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 مقدمة

 

على نظام للتدبٌر ٌمكنها من فوترة مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة  تتوفر
خدماتها المقدمة لتؽطٌة جزء من نفقاتها، وتلعب دورا أساسٌا فً تلبٌة حاجٌات السكان فً 

 مجال الخدمات العمومٌة. 

 
هذا، وتكتسً مجاالت تدخل هذه المرافق بعدا اسراتٌجٌا فً ما ٌخص الحقوق 

، ال تتوفر على للدولة جهزة تابعةأباعتبارها و. الدستورمن  31وفقا للفصل كفولة مال

فً تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتٌسٌر أسباب  تساهم هذه المرافق الشخصٌة المعنوٌة،
 ، على قدم المساواة، من الحق فً العبلج والعناٌة الصحٌةالمواطنٌنواستفادة المواطنات 

  .التكوٌن والتربٌة البدنٌة والتنمٌة المستدامةو الحماٌة االجتماعٌةو

 
 تؽٌٌراتفً سٌاق اقتصادي ومالً ٌتسم باألزمة تبقى هذه المرافق مدعوة إلجراء 

 أقرهاعمٌقة فً ما ٌخص تدبٌرها من أجل مبلءمته مع مبادئ الشفافٌة والحكامة الجٌدة التً 
وسٌتم تحدٌد هذه القواعد فً مٌثاق للمرافق العمومٌة ٌتعلق بتسٌٌر اإلدارات الدستور. 

 مر على الخصوص بالمبادئ التالٌة:تعلق األٌوات وباقً الجماعات المحلٌة. العمومٌة والجه

 
تخضع المرافق العمومٌة لمعاٌٌر الجودة والشفافٌة والمحاسبة والمسإولٌة، وتخضع  

 ً أقرها الدستور؛تفً تسٌٌرها للمبادئ والقٌم الدٌمقراطٌة ال

 
 وتظلماتهم وتإمن تتبعها؛تتلقى المرافق العمومٌة مبلحظات مرتفقٌها واقتراحاتهم  

 
ٌمارس أعوان المرافق العمومٌة وظائفهم وفق مبادئ احترام القانون والحٌاد  

 والشفافٌة والنزاهة والمصلحة العامة؛

 
طبقا للقوانٌن الجاري لؤلموال العمومٌة  اعن تدبٌره تقدم المرافق العمومٌة الحساب 

 .مبها العمل، وتخضع فً هذا الشؤن للمراقبة والتقٌٌ

 
تسلٌط الضوء على  2013هذا التقرٌر المرافق لمشروع قانون المالٌة لسنة ٌروم 

مختلؾ جوانب أنشطة مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة مع التركٌز على مجهودات 
داء هذه أالتحدٌث من أجل تفعٌل مبادئ الحكامة الجٌدة باعتبارها شرطا أساسٌا لتحسٌن 

 المرافق.
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 جزأٌن:وٌتمحور هذا التقرٌر حول 

 
توزٌع مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة حسب مجال تدخلها الجزء األول ٌقدم  

 ؛2011و 2010وكذا حصٌلتها المالٌة والمحاسبٌة برسم سنتً 
 

وٌتطرق الجزء الثانً ألهم إنجازات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة فً  
التحدٌث المبذولة خبلل مجال تلبٌة حاجٌات المرتفقٌن، وذلك على ضوء مجهودات 

برسم سنتً هم العملٌات المبرمجة أسنوات األخٌرة. كما ٌسلط الضوء على ال
  .2013و 2012
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.I توزٌع مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة حسب مجاالت التدخل وحصٌلتها المالٌة

 : والمحاسبٌة
 

 عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة وتوزٌعها حسب مجاالت تدخلها 1.1
  

إحداث ثبلثة مرافق جدٌدة وتبعا لذلك انتقل عدد مرافق الدولة  2012 عرفت سنة
ماي  17انطبلقا من  مرافق 205إلى  2011مرفق سنة  202المسٌرة بصورة مستقلة من 

 . وتهم المرافق المحدثة ما ٌلً:2012

 
الدولة المسٌر بصورة مستقلة المسمى "المركز الطبً الجراحً العسكري مرفق  

 بالسمارة" التابع إلدارة الدفاع الوطنً؛

 

مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة المسمى "وحدة الدرك الملكً لتصنٌع األقنعة"  
 التابع إلدارة الدفاع الوطنً؛

 

لعالً لمهن السمعً البصري مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة المسمى "المعهد ا 
 والسٌنما" التابع للوزارة المكلفة باالتصال.

 
تؽٌٌر تسمٌة مرفق الدولة المسٌر  2012تم برسم قانون المالٌة لسنة  ىة أخرهجمن 

بصورة مستقلة المسمى "مركز التؤهٌل المهنً فً فنون الصناعة التقلٌدٌة بمكناس" التابع 
 ."صبح "معهد فنون الصناعة التقلٌدٌة بمكناسللوزارة المكلفة بالصناعة التقلٌدٌة، لت

 
فً حٌن تم تؤجٌل حذؾ مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة المسمى "قسم حوادث 

إلى ؼاٌة  2012برسم قانون المالٌة لسنة  المهنً زارة التشؽٌل والتكوٌنلو" التابع الشؽل
من  18لمادة كما نصت على ذلك ا 2011عوض فاتح ٌولٌو من سنة  2013فاتح ٌولٌو 

 . 2011قانون المالٌة لسنة 
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 (0021-8022) تطور عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة : 1رسم رقم 
 

 
 

بنسبة متوسطة تطوره ن عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة ٌواصل أٌتبٌن 
 للساكنة.، وذلك من أجل تلبٌة الحاجٌات المتزاٌدة 2012و 2008% ما بٌن سنتً 3,7تبلػ 

 

 توزٌع مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة حسب قطاعات تدخلها  0.1
 

أؼلب مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة بالقطاع االجتماعً، أي حوالً  عملت
. وتهم 2012سنة مسجلة فً قانون المالٌة ل مرافق 205مرفقا من بٌن  159 أو 78%

ن والتنشٌط الرٌاضً والثقافً والمساعدة مجاالت عملها على الخصوص الصحة والتكوٌ
 : ٌلً ماك مرافقذه اله عزوتت و .االجتماعٌة

 

العاملة فً القطاع  أكثر من نصؾ مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
تتعلق  خدمات، تقدم مرفقا 159من بٌن  امرفق 90أو % 57أي  ،االجتماعً

. وٌتعلق األمر بالمستشفٌات أو مرتبطة بالمجال الصحً ستشفائٌةبالعبلجات اال
 العسكرٌة ومراكز أخرى متخصصة فً المجال الصحً؛ة والمدنٌ

 

ع االجتماعً، % من مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة ذات الطاب34حوالً  
تكوٌن األطر العلٌا والتكوٌن ، تعمل بمجال مرفقا 159مرفقا من بٌن  55أي 
ري والفبلحة السٌاحة والصٌد البحو ساسا بالنقلمجاالت التكوٌن أتعلق تو. المهنً

اإلحصاء وعلوم اإلعبلم والتواصل ووالطاقة والمعادن والهندسة المعمارٌة 
 واإلدارة؛ االقتصاد التطبٌقًو
 

 هذا وٌتعلق عمل ما تبقى من مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً 
بمجاالت اجتماعٌة أخرى منها ، مرفقا 159من بٌن  مرفقا 14%، أو 9أي القطاع 
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المقدمة الثقافً وكذا المساعدة االجتماعٌة والتنشٌط  التربٌة البدنٌةعلى الخصوص 
 للساكنة.

  

مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة، أي % من مجموع 22من جهة أخرى، ٌعمل 
 االقتصادينعا  اإل الخصوصبقطاعات متنوعة تهم على ، مرافق 205من بٌن  مرفقا 46
 4) التوثٌق والبحثو (فقامر 6والماء والبٌئة ) ،(مرفقا 44) البنٌات التحتٌةو (،مرفقا 22)

 .(مرافق
 

ٌبٌن الرسم البٌانً التالً توزٌع عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة حسب 
 : قطاعات العمل

 

  قطاعات العملحسب  بصورة مستقلة ةمسيراللدولة مرافق ا توزيع : 2رسم رقم 

 2202برسم سنة 
  

 
 

تلعب دورا  مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلةتبٌن سٌطرة الطابع االجتماعً أن 
  أساسٌا فً ما ٌخص تلبٌة الحاجٌات األساسٌة للساكنة.

 
  : أهم االستنتاجات 2022و 2020تي اإلنجازات المالية برسم سنحصيلة  .31

 

للتدبٌر المالً ٌمكنها  مرن على إطار مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلةتتوفر 
 .للمرتفقٌن لكلفة الخدمات المقدمة ستخصاص الجزئًاال ناجمة عنموارد ذاتٌة  تحقٌق من

  

 2044برسم سنة  مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلةتمٌز إنجاز مٌزانٌات وهذا، 
ملٌون  3.344,7لٌون درهم مقابل م 3.660,44بتحقٌق فائض للمداخٌل على النفقات بمبلغ 

 :ذلك لصاعتبارات التالٌةعزى ٌو %.4,5أي بزٌادة  2040سنة  درهم
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 حٌث سجلت مبلؽا إجمالٌا ٌصل إلى ،%2نسبة بالمداخٌل  طفٌؾ فً انخفاض 
% وتحوٌبلت 7,7، مع انخفاض الموارد الذاتٌة بنسبة ملٌون درهم 5.408,52

 ؛2010مقارنة مع سنة % 48بنسبة  زانٌةالمٌ

 
 وٌرجع ذلك .ملٌون درهم 1.747,59% لتبلػ 19,5 بنسبة النفقات انخفاض 

% على الرؼم 22 تتجاوز تنفٌذ نفقات االستثمار التً لم إلى ضعؾ نسبة باألساس

من المجهودات المبذولة خبلل السنوات األخٌرة لتحسٌن القدرات التدبٌرٌة لهذه 
 المرافق.

 

 بصورة مستقلة الموارد المنجزة من طرف مرافق الدولة المسٌرة  .1131
 

مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة مجموع الموارد المنجزة من طرؾ  تبلؽ
 6.452,2 قدرت بملٌون درهم مقابل توقعات  5.408,52ما قدره  2011برسم سنة 
 .%84حوالً  أي بنسبة إنجاز بلؽت ،ملٌون درهم

 
 تتوزع هذه الموارد حسب طبٌعتها كما ٌلً:و

 
 2.674,30 تمقابل توقعات بلؽ ملٌون درهم 1.855,74 جلتسو الموارد الذاتٌة 

ن مأساسا  وتتشكل هذه الموارد %.69,4أي بنسبة إنجاز تصل إلى ملٌون درهم 

 خدمات عبلجٌةفً شكل  المبالػ المحصلة من الخدمات التً تقدمها المرافق المعنٌة
االستقبال والمساعدة خدمات  الثقافً و التنشٌطخدمات  التربٌة البدنٌة وخدمات و

المعطٌات تقدٌم خدمات  و ق الرمادٌة ورخص السٌاقةاوراأل تسلٌم واالجتماعٌة، 
من هذه الموارد من طرؾ المرافق  %54وقد تم إنجاز . المتعلقة باألرصاد الجوٌة

 البنٌات التحتٌة ، بٌنما حققت المرافق العاملة فً قطاعاالجتماعً القطاعالعاملة فً 
% من عدد 7% من مجموع هذه الموارد على الرؼم من أنها ال تشكل سوى 26

 .مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة
 

المرافق التً تعمل فٌها قطاعات الحسب  2011الذاتٌة برسم سنة وتتوزع الموارد 

 كما ٌلً:
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 0211: توزٌع المداخٌل الذاتٌة حسب القطاعات برسم سنة 3رسم رقم 
 

 
 

 

وتقدر  المٌزانٌة الممنوحة لبعض مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة إعانات 
 انخفاضبأي  ،2010ملٌون درهم سنة  926,86مقابل  ملٌون درهم 482,24 ب

 2010. وٌرجع ذلك إلى التدابٌر المتخذة سنتً %(48النصؾ ) لًحواٌقارب 
ة بصورة مستقلة للتحكم فً تحوٌبلت المٌزانٌة لفائدة مرافق الدولة المسٌر 2011و

والحسابات الخصوصٌة للخزٌنة والمإسسات والمنشآت العامة، وذلك من أجل 
توفٌر هوام  مالٌة من شؤنها الحفاظ على العجز فً مستوى توقعات قانون 

االجتماعً  القطاعأساسا المرافق العاملة فً  اإلعاناتذه ه استفادت من وقد المالٌة.
 ؛ملٌون درهم  368,36%، أي بمخصصات بلؽت 76بنسبة 

 

وتم ترحٌله إلى  2010واالستثمار الذي تم إنجازه فً نهاٌة سنة  فائض االستغالل 
% من 57وٌمثل هذا الفائض  ملٌون درهم. 3.070,54وٌصل إلى  السنة الموالٌة

بالموارد الذاتٌة  امجموع موارد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة متبوع
 %(.9%( وإعانات المٌزانٌة )34)

 
  

 القطاع االجتماعً
54% 

 البنٌات التحتٌة
26% 

 اإلنعاش االقتصادي
11% 

 التوثٌق والبحث
3% 

 الماء والبٌئة
6% 
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ٌوضح الرسم البٌانً التالً بنٌة موارد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة خبلل 
 :2011سنة 

 

  0211برسم سنة  مسٌرة بصورة مستقلةاللدولة افق امرموارد  بنٌة:  4رسم رقم 

 

 
 

  مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة نفقات .0131
 

مجموع مرافق الدولة المسٌرة بصورة  من طرؾالمنجزة اإلجمالٌة نفقات الت بلؽ
ملٌون درهم  4.784,2ملٌون درهم مقابل  1.747,59 قدرهما  2011مستقلة خبلل سنة 

 .  %36,53 تقدر ب عتمادات المفتوحة أي بنسبة إنجازاالمن 
 

 تتوزع النفقات المنجزة حسب طبٌعتها كما ٌلً:
 

األعوان المإقتٌن العاملٌن  لفائدةاألجور المإداة ب اوتتعلق أساس نفقات الموظفٌن 
برسم  ملٌون درهم 161,63مقابل  ،ملٌون درهم  90,14 بمبلػ ،بالمرافق المعنٌة

 %؛55,77 بلؽت نسبة إنجازباإلعتمادات المفتوحة، أي 

 

وهو ما ٌمثل ملٌون درهم  1.248,80 ، بمبلػنفقات المعدات والنفقات المختلفة 
 ملٌون درهم ؛ 2.738,54% من االعتمادات المفتوحة التً بلؽت 45,6

 

 1.884,03مقابل توقعات قدرت ب  ملٌون درهم 408,65 ، بمبلػنفقات االستثمار 
 .% 22 تقدر ب ملٌون درهم، أي بنسبة إنجاز

 

  

 الموارد الذاتٌة
9% 

 الفائض المرحل
34% 

 إعانات المٌزانٌة
57% 
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ٌوضح الرسم البٌانً التالً بنٌة النفقات المنجزة من طرؾ مجموع مرافق الدولة 
 : بصورة مستقلةالمسٌرة 
 

 1021: بنٌة نفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة برسم سنة  5رسم رقم 
 

 
 

% من مٌزانٌات مرافق 72ٌبلحظ أن نفقات المعدات والنفقات المختلفة تستحوذ على 
% برسم نفقات الموظفٌن. فً حٌن نجد هذه البنٌة 5الدولة المسٌرة بصورة مستقلة، مقابل 

بالنسبة للمٌزانٌة العامة، وهو ما ٌتٌح هامشا مهما لمرافق الدولة المسٌرة بصورة معكوسة 
  مستقلة من أجل ترشٌد نفقاتها.

 
 من طرؾ هاتم إنجازمن النفقات % 79أن  إلى تجدر اإلشارة، من جهة أخرى

%( والبنٌات 64) االجتماعً القطاعً ـة فـمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العامل
  %(.16حتٌة )الت

 

ٌبٌن الرسم التالً توزٌع النفقات المنجزة من طرؾ مرافق الدولة المسٌرة بصورة و
 :2011برسم سنة  قطاعات عملهامستقلة حسب 

 
  

المعدات والنفقات 
 المختلفة

72% 

 نفقات االستثمار
23% 

 نفقات الموظفٌن
5% 
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 قطاعات العمل: توزٌع النفقات المنجزة حسب  6 رسم رقم

  1102برسم سنة 
 

 
 

 بلؽت بواسطة الموارد الذاتٌةنسبة تؽطٌة النفقات إلى أن  األخٌرتجدر اإلشارة فً و
. وٌرجع هذا التحسن إلى 2010% سنة 93مقابل % 106حوالً  2011خبلل سنة 

د المتواصل لهذه المرافق من أجل تحسٌن المداخٌل وتقدٌم خدمات ذات جودة والمجه
ن عرفا ارتفاعا على ٌالبنٌات التحتٌة اللذ وقطاعاالجتماعً  القطاعخاصة فً مرتفعة 
 . 2010مقارنة مع سنة  %8% و9 تًبنسبالتوالً 
 

 المداخٌل على النفقاتفائض  .3131
 

والنفقات المنجزة فً إطار مرافق  لمواردالمبالػ اإلجمالٌة لٌتبٌن من خبلل مقارنة 
أن هذه المرافق حققت فائضا فً نهاٌة  ،2011الدولة المسٌرة بصورة مستقلة برسم سنة 

خذ بعٌن االعتبار ترحٌبلت فائض الموارد مع األ ،ملٌون درهم 3.660,94بلػ  2011سنة 
 .2010نهاٌة سنة فً على األداءات 

 

مرافق الدولة المسٌرة بصورة  من طرؾ الفائضهذا % من 80,8 تم تسجٌلوقد 
% 33,1 تًعلى التوالً بنسب ،البنٌات التحتٌةاالجتماعً و مجالالمستقلة العاملة فً 

 .مالً% من المبلػ اإلج47,7و
 

 

 القطاع االجتماعً
64% 

 البنٌات التحتٌة
16% 

 اإلنعاش االقتصادي
10% 

 التوثٌق والبحث
2% 

 الماء والبٌئة
8% 
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.II حسب قطاعات عملها مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلةإنجازات أداء و 
 

متعددة، وٌتعلق األمر  قطاعاتمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة  تشمل أنشطة
، البنٌات التحتٌة ، وقطاعالتوثٌق والبحث ، وقطاعاالجتماعً القطاعبعلى الخصوص 

 .الماء والبٌئة ، وقطاعإنعا  االستثمارات واألنشطة االقتصادٌة قطاعو
 

 االجتماعً  القطاع 1.0
 

خبلل  مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً المجال االجتماعًٌبلػ عدد 
والتربٌة تكوٌن ال، وتعمل أساسا فً مجاالت الصحة وامرفق 159 ما مجموعه ،2012سنة 

 .والمساعدة االجتماعٌة الثقافً والتنشٌط البدنٌة
 
 : كما ٌلًعملها  قطاعاتمرافق الدولة العاملة فً المجال االجتماعً حسب  وزعوتت
 

 مرافق الدولة العاملة فً المجال االجتماعً توزٌع : 7رســـم رقم 
 حسب مجال تدخلها 

 

 
 

ذات  % من مجموع المرافق57حً مرافق الدولة العاملة فً المجال الصتشكل 

 . االجتماعً عالطاب
 

من طرؾ مرافق  ةوصل المبلػ اإلجمالً لنفقات التسٌٌر واالستثمار المنجزقد هذا، و
ما قدره  2011سنة  خبلل الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً المجال االجتماعً

ملٌون درهم. وتمت تؽطٌة  2.708,48 قدرت بملٌون درهم مقابل توقعات  1.115,94
 .2010% سنة 59مقابل  بواسطة موارد ذاتٌة% 89بنسبة نفقات هذه ال

  

 الصحة
90 
57%  

التربٌة البدنٌة والتنشٌط 
الثقافً والمساعدة 

 االجتماعٌة
14 

9%  

 التكوٌن المهنً
55 
34%  
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 الصحً المجال 1.110
 

سنة  خبلل العاملة فً القطاع الصحً بصورة مستقلة ةفق الدولة المسٌرامرٌبلػ عدد 
 ًموالعل لدعم التقنًل اتمإسس 5و عمومٌا مستشفى 77مرفقا منها  90ما مجموعه  2012

إلدارة الدفاع  ٌنللجراحة تابع ٌنطبٌ ٌنمستشفٌات عسكرٌة ومركز 6و تابعة لوزارة الصحة
 .2011كز طبً واحد برسم سنة رعوض م الوطنً
 

 الصحةومراكز الدعم التابعة لقطاع المستشفٌات  1.1.1.0
 

  ئٌةستشفااالالمراكز  1.1.1.1.0
 

 :الرئٌسٌة مهامال - أ
 

الخدمات  توفٌرفً  العمومٌةالمستشفٌات ب ةاطالُمنالمهام األساسٌة ٌمكن إٌجاز 
 الطبً والقٌام بعملٌات التكوٌن.الفحص و االستشفائٌة،

 
 :0211و 0212العملٌات األساسٌة المنجزة خالل سنوات  -ب

  

 2011بصورة مستقلة خبلل سنة  ةعرفت مإشرات اإلنتاج بالمستشفٌات المسٌر
المثال نذكر اإلنجازات التالٌة . وعلى سبٌل 2009و 2010تً مقارنة مع سنتحسنا ملموسا 
 :2010مقارنة مع سنة 

 

 ؛%8ارتفاع عدد الوافدٌن على المستشفٌات بنسبة  
 

 % ؛5المرضى المقبولٌن بشكل نهائً بنسبة ارتفاع عدد  
 

 %؛3الفحوصات المتخصصة الخارجٌة بنسبة ارتفاع عدد  
 

 %؛4ارتفاع عدد الوالدات بالمستشفٌات بنسبة  
 

 %.4مدة اإلٌواء المتوسطة بنسبة  تحسن 
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 2009سنتً هذه المستشفٌات ما بٌن  مإشرات أداء وٌبٌن الجدول أسفله تطور
 : 2011و

 

 2011 2010 2009 المؤشرات
التطور مقارنة مع 

 0202سنة 

 %9,9 256 898 3 198 547 3 877 347 3  اىفحىطاث بَظاىح اىَستؼجالث

 %2,9 365 648 1 397 601 1 610 480 1 اىفحىطاث اىَتخظظت اىخارجيت 

 %4,8 653 805 936 768 795 728 اإلستشفاء ٍغ اإلقاٍت -

 %12,4 449 403 806 358 793 296 إيىاء اىَرضً ّهارا -

 %0,4 236 207 3 790 194 3 369 062 3 أٌام اإلٌواء - 

 %4 %4, 55 %5, 53 %3, 52 نسبة اإلٌواء المتوسطة -

 %0,8- 723 168 156 170 271 164 مبري تذخالث جراحيت -

 %4,0 291 342 027 329 710 300 الوالدات -

 %0,9- 665 38 014 39 007 36 الوالدات التً تطلبت عملٌات جراحٌة

  0211سنة برسم العملٌات المنجزة أهم  -ج

 

ٌهدؾ هذا اإلصبلح بشكل أساسً إلى تعمٌم آلٌات : توسٌع إصالح المستشفٌات 
 تدبٌرٌة حدٌثة على جمٌع المستشفٌات العمومٌة ، من أجل تحسٌن حكامتها.وأنظمة 

 ااستشفائٌ امركز 17بناء وتهٌئة وتجهٌز وٌتضمن إصبلح المنظومة االستشفائٌة 
ممول من طرؾ البنك األوربً ال" IIIفً إطار "المؽرب الصحً  امبرمج

 لبلستثمار. 
 

من جهة أخرى، وفً إطار إصبلح المنظومة الصحٌة، تم اتخاذ مجموعة من 
تعمٌم إستراتٌجٌة للحد من أساسا بالتدابٌر تروم تحسٌن حكامة المستشفٌات. وٌتعلق األمر 

إعادة هٌكلة مصالح االستقبال والقبول ، واألمراض الناتجة عن ولوج المستشفٌات
، اسة للمساطر موجهة لمرتفقً المستشفٌاتبالمستشفٌات العمومٌة وإعداد دلٌل وكر

تنظٌم دورات للتكوٌن لفائدة وتحسٌن تدبٌر مواعٌد الفحوصات المتخصصة الخارجٌة، و
 عملٌة تؤهٌل صٌدلٌات المستشفٌات.توسٌع ، ومهنًٌ قطاع الصحة

 
على الصعٌد الوطنً  2008منذ سنة وزارة الصحة عبر تنظٌم : النهوض بالجودة 

من أجل تحفٌز الوحدات االستشفائٌة على تحسٌن جودة  ،الجودةمبارٌات حول ل
 الخدمات. 

 



1023ٍشروع قاّىُ اىَاىيت ىسْت   
 

ٍستقيتتقرير حىه ٍرافق اىذوىت اىَسيرة بظىرة   
 

14 

على جمٌع الوحدات بتعمٌم مقاربة الجودة  2011و 2010تمٌزت سنتً وقد 

والمستشفٌات العامة، وكذا إعطاء انطبلقة مقاربة الجودة بكل الوحدات الخاصة بصحة األم 
 لتنفسٌة.وكل مراكز الفحص والمعالجة الخاصة باألمراض ا

 
مكافحة عبر عملٌات المقدمة للمرتفقٌن الصحٌة  وجودة الخدمات تحسٌن سالمة 

 .األمراض الناجمة عن ولوج المستشفٌات
  

اعتمدت  وتجدر اإلشارة إلى أن وزارة الصحة: العملٌات ذات األولوٌة المرتقبة 
باألمراض المصابٌن تحسٌن جودة التكفل ب 2011ذات أولوٌة برسم سنة  ٌةلكعم

العقلٌة من خبلل تطوٌر عرض العبلجات عبر توسٌع بنٌات العبلجات المتخصصة 
باإلضافة إلى  ،من جهة أخرى الرفع من مستوى العبلجات المقدمةمن جهة، و

مإسسة اللة سلمى لمكافحة بمساندة من إعداد برنامج وطنً للوقاٌة من السرطان 
 ،وفً هذا الصدد .2019-2010الفترة ، وٌؽطً هذا المخطط أمراض السرطان

شرعت الوزارة فً إعادة هٌكلة البنٌات المخصصة للتكفل بمرضى السرطان 
 وتحسٌن العرض اإلجمالً للعبلجات المقدمة.

  
  لمستشفٌات العمومٌةل التقنً والعلمً دعمالمؤسسات  0.1.1.1.0

 

تتشكل أساسا و .مرافق 5دعم المإسسات االستشفائٌة والعبلجٌة بلػ عدد وحدات ٌ

المعهد والمركز الوطنً لتحاقن الدم بالرباط والمركز الجهوي لتحاقن الدم بالدارالبٌضاء من 
 .مدٌرٌة األدوٌة والصٌدلة و وطنً للوقاٌة من األشعةوالمركز الالوطنً للصحة 

 
والتحلٌبلت المخبرٌة  همشتقاتو المستشفٌات بالدم تزوٌدأساسا بالمرافق تتكلؾ هذه 

 .وباألدوٌة ات المتعلقة باألوبئةوالفحوص
 

 كز تحاقن الدم امر1.2.1.1.1.2. 
  

 المركز الوطنً لتحاقن الدم بالرباط 
 

مرجعٌة علمٌة على الصعٌد الوطنً  المركز الوطنً لتحاقن الدم بالرباطٌعتبر 
 فرعا للتحاقن 24و بنكا للدم 13مركزا جهوٌا لتحاقن الدم و 16ؾ على اشروٌضطلع باإل

تشجٌع التبرع تتعلق ب مهامبٌقوم هذا المركز أساسا و. على مجموع التراب الوطنًٌن موزع
 ، وإخضاع أنشطة المركز لمقاربة الجودة.تحسٌن تقنٌات تحاقن الدمو ،بالدم

 

 

كما  2011و 2010سنتً لمركز خبلل تقدٌم حصٌلة عمل اٌمكن من جهة أخرى، 

 ٌلً:
 

على الرؼم منن ارتفناع  مشتقات الدم: تجمٌع الدم المحصل علٌه وإنتاج وتوزٌع 
% 2,37، حٌنث ارتفنع بنسنبة 2011عدد أكٌاس الدم المحصل علٌها برسم سنة 

%. 7,16، فقد عرؾ إنتاج مشتقات الدم انخفاضنا بنسنبة 2010مقارنة مع سنة 
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وفً ما ٌخص توزٌع مشتقات الندم، فنٌبلحظ ارتفناع عندد األكٌناس الموجهنة إلنى 
مقابل انخفاض عدد األكٌاس الموجهة إلى المستشفٌات %، 9,25العٌادات بنسبة 

   %.4,39% و3,62 تًوأبناك الدم على التوالً بنسب
 

 الدم أكٌاس عدد السنة
 علٌها المحصل

إّتاج أمياش 

 ٍشتقاث اىذً
 تىزيغ أمياش ٍشتقاث اىذً

 أبْاك اىذً اىؼياداث اىَستشفياث
2010 226.825 504.303 180.088 93.892 44.689 

2011 232.197 468.205 173.574 102.577 42.726 

نسبة التطور 
 %4,39- %9,25 %3,62- %7,16- %2,37 ب%

 

ببعنننث  2011خنننبلل سننننة  قنننام المركنننز النننوطنً لتحننناقن الننندم: فررررز البالزمرررا  
تقننً بفرنسنا بكلفنة نناهزت -لتر من الببلزمنا إلنى المختبنر الفنرز البٌنو 12.000

 ؛ملٌون درهم 36
 

قننام المركننز الننوطنً لتحنناقن النندم بوضننع نظننام مننندمج لتنندبٌر  جررودة:الضررمان  
، والقٌننام بعملٌننات مراقبننة تحدٌنند مهننام مختلننؾ المصننالحالجننودة ٌتمحننور حننول 

الجنننودة، وإعنننادة تنظنننٌم وتفعٌنننل اللجننننة الوطنٌنننة للجنننودة واالفتحننناص النننداخلً 
 والخارجً؛

 

 ٌمكن تقدٌم حصٌلة اإلنجازات فً هذا المجال كما ٌلً: التكوٌن:  
 

 لجنة وطنٌة للتكوٌن والبحث والتعاون مع وضع  ،2010سنة  خبلل إحداث

 آلٌات التدبٌر والتنظٌم المرتبطة بها؛
 

 تنظٌم دورات للتكوٌن المستمر بمختلؾ مراكز تحاقن الدم؛ 
 

 تنظٌم أربع ندوات؛ 
 

 لدولٌة المتعلقة بتحاقن الدم والتدارٌب مشاركة الموظفٌن فً المإتمرات ا
 التكوٌنٌة بالخارج.

 

 إلى القٌام بالمبادرات التالٌة: 2013-2012برنامج عمل المركز خبلل الفترة ٌرمً 

  
: ٌتعلنق األمنر بطعطناء انطبلقنة فً مجال البناٌات والتهٌئات والتجهٌزات التقنٌة 

بمنندن : تنناورٌرت وبنسننلٌمان تحنناقن النندم  عإنجنناز الدراسننات المتعلقننة ببننناء فننرو
الكبٌننر وأزٌننبلل وبنجرٌننر ووزان وسننوق األربعنناء وتاحننناوت  رلقصننواوبركننان 

 زم وتاونننات وآزٌننبلل، وواد وطاطننا، وكننذا تهٌئننة فننروع بؤسننا الننزاك وأبننً جعنند
تفعٌنل نظنام مراقبنة درجنة حنرارة معندات التبرٌند المسنتعملة  وذلك بالموازاة منع

 والمواد المستعملة لتحلٌلها وفرزها؛للمحافظة على أكٌاس الدم 
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ٌعتزم المركز خنبلل هنذه الفتنرة تنمٌنة عملٌنات التبنرع  :فً مجال أنشطة المركز 
وتنظننٌم حمننبلت تحسٌسننٌة وتحفٌزٌننة للتبننرع  التننً تننتم خننارج مراكننز تحنناقن النندم
الداخلٌنة بشنكل ٌنومً والمراقبنة الخارجٌنة بالدم على الصعٌد الوطنً، والمراقبة 

أشهر على صعٌد كل مراكز تحاقن الدم وبنوك الدم والفنروع، واعتمناد  كل ثبلثة
المختبننرات المرجعٌننة، باإلضننافة إلننى المراقبننة المسننتمرة الخاصننة بوضننع نظننام 

 للٌقظة المرتبطة بسبلمة تحاقن الدم على الصعٌد الوطنً.
 

 المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدارالبٌضاء  
 

 صعٌدتشجٌع عملٌة التبرع بالدم على المرتبطة بٌهدؾ هذا المركز إلى إنجاز المهام 
إنجاز الدارالبٌضاء، و داخل وخارج تنظٌم عملٌات التبرع بالدم، وجهة الدارالبٌضاء

 .التحالٌل المخبرٌة للدم
 

كما هو  2011و 2010تً نهذا المركز خبلل س عملمإشرات  أهم ٌمكن تلخٌص
 مبٌن فً الجدول التالً:

 

ػذد أمياش اىذً  السنة

 اىَحظو ػييها
تىزيغ ٍشتقاث 

 اىذً
 اىتحاىيو اىَخبريت

2010 61.830 104.231 630.130 

2011 61.820 110.051 830.563 

نسبة التغٌر 
 %31,81 %5,58 -- ب%

 

ما ٌخص  بالتطور المهم الذي عرفته أنشطة المركز الجهوي فً 2011تمٌزت سنة 

 الخدمات المتعلقة بالتحالٌل المخبرٌة.
 

 افحص 420، قام المركز الجهوي فً إطار مهام الدعم بحوالً 2010وخبلل سنة 
عملٌة لزراعة الخبلٌا السلٌمة. وقد استفاد األشخاص  47امرأة حامبل و 52لفائدة  اأسبوعٌ

ة من طرؾ المركز الجهوي ن بالعملٌات األخٌرة من منتوجات الدم المعدة والمعتمدوالمعنٌ
 طٌلة فترة عبلجهم. 

 

 المعهد الوطنً للصحة  0.0.1.1.110
 

 فً المحاور التالٌة: لمعهد الوطنً للصحةٌمكن إجمال مهام ا
 

 تطوٌر الخبرة والدعم العلمً والتقنً وإنجاز بحوث فً مجال البٌولوجٌا الصحٌة؛ 
 

 ؛نسانصحة اإلمراقبة وتطوٌر أنظمة  ةالصحٌ ااقتراح معاٌٌر فً مٌدان البٌولوجٌ 
 

والسهر على  الطاقم الطبً وشبه الطبً والعلمً لقطاع الصحةالمساهمة فً تكوٌن  
 ؛المرتبطة بهذه الكفاءاتنشر المعلومات 
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 .والٌقظةالبٌولوجٌا دانً الدولً فً مٌو الوطنً وتنمٌة التعاون إنعا  
 

وٌمكن تقدٌم مإشرات أنشطة المعهد الوطنً للصحة المتعلقة باإلنجازات خبلل 
 :على النحو التالً 2012و 2011سنتً توقعات بوتلك المتعلقة  ،2010و 2009سنتً 

 

 2010 2009 اىَؤشراث
تىقؼاث 

2011 

 تىقؼاث

2012 

 54.000 64.000 43.391 55.217 أّشطت اىذػٌ اىتقْي ىفائذة اىبراٍج اىظحيت

 39.000 45.000 29.207 43.952 انبُىنىجُب انطبُت  -

 15.000 19.000 14.184 11.265 انبُىنىجُب انبُئُت -

 25.000 38.380 24.913 13.560 تقذيٌ اىخذٍاث واىخبرة  

 11.700 16.160 8.273 10.758 انبُىنىجُب انطبُت  -

 13.300 22.220 16.640 02.802 انبُىنىجُب انبُئُت -

 80 98 242 303  تحسيِ أداء ٍختبراث اىظحت اىؼَىٍيت  

 010 000 000 000 ػذد انخفبػالث انخٍ حًج يزالبخهب  -

 50 082 30 33 ػُُبث يزالبت انجىدة انخبرجُت -

 20 016 212 270 حكىٍَ نفبئذة انؼبيهٍُ فٍ انًخخبزاث  -

 60 60 65 69 أّشطت اىبحث

 30 029 037 034 ػًُبث انُشز -

 30 031 028 035 واألطزوحبث انبحىد -

 

 المركز الوطنً للوقاٌة من األشعة 3.0111.1.10

 
التابع للكتابة العامة لوزارة الصحة  الوطنً للوقاٌة من األشعةالمركز  ٌضطلع

 :بالمهام األساسٌة التالٌة
 

 ؛الحماٌة من األشعةب السهر على تطبٌق القوانٌن المتعلقة 
 

 مواد مشعة والسهر على تطبٌقها؛المطبقة بالمإسسات التً تستعمل  تقنٌن التدابٌر 
 

ألهداؾ طبٌة وؼٌر  مواد مشعةالتً تستعمل  القبلٌة لكل التجهٌزات التقنٌةمراقبة ال 
 .طبٌة

 

 2011و 2010وٌستخلص من مإشرات عمل هذا المرفق خبلل سنتً هذا، 

 اإلنجازات التالٌة : 
 
أعمالهم: مال المعرضٌن لؤلشعة أثناء مزاولة مراقبة مستوى اإلشعاع لدى الع 

 اإلشعاع؛لقٌاس  عملٌة 71.041 تحلٌلو معالجة
 

برات التعلٌم والبحث لمعاٌٌر تفحص مدى مطابقة المعدات الطبٌة والصناعٌة ومخ 
 مصادر اإلشعاعات؛وفحصا بمقرات  835الوقاٌة من األشعة: إنجاز 
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 ملفا تتعلق بمختلؾ مصادر اإلشعاع؛ 3.615الترخٌص لمصادر اإلشعاع: دراسة  
 

وتطبٌق القواعد الجدٌدة المستنبطة من المعاٌٌر  البٌئة والمواد الؽذائٌة مراقبة 
 ؛مختلؾ المواد من اتعٌن ٌتعلق باإلشعاع على تحلٌبل 1.181إنجاز  الدولٌة:

 

تدقٌق الفحص وللعملٌة  1.765قٌاس مختلؾ أنواع اإلشعاعات: إنجاز حوالً  

 جهزة ؛األ صبلحٌةمن والتؤكد 
 

 فً مجال الوقاٌة من األشعة. فرٌقٌا إمتدربا مؽربٌا و 240 تكوٌن 
 

من أجل  المركز الوطنً للوقاٌة من األشعةتتعلق عملٌات اإلصبلح التً قام بها 
 تحسٌن جودة الخدمات المقدمة بالجوانب التالٌة:

 

 اإلشعاع؛تعزٌز مراقبة استٌراد المعدات المستعملة فً مجال  
 

 إعداد برامج لضمان الجودة فً مجال الفحص والمعالجة؛ 
 

اعتماد قواعد جدٌدة فً مجال الحماٌة من اإلشعاع وفقا للقوانٌن المعمول بها على  
 الصعٌد الوطنً والمستنبطة من القواعد الدولٌة.

 

من جهة أخرى، وبالنظر إلى التطور المهم الذي تعرفه مصادر اإلشعاع بمختلؾ 
رات المشعة فً ذخاصة مع ظهور مختبرات تستعمل ال ،ت االقتصادٌة واالجتماعٌةالجاالم

مجاالت الفحص والبحث والتً ٌنبؽً مراقبتها وتتبعها طٌلة مراحل االستؽبلل، وبذلك ٌبقى 
من أجل حماٌة  عن كثب بتتبع هذه التطورات امطالب للوقاٌة من األشعةالمركز الوطنً 

وضمان سبلمة البٌئة وتعزٌز مراقبة التعرض لئلشعاع ألسباب صحة العمال والعموم 
 طبٌة.

 

 المإشرات التالٌة: فً  2013سنة  برسمتتجلى األهداؾ األساسٌة المرتقب إنجازها 
 

 رخصة؛ 1.700منح  
 

 عملٌة مراقبة لمستوى اإلشعاع؛ 18.600إنجاز  
 

 مهمة لمراقبة البٌئة والمواد الؽذائٌة؛ 1.500إنجاز  
 

 مراقبة على المعدات اإلشعاعٌة والعملٌات المتعلقة بها؛ 2.000إنجاز  
 

 عملٌة لتعٌٌر وقٌاس اإلشعاعات؛ 800إنجاز  
 

 .مراقبة على الحدود 500إنجاز  
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   مدٌرٌة األدوٌة والصٌدلة 4.0.1.1.1.0
 

 :بالمهام األساسٌة التالٌةتقوم مدٌرٌة األدوٌة والصٌدلة 
 

وتوزٌع وبٌع وتخزٌن األدوٌة والمواد الصٌدلٌة وشبه تحدٌد معاٌٌر اإلنتاج وتعبئة  
 الصٌدلٌة؛

 

 طبقا للقوانٌن الجاري بها العمل؛ تحدٌد إطار ألثمنة األدوٌة والتخصصات الصٌدلٌة 
 

 قبة التقنٌة للجودة فً إطار األنظمة والقوانٌن الجاري بها العمل؛االقٌام بالمر 
 

 ؛مختبرات إنتاج المواد الصٌدلٌةمراقبة الصٌدلٌات وبائعً األدوٌة بالجملة و 
 

 الصٌدلٌة. منح تراخٌص إنتاج هذه المواد 
 

 كما ٌلً: 2011و 2010 تًٌمكن تقدٌم العملٌات التً أنجزتها هذه المدٌرٌة برسم سن

 
 :الجدول التالًفً فً ما ٌخص قسم الصٌدلة، ٌمكن تلخٌص أهم مإشرات نشاطه 

 
 2011 2010  المؤشرات

 445 2.336 ترخٌص المواد التً ٌتم تسوٌقهادراسات وإعادة 

 46 31 إلشهارادراسة طلبات ترخٌص 

 881 605 عملٌات أخرى 

دراسة طلبات مصادقة الجودة بالنسبة للقارورات المخصصة 
 والحلمات للرضاعة 

52 39 

 4.943 5.574 تتبع استٌراد المواد األولٌة

 1.776 2.109 الترخٌص ببٌع األدوٌة المستوردة

 8.130 10.707 المجموع

 

% مقارنة مع سنة 24بتراجع أنشطة هذا القسم ب 2011عموما، تمٌزت سنة 
2010. 

 

 204على التوالً ب 2011و 2010سنتً  خبللالمذكور  قام القسم ،من جهة أخرى
 مهمة مراقبة لمإسسات صناعة وتوزٌع األدوٌة وكذا المختبرات التابعة للخواص 168و

 المتخصصة فً تحلٌل األدوٌة.
 

 طنجاز العملٌات التالٌة:بوفً ما ٌخص قسم المختبر الوطنً لمراقبة األدوٌة، فقد قام 
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 فً مجال تحدٌد األسعار: 
 

 2011 2010  المؤشرات

 275 456 تحدٌد أسعار األدوٌة الجدٌدة

 14 6 مراجعة األثمان نحو األعلى

 53 281 االنخفاضمراجعة األثمان فً اتجاه 

 342 743 المجموع

  
 وهمت العملٌات األخرى أساسا ما ٌلً:

 

 2011 2010 المؤشرات

 ٌنعدد الخبرات التحلٌلٌة لالختصاصات الصٌدلٌة واألنظمة الطبٌة على الصعٌد
 الفٌزٌائً والكمٌائً

3.906 3.892 

 2.116 2.642 الفٌزٌائً والكمٌائً ٌنولٌة الحٌوٌة على الصعٌدللمواد األ عدد الخبرات التحلٌلٌة

لالختصاصات الصٌدلٌة واألنظمة الطبٌة على صعٌد  عدد الخبرات التحلٌلٌة
 الدراسات الصٌدلٌة والمٌكروبٌولوجٌة

941 829 

 6.837 7.489 المجموع

 

مقارنة مع سنة  2011ٌتبٌن من خبلل الجدول تراجع أنشطة هذا القسم خبلل سنة 
2010. 
 

بطجراء الخبرات التحلٌلٌة  مأن المختبر التابع لهذا القسم ٌقو إلى اإلشارةهذا، وتجدر 
 بشكل تلقائً على كل عٌنات اللقاح التً تلج التراب الوطنً مع منح شهادة مطابقة الجودة.

 

ٌنالجراحٌ -ٌنالطبٌ ٌنوالمركز المستشفٌات العسكرٌة 0.1.1.0  
 

الخاضعة  ،ابعة إلدارة الدفاع الوطنً، التٌبلػ عدد المإسسات االستشفائٌة العسكرٌة
 ٌنومركزمستشفٌات ، منها ستة مرافق ثمانٌةمستقلة مسٌر بصورة اللدولة امرفق لنظام 
 التالٌة:بالمرافق وٌتعلق األمر  .ٌنجراحٌ – ٌنطبٌ

 

 المستشفى العسكري بالعٌون ؛ 
 

 المستشفى العسكري بالداخلة ؛ 

 

 ؛المستشفى العسكري بكلمٌم 
 

 العسكري محمد الخامس بالرباط؛المستشفى  
 

  ؛ـاء بمراكـالمستشفى العسكري ابن سٌن 
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 المستشفى العسكري موالي إسماعٌل بمكناس؛ 
 

 ؛الجراحً بؤكادٌر -المركز الطبً  
 

 .المركز الطبً الجراحً بالسمارة 
 

للقوات المسلحة الملكٌة.  الصحٌة العامة امٌندرج نشاط هذه الوحدات فً إطار المه
هذه المهام من جانب عملً ٌقوم بدعم القوات المسلحة الملكٌة، وجانب ٌتعلق  وتتكون

بعرض الخدمات العبلجٌة والوقاٌة والتشخٌص واالستشفاء والخبرة لفائدة جمٌع العسكرٌٌن 
 وذوي حقوقهم والمدنٌٌن.

 

وطلبة كلٌات الطب لؤلطر الطبٌة التطبٌقً كما تساهم هذه المرافق فً التكوٌن 
وكذا المساهمة فً أنشطة البحث الطبً بتعاون مع كلٌات الطب ومعاهد تكوٌن  ،والصٌدلة

تشارك هذه المإسسات فً المهمات  ،ذلك باإلضافة إلى األطر الصحٌة والممرضٌن.
وتقدٌم الخدمات الطبٌة  اإلنسانٌة داخل المؽرب أو خارجه من أجل إسعاؾ الضحاٌا

 .ٌن والمدنٌٌنٌوالمستعجلة للعسكر المتخصصة
 

 2010 تًسنبرسم  لهذه المرافقمإشرات اإلنتاج األساسٌة تطور  ٌبٌن الجدول أدناه
 كما ٌلً: 2011و
 

 2011 2010 المؤشرات

 545.605 482.740 عدد الفحوصات

)%( األسرة لشغل المتوسطة النسبة  65 57 

انجزاحُت انؼًهُبثػذد    23.362 28.789 

 1.208.349 698.945 ػذد انفحىصبث ببألشؼت 

 

ارتفاعا، كما هو  2011عرؾ عدد الفحوصات والعملٌات الجراحٌة برسم سنة 
. وهو ما ٌبٌن إقبال 2010سنة الشؤن بالنسبة للفحوصات باألشعة الذي تضاعؾ مقارنة مع 

النوع من الخدمات. بالمقابل سجلت النسبة المتوسطة لشؽل األسرة  على هذاالمواطنٌن 
  %.8بنسبة انخفاضا 
 

رفع مستوى الخدمات وتلبٌة حاجٌات المرتفقٌن، قامت البنٌات االستشفائٌة لو
 إصبلحات تدبٌرٌة وتنظٌمٌة تتمحور حول ما ٌلً: فً العسكرٌة بالشروع

 
 إرساء جو من الثقة عبر تحسٌن استقبال وتقلٌص مدة انتظار المرتفقٌن؛ 

 

الوحدات من أجل ضمان فعالٌة  اعتماد التدبٌر التشاركً وتنظٌم جدٌد لمختلؾ 
 ونجاعة المصالح االستشفائٌة؛

 

اعتماد مفهوم اندماج الخدمات االستشفائٌة من أجل ضمان التنسٌق بٌن مختلؾ  
 التخصصات؛
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 تجمٌع المصالح اإلدارٌة من أجل تسرٌع المساطر وضمان التنسٌق فً ما بٌنها؛ 
 

ندوات، وأٌام علمٌة وتدارٌب تعزٌز تكوٌن األطر الطبٌة واإلدارٌة عبر تنظٌم  
 الستكمال الخبرة؛

 

-وضع أنظمة معلوماتٌة تمكن من تتبع التوزٌع الٌومً لؤلدوٌة والمستهلكات الطبٌة 
 الجراحٌة؛

 

 تبسٌط المساطر خاصة تلك المرتبطة بالمواعٌد من أجل تحسٌن نسبة التحصٌل؛ 
 

 ترشٌد استعمال الموارد البشرٌة والمالٌة المتاحة.  
 
 2013و 2012سنتً عمل برسم البرنامج  العملٌات المرتقبة فً إطار هدؾتو هذا،

وتتجلى . وتحسٌن جودة استقبال ورعاٌة المرضىالخدمات المقدمة  عرضإلى الزٌادة فً 
 فً ما ٌلً:
 

تعزٌز الطاقة االستٌعابٌة تؤهٌل البنٌات التحتٌة بهدؾ تحسٌن اإلطار اإلستشفائً و 
 المرضى ؛ ومعالجةوتحسٌن ظروؾ العمل 

 

 جدٌدة ؛طبٌة وتقنٌة ات واقتناء معدات تجهٌزتؤهٌل الصٌانة و 
 

 تزوٌد المستشفٌات باألدوٌة والمواد الصٌدلٌة والمستهلكات الطبٌة؛ 
 

 تحسٌن استقبال ومواكبة المرتفقٌن من أجل تسهٌل ولوجهم للعبلجات وتهٌئة 
 ؛للبنٌاتالمجاالت الخضراء وإنجاز أشؽال الصٌانة البلزمة 

 

 ؛مختلؾ المصالح بالوسائل المعلوماتٌة تجهٌز  
 

  .ىتكوٌن ومواكبة عمل مختلؾ المتدخلٌن من أجل ضمان الرعاٌة الطبٌة المثل 
 

 تكوٌن المجال  0.1.0
 

األطر  العاملة فً مجال تكوٌنمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة ٌبلػ عدد 
أساسا بتؤهٌل المدارس و المعاهدتقوم هذه  .مرفقا 55 والتكوٌن المهنً والتكوٌن المستمر

 الٌد العاملة لمواكبة تطور مختلؾ القطاعات.
 

والصناعة  مجاالت السٌاحةوٌهم التكوٌن الذي ٌتم تلقٌنه بهذه المرافق بالخصوص 
الصٌد البحري والمعادن وإعداد التراب الوطنً والتعمٌر والرٌاضة ووالفبلحة  التقلٌدٌة

  .والصحة واإلحصاء والمعلومٌات واالقتصاد التطبٌقً واإلدارة والجٌولوجٌا
 

العاملة ٌقدم الرسم البٌانً التالً توزٌع عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
 حسب مجال تدخلها: 2012برسم سنة  فً مجال التكوٌن
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تكوٌن حسب مجال التوزٌع مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة المكلفة ب : 9 رسـم رقم
 0021خالل سنة  عملها

 

 
 

% من مجموع مرافق الدولة العاملة فً 43ن من خبلل الرسم البٌانً أعبله أن ٌتبٌ

  .والصناعة التقلٌدٌة التكوٌن تعمل فً مجال السٌاحة
 

مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مجال السٌاحة 1.2.1.1. 
  والصناعة التقلٌدٌة

 

 :مرفقا، وتتوزع كما ٌلً 23مجموع المرافق العاملة بهذا المجال  ٌبلػ
 

 معهدا ومركزا للتكوٌن تابعا لقطاع السٌاحة؛ 16 
 

 معاهد ومراكز للتكوٌن تابعة لقطاع الصناعة التقلٌدٌة.  7 
 

 السٌاحً  المجالفً  المرافق العاملة 1.11.1.10
 

الموارد البشرٌة المإهلة للعمل فً مختلؾ  كوٌنً تفمهمة هذه المإسسات تجلى ت
تعتبر  .والمواكبة، خاصة منها المهن المرتبطة بالمطاعم واإلٌواء مٌادٌن السٌاحة والفندقة

جال على صعٌد مجموع مهذه المعاهد آلٌة مهمة لتفعٌل اإلستراتٌجٌة الوطنٌة فً هذا ال
 : تمستوٌا 4 تكوٌنا حسبهذه المعاهد وتوفر  .التراب الوطنً

 المعهد العالً الدولً للسٌاحة بمدٌنة طنجة؛ٌتخصص فٌه  :العالً المستوى 
 

تقوم بتوفٌره ثبلثة معاهد متخصصة فً التكنولوجٌا  مستوى تقنً متخصص: 
 الفندقٌة والسٌاحٌة تتواجد بكل من المحمدٌة وآكادٌر ومراك ؛

 

تتواجد وجٌا الفندقٌة والسٌاحٌة لتكنوللهد امع 8تتخصص فٌه  :التقنً المستوى 

 وورزازات والسعٌدٌة وسبل وطنجة؛ (معهدٌن) بمدن الجدٌدة وأرفود وفاس

السٌاحة و 
الصناعة التقلٌدٌة 

23 

الفالحة والمٌاه 
والغابات والصٌد 

 البحري
14 

 قطاعات أخرى
15 

 التجهٌز والنقل
3 
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مراكز للتؤهٌل المهنً الفندقً والسٌاحً تقوم بتوفٌره أربعة  :التأهٌلً  المستوى 
 بؤصٌلة وبنسلٌمان والدارالبٌضاء والرباط.

 

 0211و 0212الجوانب الكمٌة ألنشطة التكوٌن خالل سنتً  - أ
 

 تكوٌن األطر 1-أ
 

، واصل المعهد العالً الدولً تموقعه اإلستراتٌجً وقام 2011-2010 خبلل الموسم

بتحسٌن العرض من أجل االستجابة للحاجٌات الكمٌة لهذا القطاع وذلك من خبلل توفٌر 
 من التكوٌن، وتؤهٌل البنٌات والتجهٌز والتزود بالمعدات المعلوماتٌة. مسارات
  

كان عدد خرٌجً المعهد العالً الدولً عرؾ انخفاضا نتٌجة إصبلح مناهج  وإذا
 2009-2008خرٌجا ما بٌن سنتً  179إلى خرٌجا  313التكوٌن، حٌث انتقل من 

-2010االستٌعابٌة العادٌة خبلل الموسم  قدرته  تمكن من استرجاع ، فقد 2010-2009و
عرفت انطبلق  2012-2011أن سنة  و تجدر اإلشارة إلىخرٌج.  302بتسجٌله  2011

، والمندرج فً إطار دورة التكوٌن األولً للمكونٌن الذي تم إطرام 21تكوٌن أول فوج من 

 اعتماده من طرؾ المعهد.
 

 المهنً مع اإلقامةتكوٌن ال 0-أ
   

تقنً و )تقنً متخصص، عدد المسجلٌن فً التكوٌن المهنً مع اإلقامة عرؾ
 ، نتٌجة2011-2010و 2010-2009طفٌفا ما بٌن سنتً ومستوى تؤهٌلً( انخفاضا 

 إلصبلح نظام التكوٌن. 
 

 .2011-2009خرٌجا خبلل الفترة  4.111وإجماال تم تسجٌل تخرج 

 
 المجموع 1020-1022 1009-1020 عدد
 9.097 4.439 4.658 المسجلٌن
 4.111 1.949 2.162 الخرٌجٌن

 

 التأهٌلً تكوٌن ال 3-أ
 

 هذا النوع من التكوٌن ، ٌعززالقدرات التكوٌنٌة للمقاوالت الخاصةاعتمادا على 
منظومة التكوٌن المهنً من خبلل تمكٌنه للشباب المنقطع عن الدراسة من اكتساب 

 ما ٌسهل اندماجه فً الحٌاة العملٌة. مالمهارات البلزمة لممارسة مهنة من اختٌاره، 
 

-2009التكوٌن خبلل الفترة   النوع منمتدربا من هذا  1.533وإجماال، فقد استفاد 
2011: 
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 المجموع 1020-1022 1009-1020 عدد
 2.837 1.402 1.435 المسجلٌن
 1.533 783 750 الخرٌجٌن

 
الموارد البشرٌة، عرفت سنة  تفاقٌة التعاون مع مهنًٌ القطاع حولاهذا، وفً إطار 

بواسطة التلقٌن بمركز التؤهٌل المهنً الفندقً والسٌاحً  التكوٌنانطبلق  2010-2011
متلقنا )من بٌن  260تسجٌل  ة األولى من تنفٌذ هذه اإلتفاقٌةالسنقد عرفت وبالدارالبٌضاء. 

 مرتقبا(. 380

 
 :0211و 0212ألنشطة التكوٌن برسم سنتً  ةانب النوعٌوالج -ب
 

 هٌكلٌة تم إنجاز عدة عملٌات ،قطاع السٌاحةمع حاجٌات  ة التكوٌنومن أجل مبلءم
 . وٌتعلق األمر على الخصوص بما ٌلً:2011سنة خبلل 

 
مإطرا  33فً مجال تدبٌر الموارد البشرٌة، تكوٌن الفوج الثانً من المإطرٌن ) 

حدٌثً التوظٌؾ(، واستكمال خبرة األطر المتواجدة فً إطار  مإطرا 11منهم 
 ؛2011-2009ون الدولً خبلل الفترة التعا

 

قامت هذه المإسسات بالتوقٌع على عقود  فً إطار النهوض بالنظام التدبٌري، 
تتمحور  األهداؾ والوسائل مع مدٌرٌة الموارد والتكوٌن التابعة لقطاع السٌاحة.
أعداد و هذه العقود حول ستة محاور إستراتٌجٌة، وتهم : تدبٌر الموارد البشرٌة،

النظافة والسبلمة وكذا و البلزمة، اإلعبلمٌاتمعدات و ،البنٌات التحتٌةو ،المتدربٌن
  .الدولًاالنفتاح على المحٌط 

 

 تم إنجاز العملٌات التالٌة:  وفً هذا اإلطار،
 

 المشاركة فً ملتقٌات الطلبة وتنظٌم األٌام المفتوحة؛ 
 

 تنظٌم حمبلت تواصلٌة مع الشركاء المهنٌٌن؛ 
 

 ة العلمٌة؛المشاركة فً الملتقٌات والندوات ومختلؾ األنشط 
 

 تنظٌم مهرجان الطبخ األفرٌقً بمشاركة جمعٌة التبلمٌذ األفارقة؛ 
 

 م العالمً لؤلرض؛وتنظٌم ندوة حول السٌاحة المسإولة فً إطار الٌ 
 

 تنظٌم ٌوم حول الطبخ المؽربً فً إطار مهرجان الموسٌقى األفرٌقٌة. 
 

تحقٌق  2013و 2012ته برسم سنتً اهذا، وتروم برامج عمل مإسسات التكوٌن ه

 األهداؾ التالٌة:
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سنة  ٌنومتدرب بلبط 5.708كذا و 2012برسم سنة  اومتدرب اطالب 5.042تسجٌل  
 ؛2013

 

 .2013سنة  ادبلوم 2.249و 2012دبلوما سنة  2.541منح  
 

 تتوزع هذه األعداد حسب مستوى التكوٌن كما ٌلً:
 

 طنجةبدون احتساب خرٌجً المعهد العالً للسٌاحة  (*)

 

 مؤسسات التكوٌن فً مجال الصناعة التقلٌدٌة 0.1.0.1.0
 

بمواقع الصناعة التقلٌدٌة تم خبلل  ةللحكامة خاص خارطة طرٌقفً إطار إحداث 
وفر خدمات التكوٌن فً تُ مرافق فً شكل مإسسات للتكوٌن المهنً  إحداث ستة 2009سنة 

 ،. فً حٌنزات وإنزكاناالرباط وورزوفاس ومكناس و مراك  بمدن ،التقلٌدٌة المهنمجال 
 .ولم ٌتم تشؽٌله 2002" سنة قسم خرٌطة التكوٌن المهنً" تم إحداث مرفق ٌسمى

 
 تتجلى المهام األساسٌة المنوطة بهذه المرافق فً ما ٌلً:

 
الحالً لٌن من أجل الحفاظ على الثراث الثقافً وتكوٌن الصناع التقلٌدٌٌن المقب 

 ؛ذات جودة عالٌة وإبداع منتوجات تقلٌدٌة 
 

، تنظٌم عملٌات التكوٌن المستمر لفائدة الصناع ورإساء مقاوالت الصناعة التقلٌدٌة 
 ؛ وكذا ندوات ومإتمرات ولقاءات وأٌام دراسٌة وتدارٌب وورشات تطبٌقٌة

 

 لفائدة الؽٌر؛ ل أشؽالفً شكتقدٌم خدمات مإدى عنها  

 

تسوٌق منتوجات الصناعة التقلٌدٌة المنجزة من طرؾ جنً موارد من خبلل  
 .فً إطار األعمال التطبٌقٌة والمتلقنٌن المتدربٌن

 

 2010ٌمكن تقدٌم أهم العملٌات المنجزة من طرؾ هذه المرافق خبلل سنتً 
 ما ٌلً:ك 2011و
 

 المإشرات السنوات
المستوى 
  العالً

مستوى تقنً 
  متخصص

  مستوى تقنً
مستوى 
  تؤهٌلً

 المجموع

1021 
 5042 857 2455 1487 603 األعداد المسجلة

 2541 388 1242 763 148 أعداد المتخرجٌن  

1023 
 5708 969 3355 648 736 األعداد المسجلة

 (*)2249 465 1615 169 -- أعداد المتخرجٌن  
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عدد المستفٌدٌن من التكوٌن فً  أن 2011ٌتضح من خبلل النتائج المسجلة سنة 
، خصوصا بالنسبة لعدد 2010مجال الصناعة التقلٌدٌة عرؾ ارتفاعا مهما مقارنة مع سنة 

الذي المسجلٌن فً التكوٌن المستمر الذي تضاعؾ ثبلث مرات والتكوٌن عبر التلقٌن 
سبة تضاعؾ مرتٌن. فً حٌن عرؾ التكوٌن المهنً المصحوب باإلقامة انخفاضا طفٌفا بن

  % برسم نفس الفترة.2,7
       

فً ما ٌخص أعداد المتدربٌن وٌبٌن الجدول التالً برنامج عمل هذه المإسسات 
 :2013و 2012المستفٌدٌن من التكوٌن برسم سنتً 

 

 مسمى المرفق

عدد المستفٌدٌن من 
 التكوٌن مع اإلقامة

عدد المستفٌدٌن من 
 نظام التكوٌن بالتلقٌن

عدد الصناع 
المستفٌدٌن من 
 التكوٌن المستمر

2012 2013 2012 2013 2012 2013 
معهد فنون الصناعة التقلٌدٌة 

 بفاس
80 100 83 100 400 200 

معهد فنون الصناعة التقلٌدٌة 
 بمراك 

80 100 0 0 553 200 

مركز التؤهٌل المهنً فً فنون 
 الصناعة التقلٌدٌة بمكناس

150 170 40 60 200 200 

التؤهٌل المهنً فً فنون مركز 
 الصناعة التقلٌدٌة بالرباط التقدم

100 120 0 0 200 200 

مركز التؤهٌل المهنً فً فنون 
 الصناعة التقلٌدٌة بورزازات

90 120 160 120 1100 300 

مركز التؤهٌل المهنً فً فنون 
 الصناعة التقلٌدٌة بطنزكان

167 100 25 30 920 300 

 1.400 3.373 310 308 710 667 المجموع

 مسمى المرفق

عدد المستفٌدٌن من 
مع اإلقامة التكوٌن  

عدد المستفٌدٌن من 
نظام التكوٌن 
 بالتلقٌن

عدد الصناع 
المستفٌدٌن من 
 التكوٌن المستمر

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

 435 180 53 87 66 75 معهد فنون الصناعة التقلٌدٌة بفاس

 423 293 0 0 67 86 معهد فنون الصناعة التقلٌدٌة بمراك 

فنون الصناعة  مركز التؤهٌل المهنً فً
 التقلٌدٌة بمكناس

145 126 0 21 24 60 

مركز التؤهٌل المهنً فً فنون الصناعة 
 التقلٌدٌة بالرباط التقدم

56 81 0 0 0 360 

مركز التؤهٌل المهنً فً فنون الصناعة 
 التقلٌدٌة بورزازات

71 76 0 169 0 441 

مركز التؤهٌل المهنً فً فنون الصناعة 
 التقلٌدٌة بطنزكان

180 180 37 88 0 75 

 1.794 497 331 124 596 613 المجموع
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استنادا إلى هذه التوقعات، من المرتقب أن ٌعرؾ عدد المستفٌدٌن من التكوٌن 
تراجعا بؤكثر من النصؾ. فً حٌن ٌرتقب أن تعرؾ باقً أنواع  2013سنة  خبلل المستمر

 التكوٌن تراجعا طفٌفٌا.
 

 القطاع مجال فً العاملة مستقلة بصورة المسٌرة الدولة مرافق 0.0.110 
 البحري والصٌد الفالحً

 
العاملة فً مجال الفبلحة والصٌد ٌبلػ عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 

 كما ٌلً: اموزع ،مرفقا 14البحري 
 

 الفبلحً؛ فً المجاللتكوٌن ل مإسسات 7 
 

 ؛مدرسة وطنٌة ؼابوٌة للمهندسٌن 
 

 للتكوٌن تابعة لقطاع الصٌد البحري.مإسسات  6 
 

 ة ٌالفالح المعاهد والمدارس 1.0.0.110
 

ما ب وٌتعلق األمر، المجال الفبلحًب مهن المرتبطةلا تكوٌنا فً هذه المإسسات توفر
 :ٌلً

 

 ؛ )تاونات( ل بوطاهرحسااللشاوٌة وتٌفلت وا بكل من معاهد تقنٌة فبلحٌة 3 
 

 ؛فً المٌكانٌك الفبلحً والتجهٌز القروي ببوقنادل  ٌنالمتخصص نٌالتقنٌ معهد 
 

 ؛المعهد الملكً للتقنٌٌن المتخصصٌن فً تربٌة المواشً بالفوارات 
 

  ؛المدرسة الفبلحٌة بتمارة 
 

 مصلحة الثانوٌات الفبلحٌة. 
 

 :المهام التالٌة المإسسات  تناط بهذه
 

فً  المإهلٌنلتقنٌٌن المتخصصٌن والعمال بالنسبة للتقنٌٌن واالتكوٌن األولً  توفٌر 
 مختلؾ التخصصات لئلنتاج النباتً والحٌوانً وتتبع إدماج الخرٌجٌن؛

 

 ؛إلنجاز مشارٌع فً المجال الفبلحًالمقاولٌن الشباب  تكوٌنمواكبة و 
 

 ؛لمستخدمً الضٌعات الفبلحٌةضمان التكوٌن المستمر  
 

 مواكبة وتكوٌن المدربٌن؛ 
 

 لدراسة؛توفٌر التكوٌن بالتلقٌن للشباب القروي المنقطع عن ا 
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 تتبع إدماج المتخرجٌن فً سوق الشؽل؛ 
 

تقٌٌم حاجٌات القطاع من المإهبلت البشرٌة من  حولواستطبلعات نجاز دراسات إ 
 ؛جدادة للمهن والوظائؾأجل إعداد 

 

 تقدٌم االستشارات للمهنٌٌن فً المجاالت التقنٌة والسوسٌومهنٌة. 

 
المؽرب "ل فعال فً إنجاز أهداؾ مخطط كتساهم هذه المدارس والمعاهد بشوهذا، 
وذلك من خبلل وتعزٌز تنافسٌتها،  الذي ٌصبو إلى النهوض بالفبلحة الوطنٌة ،"األخضر
 . 2015متدرب فً أفق  60.000تكوٌن 
 
 2010-2009موسمً هذه المرافق خبلل  بطٌجاز أنشطة م الجدول التالًدوٌق

 ، حسب مستوٌات التكوٌن كما ٌلً:2011-2010و

 

 المإشرات 

 مستوى تقنً متخصص
)معهد ببوقنادل ومعهد  

 الفوارات(

 مستوى تقنً
)معاهد تٌفلت والشاوٌة 
 وساحل بوطاهر(

 مستوى تؤهٌلً
 )المدرسة الفبلحٌة بتمارة(

 المجموع

 العام 0200-0202 0202-0222 0200-0202 0202-0222 0200-0202 0202-0222

أعداد المتدربٌن 
المستفٌدٌن من 
 التكوٌن األساسً

286 342 322 311 92 93 0441 

 180 43 42 139 150 144 163 أعداد الخرٌجٌن

أعداد المستفٌدٌن 
من التكوٌن عبر 

 التلقٌن
388 65 172 226 156 140 0041 

 

 31 أن المدرسة الفبلحٌة لتمارة قامت كذلك بتكوٌن على التوالً إلى تجدر اإلشارة
أما فً ما . 2011و 2010سنتً  اتلمٌذا تمكنوا من الحصول على البكالورٌ 41و تلمٌذا

مقابل  2011سنة  برسم تلمٌذا 6.460ٌخص مصلحة الثانوٌات الفبلحٌة، فقد قامت بتكوٌن 
 . 2010سنة تلمٌذ  8.602
 

 :التالٌةاإلصبلحات بهذه المرافق ٌن الخدمات المقدمة قامت سومن أجل تح
 

 إعداد برامج للتكوٌن وفق مقاربة الكفاءة؛ 
 

التكوٌن مع الحاجٌات المعبر عنها من طرؾ المهنٌٌن ومع مخطط مبلءمة برامج  
 المؽرب األخضر؛

 

تكوٌن الخارجً مع حاجٌات الشركاء )الشركات والضٌعات مبلءمة فترات ال 
 الفبلحٌة(؛

 

تعزٌز التكوٌن التطبٌقً عبر اعتماد اآللٌات البٌداؼوجٌة بؽٌة ضمان تؤطٌر جٌد  
 للتبلمٌذ المتدربٌن؛
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المعدات البٌداؼوجٌة لتجهٌز الورشات وتؤهٌل الفضاءات والبناٌات اإلدارٌة اقتناء  
 والبٌداؼوجٌة؛

 

 تؤهٌل الموارد البشرٌة من خبلل تكوٌن المسٌرٌن والمكونٌن ؛ 
 

 و ولًوباإلضافة إلى مواصلة برامج التكوٌن األ 2013و 2012خبلل موسمً 

ع برامج عمل هذه المإسسات القٌام بالعملٌات التكوٌن عبر التلقٌن والتكوٌن المستمر، تتوق
 األساسٌة التالٌة:

 

 المتدربٌن؛ فً ما ٌخص استقبال وإٌواءاالستٌعابٌة لهذه المإسسات  ةالقدر تحسٌن 
 

تحسٌن ظروؾ استقبال التبلمٌذ خاصة عبر تؤهٌل الداخلٌات والمكتبات والمبلعب  
 الرٌاضٌة؛

تطور  تؤخذ بعٌن االعتبارتنمٌة المهن الجدٌدة واعتماد برامج جدٌدة مواصلة  
 تطور سوق العمل؛و القطاع الفبلحً

 

البنٌات والمجاالت و اإلدارٌةالمقرات تجهٌز تحسٌن ظروؾ العمل والتكوٌن عبر  
  البٌداؼوجٌة؛

 

 المإسسات؛ ضإصبلح البنٌات المتعلقة بدخ الماء وتعمٌق آبار بع 
 

 الماء والتصرٌؾ والكهرباء.صٌانة شبكات  
 

 المدرسة الوطنٌة الغابوٌة للمهندسٌن 0.0.0.1.0
 

 بتارٌخ 2-70-324تم إحداث المدرسة الوطنٌة الؽابوٌة للمهندسٌن بموجب المرسوم 
 المدرسة الوطنٌة الؽابوٌة للمهندسٌن( وتعتبر 1970ٌولٌوز  20) 1390 األولى ىجماد 16

 الفبلحة. قطاعتابعة لالمإسسة لتكوٌن األطر العلٌا 
 

تتكلؾ هذه المدرسة باإلضافة إلى مهمة تكوٌن المهندسٌن فً مجال المٌاه والؽابات، 
الدراسات واألبحاث الخاصة بالؽابة والتدبٌر  وإنجاز دورات للتكوٌن المستمرتنشٌط ب

ظمات كما تشارك فً برامج البحث التً تقوم بها المن المستدام للموارد الطبٌعٌة والبٌئٌة.
 الوطنٌة والدولٌة.

 

تفتح المدرسة الوطنٌة الؽابوٌة للمهندسٌن، عبر االنتقاء، فً وجه المرشحٌن 
بمعهد الزراعة  الحاصلٌن على السنة الثانٌة من السلك اإلعدادي للدراسات العلٌا الفبلحٌة

والبٌطرة والمدرسة الوطنٌة للفبلحة بمكناس. وٌخصص حصٌص من عشرة مقاعد لفائدة 
 لبة األجانب.الط
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 والمرشحٌن حسب المواسم الدراسٌة كما ٌلً:  تطور الطلبة المسجلٌن
 

 العامالمجموع  1023/1021 1021/1022 1022/1020 1020/1009 السنة
 401 120 112 98 97 المسجلون

 11  25 22 19 المتخرجون

  

من جهة أخرى، وفً إطار دٌنامٌة اإلصبلح التً ٌشهدها التعلٌم العالً الوطنً، 
المدرسة بالشروع فً إعداد تصور لمختلؾ أوجه مهامها وكٌفٌة تنظٌمها قامت هذه 

 والتوجه البٌداؼوجً لبرامجها، وذلك بشراكة مع باقً مإسسات التعلٌم الفبلحً.
 

وفً نفس السٌاق، تمت ترجمة التوجهات اإلستراتٌجٌة الوطنٌة فً مجال الموارد 
ؾ للتكوٌن. وٌتعلق األمر بالمحافظة على خاصة منها الؽابوٌة إلى مقاربات وأهدا ،الطبٌعٌة

التنوع البٌولوجً وإصبلح المجاالت الؽابوٌة والمحافظة على المٌاه والتربة وإنتاج 
 األخشاب وتثمٌن المنتوجات.

 
تحقٌق العملٌات  2013 لسنةوتعتزم المدرسة الؽابوٌة من خبلل برنامج عملها 

 التالٌة:
 

 ٌة؛التزود بالمعدات واألنظمة المعلومات 
 

 تجهٌز الفضاءات البٌداؼوجٌة والمختبرات واقتناء المعدات؛ 
 

 وإصبلح البناٌات اإلدارٌة والبٌداؼوجٌة والمختبرات؛ صٌانة 
 

 إصبلح مرافق الداخلٌة وتجهٌز مصالحها بالمعدات؛ 
 

 تؤهٌل وتوسٌع المكتبة؛ 
 

 اقتناء معدات المطبخ. 
 

 الصٌد البحري مجالفً  معاهد التكوٌن .3.01.1.1
 

لتدخل القطاع فً مجال تنمٌة الكفاءات ورفع مستوى  مهمةآلٌات هذه المرافق  تشكل
 المهنٌة للصٌادٌن. تؤطٌر قطاع الصٌد البحري وتحسٌن الظروؾ

 

 تتوزعو مرافق 6 هاددع تتواجد هذه المإسسات بؤهم مراكز الصٌد البحري، وٌبلػ

 :ٌات التكوٌن كما ٌلًحسب مستو
 

 المعهد العالً للصٌد البحري بؤكادٌر؛ همستوى عالً ٌوفر 
 

بالحسٌمة  تكنولوجٌا الصٌد البحريخاصة بمعاهد  5 هومستوى تقنً توفر 

 .وآسفً وطانطان والعٌونوالعرائ  
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البلزمة لقٌادة واستؽبلل ة تكوٌن الموارد البشرٌة مهمباألساس المرافق  هذتناط به
وتتجلى المهام األساسٌة األخرى فً ما ، حدات الصناعٌة للصٌد البحريلواوصٌانة أسطول 

 ٌلً:
 

تحسٌن التكوٌن المهنً الخاص بالصٌد البحري على المستوى الكمً )التكوٌن  
 المصحوب باإلٌواء والتكوٌن بالتناوب والتكوٌن عبر التلقٌن(؛

 

واإلرشاد البحري واستكمال  الوظٌفٌة تنظٌم دورات للتكوٌن المستمر ومحو األمٌة 
 ؛التكوٌن من أجل المساهمة فً التطوٌر المهنً للبحارة الخبرة وإعادة

 

 ؛مهنٌٌن عبر تفعٌل عملٌات التكوٌنمكتسبات التثمٌن  
 

 .مواكبة برنامج تؤهٌل وتحدٌث أسطول الصٌد الساحلً والتقلٌدي 
 

استقرارا فٌما ٌخص عرفت أنشطة هذه المإسسات  2011و 2010خبلل سنتً 
 ر واإلرشاد البحري ومحو األمٌة الوظٌفٌة.التكوٌن األساسً والتكوٌن المستم

 

 :التكوٌن األساسً - أ
 

ٌنقسم هذا النوع من التكوٌن إلى ثبلثة أنواع: التكوٌن األولً المصحوب باإلٌواء، 
، قامت المعاهد 2011و 2010وخبلل سنتً والتكوٌن بالتناوب، والتكوٌن بالتدرج المهنً. 

ٌتوفرون ضابطا  418ضابطا بحرٌا مإهبل منهم  3.051الستة بوضع رهن إشارة القطاع 

 على مستوى عالً.
 

  :2011و 2010برسم سنتً وٌوضح الجدول التالً أعداد خرٌجً هذه المإسسات 

 

 
2010 2011 

 

التكوٌن األولً 
المصحوب باإلٌواء 

 بالتناوبوالتكوٌن 

 التكوٌن
 التدرج

 المجموع
التكوٌن األولً 
المصحوب باإلٌواء 
 والتكوٌن بالتناوب

 التكوٌن
 التدرجب

 المجموع

المعهد العالً للصٌد 
 77 0 77 341 231 110 البحري بآكادٌر
 ةالمعاهد الخمس

 1.260 1.065 195 1.373 1.112 261 لتكنولوجٌا الصٌد البحري

 1.337 1.065 272 1.714 1.343 371 المجموع

 
 :ومحو األمٌة الوظٌفٌة التكوٌن المستمر واإلرشاد البحري - ب

 

مهنٌا. وقد بهم والنهوض الصٌادٌن ظروؾ عمل تحسٌن  إلى هذه البرامج تهدؾ
، 2011و 2010سنتً  لشخص خبل 29.100ٌقارب استفاد من هذا النوع من التكوٌن ما 

 ٌتوزعون حسب برامج التكوٌن كما ٌلً:
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 اإلرشاد البحري محو األمٌة الوظٌفٌة التكوٌن المستمر 

2010 2011 2010 2011 2010 2011 

المعهد العالً للصٌد 
 1.750 1.690 1.598 416 210 250 البحري بآكادٌر

المعاهد الخمسة 
لتكنولوجٌا الصٌد 

 البحري
1.778 1.710 2.180 3.498 6.644 7.415 

 9.165 8.334 5.096 2.596 1.920 2.028 المجموع
 

 :تنمٌة منظومة التكوٌن 
 

أهم العملٌات المنجزة من طرؾ مإسسات التكوٌن البحري فً هذا  ٌمكن إٌجاز
 المجال بما ٌلً:

 

نولوجٌا البحرٌة للعنرائ ، ٌخصنص لمحنو كمعهد التبمركز للسبلمة ملحقة وبناء  
 األمٌة الوظٌفٌة والتكوٌن بالتدرج؛

 

 والندوات بمعهد العرائ ؛ االختصاصات لتنظٌم المإتمراتدة دبناء قاعة متع 
 

 ٌق والتابع لمعهد العرائ ؛ضمركز التكوٌن المتواجد بالماقتناء تجهٌزات ل  
 

سننفً ومواصننلة بآتجهٌننز مركننز السننبلمة البحننري لمعهنند التكنولوجٌننا البحرٌننة  
 ؛تجهٌزه

 

كنناآلالت تعزٌننز التجهٌننزات الدٌداكتٌننة خاصننة بننبعض شننعب التكننوٌن البحننري  
 البحرٌة والتبرٌد.

 

إلى  2013و 2012برسم سنتً  هذه المإسسات ترمً برامج عملمن ناحٌة أخرى، 

. أهداؾ إستراتٌجٌة "هالٌوتٌس"تحسٌن التدبٌر الداخلً والمبلءمة المستمرة لنظام التعلٌم مع 
 أساسا ما ٌلً: ةوتهم العملٌات المبرمج

 
داؾ المرتقب بلوؼها على المدى األهتضم لتنمٌة لنظرة إستراتٌجٌة  وضع 

 ؛، وبرنامج مفصل لتفعٌل هذه اإلستراتٌجٌة بمختلؾ المعاهد البحرٌة المتوسط
 

-الماستر-ووضع نظام اإلجازةهٌكلة المعهد العالً للصٌد البحري بآكادٌر  
 الدكتوراه؛

 

مواكبة برامج تؤهٌل وتحدٌث أسطول القٌام بعملٌات تكوٌن الصٌادٌن فً إطار  
 ؛الساحلً والتقلٌديالصٌد 

 

 تعزٌز التكوٌن التطبٌقً عبر تؤهٌل البواخر البٌداؼوجٌة؛ 
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 موانئ 10من الصٌادٌن التقلٌدٌٌن ب  14.728مواصلة إنجاز مشروع تكوٌن  
  مهٌئة للتفرٌػ؛ ةنقط 11و
  

تنمٌة التكوٌن فً مجال السبلمة والعٌ  فً البحار وتعزٌز التكوٌن المستمر  
 المبحرٌن؛للبحارة والضباط 

 

 ؛إطرٌنمواصلة تنمٌة التكوٌن المرتكز على مقاربة الكفاءة وتكوٌن الم 
 

دعم تفعٌل التدابٌر المندرجة فً إطار إستراتٌجٌة "هالٌوتٌس"، خاصة تلك  
ومنع استعمال بعض  ،المرتبطة بالصٌد ؼٌر المشروع وؼٌر المعلن وؼٌر المقنن

 ؛تعبئة األسماكأنواع شبكات الصٌد واستعمال صنادٌق مقننة ل
 

 .تعزٌز التكوٌن المستمر للبحارة والضباط من أجل اإلعداد لشواهد السبلمة 
 

 المدارس العاملة فً مجال الطاقة والمعادن .31.1.1
 

والمتوفرة على صبؽة مرفق الطاقة والمعادن ٌبلػ عدد المإسسات العاملة فً مجال 
 ما ٌلً: بللدولة مسٌر بصورة مستقلة مرفقان. ٌتعلق األمر 

 
 )باكلورٌا+سنتٌن( تكوٌن التقنٌٌن المتخصصٌنوتتكلؾ ب ،مدرسة المعادن بمراك  

والمقالع والكٌمٌاء  الجٌولوجٌا التطبٌقٌة واستؽبلل المعادنب المهن المرتبطة فً
 ؛ الصناعٌة واإللكترومٌكانٌك

 

بتكوٌن التقنٌٌن فً الطبوؼرافٌا  وتقوم ،التطبٌقٌة للمعادن بتوٌسٌت بوجدة المدرسة 
 .واإللكترومٌكانٌك الموجهٌن للعمل فً القطاعٌن المعدنً والصناعً

 

تعلٌم اللؽات والمحاسبة و تقنٌا تعلٌماوعلمٌا عاما  تعلٌما ، من جهة،ٌتضمن التكوٌن
 ،ومن جهة أخرى ،% من مجموع ساعات التلقٌن40بنسبة  والمعلومٌات وتقنٌات التواصل

 % من مجموع الساعات المخصصة للدراسة.60تطبٌقٌة بنسبة  أشؽاالٌتضمن 
 

حسب  2011و 2010برسم سنتً  بالمدرستٌن المتدربٌنتتوزع أعداد المسجلٌن و

  مستوى التكوٌن كما ٌلً:
 

 المجموع 1020-1022 1009-1020 أعداد 
التقنٌون 

 المتخصصون
 223 112 111 المسجلون

 99 49 50 المتخرجون

 التقنٌون
 92 46 46 المسجلون

 86 40 46 المتخرجون

 

ت تتزاٌد باستمرار نتٌجة نسبة االندماج ئأن طلبات التسجٌل ما فت إلى تجدر اإلشارة
 %.100فً سوق الشؽل التً تبلػ 
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باألساس  2013و 2012برسم سنتً  المدرستٌنتٌن اهدؾ برنامج عمل هٌهذا، و

  إلى إنجاز العملٌات التالٌة:
 

من أربع مستوٌات من أجل رفع القدرة متر مربع  500إنجاز بناٌة على مساحة  
 ؛طالبا 180لتصل إلى  مراك ب دناالمع مدرسةاالستٌعابٌة ل

 

دراسة إمكانٌة مقاربة الكفاءة فً التعلٌم وتنمٌة التكوٌن المستمر لفائدة موظفً  
 المدرستٌن والقطاع المعدنً؛

 

 للمدرستٌن والبناٌات الجدٌدة؛ استكمال تجهٌز مقرات الداخلٌة 
 

 التطبٌقٌة للمعادن مدرسةالعلى مستوى ور سو ثبلث قاعات للتعلٌم العامبناء  
 وجدة؛ب
 

رفع مستوى التعلٌم الذي ٌتم تلقٌنه بالمدرسة التطبٌقٌة للمعادن بوجدة إلى تقنً  
 متخصص.

 
المستقبلٌة،  آلفاقلتصور وضع مدرسة المعادن بمراك  بالنسبة ل ، فقد تمئلشارةول

 على أساس قاببلت مع أهم الشركاء وكذاالمقاءات وللانطبلقا من ا فٌما ٌخص تدبٌر التكوٌن
 توقعات حاجٌات القطاع. 

 

 نـرى للتكوٌـد أخـدارس ومعاهـم .21.1.1
 

وتقوم هذه المإسسات بطنجاز  .امرفق 14ٌبلػ عدد المرافق المصنفة فً هذا اإلطار 
الهندسة و القتصاد التطبٌقً وعلوم اإلعبلم واإلحصاء واالتصالاتكوٌنٌة فً برامج 

والتكوٌن على اآللٌات  واإلدارة والنقل البحري والرٌاضةوالتهٌئة والتعمٌر المعمارٌة 
  .والصحة والصٌانة الطرقٌة

 

 المعهد الوطنً لإلحصاء واالقتصاد التطبٌقً 1.4.0.110
 

مهام ب مإسسة للتعلٌم العالً وٌقومالتابع للمندوبٌة السامٌة للتخطٌط  هذا المعهد ٌعتبر
ء واالقتصاد فً مجال اإلحصا والبحث والخبرة والتكوٌن المستمر مالمتوج بدٌبلو تكوٌنال

 .والمساعدة على اتخاذ القرار واإلكتوارٌة المالٌةوالدٌموؼرافٌا التطبٌقً واإلعبلمٌات 
 

فٌما ٌخص تكوٌن  2011و 2010ذا المعهد برسم سنتً إنجازات هأهم ٌمكن تقدٌم 

 األطر العلٌا كما ٌلً:
 

 المجموع 1022-1020 1020-1009 األعداد 
 ومهندس
 الدولة

 485 232 253 المسجلون
 425 211 214 المتخرجون
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تتعلق أساسا بما  ات،من العملٌ ةكما قام المعهد، برسم نفس الفترة، بطنجاز مجموع
 ٌلً:

 

 المعهد مإسساتٌا وبٌداؼوجٌا فً إطار إصبلح التعلٌم العالً؛تؤهٌل  
 

 تدبٌر وتحسٌن الخدمات المقدمة للطلبة؛ 
 

 المساهمة السنوٌة فً ملتقى الطلبة؛ 
 

 تدبٌر وصٌانة الممتلكات؛  
 

 .مهندس 10.000فً إطار تفعٌل مبادرة  ةتذاأس 9توظٌؾ  
 

سنتً  برسمالمعهد ٌعتزم باإلضافة إلى برنامجه االعتٌادي الخاص بتكوٌن والبحث، 
 التالٌة: األساسٌة القٌام بالعملٌات 2013و 2012
 

 بناء جناح للداخلٌة ومقصؾ للطلبة؛ 
 

 نظمة معلوماتٌة؛أاقتناء معدات و 
 

 إعادة تهٌئة مركز التوثٌق وملعب للرٌاضة؛ 
 

 واقتناء الكتب؛ االنخراط فً المجبلت العلمٌة 
 

 إصبلح وتؤهٌل البناٌات اإلدارٌة والمقرات البٌداؼوجٌة؛ 
 

 تزوٌد مرافق المعهد والداخلٌة بالمصابٌح االقتصادٌة.  
 

 مدرسة علوم اإلعالم 0121.1.10
 

األساسً  كوٌنتوفٌر التبللمندوبٌة السامٌة للتخطٌط  ةالتابع تقوم مدرسة علوم اإلعبلم
التكوٌن المستمر خاصة فً مجال استعمال و واإلعبلمٌٌن المتخصصٌن، لئلعبلمٌٌن

  .المساهمة فً تطوٌر البحث العلمً، وكذا التكنولوجٌات الجدٌدة
 

 ةاألخٌر الثبلث سنواتخبلل التكوٌن األساسً، من تتوزع أعداد الطلبة المستفٌدٌن 
 : حسب األسبلك كما ٌلً

 

للطلبةالعدد اإلجمالً  السنة الدراسٌة  سلك اإلعالمٌٌن 
سلك اإلعالمٌٌن 

 المتخصصٌن
سلك خرٌجً 

 اإلعالمٌٌن
اإلعالمٌٌن  خرٌجً سلك

 المتخصصٌن

0222-0202 367 353 14 73 09 

0202-0200 407 390 17 82 06 

0200-0200 416 394 22 - - 

 15 155 53 1.137 1.190 المجموع

 



1023ٍشروع قاّىُ اىَاىيت ىسْت   
 

ٍستقيتتقرير حىه ٍرافق اىذوىت اىَسيرة بظىرة   
 

37 

 بالعملٌات التالٌة: 2011و 2010خبلل سنتً  قامت مدرسة علوم اإلعبلم

 
 تجدٌد الحظٌرة المعلوماتٌة عبر اقتناء الحواسب واألنظمة المعلوماتٌة؛  

 

 تهٌئة األقسام الدراسٌة ومكاتب مصلحة شإون الطلبة؛ 
 

 تشؽٌل التجهٌزات الصوتٌة الخاصة بالمإتمرات والترجمة الفورٌة؛ 
 

 توسٌع المدرسة وبناء داخلٌة ومطعم؛إنجاز الدراسة المتعلقة بؤشؽال  
 

 توظٌؾ أساتذة جدد؛ 
 

 تؤهٌل الرصٌد الوثائقً.  
 

حول العملٌات  2013و 2012عمل هذه المدرسة برسم سنتً برنامج ٌتمحور 

 :األساسٌة التالٌة
 

 

 الرفع من عدد الطلبة تبعا للهٌكلة الجدٌدة؛ 
 

 ؛بناء داخلٌة ومطعم للطلبة 
 

 لبناٌات المدرسة فً إطار أشؽال التوسٌع؛إنجاز الخبرة التقنٌة  
 

 مؽاربً بمناسبة انطبلق سلك الدكتوراه؛-تنظٌم لقاء فرنسً 
 

 تنظٌم ندوة وطنٌة حول األرشٌؾ. 
 

 المعهد العالً لإلعالم واالتصال .3121.1.1
 

مإسسة للتكوٌن العالً  التابع لوزارة االتصال ٌعتبر المعهد العالً لئلعبلم واالتصال
 وتناطفً المهن المرتبطة بالصحافة واالتصال.  األساسً والمستمر متخصصة فً التكوٌن

 المعهد المهام األساسٌة التالٌة: ب
 

مجاالت وسائل اإلعبلم  فً األطر العلٌا نظري وتطبٌقً لفائدة أساسًتوفٌر تكوٌن  
 الهٌئات؛ وتواصل

 

عبر تنظٌم ندوات ولقاءات استكمال الخبرة التكوٌن المستمر وتنظٌم دورات  
 ؛وتدارٌب تكوٌنٌة 

 

إنجاز دراسات لفائدة اإلدارات والمإسسات العمومٌة والجماعات المحلٌة والقطاع  
المجاالت  ؾوكذا تنظٌم استطبلعات للرأي وحمبلت إعبلمٌة فً مختل الخاص

 بتعاون مع المنظمات الوطنٌة واألجنبٌة.
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فً مختلؾ  اصحفٌ 120ألخٌرة، قام المعهد بتكوٌن خبلل الثبلث سنوات ا
طالبا فً مختلؾ التخصصات. كما قام المعهد بطعداد  180التخصصات، وٌواصل تكوٌن 

وكالة و وتنظٌم دورات تكوٌنٌة لفائدة الشركاء خاصة منهم الشركة الوطنٌة لئلذاعة والتلفزة
ن التً تربطها بالفاعلٌن فً مجال ربً لؤلنباء ، وذلك فً إطار اتفاقٌات التعاوعالمؽرب ال

  عبلم والتواصل.اإل
 

 ةالجدول التالً أعداد الطلبة الذٌن ٌتم تكوٌنهم فً السلك العادي خبلل الثبلث حوٌوض
 :مواسم األخٌرة
 

الموسم 
 الجامعً 

عدد الطلبة المسجلٌن فً 
 شعبة الفرنسٌة

عدد الطلبة المسجلٌن 
 فً شعبة العربٌة

خرٌجً شعبة 
 الفرنسٌة 

خرٌجً شعبة 
 العربٌة 

0202-0222 85 97 16 20 

0200-0202 88 94 20 27 

0200-0200 94 92 19 22 

 69 55 283 267 المجموع
 

تحسٌن مردودٌته، شرع المعهد مإخرا فً إصبلح الهٌكلة من أجل و من جهة أخرى
البٌداؼوجٌة لمبلءمتها مع قانون التعلٌم العالً. فً هذا اإلطار، مكن تقدٌم طلب اعتماد 
إجازة مهنٌة فً الصحافة واالتصال للمصالح المتخصصة بوزارة التعلٌم العالً، من 

. كما ٌرتقب وضع طلبٌن 2012-2011دكتوراه بداٌة موسم -ماستر-نظام إجازةالشروع فً 

 العتماد أنواع متخصصة أخرى من الماستر.
 

المعهد العالً لئلعبلم من جهة أخرى وفً إطار تفعٌل مخطط التنمٌة الجدٌد، قام 
 بالمبادرات التالٌة: األخٌرةخبلل الثبلث سنوات  واالتصال
 

 إعادة تهٌئة المقرات؛ 
 

 وإصبلح استودٌو خاص بالرادٌو؛اقتناء أنظمة رقمٌة لئلذاعة والتلفزة  
 

 اقتناء المعدات المعلوماتٌة البلزمة. 
 

، وباإلضافة إلى مواصلة نظام 2013و 2012بالنسبة لبرنامج عمل سنتً   

دكتوراه، ٌعتزم المعهد افتتاح مدرسة للؽات تخصص لتعزٌز القدرات -ماستر-اإلجازة
-ة األكثر تداوال بالمؽرب )العربٌةاصة فٌما ٌخص اللؽات العالمٌة الحٌخاللؽوٌة للطلبة 

سٌتم التركٌز أكثر على التكوٌن المستمر واستكمال واالنجلٌزٌة واإلسبانٌة(. -الفرنسٌة
الخبرة فً مهن الصحافة والتواصل. كما سٌتم بذل مجهود هام لتؤهٌل البنٌات البٌداؼوجٌة 

الجٌل الجدٌد، وضع استودٌو رقمً من المخصصة للتعلٌم السمعً البصري، خاصة عبر 
وتزوٌد طاقم التحرٌر للصحافة المكتوبة بالمعدات المعلوماتٌة والتقنٌة البلزمة إلنتاج أعمال 



1023ٍشروع قاّىُ اىَاىيت ىسْت   
 

ٍستقيتتقرير حىه ٍرافق اىذوىت اىَسيرة بظىرة   
 

39 

الطلبة. إضافة إلى ذلك سٌتم إطبلق أورا  أخرى فً إطار تؤهٌل المقرات وإحداث مكتبة 
 متعددة الوسائط.

   

 المدرسة الوطنٌة للهندسة المعمارٌة  .4141.1.1
 

تابعة لوزارة مإسسة للتعلٌم العالً  المدرسة الوطنٌة للهندسة المعمارٌةتعتبر 
  وسٌاسة المدٌنة.اإلسكان والتعمٌر 

 

ُتعد هذه المدرسة أول مدرسة للهندسة المعمارٌة بالمؽرب، وتقوم منذ إحداثها سنة 
 همبلػ عددوٌموزعٌن على مجموع التراب الوطنً  مهندسٌن معمارٌٌنكوٌن بت 1980

 مهندسا معمارٌا. 1.475
 

-على عقدالتوقٌع   تم المعمارٌٌن  من المهندسٌن المتزاٌدة   وبالنظر إلى الحاجٌات
بٌن الدولة والمدرسة الوطنٌة للهندسة المعمارٌة من  2016-2011برنامج ٌؽطً الفترة 

طالبا  185إلى طالبا  65المدرسة ورفع عدد الطلبة المتخرجٌن لٌنتقل من  رأجل تطوٌ

. وٌهدؾ هذا البرنامج أساسا إلى توسٌع مقرات المدرسة بالرباط، وإحداث ثبلث سنوٌا
 ملحقات بكل من فاس ومراك  وتطوان. 

  

على الشكل  2011و 2010سنتً د المسجلٌن وخرٌجً المدرسة خبلل اعدأتوزع ت 

 :التالً
 
 
 
 
 

 .خرٌجا 46ما مجموعه  2005سنة خبلل فً حٌن لم ٌتجاوز عدد الخرٌجٌن 
 

 2010 برسم سنتًالمدرسة الوطنٌة للهندسة المعمارٌة  حصٌلة عمل وتتجلى
 فً العملٌات التالٌة: 2011و

 

 :التكوٌنعلى المستوى  
 

 :  األساسًالتكوٌن  
 

أجل تحسٌن التكوٌن الحالً قامت المدرسة بطصبلح المحتوى البٌداؼوجً من 
 :واعتماد شعب جدٌدة للتكوٌن. وقامت أساسا بما ٌلً

 

 الدكتوراه؛-الماستر-اإلجازة اعتماد نظام للدراسة وفق نظام 
 

 ؛التراثإحداث تخصصٌن جدٌدٌن فً مجالً المشهد و 
 

 اىَجَىع 2011 2010 اىسْىاث
 364 180 184 ػذد انًظجهٍُ 

انخزَجٍُػذد   73 73 146 
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  التعلٌم مع المقاربات والمعاٌٌر الوطنٌة والدولٌة.مبلءمة محتوى 
 

قامت المدرسة بتطوٌر حزمة من اآللٌات البٌداؼوجٌة، وٌتعلق من ناحٌة أخرى، 
 األمر بما ٌلً:

 

  إحداث مدة خاصة للممارسة الفعلٌة على أرض الواقع خبلل السنة األولى
 من الدراسة؛

 

 تنظٌم دورات موازٌة حول مواضٌع تهم المشهد والتراث؛ 
 

 اعتماد تعلٌم أفقً حول الولوجٌات واالستدامة؛ 
 

  ؛ انكل ورشة ٌإطرها أستاذالهندسة المعمارٌة  حول ورشاتتنظٌم 
 

  تدرٌس مواد جدٌدة كاالتصال والرسوم البٌانٌة والتقنٌة وورشات تتعلق
 بالتعمٌر. 

 

 التكوٌن المستمر: 
 

تنشٌط دورات للتكوٌن المستمر فً إطار اتفاقٌات معتمدة فً ذلك بقامت المدرسة 
خبٌرا. همت مواضٌع التكوٌن أساسا: السكن القروي  25على هٌئة األساتذة الخاصة بها و

بالمؽرب والتجدٌد المعماري وسٌاسات المدٌنة بالمؽرب والهندسة المعمارٌة والتنمٌة 
   .المعمارين فً مجال البناء، وإصبلح التراث والتؤمٌنات ومسإولٌات المتدخلٌالمستدامة، 

 

، تقوم 2003باإلضافة إلى ذلك، ومن خبلل سلك الدكتوراه الذي شرع فً تنفٌذه سنة 

المدرسة بمعالجة مجموعة من اإلشكالٌات لها ارتباط بالسٌاسات اإلستراتٌجٌة لوزارة 
س المعماري، والمجال التجانوالتنظٌم الترابً، و السكنى والتعمٌر وسٌاسة المدٌنة، 

 ٌل للسقوط، والسكن الخاص بالطبقة المتوسطة...إلخ.اآلالسكن  و العمومً
 

بشكل كبٌر ن المعمارٌٌن من سلك الدكتوراه ٌساهمون جٌأن الخرٌ إلى تجدر اإلشارة
 فً تعزٌز هٌئة األساتذة الخاصة بالمدرسة الوطنٌة لئلدارة.

 

 البحث العلمً:على مستوى  
 

السكنى والتعمٌر وسٌاسة المدٌنة، تم إحداث مختبرٌن جدٌدٌن باإلضافة إلى مختبر 
 للبحث.
 

ٌطلبها أصحاب كما قامت المدرسة بطحداث خبلٌا تهتم بطنجاز الدراسات التً 
المشارٌع العمومٌة والخاصة. ومن بٌن هذه الدراسات نذكر مخطط تهٌئة ضفتً واد 

المشاهد الطبٌعٌة، والتدخبلت المتعلقة بطعادة ترمٌم بوفكران بمكناس مع المحافظة على 
، والمساكن الجبلٌة قصور وقصبات المؽرب، والتراث المعماري المؽربً لمدٌنة الرباط 

 ومساكن الرحل.
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تؤهٌل محتوى التكوٌن  2013-2012وستواصل هذه المدرسة خبلل الفترة  ،هذا

ٌة قدرات االستقبال فً إطار عقد والمقاربة البٌداؼوجٌة. كما ستتواصل الجهود لتنم
 تعتزم المدرسة القٌام بما ٌلً: ،البرنامج المذكور أعبله. هكذا

 

 مراك ؛ب افتتاح فرع 
 

 أشؽال توسٌع مركز التوثٌق؛ ةمواصل 
 

  د.عمق 600مواصلة بناء مدرج ٌستوعب 

 
 .كما ٌرتقب أن تقوم المدرسة بطحداث قطب متخصص فً مهن الهندسة المعمارٌة

 
 المعهد الوطنً للتهٌئة والتعمٌر 5.4.0.1.0

 

وسٌاسة والتعمٌر  ىسكنلوزارة ا تحت وصاٌة معهد الوطنً للتهٌئة والتعمٌرٌوجد ال
معززة بمركز للدراسات واألبحاث فً التهٌئة وٌعتبر مإسسة للتعلٌم العالً  المدٌنة.
 المهام األساسٌة التالٌة: بهوتناط  ،والتعمٌر
 

للعمل فً  ، الموجهةالعلٌا المتخصصة فً تقنٌات التهٌئة والتعمٌرتكوٌن األطر  
 الهٌئات العمومٌة والخاصة؛

 

الوصٌة ومصالحها الخارجٌة  تنظٌم دورات للتكوٌن المستمر لفائدة موظفً الوزارة 
 ؛خاصةوهٌئات عمومٌة و ووزارات أخرى

 

والمإسسات لفائدة إدارات الدولة  دراسات فً مجال التهٌئة والتعمٌر إنجاز 
 .العمومٌة والجماعات المحلٌة والهٌئات الخاصة

 

 0211-0212العملٌات المنجزة خالل الفترة  - أ
 

 اأساس 2011و 2010هذا المرفق خبلل سنتً تصب العملٌات المنجزة من طرؾ 

 المجاالت التالٌة:حول 
 

  :األساسً التكوٌن 
 

 تنظٌم مباراة لولوج السلك العالً للمعهد؛ 
 

إحننداث تكننوٌن مهنننً متننوج بنندبلوم ٌننتبلءم والحاجٌننات المعبننر عنهننا مننن طننرؾ   
سنلك للندكتوراه فنً "التعمٌنر الوزارة والفاعلٌن فً مجال تنمٌة التراب عبر فنتح 

 "؛الترابٌة تالمجاالو وحكامة التعمٌر
 

 طالبا ألمانٌا فً إطار التعاون مع الجامعة التقنٌة لبرلٌن. 30استقبال  
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 مر:التكوٌن المست 
 

ب "التهٌئنننة  أساسنننا تتعلنننقواسنننتكمال الخبنننرة  تنظنننٌم دورات للتكنننوٌن المسنننتمر 
 ؛لفائدة أطر الوزارة الوصٌة ومصالحها الخارجٌةالترابً" المجال  ومشروع

 

لمعهنند الدراسننات  11و 10و 9مواصننلة برنننامج التكننوٌن بتسننجٌل األفننواج رقننم  
لربنناط، وفننتح وحنندات جدٌنندة االقتصننادٌة والقانونٌننة التطبٌقٌننة للبننناء والسننكنى با

 للتكوٌن فً مجال العقار؛
 
 

الفدرالٌنة الوطنٌنة للمنعشنٌن تتؤلؾ من أربعنة مكوننات لفائندة تكوٌنٌة  ةدورإنجاز  
 ؛العقارٌٌن

 

دورات تكوٌنٌنة فننً إطننار اتفاقٌنة مننع الننوزارة  8إنجناز سننلك تكنوٌنً ٌتننؤلؾ مننن  
 .والمفتشٌاتالوكاالت الحضرٌة الوصٌة لفائدة أطر ومسإولً 

 

 عملٌات التجهٌز واإلصالح والتهٌئة: 
 

 اقتناء المعدات المعلوماتٌة والدٌداكتٌة؛ 
 

 تهٌئة وتجهٌز القاعات المخصصة للدراسة والورشات؛ 
 

 انطبلق أشؽال الصباؼة لجزء من الواجهة الخارجٌة للبناٌة اإلدارٌة. 
 

واستعمال المعدات التقنٌة ر ئالماء الصالح للشرب، قام المعهد بحفر ب اقتصادوبؽٌة 
 البلزمة لسقً المساحات الخضراء الخاصة بمقر المعهد.

  

 عملٌات اإلصالح - ب
 

. فً هذا اإلطار، استكمل المعهد مشروع اإلصبلح الرامً إلى إعادة تنظٌم المإسسة
كما تمت الموافقة على تكوٌنات مهنٌة جدٌدة ُمتوجة بدبلوم )الماستر والدكتوراه( تتبلءم مع 
حاجٌات الوزارة والفاعلٌن فً مجال التنمٌة الترابٌة. وسٌتم الشروع فً تلقٌن هذه 

 التكوٌنات مباشرة بعد صدور المرسوم الجدٌد المتعلق بطعادة تنظٌم المعهد.
 

باإلضافة إلى ذلك، ومن أجل االنخراط فً االستدامة تم إعداد اتفاقٌة إطار حول 
ة الوطنٌة سالتعمٌر والمدرو معهد الوطنً للتهٌئةإحداث قطب خاص بالكفاءة ٌجمع بٌن ال

معهد تكوٌن التقنٌٌن فً الهندسة المعمارٌة والتعمٌر. وتهدؾ هذه للهندسة المعمارٌة و
 االتفاقٌة إلى:
 
فً مجاالت إحداث تكامل بٌن المإسسات الثبلث المتخصصة فً التكوٌن  

 اختصاص الوزارة الوصٌة؛
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 الثبلث؛ تثمٌن وتنمٌة كفاءات المإسسات 
 

  االستعمال المشترك للوسائل اللوجستٌكٌة والموارد البشرٌة. 
 

 02131و 0210برنامج العمل لسنتً  -ج
 

، وإضافة إلى العملٌات االعتٌادٌة للتكوٌن والدراسات 2013و 2012بالنسبة لسنتً 

ٌتوقع المعهد الوطنً للتهٌئة والتعمٌر إنجاز  والبحوث والنشر وتنظٌم التظاهرات العلمٌة،
  العملٌات التالٌة:

 
 :األساسًالتكوٌن  

 

 ؛مواصلة األنشطة البٌداؼوجٌة للمإسسة 
 

 مواصلة سنلك الندكتوراه فنً "التعمٌنر والحكامنة الحضنرٌة والمجناالت الترابٌنة" 
 ؛2013من ٌناٌر  ابتداءعبر تسجٌل الفوج الثالث 

 

 ؛المهنٌة المعتمدةالشروع فً تلقٌن التكوٌنات  
 

تفعٌل مضامٌن االتفاقٌة اإلطنار منع المدرسنة الوطنٌنة للهندسنة المعمارٌنة، حنول  
 والتعمٌر والهندسة المعمارٌة.تهٌئة المجال الترابً خاص بإحداث قطب للكفاءة 

 

 التكوٌن المستمر: 
 

لفائننندة أطنننر ومسنننإولً  واسنننتكمال الخبنننرةمواصنننلة بنننرامج التكنننوٌن المسنننتمر  
 ؛الوزارة

 

 ران بؤكادٌر؛ممجموعة العلتكوٌن المستمر لفائدة أطر تنظٌم دورة ل 
 

 المفتقنرة إلنىحنول حكامنة التعمٌنر وهٌكلنة األحٌناء لتكوٌن المستمر تنظٌم دورة ل 
 ؛ التجهٌز لفائدة أطر الوكالة الحضرٌة للصوٌرة

 

الجدٌندة للمواكبنة االجتماعٌنة حول المقاربنة والممارسنات للتكوٌن  مشروع إنجاز 
   للعمبلت التً تقوم بها مجموعة العمران.

 

 المعهد الملكً لتكوٌن األطر  6.4.0.1.0
 

فً مجال الشباب والنهوض بشإون  تكوٌن األطر طراألالمعهد الملكً لتكوٌن  ٌتولى
 المرأة وحماٌة الطفولة والرٌاضة باإلضافة إلى المشاركة فً حمبلت محاربة األمٌة.

 

موالي  بالرباط ومركزٌعقوب المنصور مراكز التكوٌن تدبٌر بالمعهد  هذاوٌقوم 
 سرٌرا. 320التً تصل قدرتها االستعابٌة إلى  رشٌد للرٌاضة
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 بما ٌلً: 2011-2009الُمنجزة خبلل الفترة تتعلق أهم العملٌات 

 

 ؛الوسائل اللوجستٌكٌة للتسٌٌرتجدٌد و التحتٌة تؤهٌل البنٌات 
 

إنجاز أشؽال تهٌئة وتجهٌز أجنحة اإلقامة والمطعم، وكذا الجناح الصحً وقاعة  
شبكات الصرؾ الصحً األشؽال المتعلقة بوألعاب القوى  ومضمارالمإتمرات 
 ؛التابعة لمركز موالي رشٌد واإلنارة

 

تجدٌد معدات المطبخ واعتماد نظام الخدمة الشخصٌة من أجل تحسٌن الخدمات  
 المقدمة من طرؾ المطعم؛

 

قرات التقنٌة إصبلح وتحدٌث المراكز التابعة للمعهد عبر إنجاز أشؽال التهٌئة للم 
 والبناٌات اإلدارٌة.

 

 المقدمة إلى تجدٌد البنٌات وتحسٌن الخدمات 2013 لسنةد هالمع برنامج عمل ٌهدؾ

هذا  وٌتمحورتربوي والرٌاضً. -بؽٌة مبلءمة تدبٌره مع محٌطه الجامعً والسوسٌو
 العملٌات التالٌة: حول البرنامج أساسا

 

 إحداث ماستر متخصص فً التدبٌر الرٌاضً؛ 
 

 استكمال أشؽال تؤهٌل البنٌات الخاصة بالمعهد؛ 
 

طر فً مجال تربٌة األطفال بالٌوسفٌة من أجل تمكٌنه من تؤهٌل مركز تكوٌن األ 
 استقبال البعثات والتظاهرات التربوٌة؛

 

 إصبلح مسابح المساحات الخضراء التابعة لمركز موالي رشٌد؛ 
 

إعادة تهٌئة مركز ٌعقوب المنصور خاصة فً ما ٌخص بناء مدرج وقاعتٌن  
 ئلٌواء واألقسام والمطعم.متعددتً االختصاص وكذا تؤهٌل األجنحة المخصصة ل

 

 ةـالمعهد العالً للدراسات البحرٌ 7.4.0.1.0
 

 بالمهام األساسٌة التالٌة: ، التابع لوزارة التجهٌز والنقل،ٌقوم هذا المعهد
 

مختلؾ فروع النشاط  الموجهة للعمل فًعالً لتكوٌن األطر التعلٌم توفٌر ال 
 البحري؛

 

 التكوٌن البحري؛ب المتعلقةإنجاز الدراسات واألبحاث  
 

 بقطاع المبلحة والفاعلٌن العاملٌنلفائدة  الخبرة استكمالوالتكوٌن المستمر  توفٌر 
 ة.البحرٌ
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الطلبة المسجلٌن مإشرات عمل هذا المرفق المرتبطة بؤعداد  ٌقدم الجدول التالً
 الموسمٌن األخٌرٌن.هذا المعهد خبلل وخرٌجً 
 

 المجموع 1020-1022 1020/1009 الموسم

 321 125 196 عدد المسجلٌن

 151 83 68 عدد الخرجٌن

 
بطنجاز  2011و 2010سنتً لتؤهٌل مختلؾ بنٌاته التحتٌة، قام المعهد خبلل  و

 العملٌات التالٌة:
 

 إنجاز أشؽال تهٌئة المقرات اإلدارٌة؛ 
 

 معهد ؛التابع للمسبح التهٌئة  
 

منع تسرب الماء اإلصبلح و إصبلح قنوات الماء الخاصة بالمعهد وإنجاز أشؽال 
 حفر وتجهٌز بئر؛و الخاصة بالمختبر البحري

 

 اقتناء المعدات المعلوماتٌة وتجهٌز المكاتب والمطبخ؛ 
 

 .والحوض وأجنحة النوم إنجاز أشؽال تهٌئة المدرج 
 

إصبلح النظام الخاص  نصٌن حولطعداد مشروعً ، قام المعهد بناحٌة أخرىمن 
 خدمات.أثمنة ال دبالمعهد وتحدٌ
 
 إنجاز العملٌات التالٌة: 2013و 2012لسنتً برنامج عمل المعهد  ٌرومو

 

 ؛المعدات المعلومٌاتٌةحظٌرة مواصلة تؤهٌل  
 

 إنجاز أشؽال تهٌئة المبانً اإلدارٌة والبٌداؼوجٌة؛ 
 

 ؛ةواإللكترونٌ ةوماتٌكٌتاألو اتالخاصة بالمختبر اقتناء المعدات الدٌداكتٌة 
 

 لبناء قاعة للمإتمرات المخصصة بالحصصانطبلق طلب العروض المتعلق  
 ملحقاتها؛و

 

 آلٌة للتدرب؛ اقتناء 
 

 إنجاز أشؽال اإلنارة الخارجٌة وتعزٌز البنٌات الرٌاضٌة؛ 

 

 لمدرج.باالخاصة شؽال األإنجاز  
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  المستمرمصلحة التكوٌن  8.4.0.1.0
 

 لوزارة التجهٌز والنقل بالمهام التالٌة: تقوم مصلحة التكوٌن المستمر التابعة
 

 توفٌر وتحمل نفقات التسٌٌر الٌومٌة لمركز استقبال المإتمرات؛ 
 

 صٌانة الممتلكات التابعة للمركز وتنمٌتها. 
 

التكوٌن المستمر بطنجاز عملٌات  قامت مصلحة ،2011و 2010سنتً  خبلل

ومشارٌع تهدؾ إلى تحسٌن الخدمات المقدمة للمرتفقٌن. وٌتعلق األمر أساسا بطصبلح 
   البناٌات.
 

 بما ٌلً: 2013و 2012تتعلق أهم المشارٌع الُمزمع إنجازها خبلل سنتً 
 

 صٌانة الفضاءات الخضراء؛ 
 

 إعادة بناء السور المحٌط بمركز االستقبال؛ 
 

لتشخٌص وتتبع أشؽال إنجاز نظام تكٌٌؾ قاعة المدرج التابعة إنجاز دراسة  
 للمركز؛

 

 استبلم وتركٌب نظام التكٌٌؾ الخاص بقاعة المدرج؛ 
 

وإنجاز  "ألحاج"دراسة وتشخٌص المنظومة الصوتٌة والسمعٌة البصرٌة لقاعة  
 الحل الذي تقترحه الدراسة؛ 

 

 تمرات.أشؽال تهٌئة مقرات مركز استقبال المإ 
  

 الطرق  صٌانةو مصلحة التكوٌن على اآللٌات .9121.1.1
 

تقدٌم خدمات التكوٌن وإعادة ب ،وزارة التجهٌز والنقلل التابعة هذه المصلحة تتكلؾ
 صٌانةو السٌاقةاألعوان والتقنٌٌن واإلدارٌٌن خاصة فً مجاالت التكوٌن واستكمال خبرة 

 .وصٌانة وتوسٌع الشبكة الطرقٌةإصبلح كذا و األشؽال العمومٌة آلٌات
 

متدربا )من بٌنهم  2.631 بتكوٌن 2011-2010وقد قام هذا المرفق خبلل الفترة 

متدربٌن أجانب من البلدان اإلفرٌقٌة الناطقة بالفرنسٌة( فً تقنٌات صٌانة الطرق بنسبة 
 .%27 كذا سٌاقة اآللٌات بنسبةو %5تسٌٌر المخزون بنسبة و %8المٌكانٌك بنسبة و 60%

 وٌقدم الجدول التالً توزٌع أعداد المستفٌدٌن حسب مجال التكوٌن كما ٌلً:
 

 سٌاقة اآللٌات التدبٌر المٌكانٌك إصالح الطرق السنوات 

1020 102 001 02 370 
1022 841 80 001 340 

 720 247 108 2566 المجموع
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 ما ٌلً: الخصوصعلى وجه نذكر  الفترةنفس خبلل من بٌن العملٌات المنجزة 
 

  ؛جرد حاجٌات التكوٌن للزبناء المفترضٌن 
 

المقاوالت و الشبه عمومٌةو توزٌع برامج التكوٌن لدى مختلؾ الهٌئات العمومٌة 
 الخاصة؛

 

 بؤنشطتها؛و تطوٌر العملٌات الخاصة بالتسوٌق للتعرٌؾ بالمصلحة 
 

 تحسٌن ظروؾ إقامة المتدربٌن.  
 

 بترشٌد النفقات فٌما ٌلً:كما تتمثل العملٌات الخاصة 
 

التؽٌٌر المحتمل و التحقق من التجهٌزات الخاصة بشبكة الماء الصالح للشرب 
 لؤلنابٌب المعطلة؛

 

 الكهرباء؛و الماءو مراقبة إستعمال الهاتؾو تقلٌص 
 

 عقلنة استهبلك الوقود.و العرباتو صٌانة اآللٌات 
 

حول العملٌات  2013و 2012هذا، وٌتمحور برنامج عمل هذا المرفق برسم سنتً 

 التالٌة:
 

 المتحركةأنظمة معلوماتٌة لتسٌٌر التكوٌن والداخلٌة وحظٌرة المعدات  ةإنجاز ثبلث 
 ؛المخزنو
 

المعدات و إعادة توجٌهها إلى مصلحة اللوجستٌكإصبلح المعدات المعطلة من أجل  
 المحدثة حدٌثا؛

 

 ؛2012لفائدة الداخلٌة برسم سنة  أسرةأؼطٌة و كراسًو ائدواقتناء م 
 

 ؛2013اقتناء آلٌات للتدرب على تسوٌة األرض برسم سنة  
 

 إصبلح المعدات المتحركة )آلٌات وشاحنات(.و صٌانة 
 

 المدرسة الوطنٌة لإلدارة .12.41.1.1
 

بالمهام ، بالوظٌفة العمومٌةالمدرسة الوطنٌة لئلدارة، التابعة للقطاع المكلؾ  تقوم
 التالٌة: األساسٌة
 

السلك العالً للتدبٌر اإلداري وٌتم  :ٌنقسم إلى سلكٌنالذي توفٌر التكوٌن األساسً  
شهرا من  28داري وٌتطلب والسلك العادي للتدبٌر اإل ،شهرا 24على مدى 

 ؛الدراسة
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ضمان التكوٌن المستمر لفائدة اإلدارات العمومٌة والمإسسات العمومٌة والجماعات  
 طار التعاون الدولً الثنائً والمتعدد األطراؾ؛المحلٌة وكذا فً إ

 

 القٌام بخبرات وتقدٌم استشارات فً مجال التدبٌر اإلداري؛ 
 

مجهودات تحدٌث اإلدارة العمومٌة التً انخرطت فٌها الوزارة  المساهمة فً 
 الوصٌة.

 

 كما ٌلً: 2011و 2010وٌمكن تقدٌم أهم إنجازات المدرسة خبلل سنتً 
 

% قادمون من دول عربٌة 20تلمٌذا منهم  759توفٌر تكوٌن أساسً لفائدة  
 2010وٌبٌن الجدول التالً توزٌع أعداد المستفٌدٌن برسم سنتً  وأفرٌقٌة.

 :2011و
 

 

 السنوات
 

 أعداد الخرٌجٌن أعداد المستفٌدٌن من التكوٌن
السلك العالً 

 للتدبٌر اإلداري

السلك العادي 

 للتدبٌر اإلداري
 المجموع

السلك العالً 

 للتدبٌر اإلداري

السلك العادي 

 للتدبٌر اإلداري
 المجموع

1020 80 021 378 42 82 219 
1022 10 028 382 08 024 241 

 
 من مختلؾ اإلدارات ؛ أطر 4.804دورة للتكوٌن المستمر لفائدة  201تنظٌم  

 

 الطلبة؛أٌام دراسٌة وتدرٌبات لفائدة و تنظٌم دورة للمإتمرات، 
 

 تنظٌم عدة تظاهرات علمٌة واجتماعات للخبراء ولقاءات وندوات وموائد مستدٌرة؛  
 

تعزٌز الشراكة واإلشعاع الدولً للمدرسة الوطنٌة لئلدارة من خبلل المشاركة فً  
 ؛كذا استقبال عدة مندوبٌات من الدول اإلفرٌقٌةو أنشطة عدة منظمات دولٌة

جٌة لهذه المدرسة بؽرض الرفع من مهنٌة التكوٌن تعزٌز وتجدٌد الوسائل البٌداؼو 
 والبحث التطبٌقً.

 

المعهد العالً و كما تجدر اإلشارة إلى أن مشروع دمج المدرسة الوطنٌة لئلدارة 
هذا من و لئلدارة هو فً طور الدراسة من طرؾ لجنة مكونة لدى رئٌس الحكومة،

إسسة عمومٌة للتكوٌن أجل إعداد مشروع قانون لتحوٌل هاتٌن المإسستٌن إلى م
 .اإلداري

 

إلى إنجاز العملٌات  2013و 2012هذا، وٌهدؾ برنامج عمل المدرسة برسم سنتً 

 األساسٌة التالٌة:
 

 طالب سنوٌا بالسلكٌن العادي والعالً للتدبٌر اإلداري؛ 400مواصلة تكوٌن حوالً  
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 ؛مرشح 1.500لفائدة  تنظٌم مبارتٌن لولوج المدرسة الوطنٌة لئلدارة 
 

الشبه و تنظٌم دورات تكوٌنٌة مستمرة لفائدة مجموعة من اإلدارات العمومٌة 
 المإسسات العمومٌة؛و العمومٌة

 

مواصلة مجهودات تجهٌز المدرسة الوطنٌة لئلدارة بالوسائل التعلٌمٌة والمعلوماتٌة  
 والسمعٌة البصرٌة؛

 

الجمعٌات والهٌئات الدولٌة و المإسساتو المدارس تعزٌز عبلقات التعاون مع 
 العمومً؛ التدبٌرو اإلداري التكوٌنالعاملة فً مجال 

 

المساهمة فً أورا  تحدٌث اإلدارة العمومٌة تحت إشراؾ الوزارة الوصٌة من  
 خبلل تنظٌم دورات تكوٌنٌة منتظمة وفق مواضٌع مختلفة؛

 

ن ومقرات مواصلة تهٌئة وإصبلح وصٌانة الفضاءات والمبانً وقاعات التكوٌ 
 المدرسة.

 

 مدٌرٌة تأهٌل األطر اإلدارٌة والتقنٌة .11121.1.1
 

مرفقا مسٌرا التابعة لوزارة الداخلٌة تؤهٌل األطر اإلدارٌة والتقنٌة تعتبر مدٌرٌة 
بهدؾ  2009بصورة مستقلة، وقد استفادت من هذا النظام بموجب قانون المالٌة لسنة 

 المحلٌة وتثمٌن مواردها البشرٌة وتنمٌة كفاءاتها.مواكبة ومساندة ومساعدة الجماعات 
 

باإلضافة إلى المهام المنوطة هذا، وقد تم توسٌع مجال تدخل هذه المدٌرٌة لٌشمل، 
 الخدمات األساسٌة التالٌة:بها، 

 
توفٌر التكوٌن، وإعادة التكوٌن وتحسٌن قدرات األطر اإلدارٌة والتقنٌة التابعة  

 لوزارة الداخلٌة؛
 

 تكوٌن المنتخبٌن فً مجال اإلدارة؛ و إعبلم 
 

القٌام بمهام هندسة التكوٌن خاصة عبر تحدٌد حاجٌات التكوٌن وتركٌب البرامج  
 .والتتبع والتقٌٌم واالفتحاص

 

 من أجل القٌام بمهامها، تتوفر المدٌرٌة على البنٌات التالٌة:
 

وفاس ومكناس مراكز للتكوٌن اإلداري متواجدة بمدن الحسٌمة والدارالبٌضاء  7 

 ووجدة والرباط والسطات؛
 

معاهد للتكوٌن التقنً متواجدة بكل من الدارالبٌضاء وإموزار كندر ومراك   5 

 ووجدة وسبل.
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، تتمحور أهم األورا  2015-2011لفترة لانطبلقا من المخطط اإلستراتٌجً 

 المفتوحة من طرؾ هذه المدٌرٌة حول ما ٌلً:
 

 ؛2011الدستور الجدٌد لسنة  مضامٌن توعٌة الجماعات المحلٌة حول 
 

 مواكبة ور  الجهوٌة والبلتمركز وكذا تؤهٌل اإلدارة المحلٌة؛ 
 

اعتماد مشروع إحداث المعهد العالً للجماعات المحلٌة واألكادٌمٌة اإلفرٌقٌة  
 للجماعات المحلٌة؛

 

 طراألمسٌرٌن والمحلٌٌن والمنتخبٌن الدارٌٌن واإلتطوٌر عرض التكوٌن لفائدة  
 .عواناألو
 

 2010تمكنت المدٌرٌة خبلل سنتً  ،وبصفتها مرفق دولة مسٌر بصورة مستقلة
من تحقٌق برامج مهمة للتكوٌن، وذلك لفائدة منتخبٌن محلٌٌن وموظفٌن بالجماعات  2011و

 المحلٌة. وٌتعلق األمر أساسا بالمبادرات التالٌة:
 

بمعهد تكوٌن تهٌئة المشاهد الطبٌعٌة  فً مجال اتقنٌ 40 تتؤلؾ منتكوٌن دفعة أولى  
 ؛مستقببل نفس التكوٌن لبلستفادة من امرشح 50 سٌتم استقبال. والتقنٌٌن بسبل

 

 لحالة المدنٌة ودفعة أولى من المساعدٌن القضائٌٌن؛امفتشً من تكوٌن دفعة جدٌدة  
 

شبكة للنساء المنتخبات على المستوى المحلً بطفرٌقٌا وكذا إعداد  ثدعم إحدا 
 برنامج عملها وخارطة طرٌقها.

 

 و تطوٌرالتكوٌن والتوعٌة وتعزٌز القدرات وٌلخص الجدول أدناه، عملٌات 
 :2011 ٌونٌوو 2010المنجزة خبلل سنة المإهبلت 

 

 السنوات عدد العملٌات  نعدد المستفٌدٌ ػذد أَبو انخكىٍَ

11 444 19 420 696 2212 

1 824 10 923 331 2211 

 المجموع 227 1 343 30 268 13

 

بتطوٌر خارطة طرٌقها لمواكبة ور   2012قامت المدٌرٌة خبلل سنة هذا، و 

الجهوٌة المتقدمة، وذلك موازاة مع األنشطة المبرمجة خبلل هذه السنة. وٌتعلق 
 األمر خصوصا بالعملٌات التالٌة:

 

(. وفً هذا 2015-2011للتكوٌن )قائمة إعداد برامج جهوٌة لتنمٌة المإهبلت عبر  
شخص،  78.000عملٌة لفائدة  3.481اإلطار، تم تحدٌد حاجٌات التكوٌن فً 

 ؛ملٌون درهم 175,95بكلفة تقدر بحوالً 
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عملٌة أولوٌة مدرجة فً إطار برنامج تنمٌة مإهبلت الكتاب العامون  32إنجاز  

 ؛للجماعات
 

 اإطار 5.542تفعٌل برنامج تكوٌن ٌهدؾ إلى مواكبة وتسهٌل عملٌة إدماج حوالً  
 فً وسطهم المهنً؛و وظفوا حدٌثا بالجماعات المحلٌة اوعون

 

مواصلة البرنامج الوطنً للحالة المدنٌة لفائدة موظفً مكاتب الحالة المدنٌة. إلى  
موظؾ بالحالة المدنٌة على المستوى الوطنً، تم  12.000، ومن بٌن 2012ؼاٌة 
سٌستفٌدون من عملٌة  اإقلٌمو عمالة 69منهم على مستوى موظفا  8.713تحدٌد 
 ٌد الدراسة.قتوجد  اإقلٌمو عمالة 11علما أن  ،التكوٌن

 

، على المستوى المحلً. كما 2011مواصلة برنامج محاربة األمٌة الذي بدأ سنة  

تجدر اإلشارة إلى أن العدد اإلجمالً لؤلعوان الذٌن تم إحصائهم لمتابعة الدروس 
 فً عملٌات تكوٌن المكونٌن؛ امشارك 252عون، مقابل  11.000ٌبلػ 
 

 لمنتخبات على المستوى المحلً.مواصلة برنامج التكوٌن لصالح النساء ا 
 

فً إطار مواكبة ور  إنجاز الجهوٌة المتقدمة، تعتزم المدٌرٌة تقدٌم و هذا، 
هدؾ إلى تؤهٌل إدارات الجماعات المحلٌة. وسٌركز هذا تمشروع خارطة طرٌق 

المشروع على الحكامة فً تدبٌر الموارد البشرٌة والتكوٌن وتحفٌز التكافإ وكذا 
باإلضافة إلى تعاقد الدولة مع الجهة ومعاٌٌر التمٌز والجودة التً نوع، المقاربة 

 سٌتم اعتمادها.
 

 اإلداري  القسم .10121.1.1
 

ٌستجٌب إحداث المرفق المسمى "القسم اإلداري" التابع لوزارة االقتصاد والمالٌة 
كفاءة المالٌة وتؤهٌل و االقتصاد أساسا ألهداؾ الرفع من مهنٌة التكوٌن داخل وزارة

وٌتكلؾ هذا  .اإلصبلحات المعتمدة بالوزارةوالمواكبة على مستوى التكوٌن و موظفٌها
 المرفق على الخصوص بالمهام التالٌة:

 

 إعداد وتفعٌل برامج وعملٌات التكوٌن لفائدة موظفً وزارة االقتصاد والمالٌة؛ 
 

 ؛مواكبة عملٌات التكوٌن الخاصة بمدٌرٌات هذا القطاع 
  

 عملٌات التكوٌن لدعم اإلصبلحات المعتمدة بالوزارة؛برامج وإعداد وتفعٌل  
 

 تفعٌل برامج اإلدماج لفائدة الموظفٌن الجدد بهذا القطاع؛ 
 

 .تشجٌع عملٌات الشراكة على الصعٌدٌن الوطنً والدولً 
 

وٌتجلى المجهود المبذول فً تحسٌن جودة الخدمة المقدمة من طرؾ هذا المرفق من 
 العملٌات التالٌة:خبلل 
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 4جهد استثماري فً التجهٌزات، خاصة الوسائل التعلٌمٌة واللوجستٌكٌة، مع تهٌئة  

 ؛قاعات موجهة للتكوٌن
 

وضع جهاز لتؤطٌر مجموع عملٌات التكوٌن التً تم تحدٌدها فً إطار النفقات على  
 المدى المتوسط؛

 

 المستفٌدة. تالجهابرمجة جٌدة وتتبع دورات التكوٌن وذلك بتوافق مع  
 

الشراكة، استطاع هذا المرفق إنجاز العملٌات من جهة أخرى، وفً إطار التعاون وو
 التالٌة:
 

فرنسا بالتوقٌع على اتفاقٌة شراكة مع معهد التدبٌر العمومً والتنمٌة االقتصادٌة  
تطوٌر تبادل الخبرات والمعرفة فً مجال التنظٌم وتسٌٌر هٌاكل التكوٌن  من أجل
 سة التكوٌن؛وكذا هند

 

تنظٌم سلك للدراسات العلٌا فً التنمٌة االقتصادٌة و مشاركة معهد المالٌة فً إعداد 
ذلك فً إطار شراكة مع معهد و (،CHEDE-MEDالبحر األبٌض المتوسط ) –

المدرسة العلٌا لئلقتصاد والمالٌة و ، بفرنسا التدبٌر العمومً والتنمٌة االقتصادٌة
 المالٌة بلبنان ومعهد المالٌة بطسبانٌا.معهد و ، ابطٌطالٌ

 

عملٌة للتكوٌن. وتهم هذه  41، قام هذا القسم بتفعٌل حوالً 2012خبلل سنة 

 :العملٌات المواضٌع التالٌة
 

 ؛ المالٌة الدولٌة 
 

 الحكامة الجٌدة بالقطاع العمومً؛ 
 

 تدبٌر الجودة؛ 
 

 إشكالٌة تسجٌل العقار؛ 
 

 قانون األعمال؛ 
 

 اسً والنموذجً؛اإلقتصاد القٌ 
 

 القرار؛ آلٌات اتخاذو األداءو القٌادةمإشرات  
 

 ؾ والتدبٌر اإللكترونً للمعلومات.ٌاألرش 
 

عملٌة، تهم أساسا المواضٌع  14، إلى 2013وتصل العملٌات المبرمجة خبلل سنة 

 التالٌة:
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 ؛المحاسبة التحلٌلٌة 
 

 المحاسبة العامة؛ 
 

 ؛الموحدةالمحاسبة  
 

 التواصل الكتابً؛ 
 

 مراقبة التدبٌر فً القطاع العمومً؛ 
 

 تؤوٌل النصوص القانونٌة؛و مناهج للتحرٌرو مبادئ 
 

 التحكٌم والوساطة وطرٌقة تسوٌة النزاعات. 

 
 قسم إستراتٌجٌات التكوٌن .13121.1.1

 

المهام األساسٌة ب، التابع لوزارة التربٌة الوطنٌة قسم إستراتٌجٌات التكوٌن، ٌقوم
 التالٌة:

 

 التكوٌن المستمر ودورات استكمال الخبرة لفائدة موظفً الوزارة والخواص؛توفٌر  
 

 تنظٌم تظاهرات تتعلق بمجال أنشطة الوزارة؛ 
 

واختبار كفاءاتهم  عرفتهمتقدٌم خدمات تمكن المتدربٌن الخارجٌٌن من استكمال م 
 ؛المهنٌةو التقنٌة

 

دعم ومواكبة اإلدارات العمومٌة والمنشآت الستشارات والاب تفعٌل العملٌات المتعلقة 
 العامة والجماعات المحلٌة وهٌئات أخرى فً المجاالت المتعلقة بالتربٌة والتعلٌم؛ 

 

توفٌر خدمات اإلقامة والمطعم لفائدة المشاركٌن فً التظاهرات التربوٌة والعلمٌة  
 ؛والثقافٌة واالجتماعٌة

 

 معدات.نشر وبٌع الوثائق وكذا كراء المقرات وال 
 

مشارك فً الملتقٌات ومتدرب  30.000هذا، وٌستقبل المرفق سنوٌا أزٌد من 
قاعات صؽٌرة  6ؼرفة ومدرجا وقاعتٌن كبٌرتٌن و 73المنظمة داخل بنٌاته المشكلة من 
 شخصا. 250ومطعم بقدرة استٌعابٌة تصل إلى 

 

تقبال أكثر اسو من التكوٌن أٌام 705بطنجاز  2011المرفق خبلل سنة هذا وقد قام 
متدربا استفادوا من اإلقامة. ومن أجل تحسٌس جمٌع  15.852متدرب منهم  30.000من 

 اجدٌد اموظفٌه بالمسإولٌة وتحسٌن مردودٌتهم وكذا جودة خدماته، اعتمد هذا القسم تنظٌم
   له.
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 إنجاز العملٌات التالٌة: 2013و 2012برنامج عمله لسنتً من خبلل ٌعتزم المرفق و
  
 قاعات؛ 8وأجهزة التلفاز فً  تركٌب المعدات الصوتٌةمواصلة  

 

 ؛والكهرباء والزجاج بالترصٌص تهٌئة الطابق السفلً وصٌانة الشبكات الخاصة  
 

 .صباؼة الؽرؾ والقاعات وتجدٌد أؼطٌة الؽرؾ 
 

 المعهد الوطنً لإلدارة الصحٌة .14121.1.1
 

مهام األساسٌة بؤداء ال وزارة الصحةالتابع لالمعهد الوطنً لئلدارة الصحٌة  ٌقوم
 :التالٌة
 

فً  التابعة لهٌئات عامة وخاصة الطبٌة وؼٌر الطبٌة العلٌا تكوٌن األطرضمان  
 مجاالت اإلدارة الصحٌة والصحة العمومٌة؛

 

 تنظٌم دورات للتكوٌن المستمر لفائدة مهنًٌ قطاع الصحة؛ 
 

الصحٌة ونشر المعطٌات المساهمة فً إنجاز دراسات وبحوث حول األنظمة  
 المتعلقة بهذا المجال.

 

حول إنجاز العملٌات  2012و 2011 تًوقد تمحورت أنشطة هذا المعهد خبلل سن
ب من االستفادة من برنامج التكوٌن بلط 105المتعلقة أساسا بالتكوٌن األساسً حٌث تمكن 

 األساسً المنظم من طرؾ هذا المعهد.
 
جدر اإلشارة إلى أن المعهد قد واصل مجهوداته فٌما ٌخص التكوٌن المستمر، تو

لوزارة الصحة فً مجال التكوٌن المستمر لمهنًٌ  2012-2008لمواكبة تفعٌل استراتٌجٌة 
خبلل  اإطار 726الصحة، خاصة فً مٌدان تدبٌر الصحة العمومٌة، كما تم تكوٌن حوالً 

 .2011سنة  و 2009سنة الفترة الممتدة ما بٌن 

 
اإلشارة، إلى أن المعهد قد أعطى انطبلقة نشاطه األول للتكوٌن عن بعد كما تجدر 

، مع إحداث لجنة للتتبع وإسم المجال بؽٌة ضمان الولوج عن بعد لهذا النوع من 2010سنة 
 مشاركا مكونا من مهنًٌ الصحة من مختلؾ التخصصات.  30هذا التكوٌن قد هم و التكوٌن.

 
الشروع فً ، فٌعتزم المعهد 2013و 2012تً أما فٌما ٌخص برنامج العمل لسن

تكوٌن الدفعة الثالثة عشر لسلك الماستر لثبلث تخصصات، وتحسٌن وثٌرة تفعٌل برنامج 
 مسإوال 1.376للتكوٌن لفائدة  أٌام 209التكوٌن المستمر لوزارة الصحة، عبر تنظٌم 

لصحٌة والرفع من وبدء األبحاث حول األنظمة اعن بعد ، وتعزٌز أنشطة التعلٌم اوإطار
   الحظٌرة والسبلمة المعلوماتٌة. الداخلً والخارجً وكذا تعزٌز االتصال
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 مجال التربٌة الرٌاضٌة والتنشٌط الثقافً والمساعدة االجتماعٌة 3.1.0
 

مرفقا  14ٌبلػ عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً هذا المجال 
تتكلؾ باالستقبال مرافق  6و ة والتنشٌط الثقافًالرٌاضٌالتربٌة تقوم بؤدوار مرافق  8منها 

 والمساعدة االجتماعٌة.
 

 مرافق الدولة العاملة فً مجال التربٌة الرٌاضٌة والتنشٌط الثقافً 1.3.1.0
 

 تقوم بدور تلك التً السٌماو تعمل فً المجال االجتماعً ٌبلػ عدد المرافق التً
 : من بٌنها على الخصوص، مرافق 8التنشٌط الثقافً و التربٌة الرٌاضٌة

 

ٌتعلق األمر بالمركبات الرٌاضٌة و مرافق تابعة لوزارة الشباب والرٌاضة. 5 

 مركب فاسو محمد الخامس بالدار البٌضاءو األمٌر موالي عبد هللا بالرباط
 مجمع موالي رشٌد للشبابكذا و مراقبة المإسسات والقاعات الرٌاضٌة مصلحةو
 ؛الطفولة ببوزنٌقةو
 

 مرفق تابع لرئٌس الحكومة: الكولؾ الملكً دار السبلم؛ 
 

 .مرفق تابع لوزارة الثقافة: مطبعة دار المناهل 
 

المركب الرٌاضً األمٌر موالي عبد هللا بالرباط ومركب  1.1.3.1.0
  محمد الخامس بالدار البٌضاء ومركب فاس 

 

 المركباتالذي تتمتع به ، ومستقلةنظام مرفق الدولة المسٌر بصورة ٌهدؾ  
أقطابا للتفوق ذات طبٌعة تكوٌنٌة وتربوٌة تجمع بٌن المقاربة  إلى جعلها ،الرٌاضٌة

 تؤهٌل بنٌاتها.ولتسٌٌرها  وٌمكنها من استخبلص الموارد البلزمة ،الرٌاضٌة واالقتصادٌة
 

 تناط بهذه المركبات المهام األساسٌة التالٌة:
 

لنخبة الوطنٌة مع األخذ بعٌن ا لفائدة ذات مستوى عالً معدات رٌاضٌة توفٌر 
 ؛اإلكراهات التقنٌة والوظٌفٌة للممارسة الرٌاضٌة االعتبار

 

 ة على الصعٌدٌن الجهوي والوطنً؛ٌإنعا  األنشطة الرٌاض 
 

 جٌدة؛الظروؾ ال موسمٌة مع توفٌرالدائمة وال رٌاضٌةالتظاهرات ال احتضان 
 

 إلىعددها حالٌا  ٌصلللمدارس الرٌاضٌة والتً  تقنًال إحداث وتوفٌر التؤطٌر 
 على مختلؾ أنحاء المملكة؛ موزعةمدرسة  500

 

 .تنظٌم تظاهرات فنٌة وثقافٌة وسٌاسٌة 
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 500إنجاز أكثر من  2011و 2010 تًأنشطة هذه المركبات خبلل سنهمت 

 تظاهرة رٌاضٌة وثقافٌة وفنٌة.
 

أساسا بما  2013و 2012ضٌة برسم سنتً هذا، وٌتعلق برنامج عمل المركبات الرٌا

 ٌلً:
 

 المركب الرٌاضً األمٌر موالي عبد هللا بالرباط: 
 

 تهٌئة الولوج إلى الملعب األولمبً؛ 
 

 إعادة تهٌئة المراكز الصحٌة بالملعب األولمبً؛ 
 

تهٌئننننة وتجهٌننننز الفضنننناءات الرٌاضننننٌة لتقنننندٌم خنننندمات ذات جننننودة للنننننوادي  
 والمتفرجٌن؛

 

 األجهزة الكهربائٌة وشبكة الماء الصالح للشرب؛إصبلح و تؤهٌل 
 

 تهٌئة بناٌات المركب؛ 
 

 تجدٌد اإلضاءة الخارجٌة للمركب. 
 

 المركب الرٌاضً محمد الخامس بالدار البٌضاء: 
 

 ؛السباحةالمحطة التقنٌة لمعالجة مٌاه حوض تجدٌد  
 

 تجدٌد قنوات تزوٌد وإمداد أحواض السباحة بالمٌاه؛ 
 

القنوات الرئٌسٌة للتزود بالمٌاه الباردة والساخنة البلزمة لتسنٌٌر صٌانة واستبدال  
 المراكز الصحٌة للقاعة المؽطاة والمسبح األولمبً؛

 

 تجهٌز حوض اإلحماء بمزٌل رطوبة الهواء ؛ 
 

 إصبلح وإعادة تشؽٌل المحطات الهوائٌة للقاعة المؽطاة؛ 
 

 معداته الرٌاضٌة؛بناء مسبح بالقاعدة البحرٌة للمحمدٌة مع تهٌئة  
 

تٌن منع اداخل وبمحٌط القاعتٌن المؽطالإصبلح وإعادة تشؽٌل كامٌرات المراقبة ب 
 تمدٌد أنظمة تشؽٌلها.

 

 المركب الرٌاضً بفاس: 
 

عشب المبلعب منن أجنل المحافظنة علنى جودتهنا وتعزٌنز شنروط سنبلمة صٌانة  
 ؛المتفرجٌن والبلعبٌن
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بعملٌات التؤطٌر الطبنً والوقاٌنة ومكافحنة للقٌام تفعٌل المركز الطبً والرٌاضً  
 ؛المنشطات بالنسبة لرٌاضًٌ جهة فاس بولمان

 

 الشطرنج؛ والجمباز و بناء مدارس لكرة القدم واألٌكٌدو 
 

 ؛تدبٌر المركز الترفٌهً تفوٌض  
 

 العشب االصطناعً؛على رٌب ابناء ملعب للتد 
 

 ؛تركٌب اللوحات الشمسٌة على إطار معدنً 
 

 الشراكة مع الحركة الرٌاضٌة الجهوٌة.تشجٌع  

  

 مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرٌاضٌة  0.1.3.1.0
 

تتجلى المهمة األساسٌة لهذا المرفق التابع لوزارة الشباب والرٌاضة فً توسٌع قاعدة 
ممارسً رٌاضة السباحة خاصة لدى الفئات الشابة وتنمٌة التموٌل الذاتً لؤلنشطة المرتبطة 

مسابح مؽطاة بكل من فاس ومراك   6قوم هذا المرفق بتدبٌر ٌالنوع من الرٌاضة. و بهذا

 والقنٌطرة وتطوان والجدٌدة ووجدة.
 

 6.944وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المستفٌدٌن من هذه المسابح ارتفع لٌصل إلى 
 .2010سنة منخرطا  5.812مقابل  2011منخرطا سنة 

 

 :ما ٌلًأساسا  2011سنة  وقد همت العملٌات المنجزة برسم
 

 ؛صٌانة التجهٌزات التقنٌةتجدٌد و 
 

 شة بوجدة؛ائبناء واجهة مسبح اللة ع 
 

 تؤهٌل البنٌات التحتٌة التابعة للمرفق؛ 
 

 شراء معدات رٌاضٌة. 
        

إلى  2013و 2012من ناحٌة أخرى، ٌهدؾ برنامج عمل هذا المرفق برسم سنتً 

 إنجاز العملٌات األساسٌة التالٌة:
 

 مسابح الستة؛بناء مقاصؾ لل 
 

 ربعة مسابح؛ألإنجاز أشؽال حفر آبار  
 

 مراقبة جودة مٌاه المسابح؛و صٌانة 
 

 بناء واجهة مسبح فاس؛ 
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 ات التكوٌن المستمر لفائدة األطر اإلدارٌة والمإطرٌن الرٌاضٌٌن.تنظٌم دور 
 

 والطفولة ببوزنٌقة  للشبابمجمع موالي رشٌد  3.1.3.1.0
 

ٌتمتع هذا المركب التابع لوزارة الشباب والرٌاضة بصفة مرفق للدولة مسٌر بصورة 
 األمر تعلقٌو ،وٌقوم أساسا باستقبال أنشطة الشباب واألطفال .2001مستقلة منذ سنة 

 خصوصا بما ٌلً:
 
ٌن واألنشطة الملتقٌات والمخٌمات والندوات باإلضافة إلى دورات التكو احتضان 

 ؛والرٌاضٌة التربوٌة والثقافٌة
 

الجمعٌات والهٌئات والمإسسات العاملة فً مجال الشباب والطفولة وكذا  استقبال  
 ؛الخواص والعائبلت الراؼبة فً التخٌٌم والسٌاحة

 

 فدرالٌات النوادي الرٌاضٌة؛ تجمعاتاستقبال  
 

 الخاصة.و احتضان دورات التكوٌن واجتماعات الهٌئات العمومٌة 
 

لفائدة  ةوثقافٌ ةرٌاضٌ ةنشطأ 304حوالً  ، استقبل المركب2011برسم سنة 
 .اشخص 15.140
  

 2011و 2010لمنجزة من طرؾ هذا المرفق برسم سنتً تتلخص أهم العملٌات ا

 :ٌلً فٌما
 

: جمعٌات الشباب والرٌاضة وهٌئات  نالمستفٌدٌوتوزٌع الوجبات لفائدة  إعداد 
 ؛وطنٌة ودولٌة...

 

 تهٌئة جمٌع البناٌات واإلقامات السٌاحٌة؛ 
 

 شراء معدات سمعٌة بصرٌة لقاعة المإتمرات؛ 
  

 شراء أجهزة التلفزٌون والثبلجات لئلقامات السٌاحٌة واإلستدٌوهات؛ 
 

 صٌانة المسبحٌن. 
 

 ما ٌلً: 2013و 2012وٌتضمن برنامج عمل هذا المركب برسم سنتً   
 

 ه األمطار وتوسٌعها حسب الحاجة؛تؽٌٌر قنوات المٌاه العادمة ومٌا 
 

 استبدال سخانات الماء الكهربائٌة بالطاقة الشمسٌة؛ 
 

 ؛بئر أو اثنٌن لسقً المساحات الخضراءحفر  
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تعزٌز التدابٌر األمنٌة والوقاٌة من المخاطر خاصة تلك المتعلقة بخزانات الؽاز  
 المخصصة للمطابخ.

 

 مطبعة دار المناهل 4.1.3.1.0
  
التابعة لوزارة الثقافة على نظام مرفق دولة مسٌر بصورة  دار المناهلتتوفر مطبعة 

 مواكبةكذا و ،النشر والكتاب قطاع دعمل موارد ذاتٌة استخبلصٌمكنها من  مما ،مستقلة
 ٌقوم هذا المرفق بالمهام األساسٌة التالٌة: .التطور الذي ٌعرفه القطاع

 

 الثقافة؛طبع منشورات ودورٌات وزارة  
 

 ؛واإلدارٌةإنجاز أعمال الطبع المتعلقة بالجوانب الثقافٌة والتواصلٌة  
 

والمترجمٌن  الموهوبٌن طبع منشورات المثقفٌن ورجال األدب والعلوم والشباب 
 والفنانٌن وكل المتدخلٌن فً مجال إنعا  الكتاب؛

 

 نفقات.التنوٌع الموارد المالٌة لتحسٌن التموٌل الذاتً وتؽطٌة  
 

 2011و 2010سنتً ا المرفق خبلل عملٌات المنجزة من طرؾ هذالهمت قد هذا، و
من  %90الوصٌة. وقد تمت االستجابة إلى  الوزارة الصادرة عنلطلبات جمٌع ا تلبٌة

الكتاب لسنة صة بؤنشطة المعرض الدولً للنشر والطلبات االستثنائٌة الخا بما فٌهاالطلبات 
 ما ٌلً:فٌوتتجلى المجهودات المبذولة فً هذا الصدد أساسا  .2012- 2011

 

 تعزٌز مهنٌة المرفق عبر تحسٌن الكفاءات والتنظٌم واعتماد أخبلقٌات المهنة؛ 
 

تنمٌة الجانب التجاري عبر تحسٌن األداء وإحداث وتنظٌم مكتب تجاري قادر على  
 ؛تدبٌر هذه المهمة

 

اعتماد نظام دائم للتكوٌن والتجارٌٌن وتكوٌن الموظفٌن التقنٌٌن واإلدارٌٌن  
 .األساسً والتكوٌن المستمر

 

العملٌات  إلى إنجاز ،2013و 2012برسم سنتً  المرفق ملعبرنامج  هذا، وٌهدؾ

 التالٌة:
 

 ؛ستراتٌجٌة تجارٌة وتوظٌؾ إدارٌٌناعتماد إ 
 

 ؛خاص حسب أنواع الموظفٌن تفعٌل برنامج تكوٌن  
 

 تلبٌة الطلبات المتزاٌدة؛اقتناء معدات أكثر نجاعة ل 
 

  .صٌانة المعدات التقنٌة المكونة لسلسلة اإلنتاج 
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 المرافق العاملة فً مجال المساعدة االجتماعٌة 0.3.1.0
 

وتعمل على تقدٌم خدمات االستقبال والمساعدة االجتماعٌة  ستةٌبلػ عدد هذه المرافق 
ٌتعلق األمر على الخصوص و. التً تتقاسم خصائص مشتركة لفائدة الشرائح االجتماعٌة

والسجناء وضحاٌا حوادث  ،المقدسة الدٌاروحجاج  ،األشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصةب
 وأعضاء الجالٌة المؽربٌة بالخارج. ،السٌر

 

 مصلحة االستقبال والمساعدة وتقٌٌم البرامج  1.0.3.1.0
 

التضامن والمرأة ة تتكلؾ مصلحة االستقبال والمساعدة وتقٌٌم البرامج التابعة لوزار
 االجتماعٌة أساسا بالمهام التالٌة: واألسرة والتنمٌة

 

تقدٌم المساعدات التقنٌة لفائدة األشخاص المعاقٌن من أجل الرفع من استقبللٌتهم  
 وتسهٌل اندماجهم اجتماعٌا؛

 

تؽطٌة مصارٌؾ اقتناء الوسائل البٌداؼوجٌة والسمعٌة البصرٌة والمعلوماتٌة  
 جل تعلٌم األطفال ذوي االحتٌاجات الخاصة؛الضرورٌة من أ

 

التً  المساهمة فً تموٌل المشارٌع عبر فً مجال اإلعاقةمساعدة الجمعٌات العاملة  
 اإلجتماعً لؤلشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة. تهدؾ إلى اإلدماج

 

بطنجاز مجموعة من العملٌات تتعلق  2011وقد تمٌز نشاط هذا المرفق خبلل سنة 

الحتٌاجات الخاصة المعوزٌن. وتتوزع هذه اباألساس بمنح مساعدات تقنٌة لؤلشخاص ذوي 
 المساعدات حسب نوعها كما ٌلً:

 

ُواىَستفيذ األشخاص  اىَساػذاث سَاػاث  االططْاػيت األرجو اىْظاراث 

 اىتقْيت
 اٍرأة 02 01 00 12
 رجو 2 40 02 10
 طفو 1 8 1 02

األجهسة ٍجَىع 15 77 57 012  
 

ٌم أدائها ٌمن جهة أخرى، أنجزت الوزارة الوصٌة دراسة الفتحاص المصلحة بؽٌة تق
م خدمات ٌتقدبهدؾ استقبال و وتدبٌرها. كما تم فً نفس السٌاق إحداث وحدات للقرب

على المستوى  توجٌهٌة لفائدة األشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة وعائبلتهم والجمعٌات
   عبر مندوبٌات التعاون الوطنً. الجهوي، وكذا منح المساعدات التقنٌة

 

 أساسا العملٌات التالٌة: 2012وٌتضمن برنامج عمل هذا المرفق برسم سنة 
 

 اقتناء المعدات لمراكز استقبال األشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة؛ 
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الساكنة تحسٌس  واالحتفال بالٌوم الوطنً لؤلشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة  
 ؛مشاكل هذه الفئةب
 

 تطوٌر عبلقات الشراكة بٌن الوزارة والجمعٌات العاملة فً مجال اإلعاقة؛ 
 

اإلدماج االجتماعً الوقاٌة و تنظٌم دورات تكوٌنٌة لفائدة الفاعلٌن فً مجال 
 ة.لؤلشخاص ذوي االحتٌاجات الخاص

 

 قسم الحج والشؤون االجتماعٌة 0.0.3.1.0
 

التابع لوزارة األوقاؾ والشإون  ،ٌتكلؾ هذا المرفق المسٌر بصورة مستقلة
أعضاء  برع وذلك الخارجباإلسبلمٌة أساسا بتؤطٌر الحجاج المؽاربة سواء بالداخل أو 

 البعثة المؽربٌة للحج. 
 

المؽاربة المنحدرٌن من مختلؾ من أجل ضمان التؤطٌر عن قرب لفائدة الحجاج 
 بوضع لجان جهوٌة للحج. 2011الجهات، قامت الوزارة الوصٌة برسم سنة 

 

 2011و 2010وتهدؾ العملٌات المنجزة فً إطار هذا المرفق خبلل موسمً الحج 

 الدٌنًو اإلداري والصحً تؤطٌرالخدمات المقدمة خصوصا فٌما ٌتعلق بال إلى تحسٌن
 610ً هذا اإلطار، وصل عدد أعضاء البعثات المرافقة للحجاج فو المؽاربة.حجاج لل

. كما تم إعطاء أهمٌة خاصة لتعزٌز 2010سنة  اعضو 585مقابل  2011سنة  أعضاء
سنة  امإطر 299مقابل  2011سنة  امإطر 316التؤطٌر الدٌنً حٌث بلػ عدد المإطرٌن 

2010. 
 

مواصلة  علىج المقبلة برنامج عمل هذا المرفق برسم مواسم الح و سٌنكبهذا، 
 من القٌام بمناسك الحج فً أحسن الظروؾ الحجاج المؽاربة جل تمكٌنأمن  المجهودات

 الدٌار المقدسة. بضمان إقامة جٌدة  كذاو
  

 مصلحة وحدات اإلنتاج إلدارة السجون 3.0.3.1.0
 

تتمتع هذه المصلحة التابعة للمندوبٌة العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج بنظام 
ترشٌد استؽبلل مختلؾ  وبتدبٌر ومراقبة مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة، وتتكلؾ 

تسوٌق مختلؾ المنتوجات الفبلحٌة ومنتوجات ، إضافة إلى الفبلحٌة وحدات االنتاج
 الصناعة التقلٌدٌة للسجناء.

 
تحسٌن مردودٌة و هذا، وقد قام المرفق بوضع استراتٌجٌة تهدؾ إلى ترشٌد النفقات

ذلك عبر تنمٌة األراضً الفبلحٌة وتحدٌث نظام تربٌة المواشً و الضٌعات الفبلحٌة
باإلضافة إلى تنوٌع برامج اإلنتاج بمختلؾ الورشات. وتتمحور هذه االستراتٌجٌة حول 

 العناصر التالٌة:
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المساحات و إعادة النظر فً اختٌار المزروعاتوعات الفبلحٌة لضٌا عقلنة 
إلى  2010سنة  اهكتار 1.356المساحة المزروعة من انتقلت  المزروعة، حٌث

 ؛2011سنة  اهكتار 940
 

بتؽذٌة  المرتبط ذلك لتحقٌق اإلكتفاء الذاتًوالمتعلقة باألعبلؾ  زراعاتالإدخال  
 المواشً؛

 

 تحسٌن سبلالت قطٌع البقر واألؼنام عن طرٌق التلقٌح اإلصطناعً؛ وتشبٌب  
 

مع استعمال األسمدة من أجل الحد  التلقائٌةتجهٌز الضٌعات الفبلحٌة بؤنظمة الري  
 ؛من تؤثٌر المخاطر المناخٌة على وحدات اإلنتاج الفبلحٌة

 

السجناء من المواد األولٌة الضرورٌة لتمكٌن وتزوٌد مختلؾ الورشات بالتجهٌزات  
 التعلم؛

 

   .مكٌن السجناء من تسوٌق منتوجاتهمتنظٌم المعارض لت 
 

 برنامج عمل هذا المرفقٌهدؾ  ،السنوات المقبلة خبللؤلهداؾ المسطرة ل اتحقٌقو 
 تفعٌل التدابٌر األساسٌة التالٌة:إلى  2013و 2012برسم سنتً 
 

 اتدرٌجٌ اللجوءمع  اهكتار 1.050رفع المساحة المخصصة لزراعة الحبوب إلى  

من فرص  االستفادة كذاو الخضرولزراعات الحدٌثة خاصة زراعة الزٌتون إلى ا
 ؛مخطط المؽرب األخضر ٌتٌحهاالتؤطٌر التً و الدعم

 

لفائدة ضٌعات  التلقائٌةتوسٌع نطاق أنظمة الري  والمائٌة واقتناء المعدات الفبلحٌة  
 مضافة عالٌة؛ إدخال زراعات حدٌثة ذات قٌمةوفبلحٌة أخرى 

 

كذا تهٌئة وظهور سبلالت جدٌدة بهدؾ تشبٌب القطٌع وتحفٌز التلقٌح االصطناعً  
 حظائر األؼنام؛واالسطببلت 

 

الضرورٌة لرفع مستوى وحدات  ورشات الصناعة التقلٌدٌة بالمعدات الحدٌثةتزوٌد  
اء فً ما سٌسهل اندماج السجنم الجودةواالنتاج وفقا لمتطلبات القدرة التنافسٌة 

 الحٌاة المهنٌة. 
 

 قسم حوادث الشغل 4.0.3.1.0
 

 ،التابع لوزارة التشؽٌل والتكوٌن المهنً ،المرفق المسٌر بصورة مستقلةهذا  حدثأُ 
 . 2006قانون المالٌة لسنة موجب ب

 

 التالٌة: لصنادٌقلوٌتكلؾ هذا القسم بالتدبٌر اإلداري  
 

 الشؽل؛صندوق الضمان المتعلق بالتعوٌض عن حوادث  
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 صندوق تضامن أرباب العمل؛ 
 

 صندوق الزٌادة فً إٌرادات حوادث الشؽل واألمراض المهنٌة. 
 

المحدثة بموجب القوانٌن الخاصة بالتعوٌض عن  الصنادٌقتدبٌر بهذا القسم  ٌقومو
 حوادث الشؽل واألمراض المهنٌة. 

 
فقات صنادٌق ٌوفر إطارا مالٌا ومحاسبٌا لنتجدر اإلشارة إلى أن هذا المرفق و

تعزٌز الشفافٌة وإخضاع تنفٌذ النفقات لقواعد مراقبة المساطر لحوادث الشؽل، وذلك 
 المطبقة فً تنفٌذ المٌزانٌة العامة.

 

تتلخص أهم العملٌات المنجزة من طرؾ هذا المرفق خبلل السنتٌن األخٌرتٌن أساسا 
 فٌما ٌلً:

 

لمعالجة ملفات حوادث الشؽل انطبلق دراسة اكتوارٌة وتطوٌر نظام معلوماتً  
 واألمراض المهنٌة؛

 

 ؛حوادث الشؽلتحٌٌن قاعدة المعطٌات المتعلقة بملفات  
 

 ؛كذا مؤسسة المراقبة الداخلٌةو تبسٌط مساطر تكوٌن وتصفٌة الملفات 
 

وتدبٌر وتقلٌص مدة  ،خاصة فضاء االستقبالو تحسٌن ظروؾ استقبال المستفٌدٌن 
 اسم تتضمنونشر مساطر تكوٌن ملفات الخدمات، وحمل بطائق  ،االنتظار

 القتراحات ؛اوتهٌئة صنادٌق  ،المستخدمٌن
 

المإسسات ومإمنٌن التصفٌة المتؤخرات المتعلقة بمساهمات أرباب العمل ؼٌر  
 ؛العمومٌة

%. 20بنسبة  و رفعها إصدار مرسوم خاص بمراجعة الزٌادة فً المعاشات 
ملٌون  50تقدر ب بكلفةشخص،  90.000راء ما ٌقارب وسٌستفٌد من هذا اإلج

 درهم.
 

 إنجاز العملٌات التالٌة: 2013هذا، وٌتوقع برنامج عمل هذا المرفق برسم سنة 
 

 2012من قانون المالٌة لسنة  17اتخاذ التدابٌر البلزمة لتطبٌق أحكام المادة  

إلى الصندوق تحوٌل مهام إدارة صنادٌق العمل و المتعلق بحذؾ هذا المرفق
 ؛التؤمٌنو الوطنً للتقاعد

 

 ؛تنظٌم عملٌة جدٌدة للمؽادرة الطوعٌة لفائدة موظفً هذا القسم 
 

 أو ذوي حقوقهم. حوادث الشؽل واألمراض المهنٌة ضحاٌا معالجة ملفات 
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  التعاضدو قسم الضمان االجتماعً 5.0.3.1.0
 

صفة مرفق دولة مسٌر التكوٌن المهنً و ٌكتسً هذا القسم التابع لوزارة التشؽٌل
. وٌقوم هذا المرفق أساسا بمواكبة تنفٌذ 2011برسم قانون المالٌة لسنة بصورة مستقلة 
 مدرسة الوطنٌة للحماٌة االجتماعٌة.لل المشروع التربوي

 

المإسسات و وهكذا، ستمكن هذه المدرسة من توفٌر تكوٌنات لفائدة موظفً الوزارة
القدرات و الضمان االجتماعً بهدؾ تقوٌة المإهبلتو العاملة فً مجال الحماٌةالتابعة لها 

 فً هذا المجال.
 

 الجوانب التالٌة: 2011و قد همت العملٌات المنجزة خبلل سنة 
 

مرسوم الذي ٌحدد بموجبه دفع تعوٌض عن الخدمات المقدمة من طرؾ الإعداد   
 الوزارة؛

 

 هٌئات العاملة فً مجال الحماٌة االجتماعٌة؛شراكة مع الو تحضٌر مشارٌع اتفاقٌة 
 

المدرسة و إعداد اتفاقٌة شراكة بٌن المدرسة الوطنٌة للحماٌة االجتماعٌة المؽربٌة 
 الوطنٌة للضمان االجتماعً الفرنسٌة ب "سان اتٌان".

 

 إنجاز العملٌات التالٌة: 2013هذا، وٌتوقع برسم سنة 
 

 لتكوٌن؛وحدات او إعداد والمصادقة على برنامج 
 

جراءات تسدٌد الفواتٌر بالنسبة للهٌئات إتحدٌد و إعداد مشارٌع النظام الداخلً 
 العاملة فً مجال الحماٌة االجتماعٌة؛

 

 .مشروع إنشاء المدرسةفً انخراط الهٌئات المؽربٌة المعنٌة  حولتنظٌم ندوات  
 

 مدٌرٌة الشؤون القنصلٌة واالجتماعٌة .61.1.1.1
 

أساسا إلى   ،التابعة لوزارة الشإون الخارجٌة والتعاون ،تهدؾ هذه المدٌرٌة
نتظارات المؽاربة المقٌمٌن بالخارج والمرتفقٌن اآلخرٌن لمصالح القنصلٌات الاالستجابة 

سواء بالخارج أو داخل المؽرب. كما تحرص على تحسٌن صورة التمثٌلٌات القنصلٌة 
 المؽربٌة بالخارج والمصالح القنصلٌة بالمؽرب.

 

ذا، تهدؾ المبادرات المتخذة من طرؾ هذا المرفق إلى ضمان استقبال جٌد هك
موظفٌن أكفاء بمزودة بمقرات ؼٌر بعٌدة ونظٌفة ومنظمة ومإمنة ومجهزة بما ٌلزم، و

 خدماتالقادرٌن على ضمان تقدٌم الخدمات بالفعالٌة والسرعة البلزمتٌن وكذا توفٌر 
 عن بعد. الخدماتو المتوسطة األمد
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لب بلوغ الهدؾ الثانً للمدٌرٌة تؤهٌل المقرات القنصلٌة واللجوء المكثؾ وٌتط
 للتكنولوجٌات الحدٌثة لئلعبلم والتواصل والتكوٌن المستمر لفائدة المستخدمٌن.

 

 خبلل الثبلث سنوات األخٌرة، واصلت المدٌرٌة جهودها إلنجاز عملٌات تحدٌث
   لمنجزة أساسا فً ما ٌلً:تتلخص مإشرات أهم العملٌات او تحسٌن الخدمات،و

 

إلى بلوغ  2013و 2012هذا، وٌهدؾ برنامج عمل هذا المرفق برسم سنتً  

 األهداؾ التالٌة:
 

 مواصلة تؤهٌل المصالح القنصلٌة بالخارج وبالمؽرب؛ 
 

بالخارج فً إطار عصرنة تدبٌر  المتواجدة اعتماد األنظمة المعلوماتٌة بكل المراكز 
 القنصلٌات؛

 

الوكالة المؽربٌة للتعاون الدولً لئلستقبال  إعادة تهٌئة مقرو تهٌئة مقرات المدٌرٌة 
 مصلحة المصادقة؛و

 

 "؛طرابلس"و "رٌن"و المشاركة فً تموٌل إعادة بناء قنصلٌات "لٌل" 
 

 "فٌرون"؛و "أورلً"و قنصلٌات "مدرٌد" المشاركة فً تموٌل إعادة تهٌئة 
 

 "جدة"؛و "بروكسٌل" و"دن بو " من كلتجهٌز القنصلٌات ب 
 

ٌوركا" " و"مانوخٌخ" من كلتجهٌز قنصلٌات جدٌدة بو المشاركة فً تهٌئة 
 و"مورسٌا" بطسبانٌا و"مانت الجولً" بفرنسا و"نابولً" بطٌطالٌا؛

 

   قنصلٌة بؤوترٌخت بهولندا. اقتناء مقربرمجة  

 اىقْظيياث ٍظاىح

اىَؼْيت ىيسفاراث اىَؼْيت اىؼاٍت اىقْظيياث   اىَشاريغ 
 

44/10   انمُصهُبث يمزاث حأهُم 

 08/10 انمُصهُبث يمزاث حأيٍُ   

 02/10 انخؼزَف ػُبوٍَ حأيٍُ   

 02/10 انخىاصم وطبئم ػصزَت   

 04/10 انمُصهُبث أرشُفبث ػصزَت   

 10/10 انمُصهُبث بًصبنح يؼهىيبحُت َظًتأ اػخًبد   

42/10 االطخمببل ظزوف ححظٍُ   

 01/10 انذروة فخزاث فٍ انبشزَت انًىارد حؼشَش   

80/80  10/10 انبُىيُخزَت انظفز جىاساث اػخًبد   

80/80  10/1 انًؤيُت انًهصمت انخأشُزة اػخًبد   
11/80  10/10 انًذَُت نهحبنت االنكخزوٍَ انُظبو حطبُك   

80/80  10/10   « consulat.ma »      انمُصهُت    نًصبنح إنكخزوٍَ يىلغ اػخًبد  
 0/10 نهمُصهُت اإلنكخزوٍَ اػخًبد األرشُف   

80/80  10/10 انىطُُت انخؼزَف بطبلت حؼًُى يجهىد   

 02/10 انمُصهُت خذيبثن ببنبطبلت األداء   
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 التوثٌق والبحث قطاع 0.0
 

مرافق. وٌتعلق األمر  أربعةٌبلػ عدد المرافق العاملة فً مجال التوثٌق والبحث 
 بالمرافق التالٌة:

 

 التابع إلدارة الدفاع الوطنً؛عن بعد الفضائً  لئلستكشاؾالمركز الملكً  
 

 المركز الوطنً للتوثٌق التابع للمندوبٌة السامٌة للتخطٌط؛ 
 

 العدل تحت وصاٌة وزارةمركز النشر والتوثٌق القضائً التابع للمجلس األعلى  
 ؛الحرٌاتو

 

 مدٌرٌة المطبعة الرسمٌة التابعة لؤلمانة العامة للحكومة. 
  

 عن بعد الفضائً لالستكشافالمركز الملكً  1.0.0
  

ٌكتسً هذا المركز التابع إلدارة الدفاع الوطنً صفة مرفق الدولة المسٌر بصورة 
وٌقوم بطنعا  وتنسٌق االستٌراد والتصدٌر والمعالجة وبٌع  ،1991مستقلة منذ سنة 

األقمار االصطناعٌة واستعمال المنتجات والخدمات المرتبطة بتقنٌات االستشعار بواسطة 
ومن الناحٌة العملٌة ٌقوم المركز بالمهام  على مستوى التراب الوطنً والمحافظة علٌها.

 التالٌة: 
 

تجمٌع وتنسٌق حاجٌات اإلدارات أو المإسسات التابعة لها عن طرٌق و جرد 
 متجانسة؛و مجتمعةاالستشعار عن بعد وذلك بؽٌة تقدٌم طلبات شراء 

 

 المعالجةو النسخو المحافظةو واالقتناء سواء بالمؽرب أو بالخارج،ستٌراد اال 
الخدمات المرتبطة باالستشعار عن و اقتراح استعمال المنتجاتو البٌعو التوزٌعو

 بعد؛ 
 

الخاص بكل األشكال المفٌدة لتمكٌنهم من و مساعدة المستعملٌن بالقطاع العامو دعم 
 بعد؛االستعمال الفعال لمنتجات االستشعار عن 

 

ذلك من أجل الحفاظ على االستعمال و مراقبة استعمال منتجات االستشعار عن بعد 
  .لمصالح المملكة المبلئمو السلمً

  

ٌستعمل هذا المركز أنظمة عملٌة لتجمٌع وإنتاج  ،وبؽٌة أداء مهامه على أحسن وجه
وتحلٌل معطٌات مراقبة األرض. كما ٌقوم المرفق بتطوٌر أنظمة ومناهج فً تقنٌات 

 التكوٌن المستمر فً مجال االستشعار الفضائً. كذا ضمانو ،الفضاء
 

خبلل السنتٌن األخٌرتٌن  عن بعد الفضائً لبلستكشاؾوقد قام المركز الملكً 
 بمواصلة إنجاز مجموعة من المشارٌع تضم أساسا ما ٌلً:
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استؽبلل معطٌات األقمار من خبلل  تتبع الموسم الفبلحًل شهرٌة جرٌدةإصدار  
لحساب القطاعات حول توقع محصول الحبوب  وكذا إعداد تقرٌراالصطناعٌة 
 المإسسات العمومٌة ؛و الوزارٌة

 

إقلٌما عبر المملكة  12البنٌان الخاص ب لخرائط حول تطور مواصلة إنجاز ا 

 ذلك فً إطار االتفاقٌة المبرمة مع وزارة الداخلٌة؛و لمكافحة السكن ؼٌر البلئق

 

األراضً بمنطقة الؽرب لحساب المكتب الجهوي و إنجاز خرٌطة للمزروعات 
 الفبلحً؛لبلستثمار 

 

اد معطٌات خرائطٌة لتتبع دور إنهاء الشطر األخٌر من المشروع المتعلق بطعد 
كذا المراكز الحضرٌة لفائدة وزارة السكنى فً إطار برنامج و مدٌنة( 35الصفٌح )

 مدن بدون صفٌح؛
 

، حول إنجاز خرائط للشرٌط الساحلً بصور 2011سنة خبلل إنطبلق دراسة  

 ئتها كوجهةٌحضارٌة والتً سٌتم تهٌالدٌنامٌة العالٌة الجودة خاصة للمناطق ذات 
 سٌاحٌة؛

 

فً إطار  محاربة التصحرو مواكبة الفرق التابعة للمندوبٌة السامٌة للمٌاه والؽابات  
برنامج "محاربة التصحر"، من خبلل إنجاز دراسة حول استعمال صور األقمار 

كذا تحٌٌن و االصطناعٌة العالٌة الجودة، بهدؾ إعداد خرائط للموارد الؽابوٌة
   عملٌة الجرد الوطنً للؽابات؛

 

نموذجٌة حول مخاطر التسونامً على طول المحٌط األطلسً مع إنجاز دراسة  
المتضررة للموقع التجرٌبً و إعداد تحلٌل للصور العالٌة الجودة للخرائط الضعٌفة

"الشرٌط الساحلً للرباط". حٌث أجرٌت هذه الدراسة بشراكة مع المإسسات 
 بٌة )برنامج ممول من طرؾ االتحاد األوروبً(؛واألور

 

ذلك من خبلل تنظٌم العدٌد من الوحدات و ز برنامج التكوٌن المستمرمواصلة إنجا 
 .2011وسنة  1993مستفٌد ما بٌن سنة  1.800التكوٌنٌة، إذ شارك حوالً 

 

فً  االصطناعًدراسة حول إدماج معطٌات القمر  بانطبلق، 2012و تمٌزت سنة 

ل هذه ٌموتم تقد و .ع الماءر التؽٌٌرات المناخٌة لفائدة قطاثكذا أو تدبٌر الموارد المائٌة
 سٌتم تنفٌذها بدعم من وكالة "الناسا"و الدراسة على شكل مساعدة من طرؾ البنك الدولً،

 سنوات. 4مدة على خبراء دولٌون و
  

السنوات المقبلة، بوضع العدٌد من المشارٌع و كما بادر المركز برسم السنة الحالٌة
ع المعطٌات لضمان استجابة أفضل لحاجٌات التً تهدؾ إلى تحسٌن نظام تسٌٌره وكذا جم

      ٌتعلق األمر بالعملٌات التالٌة:و المرتفقٌن على الصعٌد الوطنً.
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ة والولوج إلٌها بطرٌقة ذوضع حل متكامل للحفاظ وتدبٌر أرشٌؾ الصور المؤخو 
 مراقبة؛و سهلة

 

 وضع برنامج استمرارٌة العمل، خصوصا بما ٌتعلق بنسخ موروث الصور 
 افظة علٌه؛المحو

 

 لنظام المعلوماتً؛امواصلة الدراسات حول تحضٌر  
 

 مواصلة برنامج التكوٌن المستمر الموجه للمرتفقٌن على الصعٌد الوطنً؛ 
 

الفاعلٌن الدولٌٌن فً مجال األقمار و إبرام عقود مع العدٌد من الممونٌنو التفاوض 
 ،فً هذا السٌاقو اإلصطناعٌة.ذلك بؽٌة أخذ الصور بتقنٌة األقمار و اإلصطناعٌة

المندوبٌة السامٌة للتخطٌط من أجل إنجاز صورة عبر  من سٌقوم المركز بدعم
وذلك بهدؾ تلبٌة  التً ستؽطً مجموع التراب الوطنًو القمر اإلصطناعً

 ؛2014حاجٌات اإلحصاء العام المتوقع إنجازه سنة 
 

 أجهزة(؛و امجكذا معالجة الصور )برو تحدٌث معدات اإلنتاجو تجدٌد 
 

 موظفً المركز من خبلل برنامج التكوٌن المستمرو تعزٌز قدرات األطر 
   .الدولٌةو الندوات الوطنٌةو المشاركة فً المإتمراتو

 

 المركز الوطنً للتوثٌــق  0.0.0
 

ٌهدؾ المركز الوطنً للتوثٌق إلى تسهٌل  ،لئلعبلم والتوثٌق اعمومٌ اباعتباره مرفق
وتتجلى المهام األساسٌة المنوطة بهذا المركز فً ما  ولوج عموم المواطنٌن إلى المعلومات.

 ٌلً:
 

أو  ونشر الوثائق المتعلقة بالتنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة بالمؽرب معالجةتجمٌع و 
 ؛بالخارج

 

ج مختلؾ المرتفقٌن إلى المعلومة تسهٌل ولوو تعزٌز الرصٌد الوثائقً الوطنً 
 بمختلؾ أشكالها؛

 

تعزٌز الرصٌد الوثائقً الوطنً من خبلل اللجوء إلى مصادر معلومات أجنبٌة  
سواء عن طرٌق الربط بشبكة األنترنٌت أوعن طرٌق اقتناء الوثائق وبنك 

 المعطٌات؛
 

لقطاعٌة تطوٌر ارتباط الشبكة الوطنٌة للمعلومات والوثائق بمجموع الشبكات ا 
المتخصصة وتعزٌز تنسٌق أنشطة الشبكة الوطنٌة للمعلومات مع شبكة أنظمة 

 المعلومات الدولٌة والجهوٌة.
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عتبار التحوالت التكنولوجٌة المهمة التً عرفتها السنوات األخٌرة إلأخذا بعٌن ا
الممتد خبلل  ستراتٌجًاإلبرنامج ال بتفعٌلخاصة تعمٌم األنترنٌت وأنظمته، قام المركز 

ستجابة إلى انتظارات ٌهدؾ إلى تحسٌن أسالٌب العمل لئل ( والذي2015-2000الفترة )
( ورفع 2005-2000المرتفقٌن. وٌعتمد هذا المخطط على إدراج التكنولوجٌات الجدٌدة )

 (. 2015-2011( وتنمٌة الٌقظة اإلستراتٌجٌة )2010-2006الطابع المادي للوثائق )
 

  بطنجاز العملٌات التالٌة: 2011و 2010 تًسنهكذا، تمٌزت 
 

التكنولوجٌات الجدٌدة للمعلومات باعتماد جهد استثماري ٌقوم خصوصا  إدخال 
وضع بنوك المعطٌات وكذا اقتناء األجهزة المعلوماتٌة و بتشؽٌل حلول معلوماتٌة

 ؛والبرامج
 

 وثٌقة سنوٌا؛ 15.000تطوٌر الرصٌد الوثائقً للمركز من خبلل تجمٌع ومعالجة  
 

وضع بنوك المعطٌات على األنترنٌت  عبرتحسٌن الخدمات المقدمة للمرتفقٌن  
 وبالتالً تسهٌل البحث؛

 

بوابة  12المتعددة الوسائط عبر وضع  المعلوماتو تعزٌز مركز الوثائق 

كذا و الوثائقو ذلك لتوسٌع مجال تجمٌع المعلوماتو ،الجٌل الجدٌدموضوعاتٌة من 
 الوثائق المفٌدة؛ و الوثائقً الوطنً بالمعلوماتتزوٌد الرصٌد 

 تؤهٌل العنصر البشري من خبلل دورات تكوٌنٌة؛ 
 

 تهٌئة مكان العمل بالفضاء المفتوح لتمكٌن فرٌق العمل بخلق نوع من التعاٌ  
 التعاون؛و

 

 تهٌئة قاعة لؤلرشٌؾ؛ 
 

 ؛2011-2007المحاسباتً للفترة و انجاز التدقٌق المالً 
 

 استهبلك الهاتؾ.و لحظٌرة السٌارات تدبٌر معقلن 
 

، ٌتمثل برنامج عمل المركز الوطنً للتوثٌق 2015وفقا للمحاور الرئٌسٌة لرإٌة 
 ، أساسا فٌما ٌلً:2013و 2012برسم سنتً 

   

الرفع من القدرة على تجمٌع ومعالجة وتوزٌع المعلومات خاصة عبر إؼناء بنك  
المصادقة و ختٌاراإلكذا و 2016 مصدر سنة 3.000المعطٌات لٌصل بذلك إلى 

على المعلومات الموضوعاتٌة القادمة من مختلؾ مصادر المعلومات "الٌقظة" 
 ؛2016مصدر فً أفق  100.000لٌصل بذلك إلى 

 

بوابة موضوعاتٌة والرفع من عدد  11توسٌع مجال البحث من خبلل إطبلق  
 ؛صشخ 10.000 المسجلٌن فً النشرات اإلخبارٌة لٌصل بذلك إلى
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 تتبع الزوار الباحثون؛و إقتناء نظام تسٌٌر معلوماتًو "abhatooإصبلح بوابة " 
 

 تحوٌل المكتبة الحالٌة إلى مكتبة إلكترونٌة؛ 
 

تحسٌن استمرارٌة الثرات عبر وضع استراتٌجٌة األرشٌؾ اإللكترونً والمادي  
 المالٌة؛و للوثائق اإلدارٌة

 

 ؛تتبع العملو نظام اإلببلغ تبسٌط اإلجراءات الداخلٌة للتسٌٌر ووضع 
 

كذا تنظٌم لقاءات علمٌة على و إنشاء مركز للتكوٌن من أجل تؤهٌل الموظفٌن 
   المستوى الوطنً.

 

 النقض حكمةلممركز النشر والتوثٌق القضائً التابع  3.0.0
 

 المنشوراتو بنشر الكتب والمجموعات مركز النشر والتوثٌق القضائً ٌتكلؾ
التعلٌقات ومذكرات و ونسخ القرارات والنصوص القانونٌةالتقارٌر ذات الطابع القضائً و

نسخ  اإللكترونٌة ووثائق قضائٌة أخرى، وكذا المراجععلى الورق وعلى  اإلجتهاد القضائً
 .الوثائق
إلى إنجاز التابع لوزارة العدل والحرٌات  ا المرفقلهذ ترمً المهام األساسٌةو
 ة:التالٌ األهداؾ
 

 ؛جمع وتخزٌن ونقل المعلومة القانونٌة والقضائٌة 
 

 توزٌع اإلجتهاد القضائً المؽربً بوسائل متعددة؛و نشر 
 

 اللؽات األجنبٌة؛و التكوٌن المستمر فً مجال المعلومٌات 
 

محكمة المساعدة فً إطار تدرٌبات التكوٌن المتعلقة باالتفاقٌة المبرمة بٌن و التتبع 
 مجلس النقض ببارٌس. و األعلى النقض

 

على الورق وعلى األقراص  محكمة النقضٌتكلؾ المركز بتتبع جمٌع منشورات كما 
 نجد من بٌن هذه المنشورات ما ٌلً:و المدمجة منذ طبعها إلى بٌعها.

  
 ؛(9رقم و 8رقم )مجلة قرارات مجلس االستئناؾ الشرعً األعلى  

 

 ؛محكمة النقضجرٌدة المعلومات المؽٌرة بمجلة  
 

فً طور  2011تقرٌر سنة و ) 2010حتى سنة  1998التقارٌر السنوٌة منذ سنة  

 الطبع(؛
 

التً و لمحكمة النقضاألقراص المدمجة المحٌنة الخاصة باإلجتهادات القضائٌة  
 ؛2012إلى ؼاٌة سنة  1957نشرت بمجلة اإلجتهاد القضائً منذ سنة 
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 المجلة األولى لمدونة األسرة؛ 
 

 ؛2011المتعلقة بسنة و لمحكمة النقضاإلحصاءات السنوٌة  
 

  .17أشؽال الندوة حول وحدة المملكة: دفتر رقم  
 

الجوانب سنوات األخٌرة الالمرفق خبلل طرؾ من  همت العملٌات المنجزة وقد 
 :التالٌة

 

 ؛"www.cpdj.coursupreme.ma" لكترونً للمركزإإحداث موقع  
 

 حواسٌب لتسهٌل عملٌة البحث؛ 10إنشاء قاعة متعددة الوسائط مجهزة ب  
 

، حٌث شارك 2011الكتاب لسنة و المشاركة السنوٌة فً المعرض الدولً للنشر 

 ؛محكمة النقضالمركز بجمٌع وثائق 
 

استفاد خبلل  المعلومٌات، حٌثو إنجاز دورات التكوٌن المستمر فً اللؽات األجنبٌة 
 قاضٌا. 13جنبٌة منهم ألمن دروس فً اللؽات ا اشخص 86، حوالً 2011سنة 

 

 تقرٌب المراجع القضائٌة من القضاة بمجموع محاكم المملكة؛ 
 

 األساتذة من مختلؾ الجامعات؛و الباحثٌنو المتقاضٌن استقبال 
 

 .أو بالخارج محكمة النقضالمساعدة فً تنظٌم الندوات والمإتمرات سواء بمقر  
 

تفعٌل المبادرات  ،2013و 2012 لسنتً هذا وٌعتزم المركز برسم برنامج عمله
 : التالٌة

 

 ؛نشر مراجع جدٌدة  
 

 بالفرنسٌة؛ محكمة النقضت امواصلة ترجمة قرار 
 

 .2012لسنة  محكمة النقضت اانطبلق عملٌة ترقٌم جمٌع قرار 
 

 مدٌرٌة المطبعة الرسمٌة 4.0.0
 

أساسا بطصدار وتوزٌع نشرات الجرٌدة الرسمٌة ، المطبعة الرسمٌةتقوم مدٌرٌة 
للمملكة باللؽتٌن العربٌة والفرنسٌة. كما تنجز هذه المدٌرٌة أعمال الطبع لفائدة اإلدارات 

البرلمان وكذا إعداد وثائق تعرٌفٌة ألهم بالعمومٌة ونسخ مشارٌع القوانٌن التً ٌتم إٌداعها 
 . مٌةالنصوص القانونٌة والتنظٌ

 

http://www.cpdj.coursupreme.ma/


1023ٍشروع قاّىُ اىَاىيت ىسْت   
 

ٍستقيتتقرير حىه ٍرافق اىذوىت اىَسيرة بظىرة   
 

72 

فً تزوٌد الموقع اإللكترونً لؤلمانة العامة  تساهم المدٌرٌةذلك،  إلى باإلضافة
التً  أعداد الجرٌدة الرسمٌةكل  وتجدراإلشارة إلى أن الموقع ٌضمللحكومة بالوثائق. 
  والمتاحة للجمٌع مجانا. 1912صدرت منذ سنة 

 

ٌدة لبناٌاتها وتعزٌز وسائل وبؽٌة تؤهٌل هٌاكلها، تعتزم المدٌرٌة القٌام بتهٌئة جد
ذلك من خبلل اقتناء مجموعة جدٌدة و عملها ومواردها البشرٌة باإلضافة إلى ترشٌد تدبٌرها

 تطوٌر مإهبلت الموظفٌن عبر إنجاز تدارٌب وتكوٌنات خاصة.و من األجهزة الرقمٌة
 

جدٌدة لتمكٌنها من  برامجو أنظمةو ٌتطلب من المدٌرٌة اعتماد تقنٌات تدبٌرٌةو هذا،
تطوٌر قدراتها فً مجال طبع و لتسوٌق منتوجاتهاو البشرٌةو التدبٌر الجٌد للموارد المالٌة

  مراجع رقمٌة.وتوزٌع المعلومات القانونٌة على 
 
 ٌضم برنامج عمل هذا المرفق أساسا التدابٌر التالٌة: و
 
  ؛ترقٌم سلسلة إنتاج الجرائد الرسمٌة ووثائق أخرى 

 

 ؛ الموظفٌن فً مٌدان الترقٌم وكذا استعمال أسالٌب أخرى فً العمل تكوٌن 
 

 التوثٌق واألرشفة اإللكترونٌة؛و نشر القانون  
 

  تطوٌر الممارسات المهنٌة المخصصة لمهن المطبعة الرسمٌة. 
 

 التجهٌزات األساسٌة قطاع 3.0
 

التجهٌزات األساسٌة بلػ عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مجال 
 ، تابعة فً مجملها لوزارة التجهٌز والنقل. وٌتعلق األمر بالمإسسات التالٌة: مرفقا 14
 

  األبحاث الطرقٌة؛و المركز الوطنً للدراسات 
 

   مصالح للسوقٌات والمعدات؛ 7 
 

 مصالح السوقٌات والمعدات؛ اتمصلحة شبك 
 

      ؛ الطرقٌة سبلمةوالمدٌرٌة النقل عبر الطرق  
 

         لطٌران المدنً؛ل العامة مدٌرٌةال 
 

 المركز الوطنً إلجراء االختبارات والتصدٌق؛ 
 

    مدٌرٌة التجهٌزات العامة؛ 
 

 مدٌرٌة المبلحة التجارٌة. 
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 المرافق التابعة لقطاع التجهٌز  1.3.0
 

 األبحاث الطرقٌة و المركز الوطنً للدراسات 1.1.3.0
 

 طنجاز المهام األساسٌة التالٌة:بالمركز الوطنً للدراسات واألبحاث الطرقٌة  ٌقوم
 

 فحص قارعة الطرٌق؛ 
 

 نجاز وتدبٌر بنك المعطٌات المتعلق بالطرق؛إ 
 

 إنجاز الدراسات واألبحاث التقنٌة الطرقٌة؛ 
 

 تقدٌم المساعدة والتكوٌن المرتبط بتقنٌات الطرق؛ 
 

 واألشؽال الطرقٌة. تحسٌن الجودة فً مجال الدراسات  
 

 

 0211و 0212خالل فترة إنجازات المركز  - أ
 

دٌم خدمات لفائدة مدٌرٌة الطرق، التً قام المركز بتق 2011و 2010 خبلل موسمً

وإنجاز دراسات حول  ٌتعلق األمر خصوصا بفحص شبكة الطرقو تعتبر زبونه الرئٌسً،
 .تدبٌر الشبكة الطرقٌةراء تقنٌة وإعداد وتحسٌن أنظمة آالطرق وتجارب مخبرٌة و

 
 الشركة الوطنٌة للطرق السٌارة بالمؽربكما قام المركز بتقدٌم خدمات لفائدة 

إجراء دراسات فً  ، وكذانجاز فحص قارعة الطرٌقإوالمكتب الوطنً للمطارات عبر 
 .الخاصةلفائدة المقاوالت  آراء تقنٌةو البحث الطرقً

 
على الصعٌد  السٌر الطرقً حظٌرة وباإلضافة إلى ذلك، ٌعمل المركز بتدبٌر

 %90و %100الوطنً، حٌث وصلت نسبة التؽطٌة الطرقٌة بالنسبة للطرق السٌارة 
بالنسبة للطرق اإلقلٌمٌة.  %18و بالنسبة للطرق الجهوٌة %71بالنسبة للطرق الوطنٌة و

ل الطرقٌة من خبل سبلمةوالمدٌرٌة النقل عبر الطرق كما ٌقوم المركز بمساعدة مصالح 
إجراء دراسات خاصة بالسٌر و محطات الوزن الدٌنامٌكٌة مراقبةو تشؽٌلو تركٌب
 الطرقً. 
 

 ٌتمثل ذلك فًو إنجازات تتعلق بالفحص التلقائً المركز حقق خبلل نفس الفترة،و
 العملٌات األساسٌة التالٌة:

 )كلم(                                                                            

اىتيقائي اىفحض 1020 2011 اىَجَىع  

011022 001112 01442 
 لبرػت اطخىاء لُبص

 انطزَك

01204 420 100 
 لبرػت اَحزاف لُبص

 انطزَك
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 كلم من الطرق، 23.125همت  بطجراء فحوصات تحت الطلب، كما قام المركز   
 .2011كلم سنة  8.782و 2010سنة كلم  14.343أنجزمنها 
 

معالجة واستؽبلل و ، حرص المركز على القٌام بعملٌة تتبع2010خبلل سنة  و

ذلك و معطٌات الكشوفات المرئٌة لتدهور الطرق بالنسبة لمجموع الشبكة الطرقٌة المؽطاة
 سنتٌن من طرؾ مدٌرٌة الطرقكل  التً تجرىإنجاز حمبلت الكشوفات المرئٌة  فً إطار

 بمساعدة من مصالحها الخارجٌة.و
 

ر لتحدٌد او بؽٌة تحسٌن خدماته قام المركز بتجدٌد معدات الفحص عبراقتناء راد
سمك طبقات الطرق وكذا انطبلق عملٌة اقتناء جهاز كشؾ حالة الطرٌق لكشؾ تدهور 

 األسطح. وبهدؾ تجدٌد نظام التدبٌر الطرقً، قام المركز باإلجراءات التالٌة:
  

 ؛"INFOROUTEطبعة جدٌدة لنظام " ،2010سنة  خبلل إنجاز 
 

 ؛"البرنامج الوطنً الثانً للطرق القروٌة" المحافظة على نظام تتبعو التسٌٌر 
 

عصرنة تسٌٌر البنك الوطنً للمعطٌات الخاصة بالحوادث الجسمانٌة للسٌر  
 استؽبلل اإلستمارات المعدة من طرؾ مصالح األمن الوطنًو الطرقً وملئ

 المتعلقة بهذا المجال؛و
 

 عصرنة تدبٌر النظام الخاص بالصٌانة الطرقٌة؛ 
 

 الحوادث؛و تطوٌر محاور األبحاث حول أبناك المعطٌات الخاصة بالسٌر 
 

 .2010تطوٌر نظام تدبٌر للحقٌبة الوثائقٌة ابتداء من سنة  
 

 0213و 0210برنامج عمل خالل سنتً  - ب
 

 فٌما ٌلً: 2012سنة  برسملقٌام بها تتلخص عملٌات الفحص التلقائً المزمع ا
 )كهى(
 

 

اىسريؼت اىَساىل اىَغطاة اىشبنت   اىؼَييت 
 كانطزَ لبرػت اطخىاء لُبص 20.000 -

- 1.000 
 لبرػت اَحزاف لُبص

 انطزَك

- 41.000 
 انًزئٍ انكشف

 نهطزق
انخذهىر حبنت كشف 19.000 1.300  

1.300 - 
لُبص انخىسَغ 

 انًخظبوٌ انطىنٍ

1.300 
لُبص انخىسَغ  -

 انًخظبوٌ انؼزضٍ

1.300 
يزالبت جىدة  -

 انؼاليبث انطزلُت
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فٌعتزم المركز إنجاز األهداؾ التالٌة: ،أما فٌما ٌخص الفحص الطرقً تحت الطلب  
 )كلم(                                                                            

 اىؼَييت 1021
122 

لبرػت  لُبص ارحفبع

 انطزَك

122 
لُبص انخىسَغ انًخظبوٌ 

 انطىنٍ

122 
لُبص انخىسَغ انًخظبوٌ 

 انؼزضٍ

01222 
يزالبت جىدة انؼاليبث 

 انطزلُت

 

 سٌسهر المركز على إنجاز أو انهاء العملٌات التالٌة: 2013و 2012خبلل سنتً 
 

 ؛تعزٌز بنٌات الطرق بكتابتصمٌم بنٌات قارعات الطرق الجدٌدة إصبلح  
 

 السٌر الطرقً؛ سجلمن أجل إعداد  العد الطرقًمواصلة استؽبلل مقاٌٌس  
 

 تجدٌد نظام الحساب الطرقً؛ 
 

 اقتناء معدات فحص قارعات الطرٌق؛ 
 

 شراء المعدات المعلوماتٌة؛ 
 

 شراء البرامج المعلوماتٌة؛ 
 

 إنجاز الدراسات التقنٌة. 
 

السوقٌات  مصلحة شبكات مصالح السوقٌات والمعدات ومصالح .0.11.1
 والمعدات

 

مهام مصلحة شبكات مصالح السوقٌات والمعدات ومصالح  .1.0.11.1
 السوقٌات والمعدات

 

 مصلحة شبكات مصالح السوقٌات والمعدات 
 

صفة مرفق دولة مسٌر بصورة  مصلحة شبكات مصالح السوقٌات والمعدات تكتسً
بهدؾ الرفع من مردودٌة المعدات الخاصة بطنجاز األشؽال العمومٌة  إحداثهتم و مستقلة

 والرفع من نسبة توفرها. ٌمكن تقدٌم المهام األساسٌة لهذه المصلحة كما ٌلً: 
 

تنفٌننذ برنننامج عمننل مدٌرٌننة الطننرق المتعلننق باقتننناء معنندات األشننؽال العمومٌننة  
 ؛وحظٌرة السٌارات وقناطر اإلؼاثة

 

 ؛حظٌرة السٌاراتو المعدات حظٌرةل اإلداريتدبٌر الضمان  
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التنسننٌق بننٌن مصننالح السننوقٌات والمعنندات فٌمننا ٌخننص تعبئننة واسننتعمال حظٌننرة  
 المعدات؛

 

بمعنندات التسننٌٌر لحظٌننرة المعنندات  اإلشننراؾ علننى مصننالح السننوقٌات ودعمهننا 
 الضرورٌة لتدخلها؛

 

 الصٌانة؛و تفكٌكالو إنجاز األشؽال المتعلقة بالتركٌبو اإلؼاثةتسٌٌر قناطر  
 

لمختلنؾ الهٌئنات العمومٌنة فٌمنا ٌتعلنق و الترابٌةالمساعدة التقنٌة للجماعات تقدٌم  
 اقتناء معدات األشؽال العمومٌة. و بالخبرة

 

 مصالح السوقٌات والمعدات 
 

  لهذه المصالح إلى إنجاز العملٌات التالٌة: ترمً المهام األساسٌة
 

 العمومٌة التً تتوفر علٌها؛كراء وتدبٌر معدات األشؽال  
 

التدخل السرٌع إلزالنة الثلنوج والرمنال وكنذا فنً الحناالت االسنتثنائٌة كاألضنرار  
 الناجمة عن الفٌضانات؛

 

 إنجاز أشؽال تهٌئة مسالك فك العزلة عن العالم القروي؛ 
 

الممٌتننة علننى  الحننوادثإنجنناز تنندقٌق حننول و تننؤطٌر حظننائر المعنندات اإلقلٌمٌننة 
 ؛مستوى جهاتها

 

 مدٌرٌة الطرق.  الستراتٌجٌةذلك وفقا و المساهمة فً تجدٌد المعدات 
 

مصلحة شبكات مصالح السوقٌات اإلنجازات المادٌة ل .01.1.1.1
رصٌدها من و والمعدات ومصالح السوقٌات والمعدات

 المعدات
 

 :الرصٌد من المعدات 
 

بمختلؾ  قطعة من اآللٌات والشاحنات 822تتوفر مدٌرٌة الطرق على أزٌد من 
 قطعة فً طور اإلصبلح.  102، منها أصنافها
 

وحدة  51و وحدة تدخل جهوٌة 12تشتمل حظٌرة معدات مدٌرٌة الطرق على و هذا،
معدات مخصصة و زالة الرمالإلوحدة تدخل و وحدة تدخل إلزالة الثلج 16و الدنٌاتدخل 

 معهد التكوٌن فً اآللٌاتوحدة تدخل للتكوٌن فً و اللوجستٌكٌةللحظٌرة المركزٌة للمعدات 
 .الصٌانة الطرقٌةو
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 : اإلنجازات المادٌة 
 

 المعداتو فٌما ٌخص مصلحة شبكات مصالح السوقٌات 
 

تحسٌن نسبة توفرها، تحرس و فً إطار تحسٌن مردودٌة معدات األشؽال العمومٌة
التً و شاحنة(و مركبة 30المخزون الوطنً )مصلحة شبكات مصالح السوقٌات على تدبٌر 

 ٌتم تعبئتها فً التدخبلت العاجلة لسٌرورة الشبكة الطرقٌة على مستوى المملكة.
 

نجازات مصلحة شبكات إإضافة إلى كراء المعدات الخاصة بالمخزون، تتمثل أهم 
 :مصالح السوقٌات خبلل السنتٌن األخٌرتٌن فٌما ٌلً

                  
 )عدد التدخبلت(                                                             

 أنشطة المرفق 3121 3122 المجموع

 إصالح المعدات الثقٌلة لألشغال العمومٌة  20 15 35

  اإلغاثةوضع وتفكٌك وصٌانة قناطر  20 22 42

 المجموع 42 37 77

 

 المعداتو فٌما ٌخص مصالح السوقٌات 
 

  المسالك من طرف وحدات التدخل الجهوٌة:تهٌئة 
 

تلعب دور محرك و العزلة عن الساكنة القروٌة فكتساهم تهٌئة المسالك القروٌة فً 
مدٌرٌة الطرق  تفً هذا اإلطار، تعززو اإلجتماعً فً ببلدنا.و للنشاط اإلقتصادي

تدخبلتها فً مجال التهٌئة الثقٌلة المنجزة من طرؾ الوحدات الجهوٌة، حٌث همت تدخبلت 
 .2011و 2010 خبلل سنتًكلم  392هذه األخٌرة حوالً 

 

وحدات التدخل الجهوٌة فً مجال تهٌئة المسالك لٌبٌن الجدول التالً إنجازات 
  القروٌة خبلل السنتٌن األخٌرتٌن:

 (بالكلم)
 مصالح السوقٌات والمعدات 2010 1022 المجموع

  أكادٌر 44 04 78

  مراك  28 02 48

  الدار البٌضاء 55 27,5 82,5

  الرباط 49 44 93

  فاس 08 * 28

  مكناس 23 24 47

  وجدة 25 * 25

 المجموع 242 149,5 391,5
  ملء جنبات الطرٌقو الفٌضانات،أضرار بطصبلح وجدة و وحدات التدخل الخاصة بفاسقامت   )*(

 

 وحدات التدخل الدنٌا: 
 

جزء ٌنجز تحظى عملٌة الصٌانة الطرقٌة بمكانة أساسٌة فً عمل مدٌرٌة الطرق. 
 المعدات،و من أشؽال الصٌانة المعتادة، من طرؾ الوحدات الدنٌا لمصلحات السوقٌات
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صٌانة و وضعو إصبلح الحفرو تقوٌمهاو األخٌرة فً ملء جنبات الطرٌقتتجلى هذه و
 إشارات الطرق.

 
 برسم السنتٌن األخٌرتٌن كما ٌلً:  التدخل الدنٌاوٌمكن تقدٌم إنجازات وحدات 

 

 )أٌام العمل( 
 مصالح السوقٌات والمعدات 2010 2011 المجموع

  أكادٌر 9.483 8.749 18.232

  مراك  5.177 4.289 9.466

  الدار البٌضاء 6.282 6.667 12.949

  الرباط 6.340 5.432 11.772

  فاس 3.920 5.170 9.090

  مكناس 4.589 5.270 9.859

  وجدة 5.017 4.097 9.114

 المجموع 40.808 39.674 80.482
 

 2011و 2009فٌما ٌخص تهٌئة المسالك القروٌة، أنجزت وحدات التدخل الدنٌا بٌن 
كلم  413ما ٌناهز  2011سنة خبلل ت ٌؤهو كلم 1.083ٌمتد على مسافة  اتخص خطعملٌة 

 .من المسالك القروٌة
 

 السهر على السٌر العادي لحركة المرور أثناء الظروف االستثنائٌة: 
 

على استمرارٌة السٌر على الشبكة الطرقٌة أثناء  صٌتجلى الهدؾ الرئٌسً فً الحر
كذا أثناء الظروؾ اإلستثنائٌة ألضرار و المقاطع الطرقٌة زحؾ الرمال علىو تساقط الثلوج
 الفٌاضانات.
 

 مدٌرٌة 17النقل، والتً ٌبلػ عددها و ٌتم تجهٌز المدٌرٌات اإلقلٌمٌة للتجهٌز 

مركبات إزالة و والمكلفة بطزالة الثلوج، بحظٌرة من المعدات الخاصة تشتمل على شاحنات
فطن الشبكة الوطنٌة التً تعرؾ تساقط الثلوج تمتد شاحنة(. لئلشارة، و مركبة 93الثلوج )

 كلم. 5.000على طول 

 
تشكل ظاهرة زحؾ الرمال خطرا دائما بالنسبة للبنٌات التحتٌة الطرقٌة على مدى 

 هكذا، تتوفر بعض المدٌرٌات اإلقلٌمٌة للتجهٌزو كلم فً األقالٌم السبع الجنوبٌة. 1.000

 المقاطع المهددة.النقل على معدات مموضعة فً بعض و
 

و فً إطار مجهودات العصرنة، أطلقت هذه المرافق دراسة فٌما ٌخص إنجاز نظام 
المعدات ٌشمل تدبٌر الصٌانة بالحاسوب المبلئمة لنشاط و معلوماتً لمصلحات السوقٌات

المعدات و هذا النظام فً مصلحة السوقٌاتسٌتم تنزٌل المعدات. و مصلحات السوقٌات
سٌمكن من عقلنة  إذ السوقٌات،و فٌما بعد على باقً مصلحات المعدات سٌعممو ألكادٌر

 سٌوفر مجموعة من المإشرات التً ستساعد فً اتخاذ القرار. و تدبٌر المعدات
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برنامج عمل مصالح السوقٌات والمعدات ومصلحة شبكات  .31.1.1.1
 0213و 0210برسم سنتً مصالح السوقٌات واالمعدات 

 

نشود هو تحقٌق العملٌات األساسٌة من أجل تحسٌن نجاعة طرق الهدؾ الرئٌسً الم
ثبلثة برامج عملٌة هذه المرافق حول  تتمحورو استؽبلل أجهزة األشؽال العمومٌة.و التدبٌر
 :بنٌوٌة

 
 تهٌئة المسالك لفك العزلة عن العالم القروي ؛ 

 

 ؛صٌانة الشبكة الطرقٌة 
 

 .الشتاءضمان السٌر العادي على الطرقات فً فصل  
 

ٌبٌن الجدول أدناه توقعات اإلنجازات المٌدانٌة من طرؾ مصالح السوقٌات  
   كما ٌلً: 2013و 2012والمعدات برسم سنتً 

 )بالكلم( 

تهٌئة مسالك فك العزلة  الطرق شبكة صٌانة
 مصالح السوقٌات والمعدات عن العالم القروي

1023 1021 1023 1021  
  أكادٌر 02 02 10.000 10.000

  مراك  50 12 5.000 5.000

  الدار البٌضاء 41 02 6.700 6.750

  الرباط 22 022 7.000 8.000

  فاس 01 01 6.200 6.200

  مكناس 08 20 5.300 5.300

  وجدة 25 25 4.500 4.500

 المجموع 183 189 44.700 45.750
 
 

 مدٌرٌة التجهٌزات العامة: .31.1.1
 

التجهٌزات العامة كطدارة عمومٌة، ضمان إدارة المشروع المفوض لمدٌرٌة  ٌخول
كذا أصحاب و الجماعات المحلٌةو المإسسات العمومٌةو من لدن القطاعات الوزارٌة
 مشارٌع عمومٌة أخرى. 

 
و تقوم المدٌرٌة إضافة إلى هذا الدور بمهمة المصلحة العامة. حٌث تساهم فً الرفع 

كذا المساهمة فً و البحث فً عقلنة استعمال األموال العامةو من جودة المبانً العامة
 إضفاء الطابع المهنً إلدارة المشارٌع العمومٌة.

 

استلزم هذا الطلب المتزاٌد إحداث هذا المرفق، لٌمكن أصحاب المشارٌع من 
المساهمة فً تحمل التكالٌؾ الناتجة عن تسٌٌر المشارٌع مع الحرص على المطابقة بٌن 

 نجاز المتعلقة بالجودة والتكلفة والمدة والوسائل المخصصة لذلك.أهداؾ اإل
 



1023ٍشروع قاّىُ اىَاىيت ىسْت   
 

ٍستقيتتقرير حىه ٍرافق اىذوىت اىَسيرة بظىرة   
 

80 

من مواكبة المشارٌع المسٌرة بطدارة  ،2009إحداث هذا المرفق سنة  قد مكنو ،هذا

 تتجلى حصٌلة ذلك فٌما ٌلً:و المشروع المفوض،
 

 :0210-0229حصٌلة  1 أ
 

 برامج هامةبتفعٌل  2012و 2009قامت مدٌرٌة التجهٌزات العامة خبلل فترة 

بلػ حٌث  متنوعة للتجهٌزات العامة التً ٌتم التكلؾ بها عبر إدارة المشروع المفوضو
تهٌئة المبانً االجتماعٌة أو التجارٌة من بٌنها و عملٌة، تخص البناء 383عددها حوالً 

ذلك بؽبلؾ مالً ٌقدر و مراك و الجامعٌة االستشفائٌة بكل من فاس الدفعات الثانٌة للمراكز
 ملٌون درهم. 2.628ب 

 

 :0214- 0210فاق بنهاٌة اآل 1 ب
 

والمتعلق  2012الؽٌر منتهً فً سنة  امشروع 130باإلضافة إلى مواصلة إنجاز 
 7و          مإسسة عمومٌة 13و اوزارٌ اقطاع 11باتفاقات إدارة المشروع المفوض مع 

 برامج البناء ًفالقطاع االجتماعً بالمكانة األولى ٌحظى  ،جماعات محلٌة 3و جمعٌات
 .2014و 2012التهٌئة المتكلؾ بها عبر إدارة المشروع المفوض لفترة و

 

وباإلضافة من االنتهاء وإعطاء انطبلقة جدٌدة للتجهٌزات العمومٌة فً المجال 
الذي ٌهم و االجتماعً والثقافً، قد تم تحدٌد البرنامج األول مع أصحاب المشارٌع المعنٌٌن

بناٌة إدارٌة تابعة بالخصوص لئلدارة العامة  190) امشروع 588أساسا إنجاز حوالً 
ٌتعلق ببرنامج إعادة تؤهٌل  امشروع 355منها  اإجتماعٌ امشروع 398و لؤلمن الوطنً

 ملٌون درهم. 4.480,7ذلك بتكلفة إجمالٌة تقدر ب و قاعات للصبلة(و المساجد
 

 المرافق التابعة لقطاع النقل 0.3.0
 

 النقل عبر الطرق والسالمة الطرقٌةمدٌرٌة  1.0.3.0
 

 هذه المدٌرٌة بالمهام الرئٌسٌة التالٌة: تتكلؾ

 
 ٌة؛وقاٌة الطرقالالمساهمة فً إعداد سٌاسة  

 

إعداد النصوص التنظٌمٌة ودراسات خاصة ودراسات إحصائٌة وتوثٌقٌة المرتبطة  
 ؛ تطبٌقهاو بالسبلمة الطرقٌة

 

 منح رخص السٌاقة وتسجٌل السٌارات؛ 
 

 العقوبات اإلدارٌة المرتبطة بها؛و مراقبة النقل الطرقً 
 

 ترخٌص ومراقبة مدارس تعلٌم السٌاقة. 
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 إنجازات المدٌرٌة: - أ
 

 ٌلً: فٌما 2011تلخٌص المإشرات الرئٌسٌة لنشاط هذه المرافق خبلل سنة ٌمكن 
 

رخصة السٌاقة أو  للحصول على الناجحٌن فً االمتحان بلػ عدد المترشحٌن 
قاموا بوضع شخصا  418.088 بٌنشخصا من  349.351الراؼبٌن فً تمدٌدها 

 ؛ملفاتهم
 

 ؛طلبا 164.291ما مجموعه 2011خبلل سنة  بلػ عدد التسجٌبلت العادٌة 
 

 بلؽت طلبات تحوٌل أو تؽٌٌر أو نسخة من البطاقات الرمادٌة على التوالً 
 طلبا. 40.820طلبا و 375.796

 

تفعٌل المخطط  2011و 2009الفترة ما بٌن  مجال السبلمة الطرقٌة، عرفتفً 
كذا إعطاء و 2010-2008اإلستراتٌجً المندمج واالستعجالً للسبلمة الطرقٌة للفترة 

 .2013-2011المندمج للسبلمة الطرقٌة للفترة و انطبلقة المخطط االستعجالً
 

سب المحاور الخاصة بمدٌرٌة هذه المخططات اإلستراتٌجٌة ح تفعٌلتتلخص حصٌلة 
 النقل عبر الطرق والسبلمة الطرقٌة كما ٌلً:

 

 الجدٌدة من طرؾ البرلمان؛مدونة السٌراعتماد  
 

 المخططات الجهوٌة للمراقبة الطرقٌة؛و بدأ العمل بالمخطط الوطنً 
 

 تزوٌد أجهزة المراقبة بمعدات المراقبة الطرقٌة؛ 
 

 مراك ؛و بوجدة للعربات األوتوماتٌكً للوزن الثابثة بالمحطات العمل انطبلق 
 

 وجدةو مراك و أكادٌر من بكل األوتوماتٌكً للوزن ثابثة محطات 4 تجهٌز 

 ؛طنجةو
 التقنٌة؛ الحمولة تجاوز لمراقبة امتحرك اجهاز 50 اقتناء 

 

 الرباط؛و بفاس األوتوماتٌكً للوزن ثابتتٌن محطتٌن تجهٌزو تهٌئة 
 

 كذاو المزورة اإلطار أرقام على التعرؾ بآالت للتسجٌل مراكز 10 تجهٌزو اقتناء 
 الوثائق؛ مصداقٌة مدىو العربات خصائص مراقبة

 

  المصادقة؛و للتجرٌب الوطنً المركز تؤهٌل 
 

 مسلك بناء انطبلقة وإعطاء الرباط فً لئلمتحان جدٌد مسلك بناء من اإلنتهاء 
 ؛2009 سنة بالعٌون اإلمتحان

 

 .المزدوج النقلو للبضائع الطرقً النقل حظٌرة تجدٌد عملٌة فً المساهمة 
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 ما ٌلً:فٌ 2011-2009تتجلى النتائج المتعلقة بالفترة 
 

 

 إجراءات التحدٌث: -ب
 

البطاقات و من أجل تحسٌن جودة الخدمات المقدمة فً مجال منح رخص السٌاقة
العملٌات المتعلقة بمشروع  النقل عبر الطرق والسبلمة الطرقٌةالرمادٌة، تواصل مدٌرٌة 

 البطاقات الرمادٌة.و تؽٌٌر الوثائق الحالٌة لرخص السٌاقة
 

ٌتجلى هذا المشروع فً تؽٌٌر الوثائق الحالٌة بوثائق لها خصائص تتماشى مع 
تزوٌدها برقاقة إلكترونٌة تمكن من إرساء مقاٌٌس السبلمة عبر و معاٌٌر بطاقات التعرٌؾ

 تحدٌتها.و تشفٌر المعلومات
 

 السٌاقة كما سٌمكن إنجاز هذا المشروع من تحسٌن الخدمات المتعلقة برخص
مراقبة السبلمة الطرقٌة عبر و من جهة أخرى تدعٌم الوقاٌةو البطاقات الرمادٌة من جهة،و

 التتبع الدقٌق لمخالفات مدونة السٌر.
 

 : 0213و 0210برنامج عمل المدٌرٌة خالل سنتً  -ت
 

 فٌما ٌخص السبلمة الطرقٌة، ستسهر المدٌرٌة على مواصلة إنجاز برنامج عملها،
 ذلك على الخصوص فً المٌادٌن التالٌة:ٌتجلى و

تجهٌز محطتٌن جدٌدتٌن ثابتتٌن لمراقبة الحمولة الزائدة بجهنة الندار و بناءو تهٌئة 
 للمراقبة؛ باحة 50كذا تهٌئة و البٌضاء الكبرى

 

بننننك جدٌننند للمعطٌنننات الخننناص باألسنننئلة النظرٌنننة فنننً امتحنننان رخصنننة  إحنننداث 
 السٌاقة؛

 

 المهنٌنننٌنو النقنننلو ذي ٌجمنننع وزارة التجهٌنننزتفعٌنننل عقننند برننننامج النننو إحنننداث 
 مدرسً سٌاقة العربات ذات محرك؛و
 

 ووضننع رهننن إشننارة منندارس تعلننٌم سننٌاقة العربننات ذات محننرك مراجننع إحننداث 
 داؼوجٌة لتعلٌم السٌاقة؛ ٌكتب بو
 

الكتنب البٌداؼوجٌنة الجدٌندة و المنراقبٌن فٌمنا ٌخنص المراجنعو تكوٌن المنإطرٌن 
 لتعلٌم السٌاقة؛

 

   للسٌاقة. ةتجهٌز قاعات اإلمتحان النظري بنظام مراقبة أوتوماتٌكٌ 
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 ٍِ اىَسحىبت اىؼرباث ػذد

 اىسير
اىَيفاث اىَأٍىر  ػذد

 اىسْىاث  اىَيفاث اىَيتسً بها ػذد  بأدائها
10 00 008 002 0222 

020 01 010 080 0202 

020 1 008 008 0200 
 المجموع 749 429 53 177
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خبلل سنتً  مدٌرٌة النقل عبر الطرق والسبلمة الطرقٌةو بالموازاة مع ذلك، تحرس 
 على القٌام باإلجراءات التالٌة: 2013و 2012
  

 عصرنة مراكز التسجٌل؛و تهًٌءو مواصلة إنجاز برنامج بناء 
 

 النقل المزدوج؛و حظٌرة النقل الطرقً للبضائعتموٌل منحة تجدٌد  
 

لئلمتحنان  امسنلك 60بناء مسالك اجتٌاز اإلمتحان التطبٌقً لنٌل رخصة السنٌاقة:  
  .فً السنة امسلك 20تسجٌل بمعدل العلى مستوى مراكز 

 

 المدٌرٌة العامة للطٌران المدنً 0.0.3.0
 

 :ام التالٌةأساسا بالمه لمدٌرٌة العامة للطٌران المدنًاتتكلؾ 
 

فٌما ٌخص وصاٌة القطاع على المإسسات  النقلو التجهٌز تطبٌق سٌاسة وزارة 
 العمومٌة العاملة فً مجال الطٌران؛ 

 

 تنسٌق نشاطات المبلحة الجوٌة؛و مراقبةو المبلحة الجوٌةوانتظام ضمان سبلمة  

 

النقل و الجوٌةالنصوص القانونٌة المتعلقة بالمبلحة و إعداد اإلتفاقٌات الدولٌة 
 على تطبٌقها؛ صكذا الحرو استؽبلل المجال الجويو الجوي

 

على مراقبة العملٌات المتعلقة بالسبلمة الجوٌة والقوانٌن الخاصة ص الحر 
 .لطائراتلباإلستؽبلل التقنً 

 

من طرؾ المدٌرٌة العامة للطٌران المدنً خبلل الفترة  تتمحور العملٌات المنجزة 
 قط التالٌة:حول الن 2010-2011

 

الستعمال مسالك ذات اإلستعمال المحدود لصالح مستؽلً  اترخٌص 120منح  
 ؛2011و 2010أنشطة العمل الجوي خبلل سنتً 

 

 ؛2010سنة  لمقاولتٌن تتكلفان بخدمات المساندة بالمطاراتمنح رخصتٌن  
 

 ر البٌضاء/ محمد الخامسالدا لمطارالمساهمة فً المصادقة على مسلك جدٌد  
 ؛2010سنة  برسم

 

 مطارات 6خرٌطة جوٌة بالنسبة ل  28، دراسات تصمٌم 2011 خبلل سنةإنجاز،  
 ؛2010سنة  مطارات 10خرٌطة جوٌة بالنسبة ل  35مقابل 

 

 19مقابل  مطارا 11خرٌطة جوٌة بالنسبة ل  54، على 2011 برسم سنةالموافقة،  
 ؛2010سنة  مطارات 4خرٌطة جوٌة بالنسبة ل 
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 ؛www.sia-aviation.gov.ma  موقع إلكترونً لمصلحة المعلومات الجوٌة إحداث 
 

كذا إعادة تكوٌن المجال و مراك  تخفٌؾ الضؽط على المجال الجوي لمطار 
 المناطق ذات اإلطار الخاص المتعلقة به؛و بنكرٌر الجوي لمطار

 

مهام سنة  6لمطارات مقابل ا أمن مهمة تفتٌ  55ما ٌناهز ،2011إنجاز، فً  
 ؛2010

 

ا مطار 17تتبع للمبلحة المدنٌة ب و تفتٌ و مهمة تدقٌق 16، ب 2011القٌام، فً  

 فً المملكة؛
 

 منظماتلدى  2010سنة عملٌة برسم  10مقابل  2011عملٌة تفتٌ  فً  15إنجاز  

 التكوٌن الجوي؛
 

 11مقابل  امرشح 544لئلمتحانات المهنٌة لفائدة  اتدور 10، 2011تنظٌم، فً  
 ؛2010سنة برسم  امرشح 638لفائدة  دورة

 

رخصة مٌكانٌكً  52و رخصة ربان 260، على 2011المصادقة، فً و منح 
 الطائرات مٌكانٌكً صٌانةرخصة  92و رخصة ربان 263مقابل  الطائراتصٌانة 
 ؛2010سنة  خبلل

 212مقابل  الفرٌقبطاقة ألعضاء  52و للمتدربٌنبطاقة  179، 2011منح، فً  
  ؛2010سنة  برسم الفرٌقبطاقة ألعضاء  80و بطاقة للمتدربٌن

 

 2010-02ذلك لمدة سنتن )من وتؤطٌر التكوٌن النظري الخاص بالربان و تنظٌم 
لفائدة  اٌوم 44أطر، باإلضافة إلى الدورات التكوٌنٌة لمدة  3( لفائدة 2011-09إلى 
 ؛2011سنة خبلل  اعربٌو اإفرٌقٌو امؽربٌ اإطار 26

 

سبلمة الطٌران المدنً بهدؾ الحفاظ على مجال و اجتماعات حول أمن عقد 
كذا لمراقبة تطبٌق التدابٌر األمنٌة و مبلئمته للمعاٌٌر الدولٌة لؤلمنو الطٌران المدنً
 فً المطارات؛

 

 المساهمة فً تنشٌط ندوة حول أمن الطٌران المدنً؛ 
 

المتعلقة بالخطوط العرٌضة للبرنامج و حصة اإلعبلم لفائدة قائدي المطاراتتنظٌم  
 الوطنً ألمن الطٌران المدنً؛

 

تنظٌم ٌوم دراسً حول موضوع : "تدبٌر سبلمة الطٌران المدنً بالمؽرب :  
ذلك احتفاء بالٌوم العالمً للطٌران و 2011دجنبر  7 بتارٌخ" اآلفاقو اإلنجازات

 المدنً؛
 

ماي  26إلى  24العالمً حول سبلمة المسالك "من  الٌوم الدراسًالمشاركة فً  
 بمولاير"؛ 2011

http://www.sia-aviation.gov.ma/
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 2011ٌناٌر  14و 13 ما بٌنالطٌران المدنً  حوادثتنظٌم أٌام دراسٌة حول  

 بالرباط؛
 

 .اجتماعات وطنٌة لتحضٌر المإتمرالعالمً لرادٌو اإلتصاالت 5المشاركة فً  
 

إنجاز برنامج عملها الذي  2013و 2012المدٌرٌة خبلل سنتً هذه هذا، وستواصل 

 ٌهدؾ خصوصا إلى تعزٌز ما ٌلً:
 

الممارسات و كذا المطارات مع مبلئمتها للمعاٌٌرو ضمان سبلمة الطٌران الجوي 
التقرب من و "OACI" منظمة الطٌران المدنً الدولً الموصى بها من طرؾ

 ؛األوروبٌة المعاٌٌر
 

الطٌران المدنً عبر تقدٌم المساعدة التقنٌة فً مجال األمن أمن و ضمان سبلمة 
كذا المساعدة فٌما ٌخص تقٌٌم المإهبلت اللؽوٌة لمراقبً السٌر الجوي، و الجوي

 وكذا التنظٌم اآللً إلمتحانات موظفً المبلحة الجوٌة؛
 

برمجة البنٌات التحتٌة الخاصة بالمطارات عن طرٌق إعداد خارطة طرٌق  
 ؛2020أفق  المطارات فً

 

مختبر لقراءة تسجٌبلت  إحداثعبر  الطٌران حوادثأسباب و تحلٌل ظروؾ 
 الرحبلت؛

 

 تكوٌن موظفً المدٌرٌة. 
 

 المركز الوطنً إلجراء االختبارات والتصدٌق 3.0.3.0
 

 ٌتكلؾ المركز الوطنً إلجراء االختبارات والتصدٌق أساسا بالمهام التالٌة:
 

 بالفحص بمراكز الفحوصات التقنٌة؛منح بطاقات مهنٌة للمكلفٌن  
 

 التصدٌق حسب نوع السٌارة وتبعا للوزن اإلجمالً للحمولة المسموح بها؛ 
 

إجراء الفحص التقنً المعمق الذي ٌقوم به المركز الوطنً إلجراء االختبارات  
 والتصدٌق؛

 

 التؤكد من معطٌات الفحوصات التقنٌة التً تقوم بها مراكز الفحص التقنً. 
 

 2011و 2010من طرؾ هذا المركز خبلل سنتً  تلخٌص العملٌات المنجزةٌمكن 

 ٌلً: مافٌ
 
المركز الوطنً إلجراء االختبارات و إعطاء إنطبلقة تحوٌل المعطٌات بٌن الفاعلٌن 

 ؛والتصدٌق
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 محضر مإمن للفحص التقنً؛ ثإحدا 
 

تقنً تنظٌم مجموعة من امتحانات منح شهادة الصبلحٌة المهنٌة للقٌام بمهمة  
 .الفحص

 

وقد بدأ المركز فً إنجاز مجموعة من المشارٌع من أجل تحسٌن جودة  هذا،
 ٌتجلى هذا بالخصوص فً:و المهنً.و الخدمات المقدمة للمواطن

 
تطوٌر نظام معلوماتً جدٌد موجه لتؤهٌل النظام الحالً للمركز مع و ابتكار 

 مضامٌن مدونة السٌر؛
 

 موجه لتدبٌر عملٌة التصدٌق.تطوٌر برنامج معلوماتً و ابتكار 
 

برنامج عمل المركز الوطنً إلجراء االختبارات والتصدٌق برسم سنتً  و ٌهدؾ
 إلى إنجاز العملٌات التالٌة: 2013و 2012
 

 ؛التقنٌٌن الفاحصٌنو مراكز الفحص التقنًو  وضع نظام تدقٌق الشبكات 
 

 بات؛وضع دفتر تحمبلت جدٌد لتنظٌم مهنة المراقبة التقنٌة للعر 
 

 موجه لتدبٌر عملٌة المصادقة؛ وضع نظاممواصلة عملٌة  
 

 إنجاز دراسة من أجل إنشاء بوابة إلكترونٌة للمركز؛ 
 

 تطوٌر مشروع إببلغ إحصائٌات المراقبة التقنٌة؛ 
 

  تطوٌر برنامج لتخزٌن معطٌات المركز. 
 

 مدٌرٌة المالحة التجارٌة .41.1.1
 

موجب مرفق دولة مسٌر بصورة مستقلة بصفة مدٌرٌة المبلحة التجارٌة  منحتم 
 :ما ٌلًأساسا ب تتكلؾو 2010قانون المالٌة لسنة 

 

 التدبٌر اإلداري للبحارة؛ 
 

 الترفٌهٌة؛و المركبات المائٌةو التقنً للباخراتو التدبٌر اإلداري 
 

 منح رخص للقٌام بالنشاطات البحرٌة؛ 
 

 بالموانئ التجارٌة المؽربٌة.مراقبة خدمات المبلحة البحرٌة المقدمة للباخرات  
 

تفعٌل العملٌات األساسٌة  2013و 2012 تًوقع برنامج عمل المدٌرٌة خبلل سنٌت

 التالٌة:
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توفٌر مقر للمركز الوطنً للمعطٌات لدى أحد الفاعلٌن المختصٌن والتزوٌد بخدمة  
للمدٌرٌة. كما سٌتم استؽبلل المركز المذكور من أجل  االصطناعٌةولوج األقمار 
 البحري. اإلنقاذو ثالبحو وقاٌة المجال البحريو السبلمة، وأهداؾ األمن 

 

 التالٌة: لبلنشؽاالتٌستجٌب  اسنوٌ اسٌشهد هذا المركز تدقٌق
 

 ؛وجدتاستقبال الرسائل المرسلة من طرؾ الباخرات التً ترفع العلم الوطنً أٌنما  
 

المتواجدة فً و تبادل المعلومات مع باقً المراكز فٌما ٌخص الباخرات األجنبٌة 
المٌاه اإلقلٌمٌة المؽربٌة أو الباخرات المؽربٌة المتواجدة فً المناطق المؽطاة 

 بالمراكز األجنبٌة.
 

 التجارٌة؛صٌانة نظام معلوماتً خاص بالمبلحة  
 

 كهرباءو ترصٌصو ة )صباؼةتركٌب بناٌات مقر المدٌرٌو إنجاز أشؽال تهٌئة 
 ؛التبلٌط(و
 

 برامج معلوماتٌة.و اقتناء معدات 
 

 تشجٌع االستثمارات واألنشطة االقتصادٌة قطاع 4.0
 

ٌبلػ عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مجال إنعا   
 . تتوزع هذه المرافق كما ٌلً:مرفقا 21االستثمارات والقطاعات االقتصادٌة 

 
 ٌتعلق األمر بالمراكز الجهوٌة لئلستثمار؛و .مرفقا تابعا لوزارة الداخلٌة 16 

 

 :مرافق تابعة لوزارة االقتصاد والمالٌة 3 
 

 مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة المكلؾ بالخوصصة؛ 
 

 لكة؛مالخزٌنة العامة للم 
 

 المباشرة؛ ؼٌر والضرائب الجمارك إدارة 
 

والتجارة والتكنولوجٌات الحدٌثة. وٌتعلق  مرفقٌن تحت وصاٌة وزارة الصناعة 
 األمر بالمرافق التالٌة:

 

 الرباط؛–المصلحة المستقلة للكحول  
 

 مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة المكلؾ باالعتماد والتقٌٌس. 
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 المراكز الجهوٌة لالستثمار 1.4.0 
 

ب           المإرخة طبقا للرسالة الملكٌة المحدثة المراكز الجهوٌة لبلستثمارتتكلؾ 
والمساعدة على إحداث المقاوالت على المستوى ، بطنعا  اإلستثمارات 2002ٌناٌر 9

الجهوي. وتعتبر هذه المراكز المخاطب الوحٌد للمستثمرٌن الراؼبٌن فً إحداث المقاوالت 
 وذلك من خبلل وضع شباكٌن رهن إشارتهم:

 

 ؛(I) إحداث المقاوالتشباك المساعدة على  
 

 .(II) شباك مساعدة المستثمرٌن 
 

 ..2.و 2.2.خالل سنتً  حصٌلة إنجازات المراكز الجهوٌة لالستثمار
 

 شباك المساعدة على إحداث المقاوالت: 
 

 2010تمكن دراسة حصٌلة الشباك األول للمراكز الجهوٌة لئلستثمار خبلل الفترة  
 التالٌة: المبلحظاتمن استنباط  2011و

 

وحندة سننة  22.217انتقل عدد المقاوالت المحدثة على صعٌد هذه المراكنز منن  
 ؛2011وحدة برسم سنة  22.980إلى  2010

 

% منن المقناوالت المحدثنة خنبلل 27البٌضاء علنى أكثنر منن  تستحوذ جهة الدار 
 %.16زمور زعٌر ب -هذه الفترة، متبوعة بجهة الرباط سبل

  

شهادة خبلل هذه الفترة أي  69.924إلى  السلبٌة الممنوحةعدد الشواهد وصل 
(. 2011سنة  35.280و 2010 سنة 34.644شهادة ) 35.000بمعدل سنوي ٌقارب 

من مجموع الشواهد الممنوحة  % 35تستحوذ جهة الدار البٌضاء الكبرى على أكثر من 
 (.%8من المجموع( ثم جهة سوس ماسة درعة ) %12متبوعة بجهة طنجة تطوان )

 

وعلى المستوى النوعً، تجدر اإلشارة إلى أن المراكز الجهوٌة لبلستثمار ساهمت 
 :بشكل كبٌر فً تحسٌن مناخ األعمال عبر

 

 التحكم فً مساطر إحداث المقاوالت؛ 
 

 ؛تبسٌط المساطر بفضل المطبوع الوحٌد 
 

 تقلٌص آجال إحداث المقاوالت وتحسٌن جودة االستقبال. 
 

"ممارسة أنشطة عن البنك الدولً  الصادر هذا التحسن فً التقرٌركما تم الكشؾ عن 
 بحسب معٌار إحداث المقاولة. 51األعمال" حٌث حصل المؽرب على الترتٌب 
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 شباك مساعدة المستثمرٌن 
 

من استنباط  2011و 2010تمكن دراسة حصٌلة الشباك الثانً خبلل الفترة 

 التالٌة: المبلحظات
 

عندد المشنارٌع االسنتثمارٌة التنً حصنلت علنى الموافقنة علنى مسنتوى هنذا  انتقل 
   ؛2011مشروعا سنة  2.928إلى  2010سنة  مشروعا 2.444 من الشباك

 
-%انخفاضننا بنسننبة عننرؾ المبلننػ االسننتثماري للمشننارٌع التننً حظٌننت بالموافقننة  

ملٌنار درهنم سننة  188,4، حٌنث انتقنل منن  2011-2010بٌن فترة  ما 21,7
 . 2011ملٌار درهم سنة  147,5إلى  2010

 

 :2011-2010خبلل الفترة ذكورٌن الم نشباكٌالٌبٌن الجدول أدناه حصٌلة عمل 
 

 1الشباك  0الشباك 
مبلغ اإلستثمار  السنوات

 بمالٌٌر الدرهم
عدد المشارٌع 
 المصادق علٌها

المقاوالت عدد 
 المحدثة

عدد الشواهد 
 السلبٌة الممنوحة

188,4 01444 001001 041144 1020 
147,5 01208 001282 011082 1022 
 المجموع 697914 457297 57371 335,9

 
 إلعادة التموضعدراسة  إلنجاز امتخصص اقد كلفت وزارة الداخلٌة مكتبو هذا
التشخٌص اإلستراتٌجً لهذه  تتضمن للمراكز الجهوٌة لئلستثمار حٌث االستراتٌجً

 للرأي حول مدى تلبٌة حاجٌات المرتفقٌن واقتراح آفاق تنمٌتها.  االمراكز، واستطبلع
 

  وتتلخص أهم عناصر هذه الدراسة فٌما ٌلً:
 

جاعة المراكز الجهوٌة لئلستثمار ن حول حصٌلةلولى لتائج األالنوقد بٌنت  
 إحداثالمعٌقات( عن اإلصبلح اإلٌجابً للشركاء خاصة فٌما ٌتعلق بجانب و )اإلنجازات

ذلك راجع إلى و الزال ٌعرؾ نقصافطنه  المقاولة. أما فٌما ٌخص جانب مساعدة المستثمرٌن
 تفوٌض السلطات اإلدارٌة بالمراكز الجهوٌة لئلستثمار.إلى  ضعؾ المإهبلت الذاتٌة

 

أما فً مجال تبسٌط اإلجراءات اإلدارٌة فقد بٌن التشخٌص عن عجز فً التجانس 
استمرار المعٌقات و سات الجٌدة بٌن المراكز الجهوٌة لئلستثماركذا تبادل الممارو والتعاضد

 الخاصة بمنح رخص البناء.
 

النبض اإلقتصادي المجالً فقد بٌنت الحصٌلة حول و أما فٌما ٌخص مواكبة المقاولة
 المقاوالت الصؽٌرة جداو المتوسطةو النجاعة عن المواكبة المحدودة للمقاوالت الصؽٌرة

العجز فً تدبٌر العبلقة مع المرتفق من أجل ضمان التتبع و وسائلذلك بسبب ؼٌاب الو
 المقاولة. ثالبعدي إلحدا
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بوجود  الفضاء المإسساتً الذي تعمل فٌه المراكز الجهوٌة لئلستثمار وأخٌرا، ٌتمٌز
أحدثوا خبلل العشر سنوات األخٌرة، إما على  متدخبل 50من بٌنهم  متدخبل 120أزٌد من 
أو على شكل مإسسة  (AMDI, ADA, SMIT)وكالة قطاعٌة لتطبٌق استراتٌجٌة  شكل

 (.…رقراقأبً ، وكالة  TMSA)متخصصة  بنٌةعمومٌة أو 
 

الدراسة  نتائج، أظهرت IIفٌما ٌخص المشارٌع الؽٌر مقبولة على مستوى الشباك 

 اإلنتظارات التالٌة من طرؾ المستثمرٌن الذٌن تم استطبلع رأٌهم:
 

 بصفة منتظمة؛ اجتماعات اللجنة الجهوٌة لئلستثمار برمجة 
 

 تعلٌل قرارات رفض ملفات اإلستثمار؛ 
 

 تحسٌن إجراءات دراسة ملفات اإلستثمار؛ 
 

 تمكٌن المستثمرٌن من العقارات الضرورٌة إلنجاز مشارٌعهم. 
 

 فٌما ٌخص تطوٌر المركز الجهوي لئلستثمار خلصت الدراسة إلى تعزٌز مهام
لمراكز الجهوٌة لئلستثمار فً مجالً عمل استراتٌجٌن، تبسٌط اإلجراءات اختصاصات او

 كذا النبض اإلقتصادي المجالً.و مواكبة أكثر شمولٌة للمقاوالتو اإلدارٌة
 

-E   أعطت المراكز الجهوٌة لئلستثمار انطبلقة برنامج ،فً إطار عصرنة تدبٌرها

invest جمٌع إجراءات اإلستثمار المستخدمة على مستوى الشباك  الذي ٌشملوII . مما

سٌمكن من ما  متناسقو جمٌع المراكز الجهوٌة لئلستثمار بنظام معلوماتً متطورسٌزود 
 لمشارٌع اإلستثمار. التلقائًالتدبٌر 
 

به  ٌجري العمل " E-invest تجدر اإلشارة إلى أن النظام المعلوماتً المندمج "
بجهة الرباط سبل زمور  ةجهة الشاوٌة وردٌؽة كما أنه فً طور التجربمستوى  على حالٌا
 جهة طنجة تطوان.و زعٌر

 

أن المراكز الجهوٌة لئلستثمار تحرص على  إلى و من جهة أخرى، ٌجدر التذكٌر
قٌادة برنامج مقاوالتً على المستوى الداخلً عن طرٌق تكوٌن الملفات فً إطار اللجنة 

األرقام  2011دجنبر إلى ؼاٌة الحصٌلة المتراكمة للبرنامج ظهر تالجهوٌة "مقاولتً". 

 التالٌة:
 

 مإشرات لدى البنوك

 مشارٌع موضوعة لدى البنوك 7.837
 مشارٌع مقبولة من طرؾ البنوك 2.545

 فرص الشؽل المحدثة 11.459

 
فً إطار تفعٌل برامج العمل العرضٌة لصالح المراكز الجهوٌة لئلستثمار لسنتً 

 ، تمت برمجة البرامج التالٌة:2013و 2012
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مواصلة اعتماد نظام االستثمار اإللكترونً وبرنامج التكوٌن لفائدة مستخدمً  
 الجهوٌة لبلستثمار ومستعملً هذا النظام؛المراكز 

 

مع األخذ بعٌن االعتبار تطوٌر طبعة جدٌدة من برنامج االستثمار اإللكترونً  
 مستعملً هذا النظام؛ مبلحظات

 

 اعطاء انطبلقة عملٌة افتحاص لتحدٌد مكتب استشارة لمواكبة وزارة الداخلٌة 
برنامج العمل المصادق علٌه من و المراكز الجهوٌة لئلستثمار لتفعٌل التوصٌاتو

 طرؾ لجنة قٌادة الدراسة؛
 

تراخٌص، ور   -تنظٌم اجتماعات التوافق حول األورا  األساسٌة: عقار 
 النظام المعلوماتً.و مإسساتً، تقٌٌم نجاعة المراكز الجهوٌة لئلستثمار

 

 المستقلة للكحول المصلحة 0.4.0
 

تابعة  صفة مرفق دولة مسٌر بصورة مستقلة المصلحة المستقلة للكحولتكتسً 
له كمهمة أساسٌة تدبٌر االحتكار و لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجٌات الحدٌثة،

 .انولتاإلوتسوٌق كحول 
 

  فٌما ٌلً: انولتكحول اإلاختصاصات هذا المرفق بخصوص  و تتمحور
 

ٌستعمل فً عدة  اقتناء وبٌع الكحول الذي ٌتم إنتاجه من طرؾ الدولة والذي 
 مجاالت: الصٌدلة والطب والصناعة الؽذائٌة والصناعة؛

 

للزبناء الذٌن ٌتزودون بالكحول من أجل إنتاج العطور ومواد  منح الرخص 
 .التجمٌل

 

 منح رخص تصدٌر كحول اإلتانول. 
 

فً إنجاز  2011و 2010شرعت المصلحة المستقلة للكحول خبلل سنتً قد هذا، و

 . أسالٌب العملإصبلحات تهدؾ إلى تحسٌن جودة خدماتها وتحدٌث 
 

 وٌتعلق األمر على الخصوص بالعملٌات التالٌة:
 

 وطنٌة إلنتاج مادة اإلتانول على المستوى المحلً ؛ اعدةوضع ق 
 

تفوٌض تدبٌر احتكار تسوٌق هذه المادة للقطاع  تطوٌر مجال تسوٌق اإلتانول عبر 
  ؛الخاص

 

وطنٌة ألختام مراقبة قارورات المشروبات الكحولٌة بتشاور مع  ةداعوضع ق 
 الفاعلٌن فً مجال استٌراد الكحول وكذا اإلدارات المعنٌة؛
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، ابتداء من فاتح  أختام قارورات المشروبات الكحولٌةوضع  تحوٌل إختصاص 
ذلك لتبسٌط و إلى إدارة الجمارك والضرائب ؼٌر المباشرة، 2010ٌولٌوز 

 .اإلجراءات المتعلقة بهذه العملٌة
 

ما  2013و 2012العملٌات المبرمجة من طرؾ هذه المصلحة خبلل سنتً تخص 

 :ٌلً
 

 هٌكتولتر 33.500بٌع و هٌكتولتر 27.000و هٌكتولتر 26.500اقتناء حوالً  
مكمل كمٌات و 2013و 2012سنتً  خبللهٌكتولتر على التوالً  32.500و

 مؤخود من المخزون المتبقً من السنة الفارطة؛الكحول المتوقعة للبٌع 
 

 الهاتفٌة؛و كذا المنشآت الكهربائٌةو إصبلح نظام محاربة الحرٌقو صٌانة 
 

 اقتناء قطع الؽٌار لنظام مكافحة الحرائق ونظام قٌاس كحول اإلتانول؛ 
 

 نظام قٌاس الكحول؛و إصبلح قنوات الهواء لتخزٌن كحول اإلتانولو صٌانة 
 

تفكٌك التجهٌزات التقنٌة لمستودع الكحول بعد دخول التدبٌر المفوض  إنجاز أشؽال 
 حٌز التنفٌذ.

 

 التقٌٌسو مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة المكلف باالعتماد .3121
  

التقٌٌس، و التطوٌر العادي لؤلنشطة المتعلقة باالعتمادو من أجل ضمان التدبٌر الجٌد
 التجارةو بوزارة الصناعة 2011المالٌة لسنة تم إحداث هذا المرفق برسم قانون 

 النفقات اآلتٌة من هذه األنشطة.و التكنولوجٌات الحدٌثة الذي سٌتكلؾ بتدبٌر المداخٌلو
 

و سٌجعل هذا اإلطار الجدٌد أنشطتها تساهم بشكل أفضل فً تحسٌن البٌئة العامة 
 كذلك مواكبتها فً جهود تحسٌن تنافسٌتها.و للمقاولة الوطنٌة

 
ذلك بسبب تؤخر و 2012و لئلشارة، لم ٌتم إعداد مٌزانٌة هذا المرفق خبلل سنة 

  إعداد النصوص التنظٌمٌة له.
 

حول انجاز  2013و 2012و ٌتمحور برنامج عمل قسم االعتماد برسم سنتً 

 العملٌات التالٌة:
  
 مة:ءالمبلو تؤهٌل نظام االعتماد الوطنً لهٌئات التقٌٌم 

 

 ة لنظام االعتماد المؽربً؛اعتماد هٌكلة جدٌد 
 

 تطوٌر المإهبلت؛و تعزٌز أنشطة االعتماد 
 

 الدولً؛و الجهويو االعتراؾ بالهٌئة المؽربٌة لبلعتماد على المستوى الوطنً 
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 إنعا  نظام االعتماد الوطنً؛ 
 

 "الرهانات مة تحت موضوع: االعتماد:ءالمبلو تنظٌم المنتدى األول لهٌئات التقٌٌم 
 األرباح"؛و
 

 االحتفال بالٌوم العالمً الخامس لبلعتماد؛ 
 

 ئلعتماد.لإحداث موقع إلكترونً للهٌئة المؽربٌة  
 

أما فٌما ٌخص قسم التقٌٌس، فسٌعمل هذا األخٌر من خبلل برنامج عمله لسنتً 
 على تفعٌل العملٌات التالٌة: 2013و 2012

 

ول مراقبة أدوات نصوص قانونٌة ح 9اإلنتهاء من إصبلح اإلطار القانونً: إعداد  

 القٌاس؛
 

 تنظٌم ندوات التكوٌن حول مراقبة أدوات القٌاس المقننة؛ 
 

 المإشرات التً تهم مراقبات التقٌٌس؛و وضع جدول القٌادة لرصد األهداؾ 
 

تحلٌل عملٌات مراقبة أدوات القٌاس المنجزة من طرؾ المصالح الخارجٌة و دراسة 
 ؛بمراقبة أدوات القٌاسالمكلفة 

 

ظام ٌمكن من ملء تلقائً لئلحصائٌات من طرؾ المصالح الخارجٌة تطوٌر ن 
 استؽبللها؛و للوزارة

 

 صٌانة األجهزة التقنٌة للمراقبة؛و ءلئلقتنا إطبلق مناقصات 
 

 ترقٌم اإلجراءات اإلدارٌة المتعلقة بطلبات الترخٌص؛ 
 

تطوٌر برامج معلوماتٌة لتدبٌر عملٌات المراقبة المنجزة من طرؾ الهٌئات و اقتناء 
 المعتمدة من طرؾ الوزارة. 

 

 مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة .4121
 

ٌقوم مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة المكلؾ بالخوصصة التابع لوزارة 
 العملٌات المتعلقة بمختلؾ مراحل الخوصصة.بطعداد وتتبع وإنجاز  االقتصاد والمالٌة

 

 وتتجلى المهام األساسٌة لهذا المرفق فً ما ٌلً: 
 

افتحاص وتقٌٌم الشركات والمقاوالت العمومٌة المسجلة فً إطار برنامج  
 الخوصصة؛
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القٌام بحمبلت إشهارٌة لئلخبار والتواصل لفائدة الشركات والمقاوالت المعنٌة  
 بالخوصصة؛

 

 بالعملٌات المتعلقة بطعادة هٌكلة المقاوالت العمومٌة.القٌام  
 

إنجاز عملٌات تفوٌت بقٌة مساهمات الدولة  2010 سنة بالنسبة لهذا المرفق، عرفت
" SUCRAFOR"و "SUTA"و "SUNABEL"و "SURAC"س مال شركاتأفً ر
 ."COSUMAR"لفائدة

 

على تفوٌت  2010فبراٌر  15و على هذا المستوى، صادقت لجنة التحوٌبلت فً 
بمبلػ  "COSUMAR"بقٌة مساهمات الدولة فً رأس مال الشركات المذكورة لشركة 

 ملٌون درهم. 70ٌفوق 
 

 تم توزٌع المبلػ اإلجمالً لتفوٌت هذه المساهمات بشكل متساوي بٌن الخزٌنة
 اإلجتماعٌة.و صندوق الحسن الثانً للتنمٌة االقتصادٌةو

 

أمبلح المحمدٌة"  شركة"مالً رأس مال ، تم تفوٌت إج2011فٌما ٌخص سنة 
(SSM). أبرٌل  3صصتها فً وتم تسجٌل هذه األخٌرة فً قائمة الشركات المزمع خ وقد

من طرؾ مكتب  2004التقٌٌم سنة و . عرفت هذه الشركة أول مهمة للتدقٌق2003
"ORSIA FINANCES." 

 

األعمال التجاري المعقودة مع بنك و فطن المناقصة المتفاوض علٌها ،للتذكٌرو
"FINANCE CORP المقبولة إلنجاز مهمة تحٌٌن وتقٌٌم وتوظٌؾ، باإلضافة إلى ،"

 (BTNAاألجور والقرمٌد لشمال أفرٌقٌا" )شركات و (SSM"شركة أمبلح المحمدٌة" )
الموافق علٌها من طرؾ و المإشر "SOCOCHARBO" الخشبو شركة تسوٌق الفحمو

انطبلق هذه المناقصة بتارٌخ فاتح ٌولٌوز قد تم . و2010ٌناٌر  20السلطة المختصة فً 
2010.    

 

 ،تبنً تصمٌم التحوٌل الذي ٌهم تفوٌت 2011فبراٌر خبلل قررت لجنة التحوٌبلت 

وقبل اتخاذ هذا  "شركة أمبلح المحمدٌة"إجمالً رأس مال  ،عبر طلب العروض المفتوح
جمالً الرأس ملٌون درهم بالنسبة إل 450القرار حددت هٌئة التقٌٌم ثمن العرض األدنى فً 

 مال المفوت.
 

فتح طلب عروض لتفوٌت إجمالً رأس مال شركة أمبلح  ،و فً هذا اإلطار
 وجه هذا األخٌر لكل فاعل فً مجال مقالع الرمالو ،2011مارس  30المحمدٌة فً 

المعدنً أو الفاعلٌن الذٌن ٌستعملون الملح كؤداة  االستؽبلللحٌة أو فً مجال البرك المو
 طلب العرض إلى الفاعلٌن فً مٌدان الكٌمٌاءكذلك توجه أساسٌة فً سٌرورة اإلنتاج. 

 الشبه كٌمٌائٌة.و
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 شركة "دٌلتا هولدٌن"، قررت لجنة التحوٌبلت قبول عرض 2011ٌونٌو  13 ٌوم
ملٌون  655بمبلػ  "لشركة أمبلح المحمدٌة"سهم  453.000الكة ل أعلنت هذه األخٌرة مو

 درهم.
 

 تم تحوٌل هذا المبلػ بطرٌقة متساوٌة بٌن صندوق الحسن الثانً للتنمٌة االقتصادٌة
الذي تم إحداثه برسم قانون المالٌة و الصندوق الوطنً لدعم اإلستثماراتو االجتماعٌةو

  ت القطاعات التنموٌة.تحفٌز استثماراو ، لمواكبة2011لسنة 
 

 مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة " الخزٌنة العامة للمملكة " .5121
 

األساسٌة  بالمهام"الخزٌنة العامة للمملكة" التابعة لوزارة االقتصاد والمالٌة  تتكلؾ
 :التالٌة

 

تموٌل العملٌات التً تهدؾ إلى تحسٌن ظروؾ عمل موظفً الخزٌنة العامة  
 وتعزٌز سبلمة مقراتها وأنظمتها المعلوماتٌة؛للمملكة 

 

تموٌل العملٌات التً تهدؾ إلى تحسٌن ظروؾ االستقبال وجودة الخدمات التً  
 تقدمها لزبنائها وشركائها؛

 

تحصٌل التكالٌؾ المرتبطة بمختلؾ الخدمات التً تقدمها الخزٌنة العامة للمملكة  
لفائدة الهٌئات المتعاقدة وكذا التكفل خاصة التكفل بملفات القروض وأداء األجور 

 بؤنظمة المعاشات وتدبٌر سندات الخزٌنة وحسابات الزبناء.
 

قامت الخزٌنة العامة للمملكة فً إطار مٌزانٌة التسٌٌر  ،خبلل السنتٌن األخٌرتٌن
اإللكترونٌة لمقر الخزٌنة العامة و بمواصلة صفقات اإلطار لصٌانة التجهٌزات التقنٌة

 عقد صفقات قابلة للتجدٌد فٌما ٌخص مراقبةو كذا صٌانة حظٌرة معلوماتٌةو للمملكة
 حراسة مقرات التً تشتمل على المصالح البلممركزة.و

  
إعادة هٌكلة بعض و و خبلل نفس الفترة، خصصت مٌزانٌة اإلستثمار ألشؽال تهٌئة

، وتوسٌع نطاق استؽبلل حلول البرامجو كذا إنجازو البناٌات التابعة للمدٌرٌات الجهوٌة
( باإلضافة إلى إنجاز تدقٌق CNTلمقر "المركز الوطنً للمعالجة" ) IPالحل الهاتفً 
 للخزٌنة العامة للمملكة. ujour@نجاعة نظام 

 

الرفع من المداخٌل، قام هذا المرفق بطنجاز و و من أجل تحسٌن جودة الخدمات
 العملٌات األساسٌة التالٌة:

 

 كذا تقوٌةو االتفاقٌات مع زبناء الخزٌنة العامة للمملكة تنمٌط وتوحٌد مساطر إعداد 
تطوٌر اإلجراء اإلتفاقً المتعلق بمعالجة الرواتب أمام الهٌئات المستقلة مع و

 ؛الشركاء الجدد
 

تفعٌل نظام أداء رواتب موظفً الجماعات المحلٌة الذي ٌمكن من تدبٌر مندمج  
 ؛ترابٌةالوان الجماعات أعو إطار 140.000المكافآت ألكثر من و لؤلجور
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تطوٌر عبلقة تبادل المعطٌات مع شركاء الخزٌنة العامة للمملكة فٌما ٌخص  
 التؤمٌن؛و القانونٌة لشركات التموٌلو المعلومة المالٌة

 

بهدؾ تقلٌص آجال المعالجة المحاسبٌة وضع المسطرة المتعلقة بتتبع المداخٌل  
 .للعائدات

 

أساسا إلى إنجاز المشارٌع  2012سنة برسم  و ٌخصص برنامج عمل هذا المرفق
 : . و ٌهم هذا البرنامج العملٌات التالٌةالمعلوماتًكذا تعمٌم النظام و المتعلقة بتدبٌر البناٌات

 

 ؛تهٌئة المركز المعلوماتً )القاعة البٌضاء( بالخزٌنة العامة للمملكة بؤكدال 
 

 المعلوماتً ألكدال؛صٌانة المنشآت التقنٌة المركبة على مستوى المركز  
 

 صٌانة أنظمة السبلمة من الحرائق لبناٌات مقر الخزٌنة العامة للمملكة؛ 
 

 تؤهٌل مطبخ مطعم الخزٌنة؛و صٌانة معدات مطبخ الخزٌنة 
 

 وضع حل لتحلٌل نجاعة الشبكة؛ 
 

 " إلنجاز مشروع "التدبٌر المندمج للمداخٌل"؛Oracleاقتناء تراخٌص برنامج " 
 

 األنظمة المعلوماتٌة للخزٌنة العامة للمملكة؛تدقٌق سبلمة  
 

اقتناء خدمات المساعدة التقنٌة بهدؾ تطوٌر الخدمات المهنٌة لنظام االستشارة  
 . ترابٌةالالمالٌة للجماعات 

 
 الماء والبٌئة  قطاع 5.0

 

ٌبلػ عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مراقبة األرصاد وحماٌة 
 تتوزع كما ٌلً: و .مرافق 6والبٌئٌة  والؽابوٌة لمائٌة والبحرٌةالموارد ا

 

 :مرافق تابعة لقطاع الماء والبٌئة 3 
   

 مدٌرٌة األرصاد الجوٌة الوطنٌة؛ 
 

 مدٌرٌة المراقبة والدراسات والتنسٌق؛ 
 

 قسم تسٌٌر األورا ؛ 
 

 قسم المحافظة على الثروات السمكٌة؛ البحري:الصٌد  الفبلحة و مرفق تابع لقطاع 
 

 :و محاربة التصحر لمٌاه والؽاباتل للمندوبٌة السامٌة ناتابع مرفقان 
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 مصلحة تقٌٌم المنتوجات الؽابوٌة؛ 
 

 .المنتزه الوطنً لسوس ماسة 
  

 مدٌرٌـة األرصـاد الجوٌـة الوطنٌـة  1.5.0
 

، صفة مرفق دولة مسٌر بصفة مستقلة مدٌرٌة األرصاد الجوٌة الوطنٌـةتكتسً 
مختلؾ القطاعات العمومٌة وشبه العمومٌة أساسا بتلبٌة حاجٌات  هذا المرفق وٌقوم

والخاصة فً مجال الدعم على مستوى األرصاد الجوٌة خاصة فٌما ٌتعلق بطنذارات 
 .لخطٌرة وتوقع حالة الطقس والمناخالظواهر الجوٌة ا

 

 كما تقوم المدٌرٌة بتحدٌث برنامج طموح ٌهم أساسا تحسٌن جودة اإلنذارات
 وسائل االتصالو ر شبكات مراقبة األرصاد الجوٌةتطوٌو توقعات األرصاد الجوٌةو
مختلؾ و لفائدة المصلحة العامة معالجة المعطٌات وتحسٌن جودة مساندة األرصاد الجوٌةو

تعزٌز التعاون على و تنمٌة البحث فً األرصاد الجوٌةو القطاعات السوسٌو اقتصادٌة
 التسوٌق. و كذا تطوٌر االتصالو الدولًو المستوى الوطنً

  
 0211-0212العملٌات المنجزة خالل فترة  - أ

 

بطنجاز مجموعة من  2011و 2010فً هذا اإلطار، قام هذا المرفق خبلل سنتً 

 ر اإلستراتٌجٌة التالٌة:والمشارٌع ترتبط بالمحا

 
 تعزٌز شبكة مراقبة األرصاد الجوٌة: 

 

 ؛بطقلٌم تاورٌرت اقتناء رادار لرصد األحوال الجوٌة بالجهة الشرقٌة بدبدو 
 

 محطة مناخٌة أوتوماتٌكٌة؛ 60اقتناء وتركٌب وتشؽٌل  مواصلة 
 

 محطة مناخٌة أوتوماتٌكٌة؛ 90تشؽٌل و تركٌبو مواصلة اقتناء 
 

وأخنرى  تركٌب وتشؽٌل محطة لقٌاس العلو عن سطح البحر بالراشنٌدٌةمواصلة  
 .بالداخلة

 

 تحسٌن اإلنذارات والتوقعات الجوٌة: 
 

 إعداد نموذج جهوي لؤلرصاد الجوٌة رفٌع الجودة؛ مواصلة 
 

تشؽٌل محطتٌن إلدماج معطٌات األرصناد الجوٌنة لجهنة الشنمال و تركٌبو إقتناء 
 لجهة الجنوب بؤكادٌر؛و الشرقً بفاس
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 المساعدة للقطاعات االجتماعٌة واالقتصادٌة:  تقدٌمو تعزٌز أرصاد القرب 
 

اقتننناء وتركٌننب وتشننؽٌل محطننات أوتوماتٌكٌننة خاصننة بننالطٌران انطننبلق عملٌننة  
 ؛الناظورو بمطار الداخلة

 

مطنننارات )النننناظور، الحسنننٌمة،  9اقتنننناء أنظمنننة أوتوماتٌكٌنننة لقٌننناس النننرٌح ب  
 طان طان(؛و ،الداخلة بنسلٌمان، ،، قنٌطرة بوعرفة، مكناس، سٌدي سلٌمان

 

 المبلحة البحرٌة للقوارب؛خاصة ب ٌنأوتوماتٌكٌ محطتٌناقتناء وتركٌب وتشؽٌل  
 

مختبنر متحنرك ثننانً و محطنات أوتوماتٌكٌنة 9 اقتنناء وتركٌنب وتشنؽٌلمواصنلة  
 لقٌاس جودة الهواء؛

 

 تركٌب برامج نموذجٌة لتفرٌق الؽبلؾ الجوي.و اقتناء 
 

 تحدٌث اإلدارة: 
 

 ؛مواصلة وضع منهجٌة الجودة 
 

 .األرصاد الجوٌة الوطنٌةاقتناء أجهزة معلوماتٌة لفائدة مصالح مدٌرٌة  
 

 :المحافظة على الثراتو صٌانةال 
 

 ؛تجهٌزات األرصاد الجوٌةلاقتناء قطع الؽٌار اإللكترونٌة  
 

 إصبلح تجهٌزات األرصاد الجوٌة.و صٌانة 
 

  ..2.و ..2.برنامج عمل المدٌرٌة برسم سنتً  - ب
 

التؽٌرات  فً إطار التحدٌات الجدٌدة التً تعرفها الببلد والناجمة باألساس عن
 وكذا لمواكبة البرامج المهٌكلة للببلد، المناخٌة وتنامً الظواهر المناخٌة ؼٌر المبلئمة،
 تعمل هذه المدٌرٌة على تحقٌق األهداؾ التالٌة :

 

 النشراتكذا تشخٌص و تقلٌص مدة اإلصدار ضمان استباقٌة التدخل العمومً عبر 
  المتعلقة باإلنذارات؛

 

من  رصاد الجوٌة على المدى القصٌر والمتوسط والبعٌدتحسٌن جودة توقعات األ 
 ؛خبلل الرفع من نسبة نجاح توقعات األرصاد الجوٌة

 

على  تعزٌز سٌاسة القرب عبر تنمٌة شبكة مراقبة األرصاد الجوٌة والمناخٌة 
 ؛المستوى المحلً
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تفعٌل  وكذا ،تحسٌن مساندة مختلؾ القطاعات عبر تنمٌة األرصاد الجوٌة القطاعٌة 
 ؛معٌنةالتطبٌقات الدوات واأل

 

ألهم  مبلئمةخدمات جدٌدة و ضع منتوجاتو الرفع من المداخٌل التجارٌة عبر 
  القطاعات.

 

 2012أما فٌما ٌخص برنامج عمل مدٌرٌة األرصاد الجوٌة الوطنٌة برسم سنتً 
 ،2011سنة  إلى مواصلة العملٌات التً شرع فً تفعٌلها باإلضافة ٌهدؾ فطنه، 2013و

 :ٌلً تتلخص فٌماإنجاز مشارٌع جدٌدة 
 

بالنسبة لجهة  إلدماج معطٌات األرصاد الجوٌة محطات 3 اقتناء وتركٌب وتشؽٌل 

 ؛جهة شمال الرباط وكذا جهة األقالٌم الجنوبٌة بالعٌونو مركز الدار البٌضاء،
 

المسار األول زات وكذا اتجدٌد النظام التلقائً لمراقبة األرصاد الجوٌة بمطار ورز 
 بمطار وجدة؛

 

 أنفا؛-تجدٌد محطة قٌاس العلو بالدار البٌضاء  
 

 مراقبة الرٌاح فً المطارات؛و تؤهٌل أنظمة لئلنقاذ 
 

 مراقبة الرٌاح فً المطارات؛و أنظمة لئلنقاذ 10اقتناء  

 

 اقتناء االجهزة المعلوماتٌة بالنسبة لمصالح المدٌرٌة؛ 
 

 الرباط سبلو بمطار الدار البٌضاء محمد الخامس،صٌانة أنظمة المراقبة الجوٌة  
 الصوٌرة؛و بوعرفةو بنسلٌمانو طنجةو مراك و
 

شبكة و األرصدة الجوٌة تعن بعد لشبكة رادارا االستشعارصٌانة أنظمة  
  الصواعق؛

 

 مختبر متحرك لقٌاس جودة الهواء؛و محطة تابثة 14صٌانة  
 

 تجدٌد التذبذب المركزي لمقر المدٌرٌة؛ 
 

 صٌانة نظام التزوٌد اإللكترونً لئلنقاذ بمقر المدٌرٌة.  
 

 قسم حماٌة الثروات السمكٌة 0.5.0
 

 تم إحداث هذا المرفق بمناسبة اتفاقٌة الصٌد البحري المبرمة ما بٌن المؽرب
. وكانت تهدؾ هذه 1992سنة و 1988االتحاد األوروبً للفترة الممتدة ما بٌن سنة و

مة مالٌة لفائدة المٌزانٌة العامة للدولة، مقابل إعطاء ترخٌصات االتفاقٌة إلى منح مساه
 للسفن الجماعٌة من أجل الصٌد فً المٌاه البحرٌة المؽربٌة.
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 من األموال لفائدة وزارة الصٌد البحري %10 و فً إطار هذه المساهمة، تم برمجة

بحث حول الثروات ، بهدؾ تقدٌم الدعم فً مجال القسم حماٌة الثروات السمكٌةل ةالمإداو
السمكٌة وكذا تحمل تكالٌؾ عملٌات المراقبة المنجزة من طرؾ هٌئة المراقبٌن العلمٌٌن 

 على متن السفن األجنبٌة.
 

، أدى إلى تموٌل 1999سنة منذ عدم استمرار هذه االتفاقٌة  وتجدر اإلشارة إلى أن

ت الممنوحة من طرؾ مٌزانٌة هذا المرفق عبر منح التسٌٌر واالستثمار وكذا االعتمادا
 10ملٌون درهم إلنجاز  126، بمبلػ للتنمٌة االقتصادٌة و االجتماعٌة صندوق الحسن الثانً

 نقطة مهٌؤة للتفرٌػ.
 

كما ٌروم برنامج إنجاز النقط المهٌؤة للتفرٌػ الموجهة للصٌد التقلٌدي، على 
وضع ، وذلك عبر هذا القطاع فً النسٌج االجتماعً واالقتصادي الجهويالخصوص إدماج 

كذا و استقرار مجهود الصٌد البحريو تثمٌن منتوجات الصٌدلالبنٌات األساسٌة البلزمة 
 تحسٌن الظروؾ االجتماعٌة واالقتصادٌة للصٌادٌن التقلٌدٌٌن.

 

وصل مبلػ االعتمادات الملتزم بها برسم برنامج إنجاز النقط  ،2011بمتم سنة 
 ملٌون درهم لفائدة المشارٌع التالٌة: 123المهٌؤة للتفرٌػ ما ٌناهز

 

 بناء النقط المهٌؤة للتفرٌػ بالصخٌراتو انجاز دراسات المشارٌع المنتهٌة: 
 الفنٌدق؛و أكلوو مارتٌل ولهدٌدةو موالي بوسلهامو الصنوبرو بوزنٌقةو
 

برأس  أشؽال بناء النقط المهٌؤة للتفرٌػو انجاز دراسات مشارٌع فً طور اإلنجاز: 
 النقطة المهٌؤة بكورٌزم.و سٌم

 

أما فٌما ٌخص عملٌات مراقبة نشاط الصٌد البحري، فتتحمل المٌزانٌة التكالٌؾ 
العملٌات معدات التواصل. وترمً هذه و اقتناء المعدات التقنٌةو الخاصة بالمراقبٌن العلمٌٌن
 :إلى تحقٌق األهداؾ التالٌة

 

فً فترات القضاء على الصٌد ؼٌر القانونً الذي ٌمارس خبلل التوقؾ عن الصٌد  
 الراحة البٌولوجٌة؛

 

مكافحة صٌد األسماك الصؽٌرة الذي ٌهدد توالد بعض األنواع من األسماك وٌسرع  
 من وتٌرة تدمٌر أماكن توالد األسماك؛

 

  .عبر تتبع المنتوجات البحرٌة الذي ٌزال سائدا فً القطاع العشوائًمكافحة الصٌد  
 

 بتموٌل العملٌات التالٌة:  2011و 2010سنتً وقد قام هذا المرفق خبلل هذا، 
 

 ؛التكالٌؾ المرتبطة بالمراقبٌن العلمٌٌن 
 

 ؛خاصةاقتناء معدات سمعٌة بصرٌة ومبلبس  
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 إصبلح معدات التواصل؛و صٌانةو اقتناء 
 

 السمعٌة البصرٌة؛و المعدات المعلوماتٌةو قوارب الصٌداقتناء  
 

 المساهمات فً المنظمات الدولٌة؛و المشاركات 
 

 تكوٌن األطر؛ 
 

 نقط مهٌؤة للتفرٌػ. 10أشؽال إنجاز و مواصلة الدراسات 
 

العملٌات  تفعٌل 2013و 2012خبلل سنتً  هذا المرفق عمل برنامج و ٌتوقع

 األساسٌة التالٌة:
 

 حراسة الموارد السمكٌة؛و إصبلح المعدات التقنٌة لمراقبةو صٌانة 
 

 تكالٌؾ تسٌٌرها؛و صٌانة قوارب اإلؼاثة 
 

 إصبلح معدات رادٌو التواصل؛و صٌانة 
 

 تكوٌن الموظفٌن. 
 

 مصلحة تثمٌن المنتوجات الغابوٌة .31.1
 

 ،الؽابوٌة المنتوجاتتقوم مصلحة تثمٌن المنتوجات الؽابوٌة أساسا باستؽبلل وتثمٌن 
 على الخصوص الفلٌن الذي ٌذر مداخٌل للجماعات القروٌة والعملة الصعبة للببلد. و 

 

 :2011و 2010سنتً ٌلخص الجدول أدناه مإشرات أداء هذا المرفق برسم و 
 

 العملٌات 2010 2011

 جنً الفلٌن بالمتر المكعب 120.993 - 

0041114 5.600 
السابقة بالمتر  بٌع الفلٌن برسم السنة

 المكعب

 عدد مناقصات قطع األشجار المنظمة 11 11

 

من جنً  2012و 2011تً سن المناقصات المنظمة قد مكن بٌع الفلٌن برسموهكذا، 

 مهمة تتوزع كما ٌلً:مداخٌل 
 

 انًذاخُم يجًىع

 بًالٍَُ ) انًحصهت

(انذراهى  

انذراهى بًالٍَُ انخبنُت انًؤطظبث نفبئذة انًحصهت انًذاخُم  

 ببنًخز انحجى

 يكؼب

 بزطى انفهٍُ بُغ

 انظببمت انظُت

انًكؼب ببنًخز اإللهًُُت انًجبنض   انذونت 
 دونت يزفك

 بصىرة يظُز

 يظخمهت
انًؼُُت انجًبػبث  

 73.567,65 4.297,14 18.391,62 16.501,73 37.377,16 2247554 1022 
 59.805,54 3.415,86 14.707,74 14.355,05 27.326,89 2207621 1021 
 المجموع 1157266 61.704,05 30.856,78 33.099,36 7.713,00 133.373,19 
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عملٌات تحدٌد األشجار المخصصة للقطع وإعداد  إلى أن ،و تجدر اإلشارة
 شمل جمٌع المدٌرٌات الجهوٌة للمٌاه والؽاباتتل تم تعمٌمها حول الخشب، المناقصات

 كذامن التوفر على مداخٌل إضافٌة و تمكٌن هذا المرفق بهدؾ ذلكو محاربة التصحر،و
 االقتصادقصد إنجاز برامجها المتعلقة بتنمٌة  مواردلهٌاكل الجهوٌة من التوفر على ا تمكٌن

  الؽابوي.
 

. أما فٌما امكعب امتر 108.296حجم  2012برنامج سنة هم وفً مجال جنً الفلٌن، 

 كما تم كذا تنظٌم المناقصات حول الخشب، و المخصصة للقطعٌتعلق بعملٌة تحدٌد األشجار 
 .2013عملٌة تحدٌد األشجار المخصصة للقطع بالنسبة لمناقصات سنة و مناقصة 11تنظٌم 

 

متر  150.000على جنً الفلٌن بحجم توقعً ٌناهز  2013كما سٌركز برنامج سنة 
ولم ٌتم بٌعه فً  2012خبلل سنة تنظٌم مناقصة وطنٌة لبٌع الفلٌن الذي تم جنٌه و مكعب

كذا و مناقصة جهوٌة لبٌع المنتوجات الؽابوٌة 11المساهمة فً تنظٌم و المناقصات السابقة
 .2014إنجاز عملٌات تحدٌد األشجار المخصصة للقطع بالنسبة لمناقصات سنة 

 

 المنتزه الوطنً لسوس ماسة 4.5.0
 

وٌقع بٌن أكادٌر وتزنٌت،  1991سنة خبلل تم إحداث المنتزه الوطنً لسوس ماسة 
كلم  65هكتار من الٌابسة وٌضم واجهة بحرٌة على طول  33.800وٌؽطً مساحة 

ٌشكل هذا المنتزه إرثا وطنٌا هاما ٌدل على الؽنى والتنوع البٌولوجً و بالساحل األطلسً.
 لببلدنا لما ٌحتوي علٌه من أنواع نادرة ومجاالت ومناظر طبٌعٌة متمٌزة. 

 

وبؽرض تثمٌن هذا الرصٌد وحماٌة بٌئة هذه المنطقة من خطر التصحر الذي 
ٌهددها، تم إعداد مخطط لتهٌئة المنتزه وبذل مجهودات هامة إلعادة إعمار المنتزه الوطنً 

 التً اختفت. باإلضافة إلى تفعٌل البرامج المتعلقة بحماٌة الموارد الطبٌعٌة تبالحٌوانا
 ة الفئات المعنٌة. التنمٌة المحلٌة، بمشاركو

 

و من جهة أخرى، فحماٌة المنتزه وإدماجه فً التنمٌة الجهوٌة خاصة عبر تثمٌن 
والصناعة التقلٌدٌة، تتطلب تنمٌة منتوجات سٌاحٌة رفٌعة الجودة لتعبئة  ةاإلٌكولوجٌالسٌاحة 

 موارد هامة ومنتظمة للمنتزه والساكنة المجاورة.
 
إعداد نظام تدبٌر لتنمٌة على لمنتزه الوطنً مدٌرٌة اتنكب وفً هذا اإلطار،  

الطبٌعة الصحراوٌة، وٌرتقب تحصٌل الموارد المتعلقة بهذا  الكتشاؾالخرجات السٌاحٌة 
 .2013و 2012النوع من التثمٌن اإلٌكو سٌاحً للموارد الطبٌعٌة خبلل سنتً 
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 الئحـة المالحــق
 

 

 
جدول تلخٌصً لتنفٌذ مٌزانٌات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مسنتقلة برسنم  : 1ملحق رقم 

 .2011و 2010سنتً 

 
 2010: تطننور مننوارد مرافننق الدولننة المسننٌرة بصننورة مسننتقلة برسننم سنننتً  0ملحررق رقررم 

 .2011و

 
 2010تطننور مننوارد مرافننق الدولننة المسننٌرة بصننورة مسننتقلة برسننم سنننتً  - أ

 ؛2011و

ة المسنننٌرة بصنننورة مسنننتقلة العاملنننة بالمجنننال تطنننور منننوارد مرافنننق الدولننن - ب
 .2011و 2010سنتً برسم االجتماعً 

 
 2010: تطننور نفقننات مرافننق الدولننة المسننٌرة بصننورة مسننتقلة برسننم سنننتً  3ملحررق رقررم 

 2011و

 
 2010تطور نفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة برسم سننتً  - أ
 ؛2011و

تطنننور نفقنننات مرافنننق الدولنننة المسنننٌرة بصنننورة مسنننتقلة العاملنننة بالمجنننال  -ب
 .2011و 2010االجتماعً برسم سنتً 

 
: توقعننات مننوارد ونفقننات مرافننق الدولننة المسننٌرة بصننورة مسننتقلة برسننم سنننة  4ملحررق رقررم 

2012: 

 
 االستؽبلل؛ -
 االستثمار. -

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 
 

 2010 2011  

 



االنجاص نسبت االنجاصاث التوقعاثاالنجاص نسبت االنجاصاث التوقعاث

120 431 620,28100 383 365,9083,35%161 633 149,6290 141 041,9955,77%

2 562 171 944,721 654 276 748,7764,57%2 738 536 076,861 248 799 421,1045,60%

1 802 978 633,19415 349 937,5923,04%1 884 030 345,49408 645 626,1621,69%

14 485 582 198,192 170 010 052,2648,38%4 784 199 571,971 747 586 089,2536,53%

  

662 070 410,23727 543 416,49109,89%635 952 217,00334 144 987,2952,54%

165 345 366,00199 342 408,36120,56%180 523 366,00148 090 512,8682,03%

827 415 776,23926 885 824,85112,02%816 475 583,00482 235 500,1559,06%

2 195 836 445,912 011 550 750,6991,61%2 674 303 994,441 855 744 175,0769,39%

23 023 252 222,142 938 436 575,5497,19%3 490 779 577,442 337 979 675,2266,98%

2 720 399 868,242 576 276 264,4694,70%2 961 421 102,013 070 542 060,81103,68%

35 743 652 090,385 514 712 840,0096,01%6 452 200 679,455 408 521 736,0383,82%

31-3 344 702 787,74--3 660 935 646,78-

*

2011 و 2010جذول تلخيصي لتنفيز هيضانياث هشافق الذولت الوسيشة بصوسة هستقلت بشسن سنتي  :  1هلحق  

   2011  سنت 2010  سنت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

  

20102011 

 

 

20102011 

 



 

االنجاص نسبت االنجاصاث التوقعاثاالنجاص نسبت االنجاصاث التوقعاث

ـ القطبع اإل جتمبعي1 

%487,2944,80 464 217,00245 952 547%579,04113,00 853 410,23651 850 576إعانة االستغالل

%512,8673,01 890 366,00122 323 168%793,75108,18 756 366,00132 720 122إعانة االستثمار

%000,1551,43 355 583,00368 275 716%372,79112,16 610 776,23784 570 699هجووع اإلعاناث

%151,1396,99 643 592,41994 490 025 1%460,8484,83 719 232,79909 351 072 1مذاخيل راتية

%348,4194,08 701 812,64963 330 024 1%444,4892,45 186 011 096,581 771 093 1فائض الموارد على األداءات برسم تذبير السنة السابقة

%499,6984,11 699 326 988,052 096 766 2%278,1194,41 516 705 105,602 693 865 2الوجووع العام للوذاخيل

ـ  قطبع التىثيق والبحث2 

%500,0090,02 900 000,0011 220 13%000,0026,77 539 000,003 220 13إعانة االستغالل

%000,0042,86 000 000,003 000 7%146,88281,54 523 000,0022 000 8إعانة االستثمار

%500,0073,69 900 000,0014 220 20%146,88122,82 062 000,0026 220 21هجووع اإلعاناث

%008,85100,80 854 909,1763 348 63%362,41110,31 758 142,3931 791 28مذاخيل راتية

%604,1579,07 723 184,6589 479 113%372,4262,84 753 835,0278 329 125فائض الموارد على األداءات برسم تذبير السنة السابقة

%113,0085,50 478 093,82168 048 197%881,7177,89 573 977,41136 340 175الوجووع العام للوذاخيل

ـ  قطبع التجهيزات األسبسية3

-0,000,00-0,000,00إعانة االستغالل

-0,000,00-0,000,00إعانة االستثمار

-0,000,00-0,000,00هجووع اإلعاناث

%105,2637,56 216 685,47480 460 278 1%785,8498,15 023 429,94628 857 639مذاخيل راتية

%784,40121,14 629 536 238,931 480 268 1%778,23104,01 443 197 199,011 288 151 1فائض الموارد على األداءات برسم تذبير السنة السابقة

%889,6679,19 845 016 924,402 940 546 2%564,07101,92 467 825 628,951 145 791 1الوجووع العام للوذاخيل

ـ  قطاع إنعاش األنشطت اإلقتصاديت4

%000,00103,58 800 000,0057 800 55%000,0098,11 080 000,0053 100 54إعانة االستغالل

-0,000,00%000,00110,90 525 000,0030 525 27إعانة االستثمار

%000,00103,58 800 000,0057 800 55%000,00102,43 605 000,0083 625 81هجووع اإلعاناث

%412,23112,18 844 556,84210 945 187%595,81176,89 932 411,76195 762 110مذاخيل راتية

%858,1872,84 502 644,64204 766 280%085,4575,64 538 882,06175 075 232فائض الموارد على األداءات برسم تذبير السنة السابقة

%270,4190,21 147 201,48473 512 524%681,26107,21 075 293,82455 463 424الوجووع العام للوذاخيل

ـ  قطبع المبء و البيئة5 

%000,00100,00 980 000,0018 980 18%837,45106,54 070 000,0019 900 17إعانة االستغالل

%000,00426,92 200 000,0022 200 5%467,73190,67 537 000,0013 100 7إعانة االستثمار

%000,00170,31 180 000,0041 180 24%305,18130,43 608 000,0032 000 25هجووع اإلعاناث

%497,6089,19 186 250,55106 058 119%545,7971,53 116 229,03246 074 344مذاخيل راتية

%465,67100,59 984 221,15275 364 274%583,8896,12 354 855,57113 934 117فائض الموارد على األداءات برسم تذبير السنة السابقة

%963,27101,38 350 471,70423 602 417%434,8580,51 079 084,60392 009 487الوجووع العام للوذاخيل

القطاعاث جويع هجووع

%987,2952,54 144 217,00334 952 635%416,49109,89 543 410,23727 070 662االستغالل إعانت

%512,8682,03 090 366,00148 523 180%408,36120,56 342 366,00199 345 165االستثواس إعانت

%500,1559,06 235 583,00482 475 816%824,85112,02 885 776,23926 415 827اإلعاناث هجووع

%175,0769,39 744 855 994,441 303 674 2%750,6991,61 550 011 445,912 836 195 2راتيت هذاخيل

%060,81103,68 542 070 102,013 421 961 2%264,4694,70 276 576 868,242 399 720 2السابقت السنت تذبيش بشسن األداءاث على الوواسد فائض

%736,0383,82 521 408 679,455 200 452 6%840,0096,01 712 514 090,385 652 743 5للوذاخيل العام الوجووع

2011 و 2010تطوس هواسد هشافق الذولت الوسيشة بصوسة هستقلت بين سنتي :  أ 2 هلحق                

2011  سنت 2010  سنت



 

االنجاص نسبت االنجاصاث التوقعاثاالنجاص نسبت االنجاصاث التوقعاث

ـ القطبع الصحي1 

%244,7113,35 776 735,0051 964 387%496,8889,36 776 000,00341 475 382إعانة االستغالل

%000,000,000,00 000 87%000,00100,00 000 000,0027 000 27إعانة االستثمار

%244,7110,90 776 735,0051 964 474%496,8890,06 776 000,00368 475 409هجووع اإلعاناث

%650,55111,65 569 408,13726 758 650%604,05124,04 396 051,06658 783 530مذاخيل راتية

%052,39108,06 983 846,65550 899 509%754,02107,00 244 729,41579 338 541فائض الموارد على األداءات برسم تذبير السنة السابقة

%947,6581,27 328 329 989,781 622 635 1%854,95108,42 417 606 780,471 596 481 1الوجووع العام للوذاخيل

ـ  مجبل تكىين األطر والتكىين المهني و التكىين المستمر2

%242,58124,07 706 482,00174 809 140%082,16177,95 799 410,23293 097 165إعانة االستغالل

%512,86152,05 890 366,00122 823 80%793,75110,49 756 366,00105 720 95إعانة االستثمار

%755,44134,27 596 848,00297 632 221%875,91153,19 555 776,23399 817 260هجووع اإلعاناث

%838,5239,98 954 504,6894 505 237%138,7724,52 463 417,8489 908 364مذاخيل راتية

%942,0361,77 659 827,15211 670 342%506,5060,60 922 819,30206 443 341فائض الموارد على األداءات برسم تذبير السنة السابقة

%535,9975,36 211 179,83604 809 801%521,1871,96 941 013,37695 170 967الوجووع العام للوذاخيل

ـ  هجاالث الشياضت والثقافت3

%000,0098,98 982 000,0018 178 19%000,0055,60 278 000,0016 278 29إعانة االستغالل

-000,000,00 500-0,000,00إعانة االستثمار

%000,0096,46 982 000,0018 678 19%000,0055,60 278 000,0016 278 29هجووع اإلعاناث

%662,06126,16 118 679,60173 226 137%718,0291,62 859 763,89161 659 176مذاخيل راتية

%353,99117,06 058 138,84201 760 171%183,96106,65 019 547,87225 988 210فائض الموارد على األداءات برسم تذبير السنة السابقة

%016,05119,62 159 818,44393 664 328%901,9896,70 156 311,76403 926 416الوجووع العام للوذاخيل

القطاعاث جويع هجووع

%487,2944,80 464 217,00245 952 547%579,04113,00 853 410,23651 850 576االستغالل إعانت

%512,8673,01 890 366,00122 323 168%793,75108,18 756 366,00132 720 122االستثواس إعانت

%000,1551,43 355 583,00368 275 716%372,79112,16 610 776,23784 570 699اإلعاناث هجووع

%151,1396,99 643 592,41994 490 025 1%460,8484,83 719 232,79909 351 072 1راتيت هذاخيل

%348,4194,08 701 812,64963 330 024 1%444,4892,45 186 011 096,581 771 093 1السابقت السنت تذبيش بشسن األداءاث على الوواسد فائض

%499,6984,11 699 326 988,052 096 766 2%278,1194,41 516 705 105,602 693 865 2للوذاخيل العام الوجووع

2011 و 2010تطوس هواسد هشافق الذولت الوسيشة بصوسة هستقلت التابعت للقطاع اإلجتواعي بين سنتي :  ب 2 هلحق                

 2011  سنت 2010  سنت
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20102011  

 

 

20102011  

 



االنجاص نسبت االنجاصاث الوفتوحت االعتواداثاالنجاص نسبت االنجاصاث الوفتوحت االعتواداث

ـ القطبع اإل جتمبعي1 

%025,6843,03 526 264,1548 779 112%118,6380,65 365 106,7857 126 71نفقات الموظفين

%834,6344,46 986 635,74951 095 141 2%602,4066,76 442 354 471,671 909 028 2نفقات المعذات والنفقات المختلفة

%425,0125,39 432 048,85115 607 454%842,6827,17 039 555,74133 637 489نفقات االستثمار

%285,3241,20 945 115 948,741 481 708 2%563,7159,65 847 544 134,191 673 589 2هجووع النفقاث

ـ  قطبع التجهيزات األسبسية2

%867,6480,50 061 485,4721 162 26%371,6587,37 700 913,5021 835 24نفقات الموظفين

%613,9348,41 243 825,3291 494 188%255,1958,51 948 701,8175 805 129نفقات المعذات والنفقات المختلفة

%208,9818,68 073 288,00157 655 840%214,9627,11 345 867,50191 793 705نفقات االستثمار

%690,5525,53 378 598,79269 312 055 1%841,8033,59 993 482,81288 435 860هجووع النفقاث

ـ  قطاع إنعاش األنشطت اإلقتصاديت3

%907,4483,35 200,00401 482%628,6791,97 800,00815 886نفقات الموظفين

%016,1266,50 580 663,00121 815 182%645,3965,96 037 957,02117 442 177نفقات المعذات والنفقات المختلفة

%124,3420,70 124 377,6454 418 261%702,4122,03 451 133,5850 005 229نفقات االستثمار

%047,9039,60 106 240,64176 716 444%976,4741,32 304 890,60168 334 407هجووع النفقاث

ـ  قطبع التىثيق والبحث4 

%166,8855,75 200,00757 358 1%765,3092,90 196 200,001 288 1نفقات الموظفين

%765,1225,07 424 311,0232 349 129%725,6532,37 946 355,8540 512 126نفقات المعذات والنفقات المختلفة

%636,1113,18 989 051,635 437 45%616,3231,35 729 279,1712 610 40نفقات االستثمار

%568,1122,24 171 562,6539 144 176%107,2732,58 873 835,0254 410 168هجووع النفقاث

ـ  قطبع المبء و البيئة5 

%074,3593,01 394 000,0019 851 20%481,6586,59 305 600,0019 294 22نفقات الموظفين

%191,3053,28 564 641,7851 780 96%520,1466,23 901 458,3765 501 99نفقات المعذات والنفقات المختلفة

%231,7226,97 026 579,3776 912 281%561,228,22 783 797,2027 931 337نفقات االستثمار

%497,3736,79 984 221,15146 544 399%563,0124,58 990 855,57112 727 459هجووع النفقاث

مجموع جميع القطاعات

%041,9955,77 141 149,6290 633 161%365,9083,35 383 620,28100 431 120نفقاث الووظفين

%421,1045,60 799 248 076,861 536 738 2%748,7764,57 276 654 944,721 171 562 2نفقاث الوعذاث والنفقاث الوختلفت

%626,1621,69 645 345,49408 030 884 1%937,5923,04 349 633,19415 978 802 1نفقاث االستثواس

%089,2536,53 586 747 571,971 199 784 4%052,2648,38 010 170 198,192 582 485 4مجموع النفقات

2011 و 2010تطوس نفقاث هشافق الذولت الوسيشة بصوسة هستقلت بين سنتي :  أ 3 هلحق                                   

2011  سنت   2010  سنت 



االنجاص نسبت االنجاصاث الوفتوحت االعتواداثاالنجاص نسبت االنجاصاث الوفتوحت االعتواداث

ـ القطبع الصحي1 

%208,3522,27 855,0057 256%039,5521,65 200,0055 254نفقات الموظفين

%760,6945,76 262 179,03667 119 458 1%552,5371,73 901 009 703,461 945 407 1نفقات المعذات والنفقات المختلفة

%159,9911,51 290 115,2017 156 150%489,3737,65 102 654,3625 672 66نفقات االستثمار

%129,0342,56 610 149,23684 532 608 1%081,4570,18 059 035 557,821 872 474 1هجووع النفقاث

ـ  مجبل تكىين األطر والتكىين المهني و التكىين المستمر2

%236,5365,99 343 960,1320 828 30%524,9280,26 049 311,6322 473 27نفقات الموظفين

%217,1344,05 547 597,13198 707 450%160,8651,17 217 778,71218 448 426نفقات المعذات والنفقات المختلفة

%857,5232,70 057 093,4197 796 296%246,2328,13 554 013,05105 283 375نفقات االستثمار

%311,1840,59 948 650,67315 332 778%932,0141,71 820 103,39345 205 829هجووع النفقاث

ـ  هجاالث الشياضت والثقافت3

%580,8024,69 125 449,0228 893 113%554,1681,25 260 595,1535 398 43نفقات الموظفين

%856,8137,10 176 859,5886 268 232%889,0164,94 323 989,50126 514 194نفقات المعذات والنفقات المختلفة

%407,5014,17 084 840,241 654 7%107,085,00 383 888,332 681 47نفقات االستثمار

%845,1132,61 386 148,84115 817 353%550,2557,41 967 472,98163 595 285هجووع النفقاث

مجموع جميع القطاعات

%025,6833,47 526 264,1548 979 144%118,6380,65 365 106,7857 126 71نفقاث الووظفين

%834,6344,46 986 635,74951 095 141 2%602,4066,76 442 354 471,671 909 028 2نفقاث الوعذاث والنفقاث الوختلفت

%425,0125,39 432 048,85115 607 454%842,6827,17 039 555,74133 637 489نفقاث االستثواس

%285,3240,72 945 115 948,741 681 740 2%563,7159,65 847 544 134,191 673 589 2مجموع النفقات

2011 و 2010تطوس نفقاث هشافق الذولت الوسيشة بصوسة هستقلت التابعت للقطاع اإلجتواعي بين سنتي :  ب 3 هلحق                                     

2011  سنت   2010  سنت 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 
 

 

2012 

  

 
 



 

040118 000 00018 000 000
18 000 00018 000 000

0602900 000900 000
900 000900 000

070220 000 00020 000 000
20 000 00020 000 000

 - - 
08014 000 0004 000 000
08024 500 0004 500 000
08033 500 0003 500 000
08044 000 0004 000 000
08054 500 0004 500 000
08062 300 0002 300 000
08073 000 0003 000 000
08083 700 0003 700 000
08093 300 0003 300 000
08103 700 0003 700 000
08111 500 0001 500 000
08124 500 0004 500 000
08134 000 0004 000 000
08142 400 0002 400 000
08153 400 0003 400 000
08161 500 0001 500 000
0818185 000 000185 000 000

238 800 000238 800 000

09025 300 0005 300 000
0903 -  - 

5 300 0005 300 000

1102--
11035 000 0005 000 000

5 000 0005 000 000

120110 000 00010 000 000
12028 000 0008 000 000
12039 500 0009 500 000
12048 500 0008 500 000
120512 000 00012 000 000
120610 000 00010 000 000
120716 500 00016 500 000
120813 250 00013 250 000
120916 500 00016 500 000
121015 000 00015 000 000
12124 000 0004 000 000
12134 700 0004 700 000
121422 300 00022 300 000
12157 800 0007 800 000
12166 500 0006 500 000
12179 500 0009 500 000
121827 300 00027 300 000
121917 000 00017 000 000

 2012توزيع موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة : 4ملحق

-إستغالل- 

1



122012 500 00012 500 000
12214 250 0004 250 000
12227 500 0007 500 000
122311 500 00011 500 000
122411 450 00011 450 000
12252 950 0002 950 000
122617 000 00017 000 000
12277 000 0007 000 000
12284 000 0004 000 000
122911 500 00011 500 000
12303 600 0003 600 000
123125 500 00025 500 000
123219 000 00019 000 000
123316 000 00016 000 000
123513 000 00013 000 000
123611 700 00011 700 000
123713 000 00013 000 000
12389 800 0009 800 000
12399 300 0009 300 000
124012 000 00012 000 000
12416 000 0006 000 000
124212 850 00012 850 000
124419 000 00019 000 000
124520 500 00020 500 000
124622 000 00022 000 000
124744 000 00044 000 000
124823 000 00023 000 000
12496 000 0006 000 000
12502 500 0002 500 000
12514 000 0004 000 000
12524 000 0004 000 000
12537 800 0007 800 000
12545 800 0005 800 000
12557 000 0007 000 000
12563 900 0003 900 000
12574 350 0004 350 000
12588 500 0008 500 000
12593 750 0003 750 000
12603 000 0003 000 000
12613 000 0003 000 000
12622 450 0002 450 000
12632 000 0002 000 000
12642 400 0002 400 000
12655 400 0005 400 000
12662 700 0002 700 000
12679 000 0009 000 000
12682 300 0002 300 000
12695 500 0005 500 000
12702 400 0002 400 000
12715 250 0005 250 000
12724 000 0004 000 000
12732 500 0002 500 000
12746 000 0006 000 000
127510 000 00010 000 000
12762 000 0002 000 000
12772 000 0002 000 000
12784 000 0004 000 000

2



12792 500 0002 500 000
12805 250 0005 250 000
12813 000 0003 000 000
12823 000 0003 000 000
12832 500 0002 500 000
12846 200 0006 200 000
12853 200 0003 200 000
12862 500 0002 500 000

749 900 000749 900 000
 وزارة اإلقتصبد و المبلُت   

1303500 000500 000
130543 000 00043 000 000
1306 - -
1307 - -

43 500 00043 500 000
وزارة السُبحت

14018 975 0008 975 000
14023 684 0003 684 000
14032 684 0002 684 000
14042 678 0002 678 000
14052 302 0002 302 000
14062 240 0002 240 000
14072 726 0002 726 000
14082 476 0002 476 000
14092 268 0002 268 000
14102 652 0002 652 000
14112 130 0002 130 000
14122 244 0002 244 000
14132 228 0002 228 000
14141 400 0001 400 000
14151 340 0001 340 000
14162 241 0002 241 000

44 268 00044 268 000
األمبوت العبمت للحكىمت

160113 000 00013 000 000
13 000 00013 000 000

 -  - 
17024 000 0004 000 000
17034 500 0004 500 000
17049 000 0009 000 000
17058 000 0008 000 000
17069 500 0009 500 000
17077 000 0007 000 000
17084 000 0004 000 000
17097 500 0007 500 000
171014 000 00014 000 000
17115 000 0005 000 000
17126 000 0006 000 000
171360 000 00060 000 000
17141 000 0001 000 000
171510 000 00010 000 000
17163 000 0003 000 000
17175 000 0005 000 000
17182 500 0002 500 000

160 000 000160 000 000
وزارة الفالحت والصُد البحرٌ

20012 000 0002 000 000
20022 800 0002 800 000

3



20031 950 0001 950 000
20042 000 0002 000 000
20051 350 0001 350 000
20062 000 0002 000 000
200719 400 00019 400 000
20082 900 0002 900 000
20093 500 0003 500 000
20104 500 0004 500 000
20113 200 0003 200 000
20123 000 0003 000 000
20132 900 0002 900 000
20144 000 0004 000 000
201510 500 00010 500 000

66 000 00066 000 000
وزارة الشببة و الرَبضت

210113 000 00013 000 000
21025 300 0005 300 000
210312 000 00012 000 000
21052 000 0002 000 000
21061 000 0001 000 000
21075 000 0005 000 000
2108--

38 300 00038 300 000
وزارة االوقبف والشؤون االسالمُت

230120 000 00020 000 000
20 000 00020 000 000

وزارة الصىبعت التقلُدَت

2601 - - 
260270 00070 000
260390 00090 000
260490 00090 000
260570 00070 000
260670 00070 000
260790 00090 000

480 000480 000
وزارة الطبقت والمعبدن والمبء والبُئت

27012 830 0002 830 000
27023 080 0003 080 000
270345 000 00045 000 000
2704--
2705500 000500 000

51 410 00051 410 000
وزارة الصىبعت والتجبرة والتكىىلىجُبث الحدَثت

280145 000 00045 000 000
28024 000 0004 000 000

49 000 00049 000 000

29012 300 0002 300 000
2 300 0002 300 000

وزارة السكىً و التعمُر وسُبست المدَىت

300115 000 00015 000 000
30024 000 0004 000 000

19 000 00019 000 000
وزارة التشغُل والتكىَه المهىٍ

310160 000 00060 000 000
3102200 000200 000

60 200 00060 200 000
الىزارة المىتدبت لدي رئُس الحكىمت المكلفت ببلىظُفت العمىمُت و تحدَث االدارة

4



33014 420 0004 420 000
4 420 0004 420 000

340124 681 00024 681 000
3402123 000 000123 000 000
340345 000 00045 000 000
340440 000 00040 000 000
34056 000 0006 000 000
34063 000 0003 000 000
34079 200 0009 200 000
34085 000 0005 000 000
34092 000 0002 000 000
3410--

257 881 000257 881 000

420111 973 00011 973 000
42023 500 0003 500 000
42035 017 0005 017 000

20 490 00020 490 000

450214 000 00014 000 000
4503 - -

14 000 00014 000 000
وزارة التضبمه و المرأة و األسرة و التىمُت االجتمبعُت

4801- - 
--

المىدوبُت العبمت إلدارة السجىن وإعبدة اإلدمبج 

51015 500 0005 500 000
5 500 0005 500 000

1 907 649 0001 907 649 000

5



0401 - -
 -  - 

0602 - -
 -  - 

0702
 -  -
 - - 

0801
0802 -  - 
0803 -  - 
0804 -  - 
0805 -  - 
0806 -  - 
0807 -  - 
0808 -  - 
0809 -  - 
0810 -  - 
0811 -  - 
0812 -  - 
0813 -  - 
0814 -  - 
0815 -  - 
0816 -  - 
0818 -  - 

 -  - 

09023 480 0003 480 000
0903 -  - 

3 480 0003 480 000

1102--
1103--

- - 

12011 200 0001 200 000
12021 200 0001 200 000
12031 000 0001 000 000
12041 200 0001 200 000
12051 800 0001 800 000
12061 400 0001 400 000
12071 400 0001 400 000
1208900 000900 000
12091 500 0001 500 000
1210800 000800 000
1212500 000500 000
1213500 000500 000
12142 000 0002 000 000

42012

6



1215850 000850 000
1216700 000700 000
12171 000 0001 000 000
12182 500 0002 500 000
12192 500 0002 500 000
12201 800 0001 800 000
1221700 000700 000
1222800 000800 000
12231 400 0001 400 000
12241 300 0001 300 000
1225300 000300 000
1226900 000900 000
1227300 000300 000
1228300 000300 000
12291 500 0001 500 000
1230400 000400 000
12311 000 0001 000 000
12321 000 0001 000 000
12332 000 0002 000 000
1235900 000900 000
1236900 000900 000
1237900 000900 000
1238700 000700 000
1239600 000600 000
1240700 000700 000
1241200 000200 000
12421 000 0001 000 000
12441 700 0001 700 000
12453 000 0003 000 000
12461 300 0001 300 000
12475 500 0005 500 000
1248- - 
124916 000 00016 000 000
12501 500 0001 500 000
12519 500 0009 500 000
1252200 000200 000
1253400 000400 000
1254500 000500 000
1255400 000400 000
1256200 000200 000
1257200 000200 000
1258400 000400 000
1259200 000200 000
1260300 000300 000
1261200 000200 000
1262400 000400 000
1263200 000200 000
1264200 000200 000
1265400 000400 000
1266300 000300 000
1267600 000600 000
1268200 000200 000

7



1269500 000500 000
1270200 000200 000
1271300 000300 000
12724 000 0004 000 000
1273200 000200 000
1274200 000200 000
1275750 000750 000
1276200 000200 000
1277200 000200 000
1278200 000200 000
1279500 000500 000
12801 500 0001 500 000
1281200 000200 000
1282200 000200 000
1283200 000200 000
1284200 000200 000
1285400 000400 000
1286200 000200 000

96 500 00096 500 000
 وزارة اإلقتصبد و المبلُت   

13038 000 0008 000 000
1305 - -
1306 - -
1307 - -

8 000 0008 000 000
وزارة السُبحت

14013 000 0003 000 000
1402800 000800 000
1403800 000800 000
1404500 000500 000
1405800 000800 000
1406800 000800 000
1407800 000800 000
1408800 000800 000
1409800 000800 000
1410800 000800 000
1411800 000800 000
1412800 000800 000
14131 000 0001 000 000
1414800 000800 000
1415800 000800 000
1416800 000800 000

14 900 00014 900 000
األمبوت العبمت للحكىمت

1601 -  - 
 -  - 
 -  - 

17026 000 0006 000 000
17031 500 0001 500 000
17041 500 0001 500 000
1705500 000500 000
17061 500 0001 500 000
17071 000 0001 000 000

8



1708600 000600 000
1709600 000600 000
17103 500 0003 500 000
1711500 000500 000
17122 500 0002 500 000
1713450 000 000450 000 000
1714300 000300 000
171525 000 00025 000 000
1716500 000500 000
171720 000 00020 000 000
17184 500 0004 500 000

520 000 000520 000 000
وزارة الفالحت والصُد البحرٌ

2001 -  - 
2002 -  - 
2003 -  - 
2004 -  - 
2005 -  - 
2006 -  - 
20073 700 0003 700 000
2008350 000350 000
2009500 000500 000
2010500 000500 000
2011100 000100 000
2012350 000350 000
2013500 000500 000
20145 200 0005 200 000
201518 360 00018 360 000

29 560 00029 560 000
 - -وزارة الشببة و الرَبضت

2101- - 
2102- - 
2103- - 
2105 -
2106 - - 
2107 - - 
2108 - - 

 -  -
وزارة االوقبف والشؤون االسالمُت

2301 - - 
 - - 

وزارة الصىبعت التقلُدَت

2601 - - 
2602160 000160 000
2603180 000180 000
2604180 000180 000
2605150 000150 000
2606150 000150 000
2607180 000180 000

1 000 0001 000 000
وزارة الطبقت والمعبدن والمبء والبُئت

27011 190 0001 190 000
2702380 000380 000

9



270335 000 00035 000 000
27041 500 0001 500 000
2705500 000500 000

38 570 00038 570 000
وزارة الصىبعت والتجبرة والتكىىلىجُبث الحدَثت

28011 000 0001 000 000
2802- - 

1 000 0001 000 000

2901- - 
- - 

وزارة السكىً و التعمُر وسُبست المدَىت

30014 500 0004 500 000
30021 500 0001 500 000

6 000 0006 000 000
وزارة التشغُل والتكىَه المهىٍ

3101--
3102--

- - 
الىزارة المىتدبت لدي رئُس الحكىمت المكلفت ببلىظُفت العمىمُت و تحدَث االدارة

33011 000 0001 000 000
1 000 0001 000 000

34013 000 0003 000 000
3402--
3403--
3404--
3405--
3406--
3407--
3408--
3409--
3410--

3 000 0003 000 000

42016 000 0006 000 000
42024 000 0004 000 000
42038 700 0008 700 000

18 700 00018 700 000

4502 - -
4503 - -

00
وزارة التضبمه و المرأة و األسرة و التىمُت االجتمبعُت

4801- - 
00

المىدوبُت العبمت إلدارة السجىن وإعبدة اإلدمبج 

5101--
00

741 710 000741 710 000
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