2013 سنة خالل إنجازات المرفق أدناه حصيلة الجدول ويلخص
 :بھا المرتبطة التتبع

 
  اإلنجازات  التوقعات  مؤشر التتبع  اإلجراءات المتخذة  الھدف

القضاء على الصيد غير 
  القانوني

إجراء المالحظات تغطية مصاريف •
  على مثن السفن.

 %75 %100  تغطية النسبة 

  السالمة شروط تحسين 
  واإلنقاذ البحري

ضمان صيانة وتشغيل قوارب • 
  النجاة؛

المحطة صيانة وإصالح أجھزة • 
  اإلذاعية؛

  البحرية.الرصدية توقعات بال التزود• 

ب عدد القوار
  المعنية

  
نسبة تغطية 

  األجھزة

نسبة إنجاز 
التحويالت 

مديريـة  لفائدة
األرصـاد 

الجويـة 
  الوطنيـة  

20 

 

 

 

100% 

 

 

 

100% 

3 

 

 

 

92% 

 

 

 

100% 

على الحفاظ وتعزيز 
  الثروات السمكية

األسماك أنواع ضمان الحفاظ على • 
المعرفة العلمية  تحسينمن خالل 

كذا االستغالل العقالني و  اعتمادو
  تعزيز التعاون بين الدول.

انجاز نسبة 
عملية 

االنضمام إلى 
األمانة الدائمة 

  للمؤتمر

100% 100% 

تحسين ظروف عمل 
  الصيادين 

) في PDAإنجاز نقط مھيأة للتفريغ (• 
نقطة مھيأة  15إنجاز إطار برنامج 
ة بتعاون مع صندوق لللتفريغ ممو

للتنمية االقتصادية  الحسن الثاني
  .عيةواالجتما

عدد النقط 
 المھيأة للتفريغ

1 1 

 
 نفستحقيق يواصل سوف ف ،2014 سنة خالل المرفق عمل أما فيما يخص برنامج

 مھيأة تفريغ نقطة 15 بإنجاز المتعلق خاصة البرنامج الماضية السنة برسم المسطرة األھداف
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 والبناء، ئةالتھي وأشغال الدراسات و ذلك فيما يخص. الصيادين عمل ظروف تحسين من أجل
 .التوقعات مع مقارنة% 73 اإلنجاز حوالي نسبة سجلت حيث

 
 المخصصة االستثمار ميزانية من األكبر الحصةب يستأثر البرنامج ھذا نو للتذكير فإ

، ما 2014 يونيو شھر غاية إلىو  في إطاره، بھا الملتزم االعتمادات بلغت حيث المرفق لھذا
 :التالية إلنجاز العمليات جھةمو درھم، 472,68 836 124مجموعه 

 
 :المنتھية المشاريع 

 
غ نقط وتشييد دراساتإنجاز   أة التفري ةو الصخيرات من بكل المھي  الصنوبرو بوزنيق
 .والفنيدق آكلوو لحديداو مرتيلو بوسلھام مواليو

 
 :االنجاز طور في مشاريع 

 
 ؛سيم كابب  المھيأة التفريغ لنقطة االنجاز طور في وأ منتھية دراسات 

 
 .سيم كاب ب المھيأة التفريغ لنقطة التشييد شغالأ 

 

 مواصلة 2015سنة  برسم المرفق ھذا عمل لبرنامج الرئيسية ھذا وتھم المحاور
مع األخذ بعين االعتبار األھداف المسطرة  2013 سنة خالل العمليات التي شرع في إنجازھا

إذ من المتوقع  للتفريغ مھيأة نقطة 15 زإنجا برنامج باستثناء المرتبطة بھا، القياس ومؤشرات
 .2014 سنة منه خالل االنتھاء
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 مالحق

  
 الرئيسية الوظائف حسب وتصنيفھا مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق مھام : 1ملحق رقم 

  .للدولة

   

تقلة برسم  : 2ملحق رقم  ة المسيرة بصورة مس ات مرافق الدول ذ ميزاني جدول تلخيصي لتنفي
  .2013و   2012سنتي 

  

م  ق رق نتي  3ملح م س تقلة برس ورة مس يرة بص ة المس ق الدول وارد مراف ور م   2012: تط
  .2013و

  

م  ق رق نتي  4ملح م س تقلة برس ورة مس يرة بص ة المس ق الدول ات مراف ور نفق   2012: تط
  .2013و

  

  .2014موارد ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة  توقعات: :  5ملحق رقم 
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  : 1ملحق رقم 

مستقلة  بصورةمھام مرافق الدولة المسيرة 
الرئيسية للدولةالوظائف وتصنيفھا حسب   

   



2015مشروع قانون المالية لسنة   

 

 

 تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة                                                                           112
 

 

 
   



2015مشروع قانون المالية لسنة   

 

 

 تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة                                                                           113
 

 

  مجال الصحة: العاملة في مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  .1.1
 

الصحة بشكل فعال في  العاملة في مجالتساھم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
إلى الرعاية الصحية الجيدة بالنسبة  الولوج داف الحكومة في مجال توسيع فرصتحقيق أھ

مھام ھذه يمكن تقديم وتعزيز تدابير الصحة الوقائية لمكافحة األوبئة.  ،لعموم المواطنين
  كما يلي: 2013- 2008الفترة اإلنجازات المالية خالل  وكذاالمرافق 

  

 المرفق إسم المھام

 لملكية مع ضمان الخدمات العالجية و الوقائية و التشخيص و دعم القوات المسلحة ا
 االستشفاء و الخبرة لفائدة جميع العسكريين و ذوي حقوقھم و كذا المدنيين؛

  المساھمة في التكوين التطبيقي لألطباء و طلبة كليات الطب و الصيدلة و كذا تطوير
ع كليات الطب و معاھد التكوين األنشطة المتعلقة بالبحث و مجال اإلقتصاد الصحي بتنسيق م

 في مھن التمريض؛
  المشاركة في المھمات اإلنسانية داخل المغرب و خارجه من أجل التكفل بالضحايا و اسعافھم

  و تقديم الخدمات الطبية المتخصصة و المستعجلة للعسكريين و المدنيين على حد سواء.

  :إدارة الدفاع الوطني
  

 كزاالمستشفيات العسكرية والمر
 للجراحة ةالطبي

  توفير خدمات الفحص و التشخيص و العالج و خدمات صحية مع أو بدون إيواء للمرضى
 الحوامل؛والنساء  الجرحىو
 ضمان استمرارية خدمات الفحص والعالج والمساعدة الطبية للحاالت المستعجلة؛ 
  الت المستعجلة عمليات الطب الوقائي والتربية الصحية والمساعدة الطبية للحافي المساھمة

 بشراكة مع الفاعلين المعنيين؛
  ضمان التكوين التطبيقي لفائدة طلبة كليات الطب والصيدلة والمتدربين بمدارس ومعاھد

مجال الصحة، وكذلك التكوين المستمر لألطر العاملة في التكوين المھني وتكوين األطر 
 والمسيرين ؛

 صحة العمومية واالقتصاد الصحي واإلدارة الالمتعلقة بث والمساھمة في إنجاز أنشطة البح
  الصحية.

  وزارة الصحة:

 

  المستشفيات و مراكز الدعم

 تشجيع التبرع بالدم على المستوى الوطني؛ 
 تحسين وتتبع ونشر التقنيات الجديدة لتحاقن الدم؛ 
 مالءمة أنشطة المركز مع المستجدات الطبية والتقنية؛ 
 إنتاج وتوزيع مشتقات الدم مجانا؛ 
 ض مراقبة صارمة للجودة والقيام بافتحاص سنوي لكل مراكز تحاقن الدم؛فر 
 توفير التجھيزات ووسائل عمل مختلف مراكز تحاقن الدم؛ 
 .بناء وتھيئة مراكز تحاقن الدم 

  وزارة الصحة:

المركز الوطني لتحاقن الدم 
 بالرباط

 التبرع بالدم على صعيد جھة الدار البيضاء؛ اتتشجيع عملي 
 ليات التبرع بالدم بالداخل والخارج؛تنظيم عم 
 إنجاز التحاليل المخبرية للدم؛ 
  تأمين التزويد المنتظم لمجموع المؤسسات العمومية والخاصة بجھة الدار البيضاء بمشتقات

 الدم.

  وزارة الصحة:
المركز الجھوي لتحاقن الدم بالدار 

 البيضاء

  في مجال البيولوجيا الصحية؛ بحوثالتطوير الخبرة والدعم العلمي والتقني وإنجاز 
  ميدان البيولوجيا الصحية وتطوير أنظمة مراقبة صحة اإلنسان؛القواعد المتعلقة باقتراح 
  المساھمة في تكوين الطاقم الطبي وشبه الطبي والعلمي لقطاع الصحة والسھر على نشر

 المعلومات المرتبطة بھذه الكفاءات؛
 في ميدان البيولوجيا واليقظة. إنعاش وتنمية التعاون الوطني والدولي 

  وزارة الصحة:

  
 الصحيالمعھد الوطني 

 السھر على تطبيق القوانين المتعلقة بالحماية من األشعة؛ 
 تقنين التدابير المطبقة بالمؤسسات التي تستعمل مواد مشعة والسھر على تطبيقھا؛ 
 واد مشعة ألھداف طبية وغير لكل التجھيزات التقنية التي تستعمل م والبعدية  المراقبة القبلية

 طبية؛
 ؛يةالحدود مستوى النقط مراقبة واردات واستعماالت ونقل وتخزين المواد المشعة على 
 مراقبة مستوى اإلشعاع في البيئة والمواد الغذائية ومياه الشرب؛ 
  المساھمة في إعداد القواعد في ميدان الحماية من األشعة والسالمة النووية وإنجاز الدراسات

  وزارة الصحة:
المركز الوطني للوقاية من األشعة
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مجال التعليم والتكوين العاملة في رافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة م .2.1
 :المھني وتكوين األطر

  
الموارد البشرية المؤھلة إلى توفير ھذه المرافق  تھدف عمليات التكوين التي تقوم بھا

لق ھذا التكوين بمجاالت يتعوالقطاعات المعنية. لفائدة التي يمكنھا أن تواكب عملية التنمية 
وإعداد التراب الوطني  المعادنو الصيد البحريو الفالحةو الصناعة التقليديةو لسياحةا

اإلدارة العامة و االقتصاد التطبيقيو المعلومياتو اإلحصاءو الجيولوجياو الرياضةو والتعمير
كما  2013- 2008خالل الفترة اإلنجازات المالية وكذا مھام ھذه المرافق سيتم تقديم الصحة. و

  :يلي
  

 المرفقإسم  المھام

  يقوم بمھام التكوين المتوج بدبلوم والتكوين المستمر والبحث والخبرة في مجال
واإلعالميات والديموغرافيا واإلكتوارية المالية  ياإلحصاء واالقتصاد التطبيق
 والمساعدة على اتخاذ القرار.

  المندوبية السامية للتخطيط:
المعھد الوطني لإلحصاء واالقتصاد 

 بيقيالتط

  ،تقوم المدرسة بتوفير التكوين األساسي لإلعالميين واإلعالميين المتخصصين
ة، وكذا المساھمة في ثديحمجال استعمال التكنولوجيات ال يوالتكوين المستمر خاصة ف

 تطوير البحث العلمي.

  المندوبية السامية للتخطيط:
 مدرسة علوم اإلعالم

 صين والعمال المؤھلين في ن والتقنيين المتخصتوفير التكوين األولي بالنسبة للتقنيي
 ؛في سوق الشغل تخصصات اإلنتاج النباتي والحيواني وتتبع إدماج الخريجينمختلف 

 مواكبة وتكوين المقاولين الشباب إلنجاز مشاريع في المجال الفالحي؛ 
 ضمان التكوين المستمر لمستخدمي الضيعات الفالحية؛ 
  ؛على عملية  التكوين األطر المشرفة مواكبة وتكوين 
 لشباب القروي المنقطع عن الدراسة؛واسطة التدرج المھني لفائدة اتوفير التكوين ب 
 تتبع إدماج المتخرجين في سوق الشغل؛ 
  إنجاز دراسات واستطالعات حول تقييم حاجيات القطاع من المؤھالت البشرية من

 أجل إعداد دليل للمھن والوظائف؛
 يين في المجاالت التقنية والسوسيومھنية.تقديم االستشارات للمھن 

  وزارة الفالحة والصيد البحري:
  

المعاھد ومراكز التكوين في مجال 
 الفالحة

 تكوين المھندسين في مجال المياه والغابات؛ 
 تنشيط دورات للتكوين المستمر؛ 
 بيئٌة.إنجاز الدراسات واألبحاث الخاصة بالغابة والتدبير المستدام للموارد الطبيعية وال 

  وزارة الفالحة والصيد البحري:
  

 المدرسة الوطنية الغابوية للمھندسين
  الوحدات الصيد وتكوين الموارد البشرية الالزمة لقيادة واستغالل وصيانة أسطول

 الصناعية للصيد ، وتتجلى المھام األساسية األخرى في ما يلي:
 الكيفيى تحسين التكوين المھني الخاص بالصيد البحري على المستو 

 )؛بواسطة التدرج المھنياإليواء والتكوين بالتناوب والتكوين مع (التكوين 
 واإلرشاد البحري  يفيةتنظيم دورات للتكوين المستمر ومحو األمية الوظ

على  لبحارةاتطوير دة التكوين من أجل المساھمة في واستكمال الخبرة وإعا
 ؛المستوى المھني

 فعيل عمليات التكوين؛تثمين مكتسبات المھنيين عبر ت 
 .مواكبة برنامج تأھيل وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي 

  وزارة الفالحة والصيد البحري:
  

المعاھد ومراكز التكوين في مجال 
 الصيد البحري
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 من أجل الحفاظ على التراث الثقافي الحالي وإبداع  وھوبينتكوين الصناع التقليديين الم
 ودة عالية؛منتوجات تقليدية ذات ج

  ،تنظيم عمليات التكوين المستمر لفائدة الصناع ورؤساء مقاوالت الصناعة التقليدية
 ندوات ومؤتمرات ولقاءات وأيام دراسية وتداريب وورشات تطبيقية؛تنظيم وكذا 

  شكل أشغال لفائدة الغير؛ علىتقديم خدمات مؤدى عنھا 
  يدية المنجزة من طرف موارد من خالل تسويق منتوجات الصناعة التقلتحصيل

 المتدربين والمتمرنين في إطار األعمال التطبيقية.

  وزارة الصناعة التقليدية:
  

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
 العاملة في مجال الصناعة التقليدية

  يشتغل.ھذا المرفق لم يعد  
  زارة الصناعة التقليدية:و

  قسم خريطة التكوين المھني
 ج وعمليات التكوين لفائدة موظفي وزارة االقتصاد والمالية؛إعداد وتفعيل برام 
 مواكبة عمليات التكوين الخاصة بمديريات ھذا القطاع؛ 
 إعداد وتفعيل برامج وعمليات التكوين لدعم اإلصالحات المعتمدة بالوزارة؛ 
 تفعيل برامج اإلدماج لفائدة الموظفين الجدد بھذا القطاع؛ 
 لصعيدين الوطني والدولي.تشجيع عمليات الشراكة على ا  

  وزارة االقتصاد والمالية:

  القسم اإلداري

 توفير التكوين المستمر ودورات استكمال الخبرة لفائدة موظفي الوزارة والخواص؛ 
 تنظيم تظاھرات تتعلق بمجال أنشطة الوزارة؛ 
 نية تقديم خدمات تمكن المتدربين الخارجيين من استكمال معرفتھم واختبار كفاءاتھم التق

 والمھنية؛
  تفعيل العمليات المتعلقة باالستشارات والدعم ومواكبة اإلدارات العمومية والمنشآت

 وھيئات أخرى في المجاالت المتعلقة بالتربية والتعليم؛ ترابيةالعامة والجماعات ال
 التظاھرات التربوية والعلمية  يتوفير خدمات اإلقامة والمطعم لفائدة المشاركين ف

 واالجتماعية؛والثقافية 
 .نشر وبيع الوثائق وكذا كراء المقرات والمعدات  

  ة:يوزارة التربية الوطن

  قسم استراتيجيات التكوين

 إعداد برامج التعاون بتنسيق مع المصالح األخرى للوزارة؛ 
 تتبع تنفيذ برامج التعاون وإنجاز تقارير تنفيذ سنوية؛ 
 السھر على تشجيع التعليم المدرسي الخصوصي؛ 
 ع ومواكبة البرامج والتدابير المتخذة في مجال تعليم اللغة العربية ألبناء المغاربة تتب

 المقيمين بالخارج بالتعاون مع السلطات الحكومية والھيئات المعنية؛
 .تتبع مشاريع الشراكة الجمعوية  

  زارة التربية الوطنية:و

  قسم التعاون

 بتكوين التقنيين في الطبوغرافيا : تقوم المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت بوجدة
 واإللكتروميكانيك الموجھين للعمل في القطاعين المعدني والصناعي؛

 تتجلى مھمتھا في تكوين التقنيين المتخصصين مدرسة المعادن بمراكش :
(باكلوريا+سنتين) في المھن المرتبطة بالجيولوجيا التطبيقية واستغالل المعادن 

 ة واإللكتروميكانيك.والمقالع والكيمياء الصناعي

  وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:
  

المدارس العاملة في مجال الطاقة 
 والمعادن

 توفير التعليم العالي لتكوين األطر الموجھة للعمل في مختلف فروع النشاط البحري؛ 
 إنجاز الدراسات واألبحاث المتعلقة بالتكوين البحري؛ 
 ل الخبرة لفائدة العاملين والفاعلين بقطاع المالحة توفير التكوين المستمر واستكما

 البحرية.

  وزارة التجھيز والنقل:

 المعھد العالي للدراسات البحرية

  تقديم خدمات التكوين وإعادة التكوين واستكمال خبرة األعوان والتقنيين واإلداريين
انة خاصة في مجاالت السياقة وصيانة آالت األشغال العمومية وكذا إصالح وصي

 وتوسيع الشبكة الطرقية.

  وزارة التجھيز والنقل:

مصلحة التكوين على اآلليات وصيانة 
  الطرق

 توفير وتحمل نفقات التسيير اليومية لمركز استقبال المؤتمرات؛ 
 .صيانة الممتلكات التابعة للمركز وتنميتھا  

  وزارة التجھيز والنقل:

  مصلحة التكوين المستمر

 ريين؛تكوين المھندسين المعما 
 .المساھمة في البحث ونشر المعارف المتعلقة بالھندسة المعمارية 

وزارة السكنى والتعمير وسياسة 
  المدينة:
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 المدرسة الوطنية للھندسة المعمارية

  تكوين األطر العليا المتخصصة في تقنيات التھيئة والتعمير، الموجھة للعمل في
 الھيئات العمومية والخاصة؛

 للتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة الوصية ومصالحھا  إعداد وتنظيم دورات
 الخارجية ووزارات أخرى وھيئات عمومية وخاصة؛

  إنجاز دراسات في مجال التھيئة والتعمير لفائدة إدارات الدولة والمؤسسات العمومية
 والھيئات الخاصة؛ الترابيةوالجماعات 

  ونشر المعطيات بھذا الخصوص؛المساھمة في تنمية البحث في مجال تنظيم المجال 
 .تنظيم أنشطة علمية تتعلق بتدبير المدن والتھيئة المجالية والسكن والتنمية المستدامة 

وزارة السكنى والتعمير وسياسة 
  المدينة:

 للتھيئة والتعمير يالمعھد الوطن

 زارة توفير التكوين، وإعادة التكوين وتحسين قدرات األطر اإلدارية والتقنية التابعة لو
 الداخلية؛

  إعالم وتكوين المنتخبين في مجال اإلدارة وھندسة اإلدارة وذلك عبر تحديد حاجيات
 التكوين وتركيب البرامج التكوينية والتتبع والتقييم واالفتحاص؛

 توفير المقرات والبنايات والورشات والعتاد البيداغوجي؛ 
  األساسي والمستمر واألكاديمي توفير التكوين خاصة بالنسبة للموظفين الجدد والتكوين

 واإلعداد لمباريات الكفاءة المھنية؛
 تحمل أعباء النقل واإلقامة والمطعم الخاصة بالمستفيدين من التكوين؛ 
  إنجاز خدمات مختلفة بھدف تأھيل المستفيدين من التكوين وتقوية مؤھالتھم في مجال

 التسيير و تطبيق كفاءاتھم المھنية والتقنية.

  اخلية:وزارة الد

  مديرية تأھيل األطر اإلدارية والتقنية

  توفير تكوين أساسي نظري وتطبيقي لفائدة األطر العليا في مجاالت وسائل اإلعالم
 والتواصل لدى المؤسسات؛

  تنظيم دورات التكوين المستمر واستكمال الخبرة عبر تنظيم ندوات ولقاءات وتداريب
 تكوينية؛

 لمھنية في مجال اإلعالم واالتصال وتشجيع البحث المساھمة في تطوير الممارسة ا
 العلمي واألكاديمي في المجاالت المذكورة؛

  إنجاز دراسات لفائدة اإلدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية والقطاع
الخاص وكذا تنظيم استطالعات للرأي وحمالت إعالمية في مختلف المجاالت بتعاون 

 جنبية.مع المنظمات الوطنية واأل

  وزارة االتصال:
 المعھد العالي لإلعالم واالتصال

  السمعي البصري والسينما المجال سد الفراغ الحاصل في مجال التكوين في مھن
 ومواكبة تطور ھذه المھن؛

  المغرب قد أصبح خصوصا و أن تلبية الحاجيات المتزايدة للقطاع من المختصين
  وى الدولي.على المستالسنيمائي وجھة مفضلة للتصوير 

  وزارة االتصال:

المعھد العالي لمھن السمعي البصري 
  والسينما

  تكوين األطر العليا وإنجاز البحث العلمي وكذا القيام بخبرات واستشارات في مجال
 الرياضة؛

 تدبير مراكز التكوين يعقوب المنصور بالرباط ومركز موالي رشيد للرياضة؛ 
 بية وملتقيات وندوات؛تنظيم دورات إعدادية لأللعاب األولم 
 .القيام بدورات تكوينية لفائدة الھيئات العمومية والخاصة واألشخاص 

  وزارة الشباب والرياضة:

المعھد الملكي لتكوين أطر الشباب 
 والرياضة

  ضمان تكوين األطر الطبية وغير الطبية العليا التابعة لھيئات عامة وخاصة في
 مية؛مجاالت اإلدارة الصحية والصحة العمو

 تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مھن قطاع الصحة؛ 
  المساھمة في إنجاز دراسات وبحوث حول األنظمة الصحية ونشر المعطيات المتعلقة

 بھذا المجال.

  وزارة الصحة:

  المدرسة الوطنية للصحة العمومية

 :يتم على اري والسلك العالي للتدبير اإلد توفير التكوين األساسي الذي ينقسم إلى سلكين
 شھرا من الدراسة؛ 28شھرا، والسلك العادي للتدبير اإلداري ويتطلب  24مدى 

  ضمان التكوين المستمر لفائدة اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات
 وكذا في إطار التعاون الدولي الثنائي والمتعدد األطراف؛ الترابية

 ال التدبير اإلداري؛القيام بخبرات وتقديم استشارات في مج 
 .المساھمة في مجھودات تحديث اإلدارة العمومية التي انخرطت فيھا الوزارة الوصية 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث 

  اإلدارة:

  المدرسة الوطنية لإلدارة
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  مجال األنشطة الترفيھية:العاملة في مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة . 3.1
  

 كما تشرف علىالتحتية الرياضية والثقافية.  اتتدبير البنيبالمرافق المذكورة  تتكلف
مختلفة. الثقافية الفنية والتظاھرات التنظيم الملتقيات الرياضية الوطنية والدولية باإلضافة إلى 

  :كما يلي 2013-2008خالل الفترة اإلنجازات المالية  وكذامھام ھذه المرافق سيتم سرد 
 

 المرفقإسم  امالمھ

  ينظم تظاھرات وطنية ودولية مرموقة في رياضة الغولف:
 :التظاھرات الوطنية 

  ؛العرش كأس 
 كأس عيد الشباب؛ 
 كأس المسيرة الخضراء؛ 
 .بطولة المغرب 

 :التظاھرات الدولية 
 كأس الحسن الثاني للغولف؛ 
 تحدي الحسن الثاني للغولف؛ 
 بطولة المغرب المفتوحة؛ 
 م.كالسيك دار السال 

ذكورة أعاله تجرى عشرون تظاھرة أخرى مباإلضافة إلى التظاھرات الرياضية ال
 بمسالك الغولف الملكي دار السالم.

  رئيس الحكومة:
 الغولف الملكي دار السالم

 لفائدة النخبة الوطنية مع األخذ بعين االعتبار  يتوفير معدات رياضية ذات مستوى عال
 مارسة الرياضية؛اإلكراھات التقنية والوظيفية للم

 إنعاش األنشطة الرياضية على الصعيدين الجھوي والوطني؛ 
 احتضان التظاھرات الرياضية الدائمة والموسمية مع توفير الظروف الجيدة؛ 
  500إحداث وتوفير التأطير التقني للمدارس الرياضية والتي يصل عددھا حاليا إلى 

 مدرسة موزعة على مختلف أنحاء المملكة؛
 اھرات فنية وثقافية وسياسية.تنظيم تظ  

  وزارة الشباب والرياضة:

المركب الرياضي األمير موالي عبد 
هللا بالرباط ومركب محمد الخامس 

 بالدار البيضاء ومركب فاس

 توسيع قاعدة ممارسي رياضة السباحة خاصة لدى الفئات الشابة؛ 
 ؛المرتبطة بھذا النوع من الرياضة تنمية التمويل الذاتي لألنشطة 
 استقبال التظاھرات الرياضية (السباحة)؛ 
 .إحداث وتأطير مدارس السباحة 

  وزارة الشباب والرياضة:
مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات 

 الرياضية

  احتضان الملتقيات والمخيمات والندوات باإلضافة إلى دورات التكوين واألنشطة
 التربوية والثقافية والرياضية؛

 ئات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب والطفولة وكذا استقبال الجمعيات والھي
 الخواص والعائالت الراغبة في التخييم والسياحة؛

 استقبال تجمعات فدراليات النوادي الرياضية؛ 
 .احتضان دورات التكوين واجتماعات الھيئات العمومية والخاصة 

  وزارة الشباب والرياضة:
مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة 

 يقةببوزن

 تدبير برامج التبادل الوطنية والدولية للشباب؛ 
  مركز استقبال عبر مجموع التراب الوطني. 31اإلشراف على شبكة متكونة من 

  وزارة الشباب والرياضة:
 مصلحة السياحة الثقافية للشباب
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جال األنشطة االجتماعية مالعاملة في مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة . 4.1
  األخرى: 

  

الخاصة لبعض الفئات االجتماعية التي تتقاسم  المتطبات بتلبيةھذه المرافق  تتكلف
باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة على الخصوص يتعلق األمر و ،مميزات مشتركة

يمة وحجاج الديار المقدسة والسجناء وضحايا حوادث الشغل وأفراد الجالية المغربية المق
  خالل الفترة اإلنجازات المالية  وكذامھام ھذه المرافق سيتم التطرق لبالخارج. 

  :كما يلي 2008-2013
  

 المرفق إسم المھام

  تقديم المساعدات التقنية لفائدة األشخاص المعاقين من أجل الرفع من استقالليتھم وتسھيل
 اندماجھم اجتماعيا؛

 جية والسمعية البصرية والمعلوماتية الضرورية تغطية مصاريف اقتناء الوسائل البيداغو
 من أجل تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛

  مساعدة الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة عبر المساھمة في تمويل المشاريع التي
  تھدف إلى اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

وزارة التضامن والمرأة واألسرة 
  مية االجتماعية:والتن

مصلحة االستقبال والمساعدة وتقييم 
 البرامج

  ضمان التأطير للحجاج المغاربة سواء بالداخل أو بالخارج وذلك عبر أعضاء البعثة
 المغربية للحج.

  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:
 قسم الحج والشؤون االجتماعية

 ؛بالمؤسسات السجنية ات االنتاجتتكلف بتدبير ومراقبة و ترشيد استغالل مختلف وحد 
 بالمؤسسات السجنية ضمان تسويق مختلف المنتوجات الفالحية ومنتوجات الورشات. 

المندوبية العامة إلدارة السجون 
  اإلدماج وإعادة

مصلحة وحدات اإلنتاج إلدارة 
 السجون

 ؛درسة الوطنية للحماية االجتماعيةمواكبة تنفيذ المشروع التربوي للم 
 وين لفائدة المتدخلين في مجال الحماية االجتماعية.تنظيم تك 

  وزارة التشغيل والتكوين المھني
  

 قسم الضمان االجتماعي والتعاضد
  االستجابة النتظارات المغاربة المقيمين بالخارج والمرتفقين اآلخرين لمصالح

 القنصليات سواء بالخارج أو داخل المغرب.
 قنصلية المغربية بالخارج والمصالح القنصلية الحرص على تحسين صورة التمثيليات ال

  بالمغرب.

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
 مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية
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مجال السلطات العمومية عاملة في ة المسيرة بصورة مستقلة المرافق الدول. 5.1
  العامة: خدماتوال

  

الطابع العام.  الدولة ذات أنشطةجميع  تشمل الخدمات المقدمة من طرف ھذه المرافق
العام حفظ النظام ب المكلفةجميع اإلدارات والمصالح بين المشتركة خدمات ويتعلق األمر بال

 وكذا مھام ھذه المرافق ويمكن جرد االقتصاد والمالية. المتعلقة ب الخدمات اوالعدل وكذ
  يلي: كما 2013-2008خالل الفترة اإلنجازات المالية 

  

 المرفقإسم  ھامالم

  تأمين تزويد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والمؤسسات العمومية والخاصة
 باألقنعة الجراحية وحماية الجھاز التنفسي.

  إدارة الدفاع الوطني:
 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة

ات يقوم بإنعاش وتنسيق االستيراد والتصدير والمعالجة وبيع واستعمال المنتج
والخدمات المرتبطة بتقنيات االستشعار بواسطة األقمار االصطناعية على مستوى 

 التراب الوطني والمحافظة عليھا. ومن الناحية العملية يقوم المركز بالمھام التالية:
  عتمد على االستشعار عن تجرد وتجميع وتنسيق حاجيات اإلدارات أو المؤسسات التي

 راء مجتمعة ومتجانسة؛بعد وذلك بغية تقديم طلبات ش
  االستيراد واالقتناء سواء بالمغرب أو بالخارج، والمحافظة والنسخ والمعالجة والتوزيع

 والبيع واقتراح استعمال المنتجات والخدمات المرتبطة باالستشعار عن بعد؛
  والخاص بكل األشكال المفيدة لتمكينھم من أبالقطاع العام  الزبناء سواءدعم ومساعدة

 مال الفعال لمنتجات االستشعار عن بعد؛االستع
  مراقبة استعمال منتجات االستشعار عن بعد وذلك من أجل الحفاظ على االستعمال

  لمصالح المملكة. وافقالسلمي والم

  إدارة الدفاع الوطني:

المركز الملكي لالستكشاف الفضائي 
  عن بعد

 ة واالجتماعية بالمغرب أو تجميع ومعالجة ونشر الوثائق المتعلقة بالتنمية االقتصادي
  بالخارج؛

  تعزيز الرصيد الوثائقي الوطني وتسھيل ولوج مختلف المرتفقين إلى المعلومة بمختلف
  أشكالھا؛

  تعزيز الرصيد الوثائقي الوطني من خالل اللجوء إلى مصادر معلومات أجنبية سواء
  ات؛اقتناء الوثائق وبنك المعطيمن خالل الربط بشبكة األنترنيت أو عبر

  تطوير ارتباط الشبكة الوطنية للمعلومات والوثائق بمجموع الشبكات القطاعية
المتخصصة وتعزيز تنسيق أنشطة الشبكة الوطنية للمعلومات مع شبكة أنظمة 

  المعلومات الدولية والجھوية.

  المندوبية السامية للتخطيط:

  المركز الوطني للتوثيق

 روف عمل موظفي الخزينة العامة للمملكة تمويل العمليات التي تھدف إلى تحسين ظ
 وتعزيز سالمة مقراتھا وأنظمتھا المعلوماتية؛

  تمويل العمليات التي تھدف إلى تحسين ظروف االستقبال وجودة الخدمات التي تقدمھا
 لزبنائھا وشركائھا؛

  تحصيل التكاليف المرتبطة بمختلف الخدمات التي تقدمھا الخزينة العامة للمملكة خاصة
المعاشات وتدبير سندات  بأداءتكفل بملفات القروض وأداء األجور وكذا التكفل ال

  الخزينة وحسابات الزبناء.

  وزارة االقتصاد والمالية:
  

 الخزينة العامة للمملكة

  خدمات التكوين المقدمة من طرف إدارة عن تحصيل جزء من التكاليف الناتجة
 موظفي الجمارك بالدول الصديقة.الجمارك والضرائب غير المباشرة لشركائھا ول

  وزارة االقتصاد والمالية:
إدارة الجمارك والضرائب غير 

 المباشرة
 طبع منشورات ودوريات وزارة الثقافة؛ 
 إنجاز أعمال الطبع المتعلقة بالجوانب الثقافية والتواصلية واإلدارية؛ 
 مترجمين طبع منشورات المثقفين ورجال األدب والعلوم والشباب الموھوبين وال

 والفنانين وكل المتدخلين في مجال إنعاش الكتاب؛
 .تنويع الموارد المالية لتحسين التمويل الذاتي وتغطية النفقات 

  وزارة الثقافة:

 مطبعة دار المناھل
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بنيات الو والماءمجال النقل عاملة في مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ال. 6.1
  خرى: األقتصادية االتحتية ال

  

أيضا ھذه الفئة . وتضم التجھيزو النقل المتعلقة بنشطة األ تھدف ھذه المرافق إلى تنمية
مھام ھذه ويمكن تقديم . المخصصة لتنمية الموارد المائية وبناء وصيانة السدودالخدمات 
  يلي: كما 2013- 2008خالل الفترة اإلنجازات المالية  وكذاالمرافق 
  

 المرفق إسم المھام

 ومية وحظيرة تنفيذ برنامج عمل مديرية الطرق المتعلق باقتناء معدات األشغال العم
 السيارات وقناطر اإلغاثة؛

 ضمان التدبير اإلداري لحظيرة المعدات وحظيرة السيارات؛ 
  التنسيق بين مصالح السوقيات والمعدات في ما يخص تعبئة واستعمال حظيرة

 المعدات؛
  حظيرة المعدات الضرورية  تدبيراإلشراف على مصالح السوقيات ودعمھا بمعدات

 لتدخلھا؛
 اإلغاثة وإنجاز األشغال المتعلقة بالتركيب والتفكيك والصيانة؛ تسيير قناطر 
  تقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية ولمختلف الھيئات العمومية في ما يتعلق

  بالخبرة واقتناء معدات األشغال العمومية.

  وزارة التجھيز والنقل:
مصالح السوقيات لمصلحة شبكات 

 والمعدات

 األشغال العمومية التي تتوفر عليھا؛ كراء وتدبير معدات 
  التدخل السريع إلزالة الثلوج والرمال وكذا في الحاالت االستثنائية كاألضرار

 الناجمة عن الفيضانات؛
 إنجاز أشغال تھيئة مسالك فك العزلة عن العالم القروي؛ 
  حول الحوادث المميتة على  افتحاص تأطير حظائر المعدات اإلقليمية وإنجاز

 ؛ويجھالتوى مسال
 تسيير قناطر اإلغاثة وإنجاز األشغال المتعلقة بالتركيب والتفكيك والصيانة؛ 
 .المساھمة في تجديد المعدات وذلك وفقا الستراتيجية مديرية الطرق 

  وزارة التجھيز والنقل:
 مصالح السوقيات والمعدات

 ض من لدن كإدارة عمومية، تضمن مديرية التجھيزات العامة إدارة المشروع المفو
وكذا أصحاب مشاريع  الترابيةالقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات 

 عمومية أخرى؛
 المساھمة في الرفع من جودة المباني العامة؛ 
 عقلنة استعمال األموال العامة؛ 
 .المساھمة في إضفاء الطابع المھني إلدارة المشاريع العمومية 

  وزارة التجھيز والنقل:
 لتجھيزات العامةمديرية ا

 المساھمة في إعداد سياسة الوقاية الطرقية؛ 
 توثيقية الحصائية واإلدراسات الإعداد النصوص التنظيمية ودراسات خاصة و

 المرتبطة بالسالمة الطرقية وتطبيقھا ؛
 منح رخص السياقة وتسجيل السيارات؛ 
 مراقبة النقل الطرقي والعقوبات اإلدارية المرتبطة بھا؛ 
 راقبة مدارس تعليم السياقة.ترخيص وم 

  وزارة التجھيز والنقل:
مديرية النقل عبر الطرق والسالمة 

 الطرقية

  تطبيق سياسة وزارة التجھيز والنقل في ما يخص وصاية القطاع على المؤسسات
 العمومية العاملة في مجال الطيران؛

 الجوية؛ ضمان سالمة وانتظام المالحة الجوية ومراقبة وتنسيق نشاطات المالحة 
  إعداد االتفاقيات الدولية والنصوص القانونية المتعلقة بالمالحة الجوية والنقل الجوي

 واستغالل المجال الجوي وكذا الحرص على تطبيقھا؛
  الحرص على مراقبة العمليات المتعلقة بالسالمة الجوية والقوانين الخاصة

  باالستغالل التقني للطائرات.

  وزارة التجھيز والنقل:
  مديرية العامة للطيران المدنيال

 منح بطاقات مھنية للمكلفين بالفحص بمراكز الفحوصات التقنية؛ 
 التصديق حسب نوع السيارة وتبعا للوزن اإلجمالي للحمولة المسموح بھا؛ 
  إجراء الفحص التقني المعمق الذي يقوم به المركز الوطني إلجراء االختبارات

 والتصديق؛
 وصات التقنية التي تقوم بھا مراكز الفحص التقني.التأكد من معطيات الفح  

  وزارة التجھيز والنقل:
المركز الوطني إلجراء االختبارات 

  والتصديق
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 التدبير اإلداري للبحارة؛ 
 الترفيھية؛اكب المرالزوارق والتدبير اإلداري والتقني للباخرات و 
 البحرية؛ ةنشطاألمنح رخص للقيام ب 
 رية المقدمة للباخرات بالموانئ التجارية المغربية.مراقبة خدمات المالحة البح  

  وزارة التجھيز والنقل:
  مديرية المالحة التجارية

 فحص قارعة الطريق؛ 
 إنجاز وتدبير بنك المعطيات المتعلق بالطرق؛ 
 إنجاز الدراسات واألبحاث التقنية الطرقية؛ 
 تقديم المساعدة والتكوين المرتبط بتقنيات الطرق؛ 
 في مجال الدراسات واألشغال الطرقية. تحسين الجودة 

  

  وزارة التجھيز والنقل:
المركز الوطني للدراسات واألبحاث 

  الطرقية

 تأجير معدات األشغال العمومية؛ 
 إنجاز الخبرة في تدبير المعدات؛ 
 إصالح اآلليات ومعدات األشغال العمومية؛ 
  المائية. تقديم المساعدة والتكوين حول تقنيات إنجاز وصيانة المنشآت  

  وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:
  مصلحة تسيير األوراش

 توفير المعطيات الجوية والمناخية الضرورية؛ 
  إنجاز الدراسات والبحوث النظرية والتجريبية والتطبيقية حول الغالف الجوي

واألرصاد الجوية والمناخ وكذا إنجاز الدراسات والبحوث ذات الصلة بمھام ھذا 
 رفق؛الم
  المساھمة في إعداد معاھدات الدولة بشراكة مع اإلدارات المھتمة بھذا المجال

والمتعلقة بمجاالت اختصاصھا، وكذا إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة باألرصاد 
  الجوية والسھر على تنفيذھا. 

  وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:
  مديرية األرصاد الجوية الوطنية
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مجال األنشطة االقتصادية عاملة في مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ال. 7.1
  األخرى: 

  
 ،يتعلق األمر أساسا، وخدمات ذات طابع اقتصادي العاملة في ھذا المجالتقدم المرافق 

. صادية أخرىأنشطة اقتكذا االستثمار ووإنعاش بخدمات لفائدة قطاعات الصناعة والتجارة 
  كما يلي: 2013-2008خالل الفترة اإلنجازات المالية  وكذامھام ھذه المرافق  جرديمكن 

  

 المرفق إسم المھام

 ومساعدة  إنعاش االستثمارات والمساعدة على إحداث المقاوالت على المستوى الجھوي
  .المستثمرين في إطار تدبير المتمركز لالستثمار

  وزارة الداخلية:
 الجھوية لالستثمارالمراكز 

 :تدبير احتكار وتسويق كحول اإليثانول 
  اقتناء وبيع الكحول الذي يتم إنتاجه من طرف الدولة والذي يستعمل في عدة

 مجاالت: الصيدلة والطب والصناعة الغذائية والصناعة؛
  منح الرخص للزبناء الذين يتزودون بالكحول من أجل إنتاج العطور ومواد

 التجميل.
 تصدير كحول اإليثانول. منح رخص 

وزارة الصناعة والتجارة 
  والتكنولوجيات الحديثة:

 المصلحة المستقلة للكحول

 ضمان التدبير الجيد والتطوير العادي لألنشطة المتعلقة باالعتماد والتقييس؛ 
 .تحسين البيئة العامة للمقاولة الوطنية من أجل مواكبتھا في جھود تحسين تنافسيتھا 

ة والتجارة وزارة الصناع
  والتكنولوجيات الحديثة:

مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة 
 المكلف باالعتماد والتقييس

 :يقوم أساسا بإعداد وتتبع وإنجاز العمليات المتعلقة بمختلف مراحل الخوصصة 
  القيام بافتحاص وتقييم الشركات والمقاوالت العمومية المسجلة في إطار برنامج

 الخوصصة؛
 ت إشھارية لإلخبار والتواصل لفائدة الشركات والمقاوالت المعنية تنظيم حمال

 بالخوصصة؛
 .قيادة العمليات المتعلقة بإعادة ھيكلة المقاوالت العمومية 

  وزارة االقتصاد والمالية:
مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة 

 المكلف بالخوصصة
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  : ةوالغاب مجال الفالحة والصيدعاملة في ة المسيرة بصورة مستقلة الولمرافق الد. 8.1
  

الماء والبيئة. ب العمليات المتعلقةخدمات لفائدة  العاملة في ھذا المجالتقدم المرافق 
مھام ھذه  سرد. يمكن وتتدخل أساسا في حماية الثروات المائية والسمكية والغابوية والبيئية

  كما يلي: 2013- 2008خالل الفترة المالية  اإلنجازات وكذاالمرافق 
  

 المرفق إسم  المھام

  دعم مجال البحث حول الثروات السمكية وكذا تحمل تكاليف عمليات المراقبة المنجزة
  من طرف ھيئة المراقبين العلميين على متن السفن األجنبية.

  وزارة الفالحة والصيد البحري:
 قسم حماية الثروات السمكية

  لجماعات القروية لالذي يدر مداخيل  نالفلي خاصةوتثمين المنتوجات الغابوية، استغالل
 والعملة الصعبة للبالد.

  
المندوبية السامية للمياه والغابات 

  ومحاربة التصحر:
 مصلحة تثمين المنتوجات الغابوية

 وكذا نادرة النواع لألالغنى والتنوع البيولوجي  يعكسالذي  الوطني لموروثحماية ا
 .اية النظام اإليكولوجي الطبيعيحم

  
المندوبية السامية للمياه والغابات 

  ومحاربة التصحر:
 المنتزه الوطني لسوس ماسة

 تقييم وتتبع وضعية البيئة بتعاون مع كل الھيئات المعنية؛  
 المستدامة وإحاطة  إنجاز دراسات وبحوث تتعلق بالبيئة في إطار السياسة الوطنية للتنمية

  بنتائجھا والتدابير العملية من أجل تطبيقھا؛علما مية موالسلطات الع
 الرامية إلى المحافظة على التوازن الطبيعي وحمايته  إلجراءاتوتنسيق جميع ا تطوير

  ومحاربة التلوث وتحسين البيئة؛
  القيام باقتراحات ترتبط بأھم التوجيھات االستراتيجية في مجال السياسة البيئية وإنجاز

  على الصعيد الوطني والجھوي والمحلي؛مشاريع رائدة 
  القيام بجرد وتشخيص المشاكل البيئية وذلك انطالقا من المعطيات المتوفرة حول الحالة

  البيئية؛
 تجميع ونشر جميع المعلومات المرتبطة بالبيئة؛  
 تتبع التنسيق بين الوزارات في مجال حماية البيئة؛ 
 جالية وتتبعھا؛الحث والمشاركة في إنجاز ووضع مخططات استع 
 القيام بتدخالت في مجال محاربة الكوارث الطبيعية؛ 
 .تشجيع مشاريع التعاون الدولي في مجال البيئة بتنسيق مع الوزارات المعنية 

  
وزارة الطاقة والمعادن والماء 

  والبيئة:
 مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق
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  : 2قم ملحق ر

جدول تلخيصي لتنفيذ ميزانيات مرافق الدولة 
   2012المسيرة بصورة مستقلة برسم سنتي

  .2013و
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  2013و  2012ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنتي : جدول تلخيصي لتنفيذ 2 رقم ملحق
 

2012 ةسن 2013 ةسن   

نجازاتاال التوقعات نسبة االنجاز االنجازات التوقعات   نسبة االنجاز 

I-  - النفقات             

 %68,69 311,93 001 391,62212 619 308%488,7250,82 738 334,84116 725 229 نفقات الموظفين

 %58,52 708,13 300 786 367,641 288 052 3%308,0655,99 703 554 214,261 521 776 2 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %22,30 037,35 552 242,31503 733 257 2%987,9623,61 438 839,79469 993 987 1 ات االستثمارنفق

 (1) مجموع النفقات   4 994 240 388,892 140 880 784,7442,87%5 618 641 001,572 501 854 057,41 44,53% 

II-  - المداخيل             

 %94,08 394,34 187 213,00769 603 817%759,4594,28 359 935,00632 708 670 إعانة االستغالل

 %89,83 486,17 892 000,00116 130 130%691,59128,55 217 000,00261 209 203 إعانة االستثمار

 %93,49 880,51 079 213,00886 733 947%451,04102,25 577 935,00893 917 873 مجموع اإلعانات 

 %78,86 932,47 399 905 765,761 160 416 2%964,2990,18 400 871 542,601 198 075 2 ذاتية *مداخيل 

)2مجموع (  2 949 116 477,602 764 978 415,3393,76%3 363 893 978,762 791 479 812,98 82,98% 

 %96,41 583,02 781 566 082,513 479 699 3%409,0196,51 592 258 287,643 269 376 3  فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة السابقة

)3المجموع العام للمداخيل (  6 325 385 765,246 023 570 824,3495,23%7 063 373 061,276 358 261 396,00 90,02% 

)1(-)3فائض المداخيل على النفقات (    3 882 690 039,60    3 856 407 338,59   

 بما فيھا الھبات والوصايا   *
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  : 3 رقم ملحق

 بصورة المسيرة الدولة مرافق موارد تطور
  .2013و   2012سنتي برسم مستقلة
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   .2013و 2012سنتي  برسم مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق موارد : تطور3رقم  ملحق
2013سنة 2012سنة  

النجازنسبة ا االنجازات التوقعات  نسبة االنجاز االنجازات التوقعات 
             ـ قطاع الصحة1

 %93,32 084,54 681 506 413,00 938 542 %93,06 172,91 264 379 735,00 556 407  إعانة االستغالل
 %105,45 486,17 642 35 000,00 800 33 %78,87 000,00 560 72 000,00 000 92  إعانة االستثمار

 %94,03 570,71 323 542 413,00 738 576 %90,45 172,91 824 451 735,00 556 499 إلعاناتمجموع ا
 %103,32 959,24 136 746 827,23 182 722 %126,25 224,49 315 790 480,42 014 626  مداخيل ذاتية

 %110,56 226,36 636 529 235,78 032 479 %109,37 172,72 224 428 722,17 523 391 ميزانية االستغاللفائض 
 %97,51 795,95 253 52 831,22 585 53 %98,04 313,66 825 20 125,61 241 21 فائض ميزانية االستثمار 

 %102,12 552,26 350 870 1 307,23 539 831 1 %109,94 883,78 188 691 1 063,20 336 538 1  المجموع العام للمداخيل
              ـ  قطاع التعليم و التكوين المھني2

 %84,08 044,00 149 139 800,00 492 165 %93,16 586,54 663 140 800,00 989 150 إعانة االستغالل
 %81,66 000,00 700 68 000,00 130 84 %99,26 284,42 326 92 000,00 010 93  إعانة االستثمار

 %83,27 044,00 849 207 800,00 622 249 %95,49 870,96 989 232 800,00 999 243 مجموع اإلعانات
 %49,83 839,75 304 105 506,79 327 211 %25,97 810,47 750 55 304,48 638 214 مداخيل ذاتية

 %178,27 983,71 570 159 745,67 509 89 %143,56 080,60 222 178 060,41 143 124 ميزانية ا االستغاللفائض 
 %65,79 821,71 688 123 469,09 995 187 %57,57 780,88 517 109 890,54 217 190 فائض ميزانية االستثمار

 %80,77 689,17 413 596 521,55 455 738 %74,58 542,91 480 576 055,43 999 772 المجموع العام للمداخيل
             ـ  قطاع األنشطة الترفيھية3

 %100,00 000,00 878 17 000,00 878 17 %119,84 000,00 178 27 000,00 678 22  إعانة االستغالل
 --- 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 إعانة االستثمار

 %100,00 000,00 878 17 000,00 878 17 %119,84 000,00 178 27 000,00 678 22 مجموع اإلعانات
 %138,05 105,09 222 56 949,64 724 40 %157,96 006,81 661 47 140,00 173 30 مداخيل ذاتية

 %100,00 243,34 903 46 243,34 903 46 %100,00 858,28 962 34 858,28 962 34 زانية االستغاللميفائض 
 %100,00 600,00 132 2 600,00 132 2 --- 0,00 0,00 فائض ميزانية االستثمار

 %114,40 948,43 135 123 792,98 638 107 %125,04 865,09 801 109 998,28 813 87 المجموع العام للمداخيل
             ـ  أنشطة اجتماعية أخرى4

 %0,00 0,00 000,00 100 %0,00 0,00 000,00 200 إعانة االستغالل
 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستثمار

 %0,00 0,00 000,00 100 %0,00 0,00 000,00 200 مجموع اإلعانات
 %89,97 199,07 562 116 000,00 550 129 %86,86 771,40 167 113 907,50 283 130 مداخيل ذاتية

 %91,25 611,27 997 194 533,16 700 213 %75,69 915,14 495 149 217,49 506 197 ميزانية ا االستغاللفائض 

 %41,87 989,16 458 1 837,75 484 3 %100,00 932,74 070 3 932,74 070 3 فائض ميزانية االستثمار

 %90,25 799,50 018 313 370,91 835 346 %80,27 619,28 734 265 057,73 061 331 المجموع العام للمداخيل
             و الخدمات العامةـ  قطاع السلطات العمومية5

 %208,29 265,80 479 37 000,00 994 17 %96,49 000,00 520 15 400,00 084 16 إعانة االستغالل
 %14,29 000,00 000 1 000,00 000 7 %35,09 000,00 000 4 000,00 399 11 إعانة االستثمار

 %153,95 265,80 479 38 000,00 994 24 %71,02 000,00 520 19 400,00 483 27 مجموع اإلعانات
 %133,44 295,61 378 278 014,62 620 208 %118,69 301,31 759 169 385,83 028 143 مداخيل ذاتية

 %46,60 613,72 975 89 457,72 074 193 %99,97 086,36 885 163 086,64 940 163 ميزانية االستغاللفائض 
 %57,20 105,23 604 90 246,07 394 158 %76,94 241,20 748 108 922,83 349 141 فائض ميزانية االستثمار

 %85,02 280,36 437 497 718,41 082 585 %97,08 628,87 912 461 795,30 801 475 المجموع العام للمداخيل
             الماء والبنيات التحتية االقتصادية األخرىقطاع النقل وـ6

 --- 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 إعانة االستغالل
 --- 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 إعانة االستثمار

 --- 0,00 0,00 --- 0,00 0,00 مجموع اإلعانات
 %51,24 164,07 066 520 705,38 975 014 1 %74,62 575,71 635 626 399,31 763 839 مداخيل ذاتية

 %100,84 041,25 430 907 511,73 890 899 %297,74 867,38 815 576 1 119,34 594 529 ميزانية ا االستغاللفائض 
 %99,98 385,05 798 104 1 053,86 032 105 1 %24,60 084,12 894 322 837,90 399 312 1 فائض ميزانية االستثمار

 %83,85 590,37 294 532 2 270,97 898 019 3 %94,20 527,21 345 526 2 356,55 757 681 2 م للمداخيلالمجموع العا
             ـ  أنشطة اقتصادية أخرى7

 %108,36 000,00 300 58 000,00 800 53 %93,49 000,00 300 50 000,00 800 53 إعانة االستغالل
 %0,00 0,00 0,00 %100,00 000,00 600 1 000,00 600 1 إعانة االستثمار

 %108,36 000,00 300 58 000,00 800 53 %93,68 000,00 900 51 000,00 400 55 مجموع اإلعانات
 %80,70 362,15 347 60 762,10 779 74 %71,82 158,68 514 55 925,06 296 77 مداخيل ذاتية

 %167,55 921,54 999 80 195,72 344 48 %155,35 462,75 014 78 053,07 220 50 ميزانية االستغاللفائض 
 %63,70 180,78 156 64 733,05 710 100 %56,70 546,32 104 53 914,45 663 93 فائض ميزانية االستثمار

 %95,02 464,47 803 263 690,87 634 277 %86,24 167,75 533 238 892,58 580 276 المجموع العام للمداخيل
             والغابةدـ  قطاع الفالحة والصي8

 %50,00 000,00 700 9 000,00 400 19 %100,18 000,00 434 19 000,00 400 19 إعانة االستغالل
 %222,12 000,00 550 11 000,00 200 5 %1744,83 407,17 731 90 000,00 200 5 إعانة االستثمار

 %86,38 000,00 250 21 000,00 600 24 %447,83 407,17 165 110 000,00 600 24 مجموع اإلعانات
 %159,87 007,49 382 22 000,00 000 14 %89,98 115,42 597 12 000,00 000 14 مداخيل ذاتية

 %106,47 866,17 787 25 741,18 219 24 %93,75 497,73 913 24 120,48 575 26 ميزانية االستغاللفائض 
 %98,84 197,78 387 92 647,17 468 93 %6,15 569,13 897 5 425,69 860 95 فائض ميزانية االستثمار

 %103,53 071,44 807 161 388,35 288 156 %95,37 589,45 573 153 546,17 035 161 المجموع العام للمداخيل
             مجموع جميع القطاعات

 %94,08 394,34 187 769 213,00 603 817 %94,28 759,45 359 632 935,00 708 670 إعانة االستغالل
 %89,83 486,17 892 116 000,00 130 130 %128,55 691,59 217 261 000,00 209 203 إعانة االستثمار
 %93,49 880,51 079 886 213,00 733 947 %102,25 451,04 577 893 935,00 917 873 مجموع اإلعانات

 %78,86 932,47 399 905 1 765,76 160 416 2 %90,18 964,29 400 871 1 542,60 198 075 2 * مداخيل ذاتية
 %102,04 507,36 301 035 2 664,30 674 994 1 %173,50 940,96 533 634 2 237,88 465 518 1 ميزانية االستغاللفائض 

 %89,83 075,66 480 531 1 418,21 804 704 1 %33,59 468,05 058 624 049,76 804 857 1 فائض ميزانية االستثمار
ع العام للمداخيلالمجمو  6 325 385 765,24 6 023 570 824,34 95,23% 7 063 373 061,27 6 358 261 396,00 90,02% 

  *بما فيھا الھبات والوصايا
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  2013و  2012 سنتي برسم مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق نفقات : تطور4ملحق رقم 

 
 االعتمادات المفتوحة

االنجازات
31/12/2012 

 االعتمادات المفتوحة نسبة االنجاز
 انجازات 

31/12/2013 
 نسبة االنجاز

             ـ قطاع الصحة1
 %20,90 141,48 55 882,92 263%040,7422,64 61 655,00 269 نفقات الموظفين

 %68,05 190,38 943 161 1 542,31 438 707 1%370,9471,69 898 993 658,41 328 386 1 ات المعدات والنفقات المختلفةنفق
 %20,44 728,27 549 21 356,61 411 105%340,0051,76 476 66 437,70 438 128 نفقات االستثمار

 %65,28 060,13 548 183 1 781,84 113 813 1%751,6869,99 435 060 1 751,11 036 515 1 القطاعنفقاتمجموع

             ـ  قطاع التعليم و التكوين المھني2

 %65,51 089,17 235 15 393,77 254 23%432,7062,97 204 19 835,72 495 30 نفقات الموظفين
 %41,83 202,39 793 184 658,69 775 441%241,8838,71 661 177 329,17 007 459 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %32,80 730,57 676 89 469,09 425 273%829,0629,78 244 85 890,54 261 286 نفقات االستثمار

 %39,23 022,13 705 289 521,55 455 738%503,6436,37 110 282 055,43 765 775 القطاع نفقات مجموع

             ـ  قطاع األنشطة الترفيھية3
 %61,26 887,80 226 395,45 370%474,2138,23 170 964,12 445 ت الموظفيننفقا

 %79,13 865,32 108 69 445,53 331 87%513,9074,08 441 61 034,16 938 82 نفقات المعدات والنفقات المختلفة
 %9,08 176,56 002 1 776,00 034 11%400,003,50 77 000,00 210 2 نفقات االستثمار

 %71,24 929,68 337 70 616,98 736 98%388,1172,07 689 61 998,28 593 85 القطاعنفقاتعمجمو
             أنشطة اجتماعية أخرى-4

 %60,63 191,42 881 124 539,48 988 205%595,3928,12 550 34 600,00 850 122 نفقات الموظفين
 %28,59 905,10 515 25 993,68 261 89%902,9916,84 697 29 709,99 371 176 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %2,17 250,00 597 837,75 534 27%002,493,12 870 840,24 854 27 نفقات االستثمار
 %46,78 346,52 994 150 370,91 785 322%500,8719,91 118 65 150,23 077 327 القطاعنفقاتمجموع

             والخدمات العامة ةـ  قطاع السلطات العمومي5

 %72,22 645,20 752 200,00 042 1%349,9214,00 154 400,00 102 1 نفقات الموظفين
 %37,28 157,66 340 93 043,10 353 250%444,2538,43 954 71 055,05 221 187 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %20,04 404,55 015 50 860,69 540 249%514,3526,30 884 57 631,54 113 220 نفقات االستثمار

 %28,77 207,41 108 144 103,79 936 500%308,5231,83 993 129 086,59 437 408 القطاع نفقات مجموع

 التحتية والبنيات الماء و النقل قطاعـ  6
 األخرى االقتصادية

            

 %91,23 231,67 370 70 580,00 137 77%369,3783,94 117 62 480,00 998 73 نفقات الموظفين
 %46,35 941,62 626 135 589,09 613 292%544,3339,77 583 117 264,39 683 295 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %22,73 598,34 622 309 960,07 172 362 1%438,5822,42 733 245 431,87 906 095 1 نفقات االستثمار

 %29,77 771,63 619 515 129,16 924 731 1%352,2829,03 434 425 176,26 588 465 1 القطاع نفقات مجموع

             ـ  أنشطة اقتصادية أخرى7
 %86,91 850,97 401 400,00 462%848,7786,91 401 400,00 462 نفقات الموظفين

 %64,67 312,62 477 81 354,06 994 125%406,2454,75 684 70 042,61 096 129 نفقات المعدات والنفقات المختلفة
 %17,04 053,72 146 22 334,93 944 129%684,967,06 910 8 182,21 148 126 نفقات االستثمار

 %40,57 217,31 025 104 088,99 401 256%939,9731,28 996 79 624,82 706 255 القطاعنفقاتمجموع
             ةوالغابوالصيد ـ  قطاع الفالحة8

 %78,27 274,22 78 000,00 100%377,6278,38 78 000,00 100 نفقات الموظفين
 %59,97 133,04 495 34 741,18 519 57%883,5353,08 781 31 120,48 875 59 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %9,06 095,34 942 8 647,17 668 98%778,524,20 241 4 425,69 060 101 نفقات االستثمار

 %27,84 502,60 515 43 388,35 288 156%039,6722,42 102 36 546,17 035 161 القطاع نفقات مجموع

             مجموع جميع القطاعات
 %68,69 311,93 001 212 391,62 619 308%488,7250,82 738 116 334,84 725 229نفقات الموظفين

 %58,52 708,13 300 786 1 367,64 288 052 3%308,0655,99 703 554 1 214,26 521 776 2 المختلفةنفقات المعدات والنفقات 
 %22,30 037,35 552 503 242,31 733 257 2%987,9623,61 438 469 839,79 993 987 1نفقات االستثمار
 %44,53 057,41 854 501 2 001,57 641 618 5%784,7442,87 880 140 2 388,89 240 994 4 مجموع النفقات
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موارد ونفقات مرافق الدولة المسيرة  توقعات
  2014بصورة مستقلة لسنة 
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  .2014موارد ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنة  توقعات :5ملحق 
  2014لة لسنة توقعات موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستق

 -االستغالل  -

 النفقات المداخيل  بيان المرفق  الرمز 

     رئيس الحكومة  

000 000 00018 000 18 الكولف الملكي دار السالم     04.01

000 000 00018 000 18 المجموع  
     وزارة العدل و الحريات  

06.02 
مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة 

 النقض
900 000900 000

000 000900 900 المجموع  

     وزارة الشؤون الخارجية و التعاون  

000 000 00020 000 20 مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية 07.02

000 000 00020 000 20 المجموع  

   وزارة الداخلية  
000 000 0004 000 4 ورديغة   -المركز الجھوي لالستثمار لجھة الشاوية 08.01

000 500 0004 500 4عبدة                  - المركز الجھوي لالستثمار لجھة دكالة  08.02

000 500 0003 500 3 بولمان -ستثمار لجھة فاسالمركز الجھوي لال 08.03

08.04 
بني-الشراردة-المركز الجھوي لالستثمار لجھة الغرب

حسن                                                              
4 000 0004 000 000

000 500 0004 500 4 المركز الجھوي لالستثمار لجھة الدار البيضاء الكبرى    08.05

000 300 0002 300 2 السمارة    -المركز الجھوي لالستثمار لجھة كلميم  08.06

08.07 
-بوجدور-المركز الجھوي لالستثمار لجھة العيون

                  الساقية الحمراء                                
3 000 0003 000 000

000 700 0003 700 3الحوز - تانسيفت  - المركز الجھوي لالستثمار لجھة مراكش  08.08

000 300 0003 300 3 تافياللت-لجھة مكناس المركز الجھوي لالستثمار 08.09
000 700 0003 700 3 للجھة الشرقية     المركز الجھوي لالستثمار 08.10
000 500 0001 500 1الكويرة     -لجھة وادي الذھب المركز الجھوي لالستثمار 08.11

08.12 
-زمور-سال-لجھة الرباط المركز الجھوي لالستثمار

زعير                                                              
4 500 0004 500 000

000 000 0004 000 4درعة     -ماسة-لجھة سوس الجھوي لالستثمارالمركز 08.13
000 400 0002 400 2      أزيالل        -لجھة تادلة المركز الجھوي لالستثمار 08.14

000 400 0003 400 3تطوان               -لجھة طنجة  المركز الجھوي لالستثمار 08.15

000 500 0001 500 1تاونات   -الحسيمة  -لجھة تازة  المركز الجھوي لالستثمار 08.16

000 000 000185 000 185 مديرية تأھيل االطر االدارية والتقنية 08.18
000 800 000238 800 238 المجموع  
     وزارة اال تصال  

000 300 0005 300 5المعھد العالي لإلعالم و اإلتصال                                 09.02
000 200 0007 200 7المعھد العالي لمھن السمعي البصري و السينما                09.03

000 500 00012 500 12 المجموع  

     وزارة التربية الوطنية  

 - - قسم التعاون                                               11.02
000 000 0005 000 5 قسم استراتيجيات التكوين 11.03

000 000 0005 000 5 المجموع  
     وزارة الصحة  

000 497 00012 497 12 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لورززات        12.01
000 100 00010 100 10 المركز اإلستشفائي اإلقليمي إلنزكان ايت ملول 12.02
000 275 00011 275 11  المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتارودانت 12.03
000 102 00010 102 10المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتيزنيت                            12.04
000 775 00013 775 13ستشفائي اإلقليمي لقلعة السراغنة                  المركز اإل 12.05
000 633 00011 633 11         المركز اإلستشفائي اإلقليمي للصويرة                 12.06
000 371 00020 371 20المركز اإلستشفائي اإلقليمي للجديدة     12.07
000 675 00016 675 16لدكالة عبدة                       المركز اإلستشفائي الجھوي  12.08
000 520 00022 520 22المركز اإلستشفائي اإلقليمي لخريبكة                            12.09
000 605 00021 605 21المركز اإلستشفائي الجھوي للشاوية ورديغة                   12.10
000 930 0006 930 6المركز اإلستشفائي اإلقليمي لبولمان                            12.12
000 420 0006 420 6المركز اإلستشفائي اإلقليمي لصفرو                             12.13
000 390 00025 390 25المركز اإلستشفائي الجھوي للغرب الشراردة بني حسن      12.14
000 450 00010 450 10إلقليمي لسيدي قاسم                      المركز اإلستشفائي ا 12.15
000 400 0009 400 9المركز اإلستشفائي اإلقليمي لشفشاون                          12.16
000 645 00014 645 14المركز اإلستشفائي اإلقليمي للعرائش                           12.17
000 160 00032 160 32المركز اإلستشفائي اإلقليمي لطنجة                              12.18
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 النفقات المداخيل  بيان المرفق  الرمز 

000 750 00022 750 22المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتطوان                            12.19
000 190 00019 190 19المركز اإلستشفائي اإلقليمي الرشيدية                  12.20
000 720 0006 720 6ي اإلقليمي إلفران                            المركز اإلستشفائ 12.21
000 050 00011 050 11 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لخنيفرة                          12.22
000 680 00017 680 17تاونات      -الحسيمة -المركز اإلستشفائي الجھوي  لتازة  12.23
000 355 00014 355 14المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتازة                               12.24
000 010 0005 010 5المركز اإلستشفائي اإلقليمي لفكيك                              12.25
000 050 00022 050 22المركز اإلستشفائي اإلقليمي للناضور                           12.26
000 350 0008 350 8ركز اإلستشفائي اإلقليمي لبركان                            الم 12.27
000 450 0005 450 5             المركز اإلستشفائي اإلقليمي لواد الذھب          12.28

12.29 
الساقية-بوجدور-المركز اإلستشفائي الجھوي  للعيون 

 الحمراء
14 270 00014 270 000

000 050 0005 050 5لمركز اإلستشفائي اإلقليمي لطانطان                          ا 12.30
000 370 00029 370 29المركز اإلستشفائي الجھوي لتادلة أزيالل 12.31
000 795 00023 795 23المركز اإلستشفائي الجھوي لسوس ماسة درعة              12.32
000 246 00018 246 18ائي الجھوي لمراكش تانسيفت الحوزالمركز اإلستشف 12.33

12.35 
المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي

 المحمدي  
15 525 00015 525 000

000 400 00014 400 14المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان    12.36
000 650 00014 650 14ئي لعمالة مقاطعات موالي رشيدالمركز اإلستشفا 12.37
000 600 00012 600 12المركز اإلستشفائي الجھوي للدار البيضاء الكبرى  12.38
000 600 00010 600 10المركز اإلستشفائي لعمالة المحمدية                             12.39
000 200 00015 200 15المركز اإلستشفائي لعمالة سال                                   12.40
000 810 0007 810 7المركز اإلستشفائي لعمالة الصخيرات تمارة                    12.41
000 245 00016 245 16مركز اإلستشفائي اإلقليمي الخميسات                        ال 12.42
000 808 00020 808 20بولمان - المركز اإلستشفائي الجھوي لفاس  12.44
000 670 00028 670 28تافياللت-المركز اإلستشفائي الجھوي لمكناس  12.45
000 075 00029 075 29المركز اإلستشفائي الجھوي للجھة الشرقية 12.46
000 000 00044 000 44الرباط  - المركز الوطني لتحاقن الدم  12.47
000 000 00023 000 23الدار البيضاء                   - المركز الجھوي لتحاقن الدم  12.48
000 000 0006 000 6المعھد الوطني الصحي                                           12.49
000 500 0002 500 2المركز الوطني للوقاية من األشعة                               12.50
000 000 0004 000 4 مديرية األدوية و الصيدلة   12.51
000 713 0004 713 4المركز اإلستشفائي اإلقليمي لشيشاوة  12.52
000 800 0008 800 8المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني 12.53
000 520 0007 520 7المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتاونات  12.54
000 250 0009 250 9 المركز اإلستشفائي لعمالة الرباط   12.55
000 660 0004 660 4المركز االستشفائي اإلقليمي لتاوريرت  12.56
000 430 0005 430 5 المركز االستشفائي اإلقليمي لشتوكة آيت باھا   12.57
000 800 00010 800 10المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق 12.58
000 610 0004 610 4المركز االستشفائي اإلقليمي لبنسليمان     12.59
000 510 0004 510 4المركز االستشفائي اإلقليمي لطاطا     12.60
000 640 0004 640 4 قليمي للحوزالمركز االستشفائي اإل 12.61
000 135 0004 135 4المركز االستشفائي اإلقليمي لزاكورة 12.62
000 460 0003 460 3المركز االستشفائي اإلقليمي لبوجدور 12.63
000 450 0004 450 4المركز االستشفائي اإلقليمي ألسا الزاك 12.64
000 050 0007 050 7 كلميمالمركز االستشفائي اإلقليمي ل 12.65
000 150 0005 150 5المركز االستشفائي اإلقليمي للسمارة 12.66
000 250 00011 250 11المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي     12.67
000 670 0003 670 3المركز االستشفائي اإلقليمي للنواصر 12.68
000 400 0007 400 7 اإلقليمي ألزياللالمركز االستشفائي  12.69
000 840 0003 840 3المركز االستشفائي اإلقليمي للحاجب 12.70
000 790 0006 790 6المركز االستشفائي اإلقليمي للمضيق فنيدق 12.71
000 000 0004 000 4 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 12.72
000 880 0003 880 3مي لجرادةالمركز االستشفائي اإلقلي  12.73
000 650 0007 650 7المركز االستشفائي اإلقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك  12.74
000 725 00013 725 13 المركز االستشفائي اإلقليمي لفاس  12.75
000 245 0003 245 3المركز االستشفائي اإلقليمي لتنغير  12.76
000 280 0003 280 3ستشفائي اإلقليمي لسيدي إفنيالمركز اال  12.77
000 885 0004 885 4المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي سليمان  12.78
000 510 0004 510 4المركز االستشفائي اإلقليمي لوزان  12.79
000 270 0008 270 8المركز االستشفائي اإلقليمي لبرشيد  12.80
000 080 0004 080 4ز االستشفائي اإلقليمي للرحامنةالمرك  12.81
000 950 0004 950 4المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي بنور  12.82
000 340 0004 340 4المركز االستشفائي اإلقليمي لليوسفية  12.83
000 100 0008 100 8المركز االستشفائي اإلقليمي للفقيه بن صالح  12.84
000 760 0004 760 4المركز االستشفائي اإلقليمي لميدلت  12.85
000 730 0003 730 3المركز االستشفائي اإلقليمي لكرسيف  12.86

000 900 000949 900 949 المجموع  
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 النفقات المداخيل  بيان المرفق  الرمز 

 وزارة اإلقتصاد و المالية   
000 000500 500مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة     13.03
000 000 00043 000 43 الخزينة العامة للمملكة 13.05
 -  -  القسم اإلداري   13.06
000 000 00031 000 31المباشرة إدارة الجمارك والضرائب غير 13.07

000 500 00074 500 74 المجموع  
     وزارة السياحة  

000 769 0009 769 9المعھد العالي الدولي للسياحة طنجة                            14.01

14.02 
المعھد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و

المحمدية                                              - السياحية 
3 887 0003 887 000

14.03 
عھد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والم

 أكادير   - السياحية 
3 860 0003 860 000

000 754 0002 754 2الجديدة   -معھد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.04
000 230 0002 230 2أرفود -معھد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.05
000 886 0002 886 2فاس  -جيا الفندقية و السياحيةمعھد التكنولو 14.06

14.07 
المعھد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و

مراكش                                                - السياحية 
3 861 0003 861 000

000 856 0002 856 2ورززات             -معھد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.08
000 554 0002 554 2السعيدية             -الفندقية و السياحية معھد التكنولوجيا 14.09
000 027 0003 027 3سال    -معھد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.10
000 615 0002 615 2طنجة  -معھد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.11
000 183 0002 183 2أصيال              -مركز التأھيل المھني الفندقي و السياحي 14.12
000 263 0002 263 2بن سليمان        -مركز التأھيل المھني الفندقي و السياحي 14.13

000 638 0001 638 1 الدارالبيضاء  -ل المھني الفندقي و السياحيمركز التأھي 14.14

000 498 0002 498 2الرباط -مركز التأھيل المھني الفندقي والسياحي بتواركة 14.15

14.16 
معھد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي

 حي أنس بفاس   
2 466 0002 466 000

000 347 00051 347 51 المجموع  
     األمانة العامة للحكومة  

000 000 00013 000 13 مديرية المطبعة الرسمية      16.01
000 000 00013 000 13 المجموع  
     وزارة التجھيز والنقل  

000 500 0005 500 5المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية    17.02
000 000 0006 000 6مصالح السوقيات و المعدات مصلحة شبكات  17.03
000 000 0009 000 9فاس    -مصلحة السوقيات و المعدات 17.04
000 000 0008 000 8 الرباط     -مصلحة السوقيات و المعدات  17.05
000 500 0005 500 5مراكش   -مصلحة السوقيات و المعدات  17.06
000 000 0007 000 7مكناس   -ت و المعدات مصلحة السوقيا 17.07
000 000 0004 000 4وجدة          -مصلحة السوقيات و المعدات 17.08
000 500 0007 500 7الدار البيضاء   -مصلحة السوقيات و المعدات  17.09
000 500 00012 500 12أكادير    -مصلحة السوقيات و المعدات 17.10
000 000 0006 000 6عھد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق   م 17.11
000 000 0007 000 7 المعھد العالي للدراسات البحرية    17.12
000 000 00080 000 80مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية  17.13
000 000 0001 000 1 مصلحة التكوين المستمر          17.14
000 000 00010 000 10المديرية العامة الطيران المدني        17.15
000 000 0003 000 3 مديرية التجھيزات العامة      17.16
000 000 0005 000 5المركز الوطني إلجراء اإلختبارات و التصديق                 17.17
000 500 0002 500 2 مديرية المالحة التجارية  17.18

000 500 000179 500 179 المجموع  
     وزارة الفالحة والصيد البحري  

20.01 
معھد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجھيز

 سال   -قروي  ببوقنادل ال
2 100 0002 100 000

20.02 
المعھد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي

 إقليم القنيطرة    - بالفوارات 
2 800 0002 800 000

000 400 0001 400 1 المعھد التقني الفالحي بالشاوية  20.03
000 600 0001 600 1 المعھد التقني الفالحي بتيفلت  20.04
000 300 0001 300 1المعھد التقني الفالحي بالساھل بوطاھر   20.05
000 900 0001 900 1 المدرسة الفالحية بتمارة          20.06
000 400 00019 400 19قسم المحافظة على الثروات السمكية    20.07
000 900 0002 900 2الحسيمة  -معھد التكنولوجيا للصيد البحري 20.08
000 500 0003 500 3آسفي  -معھد التكنولوجيا للصيد البحري  20.09
000 500 0004 500 4المعھد العالي الصيد البحري                                     20.10
000 200 0003 200 3طانطان -معھد التكنولوجيا للصيد البحري 20.11
000 000 0003 000 3العرائش   - مركز التاھيل المھني البحري 20.12
000 900 0002 900 2العيون -معھد التكنولوجيا للصيد البحري  20.13
000 900 0003 900 3المدرسة الوطنية الغابوية للمھندسين 20.14
000 200 0007 200 7 مصلحة الثانويات الفالحية 20.15

000 600 00061 600 61 المجموع  
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 النفقات المداخيل  بيان المرفق  الرمز 

 
 

 وزارة الشباب و الرياضة

21.01 
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة

 البحرية بالمحمدية    
13 000 00013 000 000

000 300 0005 300 5الرباط -مير موالى عبد هللالمركب الرياضي األ 21.02
000 000 00012 000 12الرباط  -المعھد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة 21.03
000 000 0002 000 2 المركب الرياضي لفاس          21.05
000 000 0006 000 6مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية 21.06
000 000 0005 000 5مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 21.07
000 000500 500 مصلحة السياحة الثقافية للشباب 21.08

000 800 00043 800 43 المجموع  

     وزارة االوقاف والشؤون االسالمية  
000 000 00020 000 20 قسم الحج و الشؤون اإلجتماعية 23.01

000 000 00020 000 20 المجموع  

     وزارة الصناعة التقليدية  

  -   -  قسم خريطة التكوين المھني 26.01
000 000450 450معھد فنون الصناعة التقليدية بفاس                             26.02
000 000400 400معھد فنون الصناعة التقليدية بمراكش                          26.03
000 000400 400                         معھد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 26.04

26.05 
مركز التأھيل المھني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط

                   التقدم                                           
450 000450 000

000 000400 400مركز التأھيل المھني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات  26.06
000 000400 400مركز التأھيل المھني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان    26.07

000 500 0002 500 2 المجموع  
     وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة  

000 830 0002 830 2وجدة   -المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت  27.01
000 600 0003 600 3 مدرسة المعادن مراكش        27.02
000 000 00045 000 45ء   الدارالبيضا - مديرية األرصاد الجوية الوطنية 27.03
000 000600 600مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق   27.04
000 000500 500 مصلحة تسيير األوراش 27.05

000 530 00052 530 52          المجموع  
    وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة  

000 000 00045 000 45الرباط    -حول المصلحة المستقلة للك 28.01

28.02 
مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف باالعتماد و

التقييس                                                           
4 000 0004 000 000

000 000 00049 000 49 المجموع  
     وزارة الثقاقة  

000 300 0002 300 2 مطبعة دار المناھل          29.01
000 300 0002 300 2 المجموع  
     وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية  

000 000200 200 قسم الضمان االجتماعي و التعاضد 31.04
000 000200 200 المجموع  

  
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة

 العمومية و تحديث االدارة
    

 - - المدرسة الوطنية لإلدارة     33.01
     المجموع  
     إدارة الدفاع الوطني  

000 681 00029 681 29المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد    34.01
000 378 000151 378 151سكري الدراسي محمد الخامس بالرباط    المستشفى الع 34.02
000 922 00046 922 46المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش      34.03
000 986 00044 986 44المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس   34.04
000 962 0008 962 8 المستشفى العسكري بالعيون    34.05
000 967 0004 967 4 المستشفى العسكري بالداخلة      34.06
000 428 00013 428 13 المستشفى العسكري بكلميم     34.07
000 903 00018 903 18المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 34.08

000 000 0002 000 2 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 34.09

000 474 0002 474 2 ة الدرك الملكي لتصنيع األقنعةوحد 34.10
000 701 000323 701 323 المجموع            
    المندوبية السامية للتخطيط  

000 493 00014 493 14المعھد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي   42.01
000 500 0003 500 3 المركز الوطني للتوثيق       42.02
000 337 0005 337 5 مدرسة علوم اإلعالم             42.03

000 330 00023 330 23 المجموع   
    المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر  

000 000 00011 000 11مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية     45.02
 - - المنتزه الوطني لسوس ماسة    45.03

000 000 00011 000 11 المجموع  
  وزارة التعمير و إعداد التراب الوطني  

000 000 00023 000 23المدرسة الوطنية للھندسة المعمارية    46.01
000 000 0004 000 4 المعھد الوطني للتھيئة و التعمير   46.02

000 000 00027 000 27 المجموع  
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 النفقات المداخيل  بيان المرفق  الرمز 

   رأة و األسرة و التنمية االجتماعيةوزارة التضامن و الم 
 - -مصلحة اإلستقبال و المساعدة و تقييم البرامج 48.01

 --          المجموع  

    المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  

000 500 0005 500 5     مصلحة وحدات اإلنتاج  إلدارة السجون 51.01
000 500 0005 500 5        المجموع  

000 908 185 0002 908 185 2 المجموع العام لمداخيل و نفقات االستغالل
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  : 5ملحق رقم 
  2014توقعات موارد  ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 

-إستثمار   -  

 النفقات المداخيل بيان المرافق الرمز

    رئيس الحكومة  
  -   -      الكولف الملكي دار السالم 04.01

              المجموع  
    وزارة العدل و الحريات  

  -   -  مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النفض 06.02

              المجموع  
    وزارة الشؤون الخارجية و التعاون  

  -   - جتماعيةمديرية الشؤون القنصلية واال 07.02
  -   -  المجموع  
  وزارة الداخلية   

  -   -  ورديغة      -مركز االستثمار الجھوي لجھة الشاوية  08.01

  -   - عبدة                 - مركز االستثمار الجھوي لجھة دكالة   08.02

  -   -  بولمان   -مركز االستثمار الجھوي لجھة فاس   08.03

08.04 
بني-الشراردة-مركز االستثمار الجھوي لجھة الغرب

حسن                                                             
 -   -  

  -   - مركز االستثمار الجھوي لجھة الدار البيضاء الكبرى   08.05

  -   -  السمارة    -مركز االستثمار الجھوي لجھة كلميم   08.06

08.07 
-بوجدور-مركز االستثمار الجھوي لجھة العيون

                                                الساقية الحمراء 
 -   -  

08.08 
-تانسيفت-مركز االستثمار الجھوي لجھة مراكش

 الحوز   
 -   -  

  -   -   تافياللت        -مركز االستثمار الجھوي لجھة مكناس 08.09
  -   - مركز االستثمار الجھوي للجھة الشرقية     08.10
  -   - الكويرة      -مركز االستثمار الجھوي لجھة وادي الذھب 08.11

08.12 
-زمور-سال-مركز االستثمار الجھوي لجھة الرباط

زعير                                                             
 -   -  

  -   - درعة       -ماسة  -مركز االستثمار الجھوي لجھة سوس  08.13
  -   - أزيالل                -مركز االستثمار الجھوي لجھة تادلة 08.14
  -   -               تطوان-مركز االستثمار الجھوي لجھة طنجة 08.15
  -   - تاونات   -الحسيمة-مركز االستثمار الجھوي لجھة تازة  08.16
  -   -  مديرية تأھيل االطر االدارية والتقنية   08.18

   المجموع  
     وزارة اال تصال   

 000 610 0002 610 2المعھد العالي لإلعالم و اإلتصال                               09.02
 000 500 0006 500 6المعھد العالي لمھن السمعي البصري و السينما              09.03

 000 110 0009 110 9          المجموع  
    وزارة التربية الوطنية  

 - -قسم التعاون                                               11.02
 - - وينقسم استراتيجيات التك 11.03

   المجموع  
     وزارة الصحة   

 000 400 0002 400 2المركز اإلستشفائي اإلقليمي لورززات        12.01
 000 400 0002 400 2 المركز اإلستشفائي اإلقليمي إلنزكان ايت ملول 12.02
 000 000 0002 000 2المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتارودانت   12.03
 000 400 0002 400 2المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتيزنيت                           12.04
 000 600 0003 600 3ة السراغنة                 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لقلع 12.05
 000 800 0002 800 2المركز اإلستشفائي اإلقليمي للصويرة                         12.06
 000 800 0002 800 2المركز اإلستشفائي اإلقليمي للجديدة     12.07
 000 800 0001 800 1    المركز اإلستشفائي الجھوي لدكالة عبدة                 12.08
 000 000 0003 000 3المركز اإلستشفائي اإلقليمي لخريبكة                          12.09
 000 600 0001 600 1المركز اإلستشفائي الجھوي للشاوية ورديغة                 12.10
 000 000 0001 000 1المركز اإلستشفائي اإلقليمي لبولمان                           12.12
 000 000 0001 000 1المركز اإلستشفائي اإلقليمي لصفرو                           12.13
 000 000 0004 000 4ستشفائي الجھوي للغرب الشراردة بني حسن    المركز اإل 12.14
 000 700 0001 700 1  المركز اإلستشفائي اإلقليمي لسيدي قاسم                  12.15
 000 400 0001 400 1المركز اإلستشفائي اإلقليمي لشفشاون                        12.16
 000 000 0002 000 2المركز اإلستشفائي اإلقليمي للعرائش                          12.17
 000 000 0005 000 5المركز اإلستشفائي اإلقليمي لطنجة                            12.18
 000 000 0005 000 5المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتطوان                           12.19
 000 600 0003 600 3المركز اإلستشفائي اإلقليمي الرشيدية                  12.20
 000 400 0001 400 1المركز اإلستشفائي اإلقليمي إلفران                            12.21
 000 600 0001 600 1المركز اإلستشفائي اإلقليمي لخنيفرة                           12.22
 000 800 0002 800 2تاونات     -الحسيمة-المركز اإلستشفائي الجھوي  لتازة  12.23
 000 600 0002 600 2المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتازة                              12.24
 000 000600 600المركز اإلستشفائي اإلقليمي لفكيك                             12.25
 000 800 0001 800 1ي اإلقليمي للناضور                         المركز اإلستشفائ 12.26
 000 000600 600المركز اإلستشفائي اإلقليمي لبركان                            12.27
 000 000600 600المركز اإلستشفائي اإلقليمي لواد الذھب                       12.28
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12.29 
الساقية-بوجدور-المركز اإلستشفائي الجھوي  للعيون

 الحمراء
3 000 0003 000 000 

 000 000800 800المركز اإلستشفائي اإلقليمي لطانطان                          12.30
 000 000 0002 000 2المركز اإلستشفائي الجھوي لتادلة أزيالل 12.31
 000 000 0002 000 2  المركز اإلستشفائي الجھوي لسوس ماسة درعة          12.32
 000 000 0004 000 4المركز اإلستشفائي الجھوي لمراكش تانسيفت الحوز 12.33

12.35 
لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المركز اإلستشفائي

 المحمدي  
1 800 0001 800 000 

 000 800 0001 800 1المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان   12.36
 000 800 0001 800 1المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات موالي رشيد 12.37
 000 400 0001 400 1لدار البيضاء الكبرى المركز اإلستشفائي الجھوي ل 12.38
 000 200 0001 200 1المركز اإلستشفائي لعمالة المحمدية                           12.39
 000 400 0001 400 1المركز اإلستشفائي لعمالة سال                                 12.40
 000 000400 400           المركز اإلستشفائي لعمالة الصخيرات تمارة      12.41
 000 000 0002 000 2المركز اإلستشفائي اإلقليمي الخميسات                        12.42
 000 400 0003 400 3بولمان                 - المركز اإلستشفائي الجھوي لفاس  12.44
 000 000 0006 000 6تافياللت    -المركز اإلستشفائي الجھوي لمكناس 12.45
 000 600 0002 600 2المركز اإلستشفائي الجھوي للجھة الشرقية 12.46
 000 500 0005 500 5 الرباط                         - المركز الوطني لتحاقن الدم  12.47
 --الدار البيضاء                  - المركز الجھوي لتحاقن الدم  12.48
 000 000 00016 000 16المعھد الوطني الصحي                                          12.49
 000 500 0001 500 1المركز الوطني للوقاية من األشعة                             12.50
 000 500 0009 500 9 دوية و الصيدلة  مديرية األ 12.51
 000 000400 400المركز اإلستشفائي اإلقليمي لشيشاوة  12.52
 000 000800 800المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني 12.53
 000 000 0001 000 1المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتاونات 12.54
 000 000800 800 مالة الرباط  المركز اإلستشفائي لع 12.55
 000 000400 400المركز االستشفائي اإلقليمي لتاوريرت  12.56
 000 000400 400المركز االستشفائي اإلقليمي لشتوكة آيت باھا     12.57
 000 000800 800المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق 12.58
 000 000400 400ليمي لبنسليمان    المركز االستشفائي اإلق 12.59
 000 000600 600المركز االستشفائي اإلقليمي لطاطا     12.60
 000 000400 400 المركز االستشفائي اإلقليمي للحوز 12.61
 000 000800 800المركز االستشفائي اإلقليمي لزاكورة 12.62
 000 000400 400المركز االستشفائي اإلقليمي لبوجدور 12.63
 000 000400 400المركز االستشفائي اإلقليمي ألسا الزاك 12.64
 000 000800 800 المركز االستشفائي اإلقليمي لكلميم 12.65
 000 000600 600المركز االستشفائي اإلقليمي للسمارة 12.66
 000 200 0001 200 1المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي     12.67
 000 000400 400المركز االستشفائي اإلقليمي للنواصر 12.68
 000 000 0001 000 1المركز االستشفائي اإلقليمي ألزيالل 12.69
 000 000400 400المركز االستشفائي اإلقليمي للحاجب 12.70
 000 000600 600المركز االستشفائي اإلقليمي للمضيق فنيدق 12.71
 000 000 0004 000 4 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 12.72
 000 000400 400المركز االستشفائي اإلقليمي لجرادة  12.73
 000 000400 400المركز االستشفائي اإلقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك 12.74
 000 500 0001 500 1 المركز االستشفائي اإلقليمي لفاس 12.75
 000 000400 400 كز االستشفائي اإلقليمي لتنغيرالمر 12.76
 000 000400 400لمركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي إفني 12.77
 000 000400 400المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي سليمان 12.78
 000 000 0001 000 1 المركز االستشفائي اإلقليمي لوزان 12.79
 000 000 0003 000 3قليمي لبرشيدالمركز االستشفائي اإل 12.80
 000 000400 400المركز االستشفائي اإلقليمي للرحامنة 12.81
 000 000400 400لمركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي بنور 12.82
 000 000400 400لمركز االستشفائي اإلقليمي لليوسفية 12.83
 000 000400 400صالحالمركز االستشفائي اإلقليمي للفقيه بن 12.84
 000 000800 800المركز االستشفائي اإلقليمي لميدلت 12.85
 000 000400 400المركز االستشفائي اإلقليمي لكرسيف 12.86

 000 500 000156 500 156 المجموع            
     وزارة اإلقتصاد و المالية    

 000 000 0008 000 8لمكلف بالخوصصة  مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة ا 13.03
 000 000 00042 000 42 الخزينة العامة للمملكة 13.05
 000 500 0006 500 6 القسم اإلداري   13.06
 - -إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 13.07

 000 500 00056 500 56 المجموع            
    وزارة السياحة  

 000 940 0005 940 5المعھد العالي الدولي للسياحة طنجة                           14.01

14.02 
المعھد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و

المحمدية                                            - السياحية 
1 340 0001 340 000 

14.03 
المعھد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و

 أكادير   - السياحية 
1 418 0001 418 000 

 000 270 0001 270 1الجديدة   -معھد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.04
 000 000808 808أرفود -معھد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.05
 000 106 0001 106 1فاس  -معھد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.06

14.07 
المعھد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و

مراكش                                              - السياحية 
1 635 0001 635 000 
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 000 275 0001 275 1ورززات            -معھد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.08
 000 000868 868السعيدية           -معھد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.09
 000 464 0001 464 1سال    -معھد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.10
 000 235 0002 235 2طنجة  -معھد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.11

 000 000912 912أصيال            -مركز التأھيل المھني الفندقي و السياحي 14.12
 000 130 0001 130 1بن سليمان       -مركز التأھيل المھني الفندقي و السياحي 14.13
 000 139 0001 139 1الدارالبيضاء-مركز التأھيل المھني الفندقي و السياحي 14.14
 000 053 0002 053 2الرباط -مركز التأھيل المھني الفندقي والسياحي بتواركة 14.15

14.16 
معھد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي

 حي أنس بفاس   
1 297 0001 297 000 

 000 890 00025 890 25 المجموع            
     األمانة العامة للحكومة  

 - -مديرية المطبعة الرسمية 16.01
     المجموع  
     وزارة التجھيز والنقل  

 000 500 0006 500 6المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية    17.02
 000 500 0001 500 1سوقيات و المعدات مصلحة شبكات مصالح ال 17.03
 000 500 0001 500 1فاس    -مصلحة السوقيات و المعدات 17.04
 000 000500 500الرباط    -مصلحة السوقيات و المعدات  17.05
 000 000500 500مراكش   -مصلحة السوقيات و المعدات  17.06
 000 000 0001 000 1اس   مكن-مصلحة السوقيات و المعدات  17.07
 000 000600 600وجدة          -مصلحة السوقيات و المعدات 17.08
 000 000600 600الدار البيضاء   -مصلحة السوقيات و المعدات  17.09
 000 000 0005 000 5 أكادير     -مصلحة السوقيات و المعدات 17.10

 000 000 0001 000 1 إصالح الطرق    معھد التكوين على اآلليات و  17.11

 000 500 0001 500 1 المعھد العالي للدراسات البحرية    17.12

 000 000 000500 000 500 مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية   17.13

 000 000300 300 مصلحة التكوين المستمر          17.14
 000 000 00025 000 25مدني      المديرية العامة الطيران ال 17.15
 000 000500 500 مديرية التجھيزات العامة      17.16
 000 000 00020 000 20المركز الوطني إلجراء اإلختبارات و التصديق                17.17
 000 500 0004 500 4 مديرية المالحة التجارية  17.18

 000 500 000570 500 570 المجموع  
     وزارة الفالحة والصيد البحري  

20.01 
معھد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجھيز

 سال   -القروي  ببوقنادل 
 -   -  

20.02 
المعھد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي

 إقليم القنيطرة    - بالفوارات 
 -   -  

  -   -  المعھد التقني الفالحي بالشاوية  20.03
  -   -  المعھد التقني الفالحي بتيفلت  20.04
  -   - المعھد التقني الفالحي بالساھل بوطاھر   20.05
  -   -  ة الفالحية بتمارة         المدرس 20.06
 000 700 0003 700 3قسم المحافظة على الثروات السمكية    20.07
 000 000350 350 الحسيمة   -معھد التكنولوجيا للصيد البحري 20.08
 000 000500 500آسفي  -معھد التكنولوجيا للصيد البحري  20.09
 000 000500 500ري                                   المعھد العالي الصيد البح 20.10
 000 000100 100طانطان -معھد التكنولوجيا للصيد البحري 20.11
 000 000350 350 العرائش - مركز التاھيل المھني البحري 20.12
 000 000500 500العيون -معھد التكنولوجيا للصيد البحري  20.13
 000 000 0006 000 6المدرسة الوطنية الغابوية للمھندسين 20.14
 000 000 00010 000 10 مصلحة الثانويات الفالحية 20.15

 000 000 00022 000 22 المجموع           
و الرياضةوزارة الشباب     , , 

21.01 
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة

 البحرية بالمحمدية    
 -   -  

  -   - الرباط -المركب الرياضي األمير موالى عبد هللا 21.02
  -   - الرباط  -المعھد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة 21.03
  -   -  س         المركب الرياضي لفا 21.05
  -   - مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية 21.06
  -   - مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 21.07
  -   -  مصلحة السياحة الثقافية للشباب 21.08

     المجموع  
     وزارة االوقاف والشؤون االسالمية  

 - - جتماعيةقسم الحج و الشؤون اإل 23.01

   المجموع  

  
وزارة الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتماعي و

 التضامن
    

 -  -  قسم خريطة التكوين المھني 26.01

 000 000200 200معھد فنون الصناعة التقليدية بفاس                           26.02
 000 000200 200معھد فنون الصناعة التقليدية بمراكش                        26.03
 000 000200 200د فنون الصناعة التقليدية بمكناس                        معھ 26.04
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26.05 
مركز التأھيل المھني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط

                                                 التقدم            
200 000200 000 

26.06 
مركز التأھيل المھني في فنون الصناعة التقليدية

بورزازات                                                        
230 000230 000 

 000 000250 250مركز التأھيل المھني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان   26.07
 000 280 0001 280 1           المجموع  
     وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة  

 000 190 0001 190 1وجدة   -المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت 27.01

 000 000380 380 مدرسة المعادن مراكش        27.02
 000 000 00035 000 35الدارالبيضاء    - يرية األرصاد الجوية الوطنيةمد 27.03
 000 500 0001 500 1مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق   27.04
 000 000500 500 مصلحة تسيير األوراش 27.05

 000 570 00038 570 38 المجموع        
    الحديثةوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات  

 000 000 0001 000 1الرباط    -المصلحة المستقلة للكحول  28.01
 - -قسم الضمان االجتماعي و التعاضد 28.02

 000 000 0001 000 1 المجموع  
     وزارة الثقاقة  

 - - مطبعة دار المناھل          29.01
 -- المجموع  
    اعيةوزارة التشغيل و الشؤون االجتم  

 - - قسم حوادث الشغل 31.03
 - -قسم الضمان االجتماعي و التعاضد 31.04

            المجموع  

  
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة 

 العمومية و تحديث االدارة
    

 - -     المدرسة الوطنية لإلدارة 33.01
    المجموع           
     رة الدفاع الوطنيإدا  

 000 000 0003 000 3المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد    34.01
 - -المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط     34.02
 - -المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش      34.03
 - -المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس   34.04
 - - المستشفى العسكري بالعيون    34.05
 - - المستشفى العسكري بالداخلة      34.06
 - - المستشفى العسكري بكلميم     34.07
 - - المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 34.08

 - - المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 34.09

 - - وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 34.10
 000 000 0003 000 3 المجموع  
    المندوبية السامية اللتخطيط  

 000 000 0005 000 5المعھد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي   42.01
 000 000 0001 000 1 المركز الوطني للتوثيق       42.02
 000 880 0005 880 5 مدرسة علوم اإلعالم             42.03

 000 880 00011 880 11          المجموع  
    المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر   

 - -مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية    45.02
 - - المنتزه الوطني لسوس ماسة    45.03

    المجموع           
   وزارة السكنى و التعمير وسياسة المدينة  

 000 300 0007 300 7المدرسة الوطنية للھندسة المعمارية    46.01
 000 000 0001 000 1 المعھد الوطني للتھيئة و التعمير   46.02

 000 300 0008 300 8 المجموع   
    وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية  

 - - م البرامجمصلحة اإلستقبال و المساعدة و تقيي 48.01
 -- المجموع  
    المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  

 - - مصلحة وحدات اإلنتاج  إلدارة السجون     51.01
 -- المجموع  

 000 530 000904 530 904 المجموع العام  لمداخيل و نفقات االستثمار        

 

 

 

  


