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 لجنة مراقبة املالية العامة 
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  26.18رقم التصفية مشروع قانون 

 بتنفيذ قانون املالية تعلق امل

  2016 للسنة املالية 

 )الجزء الثاني: الوثائق( 

  -الجزء الثاني  -

 

 ة لبلقشعائ : ةاملقرر 



 املحتويات
 

 

 واملاليةوثائق وزارة االقتصاد 

 

 ؛2016 املالية للسنة املالية بتنفيذ قانون  املتعلق التصفية قانون  مشروع .1

  ؛2016تقرير حول تنفيذ ميزانية السنة املالية  .2

  ؛أرقام ومؤشرات .3

  ؛ 2016الجداول اإلحصائية املتعلقة بمشروع قانون التصفية لسنة  .4

من  66ألحكام املادة طبقا تقرير حول املوارد املرصدة للجماعات الترابية ) .5

 .(لقانون املالية 130.13القانون التنظيمي رقم 

 

 وثائق املجلس األعلى للحسابات

 
تنفيذ قانون املالية للسنة املالية  للحسابات حول تقرير املجلس األعلى  .1

2016. 

التصريح العام بمطابقة حسابات املحاسبين الفردية للحساب العام  .2

 .2016للمملكة للسنة املالية 
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  ���رقم  مشروع قانون التصفية

 قانون املالية املتعلق بتنفيذ

���للسنة املالية 

�



 ���مشروع قانون التصفية رقم 

 ��للسنة المالية �المتعلق بتنفيذ قانون المالية
 

�
 �  المــــــــادة

 

 : الواردة في الجــــــدول الـتـــــاليت البيـانا وفق ���سنة ذ ميزانيـة ـلتنفيدد مبالغ النتائج النهائية ـتح
 

 -بالدرهم  -

 اتـقـفـنال المــــــوارد البيـــــــــــــــــان

   الميزانية العامة�-�

� المـــوارد ��������������  

� نفقات التسيير  �������������� 

� نفقات االستثمـار  ������������� 

� العمومي بخدمة الدينالنفقات المتعلقة �������������� 

��������������� �������������� ةـــمجمــوع الميزانية العام

 � الحسابات الخصوصية للخزينة�-�

� الحسابات المرصدة ألمور خصوصية��� ������������� ������������� 

� الدولية هيئاتاالنخراط في ال حسابات���� ������������
� حسابات العمليات النقدية ����������������������
� التمويل حسابات  ���������������
� المخصصاتمن  حسابات النفقات ����������������������������

���������������������������� مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة

��  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة -�

�االستغالل ������������������������� 

�االستثمار ��������������������������

 ������������������������� مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 ����������������������������� ام.....ـــوع العــالمجم

��������������    نفقات ال على الدولةموارد  زيادة
� 

 



���

�� المــــــــادة
 

و  ملياروأربعة و تسعين مائتين  في ��السنة المالية برسم نيـة العامـة يحدد المبلغ النهائي لموارد الميزا
 تسعينو  ثمانية و درهم ثالثة وخمسينو ثمانمائة و ألف ثالثينو تسعمائة�و وستة وتسعين مليونمانمائة ث

�(.درهم ��������������) سنتيم
 

 الملحق بهذا القانون."أ" الجدول وقد وزع هذا المبلغ في 
 

 � لمــــــــادةا
 

بينة في الجدول التالي، المبالغ المفي  ��السنة المالية  برسم الميزانية العامة نفقاتتحدد النتائج النهائية ل
القطاعات الوزارية وتوزع على  ،عتمادات المفتوحة كما هو منصوص عليه في الجدول نفسهالوتغير ا

 ب" و "ج " و " د " الملحقة بهذا القانون.وفق البيانات الواردة في الجداول " أوالمؤسسات
  

�-بالدرهم  -             

 نفقاتال البيــــــــان

 االعتمــــــادات

 التكميليـــــــة

 المفتوحـــة

 االعتمـــادات

 غير المستهلكــة

 ةالملغـــا

 اعتمادات األداء

 عندالمتوفرة 

 نهاية السنـة

 -�������������������� ��������� نفقات التسيير

 ����������- - ��������� الستثمارانفقات 

بخدمة النفقات المتعلقة 
 العمومي الدين

��������� ������� �������� -�

 ��������� ���������������������������� ...لعاما المجموع

�
 � المــــــــادة

 

 نهائيا على الوجه التالـــي: ��السنة المالية برسم  تحدد نتيجة الميزانية العامة
 

 درهم �������������� ..........................المـــوارد

 درهم �,������������ ..........................اتـــنفقال

 درهم ������������� ...........الموارد على النفقات فائض
 

 لخزينة.االمكشوف في حساب  إلى يضافوالمثبت أعاله  نفقاتالوينقل فائض 

�
 � المــــــــادة

 

ثمار من الميزانية العامة يتعلق بنفقات االست فيما  �� السنة المالية نهاية لمتوفرة عندتحدد اعتمادات األداء ا
 تسعمائة�أربعة ماليير و بمبلغ ��سنة لالمالية  قانـــون من ��المــادة لفقرة األولى من اـاة بمقتضى والملغ

 مسنتي وسبعين ستةو درهم واحد وعشرين و تسعمائة�وألف  ثمانينو ثالثةو ثمانمائة�و ليونم وثالثة وثالثين
 .(درهم ������������)

 

 تسعمائة�و ماليين وستة ثالثمائةومليار  عشر ستةمبلغ  في ��المالية السنة المرحلة إلى  االعتماداتوتحدد 
 .(درهم �������������) مسنتيوعشرين  أربعةو مدره وثالثة وثالثينستمائة و ألف ثالثينو سبعةو

ج مكرر " الملحق  "  الجدول وفق والفصولالمؤسسات �القطاعات الوزارية أو حسب االعتماداتوتوزع هذه 
 .بهذا القانون

 



���

 � المــــــــادة

 
وفق البيانات الواردة في الجدول  ��المالية  برسم السنةتحدد مبالغ نتائج الحسابات الخصوصية للخزينة 

" الملحقين بهذا و" و "هوتوزع على أصناف الحسابات وفق ما هو منصوص عليه في الجدولين " التالي،
  �القانــون:

�
 -بالدرهم  -

 نفقاتال المـــوارد خصوصيةبيان أصناف الحسابات ال

 ��������������������������� الحسابات المرصدة ألمور خصوصيــة  

������������ ���  �الدولية هيئاتحسابات االنخراط في ال 
���������������������� حسابات العمليات النقدية 
����������������  التمويلحسابات  
���������������������������� المخصصاتمن  ت النفقاتحسابا 

���������������������������� امــالعالمجمـوع 
 

 

�
 � المــــــــادة

 

يانات الواردة في الجدول وفق الب ���دجنبر �� تحدد مبالغ أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة بتاريخ
 القانون." الملحق بهذا زفق البيانات الواردة في الجدول "وتوزع على الحسابات و التالي،
 

�-بالدرهم  -

 بيان أصناف الحسابات الخصوصية
 ��� دجنبر  �� بتاريـــخ  األرصـــدة

 األرصــــدة الدائنـــة األرصـــدة المدينــة

������������������� الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

����������������� الدولية  الهيئاتحسابات االنخراط في 
�������������� حسابات العمليات النقدية

������������������������  التمويلحسابات 
������������������ المخصصاتمن  حسابات النفقات

���������������������������� امــوع العـالمجمـــ       
  



���

 � ـــادةالمـــــ
 
في المبالغ المبينة  ��السنة المالية النتائج النهائية لموارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم  تحدد

بهذا  ينق" الملحطو " " ح"  ق وفق البيانات الواردة في الجدولينالمراف على هذه وتوزع ،في الجدول التالي
 القانون.

 ��بالدرهم�� 

 المـــــــوارد بيان المـــــوارد

 �������� االستغاللموارد 

��������� االستثمارموارد 

������������� وارد.....ــوع المـمـجـم

 

 

 � المــــــــادة
 

 المبينةالمبالغ في   ��السنة المالية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم  نفقاتتحدد النتائج النهائية ل
ق عتمادات كما هو منصوص عليه في الجدول نفسه وتوزع على المرافق وفالوتغير ا ،الجدول التاليفي 

 " الملحقين بهذا القانون.  ك و"   " ي" البيانات الواردة في الجدولين 
�

 ��بالدرهم��  

 نفقاتال نفقاتبيان ال
المتوفرة عند  االعتمادات

 نهاية السنة

������������������� نفقات االستغالل
 ����������������� نفقات االستثمار

��������� �������� المجموع........

�
 � المــــــــادة

���� 
هو مبين في الجدول  كما ��المالية السنة تحدد نتائج مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم 

 التالي:
 

 ��لدرهمبا�-�� 

 نفقاتال الموارد البيان
 زيادة الموارد على

 نفقاتال 

 �������� ��������� �������� االستغالل

 ���������������������������االستثمار

��������� ����������������� المجموع...

�



�
�
�
�
�

���������
�
�
�
�
�
�



( بالدرهم )

المصلحةالفصل
 طبيعة 

الموارد
تقديرات المداخيل بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــوارد

 

التحصيل

 البالط الملكي����������

 اإلدارة العامة��

���������� الرسوم المستوفاة عن الشعارات و الشارات�
���������� الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة�
���������� موارد متنوعة�

����������... مجموع موارد اإلدارة العامة
����������... مجموع موارد البالط الملكي

 المحاكم المالية����������

 اإلدارة العامة��

���������� مديونية المحاسبين�

���������� أحكام بإرجاع األموال الصادرة عن المحاكم المالية�

���������� الغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات األخرى الصادرة عن المحاكم المالية�

���������� فوائد التأخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية�

���������� نسخ الملفات قصد االطالع�
����������... مجموع موارد اإلدارة العامة
����������... مجموع موارد المحاكم المالية

 وزارة العدل و الحريات����������

 المصالح المشتركة للقطاع القضائي��

�������������������� الغرامات و العقوبات المالية الصادرة عن المحاكم�
���������������������� الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا�
����������������� موارد متنوعة�

����������������������... مجموع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائي
����������������������...... مجموع موارد وزارة العدل و الحريات

 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون����������

 البعثات الدبلوماسية و القنصلية��

���������������������� الرسوم القنصلية�

 الرسوم التي يستوفيها األعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالمالحة والتجارة �

ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية
���������������

������������������ موارد متنوعة�
����������������������...... مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية

����������������������... مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
 وزارة الداخلية����������

 اإلدارة العامة��

���������������� حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام األسعار�
������������������� موارد متنوعة�

�������������������...مجموع موارد اإلدارة العامة
 اإلدارة العامة لألمن الوطني��

���������������� األتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير�
���������� التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة�
������������������ موارد متنوعة�

������������������...مجموع موارد اإلدارة العامة لألمن الوطني
�������������������.......مجموع موارد وزارة الداخلية

 وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي وتكوين األطر����������

 اإلدارة العامة��

�����������������������

���������������� موارد متنوعة�
����������������............مجموع موارد اإلدارة العامة

����������������...مجموع موارد وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي وتكوين األطر
 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني����������

 اإلدارة العامة��

����������������� موارد متنوعة�
�����������������............مجموع موارد اإلدارة العامة

�����������������...مجموع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 
 وزارة الصحة����������

 اإلدارة العامة��

�������������� رسوم المراقبة الصحية  والفحص الصحي�
������������استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العالج والمقام في المؤسسات الصحية�
���������� الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات�
������������������� موارد متنوعة�

�������������������...مجموع موارد اإلدارة العامة
�������������������....مجموع موارد وزارة الصحة 

2016التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 

"أ " الجــــــــــــــــــدول 
( المـــــــــادة    2  )

المـــــــوارد

��� ������������



( بالدرهم )

المصلحةالفصل
 طبيعة 

الموارد
تقديرات المداخيل بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــوارد

 

التحصيل

 وزارة االقتصاد والمالية����������

 اإلدارة العامة��

���������� العقوبات والغرامـــات غير الجبائية�

 المبالغ التي ترجعها الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية من اإلعتمادات الغير المستعملة �

المرصدة لشراء السيارات
����������

���������������������� ديون الخزينة المتقادمة�
���������� اإلقتطاع من نتاج ألعاب الرهان�
���������� اإلقتطاع من رهان سباق الخيول والكالب السلوقية�
���������� مساهمة الجماعات الترابية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة�
����������������������� موارد متنوعة�

�����������������������...مجموع موارد اإلدارة العامة
 مديرية الشؤون اإلدارية والعامة��

����������������� موارد متنوعة�
�����������������...مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والعامة

 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة��

 الرسوم الجمركية�

������������������������رسوم اإلستيراد�
��������������� اإلقتطاع الجبائي عند اإلستيراد�
���������� األتاوة على استغالل الفوسفاط�
���������������� الرسم الموحد�
������������������ رسوم التمبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك�
�������������������� الرسوم القنصلية�
������������������ الرسوم المفروضة على النقل الخاص�
 الرسوم الداخلية على اإلستهالك�

����������������������الرسوم المفروضة على الخمور والكحول�
���������������������� الرسم المفروض على أنواع الجعة�
���������������������� الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا�
���������� الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحالة الصناعية�
�������������������� الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبالتين�
�������������� الرسوم المفروضة على األغشية المطاطية واألوعية الهوائية وإطارات العجالت�
�������������������������� الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة�
������������������������ الرسم المفروض على التبغ المصنع�
 الضريبة على القيمة المضافة�

�������������������������� الضريبة على القيمة المضافة لإلستيراد�
���������������������� الضريبة على القيمة المضافة في الداخل�
������������� حصيلة المصادرات�
 رسوم المراقبة�

 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند اإلستيراد �

والتصدير
���������������

������������ الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند اإلستيراد والتصدير�
�������������������� الزيادات المترتبة على السندات االقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير�

حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة الجمارك �

والضرائب غير المباشرة
���������������������

����������������������� اتاوي أنبوب الغاز�
������������������� موارد متنوعة�

��������������������������..مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
 المديرية  العامة للضرائب��

 الضرائب المباشرة�

�������������������������� الضريبة على الشركات�
�������������������������� الضريبة على الدخل�
 رسوم مماثلة�

�������������������� الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات�
���������������������� الضريبة المهنية�
�������������������� ضريبة السكن�
���������� الرسوم المفروضة على التبغ�
 الضريبة على القيمة المضافة�

�������������������������� الضريبة على القيمة المضافة في الداخل�
 رسوم التسجيل�

������������������������ رسوم نقل الملكية�
������������������������ الرسوم المفروضة على العقود األخرى�
���������� الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية�
���������� الرسوم القضائية�
��������������� الرسم المفروض على العقود واإلتفاقات�
������������� المساعدة القضائية�
����������������������� الرسوم المفروضة على عقود التأمينات�
���������� رسوم متنوعة وموارد تبعية�
 رسوم التمبر�

���������������������� التمبر الفريد والورق المدموغ�
���������������������� التمبر على األوامر باألداء�
��������������� بطاقة التعريف�
���������������������� جوازات السفر�
��������������� تسجيل األجانب�
�������������������� رخص الصيد وحمل السالح�
������������������������ التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات�
�������������������� رسم التمبر الخاص بسندات اإلستيراد�
 الرسم السنوي الخاص بالعربات اآللية�

������������������������ الرسم األساسي ورسم النسخة�
 الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات�

����������������������� الزيادة المترتبة عن عدم اإلقرار أو التأخير أو النقص في اإلقرار�
����������������������� الغرامات المترتبة عن التأخير في األداء�
������������������������ الزيادات المترتبة عن التأخير�
���������� حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية�
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التحصيل

 موارد متنوعة واستثنائية�

��������������� موارد جبائية استثنائية�
���������������� موارد متنوعة�

����������������������������...مجموع موارد المديرية  العامة للضرائب
 مديرية الخزينة والمالية الخارجية��

 الموارد العادية�

���������������������� الموارد اآلتية من بنك المغرب�
�������������� الموارد اآلتية من صندوق اإليداع والتدبير�
���������������������� الموارد اآلتية من مكتب الصرف�
��������������������� الموارد اآلتية من القرض الفالحي المغربي�
���������� الموارد اآلتية من البنك المركزي الشعبي�
�������������� الموارد اآلتية من صندوق التجهيز الجماعي�
������������� الموارد اآلتية من الصندوق المركزي للضمان�
�������������������� الفوائد المترتبة على توظيف األموال والسلفات�
��������������������� فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية�
 حصيلة اإلقتراض�

�������������������������� اإلقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة األجل�
�������������������������� مقابل قيمة اإلقتراضات الخارجية�
���������� حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر االستثمار�
���������� الموارد اآلتية من القرض اإلجباري�
 الهبات والوصايا�

���������������هبات�

���������� اإلقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات الدولية�

������������������������ الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل لالستهالك والدين العائم�
���������� عموالت على القروض المرجعة�
���������� عموالت الضمان الخاصة باالقتراضات الداخلية و الخارجية�
����������������� األرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات و الهيئات الدولية�

 استرجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها و مستخدميها ألجل تملك مساكن �

اجتماعية
�����������������

������������������ موارد متنوعة�
��������������������������...مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية

 مديرية المنشآت العامة والخوصصة��

 عوائد اإلحتكار وحصص االرباح ومساهمات المؤسسات العامة�

������������������������الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية�
���������������������� الموارد االتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت�
���������������������� الموارد اآلتية من المكتب الوطني للمطارات�
���������������������� الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموانئ�
�������������������� الموارد اآلتية من مجلس القيم المنقولة�
������������������ الموارد اآلتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية�
������������������ الموارد اآلتية من المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات�
���������������������� الموارد اآلتية من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن�
�������������������� الموارد اآلتية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني�
 عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة األخرى�

�������������������� الموارد اآلتية من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير�
���������� الموارد اآلتية من المؤسسات العامة االخرى�
 األرباح االتية من الشركات ذات المساهمة العمومية�

������������������������م.ش"  ف .ش.م" المجمع الشريف للفوسفاط "  األرباح اآلتية من شركة �
������������������������ األرباح االتية من شركة اتصاالت المغرب�
���������������������� األرباح االتية من  مجموعة التهيئة العمران�
��������������������األرباح االتية من الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية�
����������������������-مرسى المغرب- األرباح االتية من شركة إستغالل الموانئ �
�������������������� األرباح الناتجة عن بريد المغرب�
������������� األرباح االتية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية�
 األرباح اآلتية من شركات أخرى�

������������������ االرباح االتية من شركة االنتاجات البيولوجية و الصيدلية البيطرية�
�������������������� األرباح اآلتية من الشركة الملكية  لتشجيع الفرس�
���������� األرباح اآلتية من الشركة الوطنية لتسويق البذور�
����������������� األرباح االتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات�
 أتاوي احتالل األمالك العامة و موارد اخرى�

�������������� أتاوى احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة متعهدي الشبكات العامة للمواصالت�
���������������������� أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات�
�������������������� أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ�
���������� أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة هيئات أخرى�
����������������� الموارد االتية من فاعلين في ميدان االتصاالت�
�������������� مـــوارد متنوعـــة�
������������������ الموارد االتية من مساهمات الدولة�
���������� موارد الرخص األتية من فاعلين في ميدان االتصاالت�

������������������������...مجموع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة
مديرية التأمينات واإلحتياط االجتماعي��

���������������األتاوى المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير�
���������������� مـــوارد متنوعـــة�

�����������������...مجموع موارد مديرية التأمينات واالحتياط االجتماعي
 مديرية أمالك الدولة��

������������� بيع عقارات مخزنية قروية�
����������������������-اإليجار والتكاليف اإليجارية الخ- دخول أمالك الدولة�

�������������� التركات الشاغرة�

�����������������النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واإليجارات العامة�

�������������������حاصالت بيع األثاث و الحطام و المعدات غير الصالحة لالستعمال�
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التحصيل

������������������ مـــوارد متنوعـــة�
����������������������...مجموع موارد مديرية أمالك الدولة
����������������������������...مجموع موارد وزارة اإلقتصاد والمالية 

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك����������

 مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية��

����������������� األتاوة المفروضة على استخراج المواد�
��������������� األتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة لألمالك العامة�
����������������� األتاوة المستحقة على احتالل األمالك العامة�
������������������� مـــوارد متنوعـــة�

�������������������...مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية
 مديرية الموانئ والملك العمومي البحري��

 رسوم الميناء�

���������� رسوم الميناء المفروضة على السفن�
���������� ارشاد البواخر وقطرها�
���������� رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية�
���������� رسوم الميناء المفروضة على البضائع�
 الرسوم المستوفاة من التفريغ�

���������� الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعبأة�
���������� الرسوم المستوفاة من تفريغ األسماك�
���������� القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير�
���������� بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة�
���������� رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء�
���������� الموارد اآلتية من استعمال اآلالت�
���������������� موارد متنوعة�

����������������...مجموع موارد مديرية الموانئ والملك العمومي البحري
 مديرية المالحة الجوية المدنية��

����������الرسوم المستوفاة في المطارات�
��������������������الرسوم المفروضة على النقل الخاص�
�������������������� مـــوارد متنوعـــة�

��������������������...مجموع موارد مديرية المالحة الجوية المدنية 
���������������������…مجموع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

 وزارة الفالحة والصيد البحري����������

اإلدارة العامة��

��������������موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية�

����������المبالغ التي يؤديها المالك أو المستغلون الفالحيون في نطاق قانون االستثمارات الفالحية�
��������������رسوم التحليل بالمختبرات�
����������أداء التقييد في السجل الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب�
����������موارد مراكز تناسل الخيل�
������������������� مـــوارد متنوعـــة�

�������������������...مجموع موارد اإلدارة العامة
اإلدارة العامة��

األتاوى المفروضة على اإلمتياز الممنوح الستغالل األماكن المخصصة للصيد داخل األمالك العامة �

البحرية
������������������

��������������������رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد�

���������������������� إيتاوات الصيد البحري�

����������������������المساهمة المتعلقة بالصيد البحري�
�������������������المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري�
����������������� مـــوارد متنوعـــة�

����������������������...مجموع موارد اإلدارة العامة
����������������������...مجموع موارد وزارة الفالحة والصيد البحري 

 وزارة الشباب و الرياضة����������

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية��

������������� مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واإليواء داخل المراكز والمخيمات�
��������������� مـــوارد متنوعـــة�

���������������...مجموع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
���������������...مجموع موارد وزارة الشباب و الرياضة

 وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني����������

اإلدارة العامة��

���������������� رسم وضع الطابع�
���������� رسم التفتيش�
������������� مـــوارد متنوعـــة�

����������������.......مجموع موارد اإلدارة العامة
����������������...مجموع موارد وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

 وزارة  الطاقة والمعادن و الماء والبيئة����������

اإلدارة العامة��

������������������ الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص االستغالل ورسم نقل ملكية الرخص�
������������������ الرسوم المستوفاة عن التحليل بالمختبرات�
��������������������� مـــوارد متنوعـــة�

���������������������......مجموع موارد اإلدارة العامة
���������������������...مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن و الماء والبيئة
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التحصيل

 وزارة الصناعة والتجارة و االستثمار واالقتصاد الرقمي����������

اإلدارة العامة��

������������������� رسم معايرة الموازين والمقاييس�
���������� الموارد المتعلقة ببراءات االختراع وإيداع الرسوم وعالمات الصنع وغيرها�
���������� الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي�
������������� مـــوارد متنوعـــة�

�������������������........مجموع موارد اإلدارة العامة
�������������������...مجموع موارد وزارة  الصناعة والتجارة و االستثمار واالقتصاد الرقمي

 إدارة الدفاع الوطني����������

اإلدارة العامة��

������������������ مـــوارد متنوعـــة�
������������������..........مجموع موارد اإلدارة العامة

������������������...مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني
 المندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر����������

اإلدارة العامة��

���������������� منتجات األمالك الغابوية�
������������������� مـــوارد متنوعـــة�

��������������������........مجموع موارد اإلدارة العامة
��������������������...مجموع موارد المندوبية السامية للمياه والغابات و محاربة التصحر

 المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج����������

 اإلدارة العامة��

����������� موارد متنوعة من مصلحة السجون�
������������������ موارد متنوعة�

������������������........مجموع موارد اإلدارة العامة
������������������... مجموع موارد المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

 إدارات متنوعــــــة����������

اإلدارة العامة��

���������������� الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات�
�������������������� المسترجعات من األجور والمرتبات�
���������������������� المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية�
 مبالغ المساعدة�

����������-التعاون الدولي- مبالغ المساعدة�
������������������ مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح�
������������������� حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف اإلدارات العمومية�
���������� الموارد اإلستثنائية الشكلية�
���������� ترحيل اإلعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة�
������������������ موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات�
 مـــوارد مختلفة�

������������������� مداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة ألمور خصوصية�
���������� مداخيل برسم التسديدات من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة�
�������������������� مـــوارد أخرى�

�����������������������.........مجموع موارد اإلدارة العامة
�����������������������...مجموع موارد إدارات متنوعــــــة

����������������������������…مجموع موارد الميزانية العامة 
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االعتمادات غيرالمستهلكة 

الملغــــــــاة

 جاللة الملك 

���������������������������������������������������       القوائم المدنية ....................................................................   1.2.1.1.0.01.000
������������������������������������������������������      مخصصات السيادة.............................................................           1.2.1.2.0.01.000

البالط الملكي 

������������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.02.000
��������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.02.000

 مجلس النواب 

�����������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.03.000
�����������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.03.000

مجلس المستشارين

��������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.43.000
��������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.43.000

رئيس الحكومة

���������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.04.000
������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.04.000

 المحاكم المالية

���������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.05.000
���������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.05.000

وزارة العدل والحريات 

����������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.06.000
������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.06.000

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

��������������������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.07.000
�������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.07.000

 وزارة الداخلية 

�����������������������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.08.000
���������������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.08.000

 وزارة اإلتصال  

�����������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.09.000
������������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.09.000

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر

���������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.10.000
��������������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.10.000

تسويــــة قانــون التصفيـــة

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات
 االعتمــــادات

2016لسنة 

2016التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 

"ب"  الجــــدول 

(المــــــــــــــادة      3       )

2016التوزيع على الفصول لنفــقــات التسيير للميزانية العامة لسنة 

  الفصول
تغييــــــر

االعتمـــادات

مجمــــوع

االعتـمــادات
النفقــــات
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االعتمادات غيرالمستهلكة 

الملغــــــــاة

تسويــــة قانــون التصفيـــة

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات
 االعتمــــادات

2016لسنة 
  الفصول

تغييــــــر

االعتمـــادات

مجمــــوع

االعتـمــادات
النفقــــات

وزارة التربية الوطنية  والتكوين المهني

�����������������������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.11.000
�������������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.11.000

 وزارة الصحة

�������������������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.12.000
���������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.12.000

 وزارة االقتصاد والمالية

����������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.13.000
�����������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.13.000
�������������������������������������������������������������������������������������       التكاليف المشتركة..............................................................1.2.1.3.0.13.000
����������������������������������������������������������������������������������      التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية..............................1.2.1.5.0.13.000

 وزارة  السياحة

���������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.14.000
�����������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.14.000

األمانة العامة للحكومة

�������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.16.000
���������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.16.000

وزارة  التجهيزو النقل  و اللوجستيك

���������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.17.000
���������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.17.000

 وزارة الفالحة  والصيد البحري

�����������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.20.000
�������������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.20.000

 وزارة الشباب والرياضة

��������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.21.000
������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.21.000

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

�������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.23.000
�������������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.23.000

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة

�����������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.24.000
�����������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.24.000

وزارة  الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني

������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.26.000
��������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.26.000

  وزارة الطاقة والمعادن والماء و البيئة

������������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.27.000
�����������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.27.000
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تسويــــة قانــون التصفيـــة

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات
 االعتمــــادات

2016لسنة 
  الفصول

تغييــــــر

االعتمـــادات

مجمــــوع

االعتـمــادات
النفقــــات

وزارة  الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

�����������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.28.000
���������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.28.000

 وزارة الثقافة  

����������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.29.000
��������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.29.000

وزارة السكنى و سياسة المدينة

���������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.30.000
��������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.30.000

وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية

��������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.31.000
�����������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.31.000

 الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع المدني

�����������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.32.000
�����������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.32.000

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة

�����������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.33.000
��������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.33.000

 إدارة الدفاع الوطني

����������������������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.34.000
���������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.34.000

 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

�����������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.35.000
�����������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.35.000

��������������������������������������������������������������������النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية1.2.1.4.0.36.000

المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان

�������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.40.000
�����������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.40.000

 المندوبية السامية للتخطيط

���������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.42.000
������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.42.000

 المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر

���������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.45.000
�����������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.45.000

 وزارة التعمير و إعداد التراب الوطني

���������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.46.000
���������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.46.000
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تسويــــة قانــون التصفيـــة

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات
 االعتمــــادات

2016لسنة 
  الفصول

تغييــــــر

االعتمـــادات

مجمــــوع

االعتـمــادات
النفقــــات

 وزارة التضامن و المرأة واألسرة و التنمية اإلجتماعية

������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.48.000
��������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.48.000

 الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين  بالخارج وشؤون الهجرة

�������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.50.000
������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.50.000

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

�����������������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.51.000
�������������������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.51.000

 المجلس االقتصادي و االجتماعي والبيئي

������������������������������������������������������������      الموظفون واألعوان...........................................................1.2.1.1.0.52.000
������������������������������������������������������������      المعدات والنفقات المختلفة...........................................................1.2.1.2.0.52.000

������������������������������������������������������������������������������������������������������...مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة

��� �����������



�( ������� )

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات  الفصـول
اعتمادات األداء 

2016لسنة 
أمـــــوال المســـاعدةاإلعتمـــادات المرحلـــة

االعتمادات المفتوحة بقرار 

للوزير المكلف بالمالية
النفقــــــاتمجمــــــوع  االعتـمـــادات

اعتمـادات األداء 

المتوفرة عند نهاية السنة

����������������������������������������������������������������������البالط الملكـي ����������

�������������������������������������������������������������������������مجلس النواب����������

���������������������������������������������������������مجلس المستشارين����������

��������������������������������������������������������������������������رئيس الحكومة����������

������������������������������������������������������������������������������������المحاكم المالية����������

������������������������������������������������������������������������������وزارة العدل و الحريات����������

������������������������������������������������������������������������������وزارة الشؤون الخارجية والتعاون����������

��������������������������������������������������������������������������������������������������وزارة الداخلية ����������

����������������������������������������������������������������������������وزارة اإلتصال����������

��������������������������������������������������������������������������������وزارة التعليم العالي  والبحث العلمي وتكوين األطر����������

���������������������������������������������������������������������������������������������وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني ����������

������������������������������������������������������������������������������������������������������وزارة الصحة ����������

��������������������������������������������������������������������������������������وزارة اإلقتصاد والمالية����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������التكاليف المشتركة- وزارة اإلقتصاد والمالية ����������

����������������������������������������������������������������������������وزارة السياحة ����������

������������������������������������������������������������������األمانة العامة للحكومـة����������

�������������������������������������������������������������������������������������������������������������وزارة  التجهيز والنقل واللوجستيك����������

���������������������������������������������������������������������������������������������������وزارة الفالحة  والصيد البحري ����������

������������������������������������������������������������������������������������وزارة الشباب والرياضة����������

������������������������������������������������������������������������������������وزارة االوقاف والشؤون االسالمية����������

�������������������������������������������������������������������������الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة����������

�����������������������������������������������������������������������������وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني����������

����������������������������������������������������������������������������������������������������������وزارة  الطاقة والمعادن والماء و البيئة ����������

������������������������������������������������������������������������������������وزارة  الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي����������

������������������������������������������������������������������������������وزارة الثقافة ����������

�����������������������������������������������������������������������������وزارة السكنى  و سياسة المدينة����������

2016 التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 
"ج"  الجــــدول 

(المــــــــادة  3  ) 

 التوزيع على الفصول لنفــقــات اإلستثمار

��� ����������



�( ������� )

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات  الفصـول
اعتمادات األداء 

2016لسنة 
أمـــــوال المســـاعدةاإلعتمـــادات المرحلـــة

االعتمادات المفتوحة بقرار 

للوزير المكلف بالمالية
النفقــــــاتمجمــــــوع  االعتـمـــادات

اعتمـادات األداء 

المتوفرة عند نهاية السنة

�������������������������������������������������������������������������وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية����������

���������������������������������������������������������������������الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع المدني����������

�������������������������������������������������������������������������الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة����������

��������������������������������������������������������������������������������������������������إدارة الدفــاع الوطنــي����������

����������������������������������������������������������������المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير����������

�����������������������������������������������������������������������المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان����������

�������������������������������������������������������������������������المندوبية السامية للتخطيط����������

�����������������������������������������������������������������������������المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر����������

�����������������������������������������������������������������������������وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني����������

���������������������������������������������������������������������������وزارة التضامن و المرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية����������

��������������������������������������������������������������������������الوزارة  المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج  وشؤون الهجرة����������

������������������������������������������������������������������������������المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ����������

�����������������������������������������������������������������������المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي والبيئي����������

����������������������������������������������������������������������������������������� ...مجمـوع نفقات اإلستثمار الخاصة بالميزانية العامة  

��� ����������



(بالدرهــــــم)

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات  الفصول
اعتمادات األداء

المتوفرة عند نهاية

2015السنة المالية 

االعتمـادات المرحلـة 

2016إلى  سنة 

االعتمــادات الملغــاة 

2015عند نهاية  سنة  

����������������������������������البالط الملكـي ����������������

��������������������������������������مجلس النواب����������������

������������مجلس المستشارين����������������

������������رئيس الحكومة����������������

��������������������������������المحاكم المالية����������������

�����������������������������������������وزارة العدل و الحريات����������������

�����������������������������������������وزارة الشؤون الخارجية والتعاون����������������

����������������������������������������������وزارة الداخلية ����������������

��������������������������������������وزارة اإلتصال����������������

����������������������������������������وزارة االتعليم العالي  والبحث العلمي وتكوين األطر����������������

�����������������������������������������وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني����������������

�����������������������������������������وزارة الصحة ����������������

�����������������������������������������وزارة اإلقتصاد والمالية����������������

������������������������������������التكاليف المشتركة- وزارة اإلقتصاد والمالية ����������������

����������������������������������������وزارة السياحة ����������������

����������������������������������األمانة العامة للحكومـة����������������

����������������������������������������������وزارة  التجهيز والنقل واللوجستيك����������������

����������������������������������������������وزارة الفالحة  والصيد البحري ����������������

�����������������������������������������وزارة الشباب والرياضة����������������

����������������������������������������������وزارة االوقاف والشؤون االسالمية����������������

��������������������������������������الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة����������������

����������������������������������������وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني����������������

����������������������������������������������وزارة  الطاقة والمعادن والماء و البيئة ����������������

������������������������������������������وزارة  الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي����������������

�����������������������������������������وزارة الثقافة ����������������

�����������������������������������������وزارة السكنى و سياسة المدينة����������������

��������������������������������������وزارة التشغيل والشؤون االجتماعية����������������

�������������������������������������الوزارة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع المدني����������������

������������������������������������الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث اإلدارة����������������

���������������������������������������������إدارة الدفــاع الوطنــي����������������

�����������������������������المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير����������������

�������������������������������������المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق اإلنسان����������������

��������������������������������������المندوبية السامية للتخطيط����������������

����������������������������������������المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر����������������

����������������������������������������وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني����������������

��������������������������������������وزارة التضامن و المرأة واألسرة والتنمية اإلجتماعية����������������

���������������������������������������الوزارة المكلفة بالمغاربة  المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة����������������

����������������������������������������المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج ����������������

������������������������������������المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي والبيئي����������������

��������������������������������������������������

2016 التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 
"ج مكـــــــرر"الجــــــدول 

( المــــــــادة    5     )

2015 واالعتمادات الملغاة عند نهاية السنة المالية 2016بيان االعتمادات المرحلة الى سنة 

2016فيما يتعلق بنفــقــات االستثمار من الميزانية العامة للسنة المالية 

...المجمـوع 

���������������



(بالدرهــــــم)

االعتــمادات التكميليــة 

المفـتـوحــــــة

االعتمادات غيرالمستهلكة 

الملغـــــــاة

��������������������������������� وزارة االقتصاد والمالية  ـ فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي1.2.3.1.0.13.000

��������������������������������� وزارة االقتصاد والمالية  ـ استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل1.2.3.2.0.13.000

��������������������������������� .....مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي

تسوية قانون التصفية

النفقــــــات   الفصول القطاعات الوزارية أو المؤسسات االعتمـادات النهائية

2016 التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 
"د " الجــــــــــــــــــدول 

(المــــــــادة     3   )

2016التوزيع على الفصول للنفــقــات المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 
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(بالدرهم)

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية -  3.1

��������������������������� الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل����������������
������������������������ صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية����������������
������������ صندوق محاربة آثار الجفاف����������������
��������������������������� صندوق النهوض بتشغيل الشباب����������������
������������������������������ صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن����������������
�������������������������������� صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات����������������
���������������������������� صندوق الخدمة األساسية للمواصالت����������������
�������������������������������� صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية����������������
������������ صندوق التأهيل اإلجتماعي����������������
���������������������������� الصندوق الخاص لدعم المحاكم����������������
���������������������������� صندوق التكافل العائلي����������������
������������ الصندوق الخاص إلنقاذ مدينة فاس����������������
���������������������������������� حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة����������������
���������������������������� الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية����������������
�������������������������������� الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات����������������
������������������������������ تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة����������������
��������������������������� صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني����������������
���������������������������� الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر����������������
���������������������������� صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة����������������
���������������������������� صندوق مكافحة آثار الكوارت الطبيعية����������������
������������ صندوق التضامن بين الجهات����������������
���������������������������� صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باالعالنات و بالنشر العمومي����������������
�������������������������� الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية����������������
�������������������������������� الحساب الخاص بالصيدلية المركزية����������������
�������������������������������� الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة����������������
��������������������������� الحساب الخاص بنتاج اليانصيب����������������

 صندوق أجرة الخدمات  المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة و مراقبة  مقاوالت ����������������

التأمين و إعادة التامين
������������������������

������������������������������ مرصدات المصالح المالية����������������
������������������������� صندوق اإلصالح الزراعي����������������
�������������������� األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عمالت أجنبية����������������
������������ الصندوق الخاص بالزكاة����������������
���������������������������� صندوق تضامن مؤسسات التأمين����������������
��������������������� صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع����������������
���������������������������� صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية����������������
���������������������������� صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة����������������
�������������������������������� صندوق دعم التماسك االجتماعي����������������
���������������������������������الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي����������������
����������������������������صندوق محاربة الغش الجمركي����������������
����������������������������صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة����������������
�������������������������������� الصندوق الخاص بالطرق����������������
�������������������������� صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي����������������
������������������������������ صندوق التنمية الفالحية����������������
��������������������������� صندوق تنمية الصيد البحري����������������
�������������������������������� صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية����������������
���������������������������� الصندوق الوطني لتنمية الرياضة����������������
������������ الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب����������������
���������������������������� الصندوق الوطني لحماية البيئة  و التنمية المستدامة����������������
�������������������� صندوق التنمية الطاقية����������������
��������������������������� الصندوق الوطني للعمل الثقافي����������������
�������������������������������� صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري����������������
�������������������������� صندوق تحديث اإلدارة العمومية����������������

 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون ����������������

الدولي
����������������������������

�������������������������� صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي����������������

2016 التصفية النهـائـية  للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 

"هـ " الجــــــــــــــــــدول 

(      6المــادة    )

المـــــــــــــــوارد

الموارد2016تقديرات سنة  بيــــــــان الحســـــــابات  الرقــم

����� �������������



(بالدرهم)

الموارد2016تقديرات سنة  بيــــــــان الحســـــــابات  الرقــم

���������������������������� الصندوق الوطني الغابوي����������������
�������������������������� صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية����������������
�����������������  الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة����������������
���������������������������� الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون����������������

����������������������������������������������������������������������

حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولــيــة - 3.4
������������ حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس����������������
������������ حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية����������������
������������ حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف����������������

������������������������������������������������������������

حسابات العمليات النقدية - 3.5
��������������������������� فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العمالت االجنبية����������������
������������ حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية����������������

�������������������������������������������������������������

حسابات التمويل - 3.7
������������ القروض الممنوحة للجماعات الترابية����������������
�������������������� القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين����������������
������������������������ القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب����������������
������������������������ القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير����������������
������������������������ القروض الممنوحة لوكاالت توزيع الماء والكهرباء����������������
������������������������� القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية����������������
������������ القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة األراضي واإلسكان����������������
������������������������"جيدة "  القروض الممنوحة لشركة التمويل ����������������

��������������������������������������������������

حسابات النفقات من المخصصات - 3.9
������������ النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية����������������
���������������������������������� اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية����������������
������������������������ صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق����������������
����������������������� الصندوق الخاص بالعالقات العامة����������������

������������������������������������������������������������������������

�������������������������� �����������������������������������������

����� �������������



���������

��

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية -  3.1
�������������� الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل��������
������������ صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية��������
���������� صندوق محاربة آثار الجفاف��������
�������������� صندوق النهوض بتشغيل الشباب��������
��������������� صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن��������
���������������� صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات��������
�������������� صندوق الخدمة األساسية للمواصالت��������
���������������� صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية��������
���������� صندوق التأهيل اإلجتماعي��������
�������������� الصندوق الخاص لدعم المحاكم��������
�������������� صندوق التكافل العائلي��������
���������� الصندوق الخاص إلنقاذ مدينة فاس��������
������������������ حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة��������
�������������� الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية��������
���������������� الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات��������
��������������� تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة��������
�������������� صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني��������
�������������� الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر��������
�������������� صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة��������
�������������� صندوق مكافحة آثار الكوارت الطبيعية��������
���������� صندوق التضامن بين الجهات��������
�������������� صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باالعالنات و بالنشر العمومي��������
�������������� الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية��������
���������������� الحساب الخاص بالصيدلية المركزية��������
���������������� الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة��������
�������������� الحساب الخاص بنتاج اليانصيب��������

 صندوق أجرة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة و مراقبة  مقاوالت ��������

التامين و إعادة التامين
����������

��������������� مرصدات المصالح المالية��������
��������� صندوق اإلصالح الزراعي��������
�������������� األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عمالت أجنبية��������
���������� الصندوق الخاص بالزكاة��������
��������� صندوق تضامن مؤسسات التأمين��������
���������� صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع��������
�������������� صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية��������
�������������� صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة��������
���������������� صندوق دعم التماسك االجتماعي��������
��������������� الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي��������
�������������� صندوق محاربة الغش الجمركي��������
�������������� صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة��������
���������������� الصندوق الخاص بالطرق��������
������������� صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي��������
��������������� صندوق التنمية الفالحية��������
�������������� صندوق تنمية الصيد البحري��������
���������������� صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية��������
�������������� الصندوق الوطني لتنمية الرياضة��������
�������������� الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب��������
�������������� الصندوق الوطني لحماية البيئة و التنمية المستدامة��������
��������������� صندوق التنمية الطاقية��������
�������������� الصندوق الوطني للعمل الثقافي��������
���������������� صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري��������
�������������� صندوق تحديث اإلدارة العمومية��������

 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون ��������

الدولي
��������������

�������������� صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي��������
�������������� الصندوق الوطني الغابوي��������
�������������� صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية��������

2016 التصفية النهـائـية  للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 
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النفقــــــات

 بيــــــــان الحســـــــابات  الرقــم
������������
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��

 بيــــــــان الحســـــــابات  الرقــم
������������

�����������������

������������� الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة��������
�������������� الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون��������

������������������������������������������������������������������

حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولــيــة - 3.4
������� حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس��������
�������������� حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية��������
�������������� حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف��������

��������������������������������������������������������������������

حسابات العمليات النقدية - 3.5

��������������� فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العمالت االجنبية��������
���������� حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية��������

����������������������������������������������������������

حسابات التمويل - 3.7
���������� القروض الممنوحة للجماعات الترابية��������
���������� القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين��������
���������� القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب��������
���������� القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير��������
���������� القروض الممنوحة لوكاالت توزيع الماء والكهرباء��������
���������� القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية��������
���������� القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة األراضي واإلسكان��������
����������"جيدة "  القروض الممنوحة لشركة التمويل ��������

�����������������������������������������

�حسابات النفقات من المخصصات - 3.9

���������� النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية��������
������������������ اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية��������
���������������� صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق��������
����������� الصندوق الخاص بالعالقات العامة��������

��������������������������������������������������������������������

���������������������������������� �����������������������������������������
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(بالــدرهــم )

الدائنــــــــةالمدينـةالدائنــــــــةالمدينــــــــة

��الحسابات المرصدة ألمور خصوصية -  3.1

�������������������������������������������������� الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل����������������

������������������������������������������ صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية����������������

�������������������������������� صندوق محاربة آثار الجفاف����������������

������������������������������������������������ صندوق النهوض بتشغيل الشباب����������������

������������������������������������������������������ صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن����������������

������������������������������������������������������ صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات����������������

��������������������������������������������������� صندوق الخدمة األساسية للمواصالت����������������

������������������������������������������������������ صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية����������������

������������������ صندوق التأهيل اإلجتماعي����������������

���������������������������������������������������� الصندوق الخاص لدعم المحاكم����������������

������������������������������������������������� صندوق التكافل العائلي����������������

�������������������������� الصندوق الخاص إلنقاذ مدينة فاس����������������

�������������������������������������������������������� حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة����������������

�������������������������������������������������� الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية����������������

���������������������������������������������������� الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات����������������

�������������������������������������������������� تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة����������������

�������������������������������������������������� صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني����������������

��������������������������������������������������� الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر����������������

������������������������������������������������ صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة����������������

������������������������������������������������� صندوق مكافحة آثار الكوارت الطبيعية����������������

������������������ صندوق التضامن بين الجهات����������������

������������������������������������������������ صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باالعالنات و بالنشر العمومي����������������

������������������������������������������������� الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية����������������

������������������������������������������������������ الحساب الخاص بالصيدلية المركزية����������������

�������������������������������������������������������� الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة����������������

����������������������������������������������� الحساب الخاص بنتاج اليانصيب����������������

������������������������������������ صندوق اجرة  الخدمات المقدمة من قبل الوزارة المكلفة بالمالية برسم مصاريف رقابة و مراقبة  مقاوالت التامين و إعادة التامين����������������

������������������������������������������������������ مرصدات المصالح المالية����������������

���������������������������������������� صندوق اإلصالح الزراعي����������������

�������������������������������������������� األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عمالت أجنبية����������������

������������������ الصندوق الخاص بالزكاة����������������

�������������������������������������������� صندوق تضامن مؤسسات التأمين����������������

������������������������������������������� صندوق مساندة بعض الراغبين في إنجاز مشاريع����������������

�������������������������������������������������� صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية����������������

�������������������������������������������������� صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة����������������

������������������������������������������������������ صندوق دعم التماسك االجتماعي����������������

������������������������������������������������������� الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي����������������

�������������������������������������������������� صندوق محاربة الغش الجمركي����������������

������������������������������������������������� صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة����������������

2016 التصفية النهـائـية  للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 

(    7المــادة     )

بيــــــــان أرصـــدة الحســــابـــات الخصــوصيـــــة للخزينــــــة 

"ز " الجــــــــــــــــــدول 

النفقــــــاتالمــوارد���������

األرصدة عنـد نهايـة السنـةاألرصدة عند بداية السنـة

�������������������������

����� �����������������



(بالــدرهــم )

الدائنــــــــةالمدينـةالدائنــــــــةالمدينــــــــة
النفقــــــاتالمــوارد���������

األرصدة عنـد نهايـة السنـةاألرصدة عند بداية السنـة

�������������������������

������������������������������������������������������ الصندوق الخاص بالطرق����������������

����������������������������������������������� صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي����������������

���������������������������������������������������� صندوق التنمية الفالحية����������������

�������������������������������������������������� صندوق تنمية الصيد البحري����������������

������������������������������������������������������ صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية����������������

���������������������������������������������� الصندوق الوطني لتنمية الرياضة����������������

�������������������������������������� الصندوق الخاص بتحسين عملية تزويد السكان القرويين بالماء الصالح للشرب����������������

�������������������������������������������������� الصندوق الوطني لحماية  البيئة و التنمية المستدامة����������������

������������������������������������������������� صندوق التنمية الطاقية����������������

�������������������������������������������������� الصندوق الوطني للعمل الثقافي����������������

������������������������������������������������������ صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري����������������

���������������������������������������������� صندوق تحديث اإلدارة العمومية����������������

�������������������������������������������������� صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي����������������

������������������������������������������������ صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي����������������

���������������������������������������������������� الصندوق الوطني الغابوي����������������

������������������������������������������������ صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية����������������

�������������������������������������� الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة����������������

���������������������������������������������������� الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون����������������

������������������������������������������������������������������������������

حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولــيــة - 3.4

���������������������������������� حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس����������������

�������������������������������������������� حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية����������������

�������������������������������������������� حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف����������������

������������������������������������������������������������������������

�حسابات العمليات النقدية - 3.5

��������������������������������������������� فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العمالت االجنبية����������������

������������������ حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية����������������

�����������������������������������������������������������������

��حسابات التمويل - 3.7

���������������������������������� القروض الممنوحة للجماعات الترابية����������������

����������������������������������� القروض الممنوحة للعصبة الوطنية لمحاربة أمراض القلب والشرايين����������������

�������������������������������������� القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب����������������

�������������������������������������� القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير����������������

�������������������������������������� القروض الممنوحة لوكاالت توزيع الماء والكهرباء����������������

����������������������������������������� القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية����������������

�������������������������������� القروض الممنوحة لمؤسسات تهيئة األراضي واإلسكان����������������

��������������������������������������"جيدة "  القروض الممنوحة لشركة التمويل ����������������

�������������������������������������������������������������

حسابات النفقات من المخصصات - 3.9
�������������������������������� النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية����������������

����� �����������������



(بالــدرهــم )

الدائنــــــــةالمدينـةالدائنــــــــةالمدينــــــــة
النفقــــــاتالمــوارد���������

األرصدة عنـد نهايـة السنـةاألرصدة عند بداية السنـة

�������������������������

��������������������������������������������������������� اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية����������������

������������������������������������ صندوق المديرية العامة للدراسات والثوتيق����������������

��������������������������������������������� الصندوق الخاص بالعالقات العامة����������������

�������������������������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������������������������ ....المجموع العام للحسابات الخصوصية للخزينة

����� �����������������
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 التصفية النهـائـية  لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة  

2016 للسنة المالية 

"ح " الجــــــــــــــــــدول 

  "8"  المــــــــــــادة 

مــوارد اإلســتغالل

���������

تقديرات المواردبيان المرافقالرمز

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

المـواردالتقديرات النهائية  للموارد

رئيس الحكومة

����������������������������������������������������الكولف الملكي دار السالم���������

����������������������������������������������������...مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة 

وزارة العدل والحريات

��������������������������������������������مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل 

...والحريات 
��������������������������������������������

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

������������������������������������������������������تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية���������

����������������������������������������������������مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون 

...الخارجية والتعاون 
�������������������������������������������������������

وزارة الداخلية

������������������������������������������������الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة���������

������������������������������������������������المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق���������

��������������������������������������������������مكناس- المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس ���������

��������������������������������������������������القنيطرة- سال- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط ���������

������������������������������������������������خنيفرة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل ���������

��������������������������������������������������سطات- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء���������

����� ����������



���������

تقديرات المواردبيان المرافقالرمز

تغييرات التقديرات

الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق

المـواردالتقديرات النهائية  للموارد

������������������������������������������������آسفي- المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش ���������

����������������������������������������تافياللت- المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة ���������

������������������������������������������������ماسة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس ���������

������������������������������������������������واد نون- المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم ���������

������������������������������������������������الساقية الحمراء-المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون ���������

������������������������������������������������واد الذهب- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة ���������

������������������������������������������������������مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية���������

�������������������������������������������������������...مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة اإلتصال

����������������������������������������������المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال���������

��������������������������������������������������المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما���������

���������������������������������������������������...مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة اإلتصال  

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

������������������������قسم التعاون���������

�������������������������������������������������قسم استراتيجيات التكوين���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  التربية 

...الوطنية والتكوين المهني
�������������������������������������������������

وزارة الصحة

�������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات���������

�������������������������������������������������آيت ملول-المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان���������

�������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت���������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت���������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة���������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة���������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة���������

����� ����������
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المـواردالتقديرات النهائية  للموارد

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي���������

�������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة���������

�������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات���������

����������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان���������

����������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو���������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة���������

������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم���������

����������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون���������

�������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش���������

����������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة���������

�������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان���������

�������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية���������

�����������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران���������

�������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة���������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة���������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة���������

����������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج���������

�������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور���������

����������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان���������

����������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب���������

�������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون���������

������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان���������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل���������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير���������

����������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش���������

���������������������������������������������������الحي المحمدي-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع���������
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المـواردالتقديرات النهائية  للموارد

���������������������������������������������������مرس السلطان-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء���������

����������������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد���������

�������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء���������

�������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية���������

�������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة سال���������

������������������������������������������������تمارة- المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات ���������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات���������

�������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس���������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة���������

�����������������������������������������������������الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم ���������

�������������������������������������������������������الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم ���������

��������������������������������������������������المعهد الوطني الصحي���������

�������������������������������������������������المركز الوطني للوقاية من األشعة���������

���������������������������������������������������مديرية األدوية و الصيدلة���������

������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة���������

��������������������������������������������������المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني���������

����������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات���������

����������������������������������������المركز االستشفائي الجهوي بالرباط���������

����������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت���������

������������������������������������������������آيت باها-المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة���������

���������������������������������������������������المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق���������

����������������������������������������المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان���������

������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا���������

������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز���������

����������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة���������

����������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور���������
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المـواردالتقديرات النهائية  للموارد

����������������������������������������������الزاك-المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا���������

����������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم���������

����������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة���������

����������������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي���������

������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر���������

�����������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل���������

����������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب���������

����������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق���������

������������������������������������������������المدرسة الوطنية للصحة العمومية���������

����������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة���������

�����������������������������������������المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك���������

�������������������������������������������������المركز االستشفائي الجهوي بفاس���������

����������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير���������

����������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني���������

����������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان���������

������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان���������

��������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد���������

����������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة���������

������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور���������

����������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية���������

�����������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح���������

�����������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت���������

����������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف���������

������������������������������������������������������������...مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة
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ميزانية المـرافق

المـواردالتقديرات النهائية  للموارد

وزارة االقتصاد والمالية

����������������������������������������مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة���������

����������������������������������������������������الخزينة العامة للمملكة���������

�������������������������������القسم اإلداري���������

����������������������������������������������������إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد 

...والمالية 
�������������������������������������������������������

وزارة السياحة

���������������������������������������������������المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة���������

����������������������������������������������المحمدية- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ���������

������������������������������������������������أكادير- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ���������

����������������������������������������������الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ���������

����������������������������������������������أرفود- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ���������

������������������������������������������������فاس- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ���������

����������������������������������������������مراكش- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ���������

����������������������������������������������ورززات- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ���������

����������������������������������������������السعيدية- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ���������

����������������������������������������������سال- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ���������

����������������������������������������������طنجة- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ���������

����������������������������������������������أصيال- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي���������

����������������������������������������������بن سليمان- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي���������

����������������������������������������������الدارالبيضاء- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي���������

����������������������������������������������الرباط- مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة���������

����������������������������������������������معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس���������

����������������������������������������������������...مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة 
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المـواردالتقديرات النهائية  للموارد

األمانة العامة للحكومة

�������������������������������������������������������مديرية المطبعة الرسمية���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة 

...للحكومة 
�������������������������������������������������������

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

�����������������������������������������المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية���������

��������������������������������������������������مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات���������

��������������������������������������������������فاس- مصلحة السوقيات و المعدات���������

��������������������������������������������������الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات ���������

���������������������������������������������������مراكش- مصلحة السوقيات و المعدات ���������

����������������������������������������مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات ���������

���������������������������������������������������وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات���������

��������������������������������������������������الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات ���������

�������������������������������������������أكادير- مصلحة السوقيات و المعدات���������

����������������������������������������معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق���������

��������������������������������������������������المعهد العالي للدراسات البحرية���������

������������������������������������������������������������مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية���������

����������������������������������������مصلحة التكوين المستمر���������

�������������������������������������������������������المديرية العامة للطيران المدني���������

�������������������������������������������������مديرية التجهيزات العامة���������

�������������������������������������������������المركز الوطني إلجراء االختبارات و التصديق���������

���������������������������������������������������مديرية المالحة التجارية���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز 

...والنقل واللوجيستيك 
������������������������������������������������������������
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المـواردالتقديرات النهائية  للموارد

وزارة الفالحة والصيد البحري

������������������������������������������������سال- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل ���������

����������������������������������������������إقليم القنيطرة- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات ���������

����������������������������������������المعهد التقني الفالحي بالشاوية���������

������������������������������������������������المعهد التقني الفالحي بتيفلت���������

������������������������������������������������المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر���������

������������������������������������������������المدرسة الفالحية بتمارة���������

���������������������������������������������������قسم المحافظة على الثروات السمكية���������

����������������������������������������������الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري���������

������������������������������������������������آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري ���������

������������������������������������������������المعهد العالي للصيد البحري���������

������������������������������������������������طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري���������

����������������������������������������������العرائش- معهد التكنولوجيا للصيد البحري ���������

����������������������������������������������العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري ���������

����������������������������������������������المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين���������

��������������������������������������������������مصلحة الثانويات الفالحية���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة 

...والصيد البحري
�����������������������������������������������������

وزارة الشباب و الرياضة

����������������������������������������������������المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية���������

������������������������������������������������الرباط-المركب الرياضي األمير موالى عبد هللا ���������

���������������������������������������������������الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ���������

������������������������������������������������المركب الرياضي لفاس���������

���������������������������������������������������مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية���������

��������������������������������������������������مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة���������
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المـواردالتقديرات النهائية  للموارد

������������������������������������مصلحة السياحة الثقافية للشباب���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب 

...والرياضة 
�����������������������������������������������������

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

����������������������������������������������������قسم الحج و الشؤون االجتماعية���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف 

...والشؤون اإلسالمية 
����������������������������������������������������

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 

����������������قسم خريطة التكوين المهني���������

���������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس���������

����������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش���������

����������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس���������

���������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط���������

���������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات���������

���������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

...التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 
����������������������������������������������

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

���������������������������������������������وجدة-المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت ���������

����������������������������������������������مدرسة المعادن مراكش���������

����������������������������������������������������الدار البيضاء-مديرية األرصاد الجوية الوطنية ���������

������������������������������������������المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث���������

�������������������������������������������������مصلحة تسيير األوراش���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة 

...والمعادن والماء والبيئة 
������������������������������������������������������

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

�����������������������������������الرباط-المصلحة المستقلة للكحول ���������

����� ����������
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المـواردالتقديرات النهائية  للموارد

���������������������������������مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف باالعتماد والتقييس���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

...والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 
�����������������������������������

وزارة الثقافة

������������������������������������������������مطبعة دار المناهل���������

�����������������������������المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط���������

�����������������������������المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان���������

���������������������������������مسرح محمد السادس بوجدة���������

�����������������������������������������������...مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة 

وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية

�����������������������������������قسم التكوين���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل 

...والشؤون االجتماعية 
�����������������������������������

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة

����������������المدرسة الوطنية لإلدارة���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة 

...لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة
����������������

إدارة الدفاع الوطني

����������������������������������������������������المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد���������

�������������������������������������������������������المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط���������

����������������������������������������������������المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش���������

����������������������������������������������������المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس���������

���������������������������������������������������المستشفى العسكري بالعيون���������

���������������������������������������������������المستشفى العسكري بالداخلة���������
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المـواردالتقديرات النهائية  للموارد

����������������������������������������������������المستشفى العسكري بكلميم���������

����������������������������������������������������المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير���������

������������������������������������������������المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة���������

������������������������������������������������وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة���������

����������������������������������������المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع 

...الوطني 
��������������������������������������������������������

المندوبية السامية للتخطيط

���������������������������������������������������المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي���������

����������������������������������������������المركز الوطني للتوثيق���������

������������������������������������������������مدرسة علوم اإلعالم���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 

...للتخطيط 
���������������������������������������������������

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

����������������������������������������������������مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية���������

��������������������������������المنتزه الوطني لسوس ماسة���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 

...للمياه والغابات ومحاربة التصحر
����������������������������������������������������

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني 

�������������������������������������������المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية���������

������������������������������������������������المعهد الوطني للتهيئة و التعمير���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة التعمير 

...وإعداد التراب الوطني 
���������������������������������������������������

وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية

����������������������������������������مصلحة التوجيه والدعم���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة التضامن 

...والمرأة و األسرة و التنمية االجتماعية 
����������������������������������������
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المـواردالتقديرات النهائية  للموارد

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

�������������������������������������������������مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي���������
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  للمندوبية العامة 

...إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
�������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������...مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

، اعتمادات تم فتحها لفائدة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى 2016تجدر اإلشارة إلى أن مجموع تقديرات موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة يتضمن باإلضافة إلى االعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية -   (*)

.2016، الذي تم إحداثه خالل السنة المالية "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية"
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للموارد
المداخيل

رئيس الحكومة

��������الكولف الملكي دار السالم����������

��������...مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة 

وزارة العدل والحريات

�����������������مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل و 

...الحريات 
�����������������

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

����������������������������تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية����������

�����������������������مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون 

...الخارجية والتعاون 
����������������������������

وزارة الداخلية

��������������������الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة����������

��������������������المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق����������

����������������������مكناس- المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس ����������

��������������������القنيطرة- سال- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط ����������

 التصفية النهـائـية  لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة  

2016 للسنة المالية 

"ط " الجــــــــــــــــــدول 

  "8"  المــــــــــــادة 

مــوارد اإلســتثمــار
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المداخيل

��������������������خنيفرة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل ����������

�����������������������سطات- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء����������

�����������������������آسفي- المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش ����������

��������تافياللت- المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة ����������

����������������������ماسة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس ����������

����������������������واد نون- المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم ����������

��������������������الساقية الحمراء-المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون ����������

�����������������������واد الذهب- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة ����������

�����������������������مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية����������

�����������������������...مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة اإلتصال

������������������������المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال����������

���������������������������المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما����������

���������������������������...مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة اإلتصال  

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

��������قسم التعاون����������

��������قسم استراتيجيات التكوين����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  التربية 

...الوطنية والتكوين المهني 
��������

وزارة الصحة

�����������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات����������

���������������������آيت ملول-المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان����������

������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت����������

������� ������������
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تقديرات المواردبيان المرافقالرمز

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

التقديرات النهائية

للموارد
المداخيل

�����������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت����������

������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة����������

�����������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة����������

������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة����������

��������������������المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي����������

�����������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة����������

��������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات����������

��������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان����������

�����������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو����������

������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة����������

��������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم����������

��������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون����������

����������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش����������

����������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة����������

����������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان����������

�����������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية����������

�����������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران����������

��������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة����������

�����������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة����������

�����������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة����������

��������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج����������

��������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور����������

��������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان����������

������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب����������

������� ������������
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تقديرات المواردبيان المرافقالرمز

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

التقديرات النهائية

للموارد
المداخيل

�������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون����������

�����������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان����������

���������������������المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل����������

���������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير����������

�����������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش����������

�����������������������الحي المحمدي-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع����������

�����������������������مرس السلطان-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء����������

�����������������������المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد����������

����������������المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء����������

�����������������المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية����������

���������������المركز اإلستشفائي بعمالة سال����������

��������������������تمارة- المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات ����������

���������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات����������

�����������������المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس����������

�����������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة����������

��������������������������الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم ����������

��������������������الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم ����������

����������������������������المعهد الوطني الصحي����������

���������������������������المركز الوطني للوقاية من األشعة����������

���������������������������مديرية األدوية و الصيدلة����������

��������������المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة����������

�����������������������المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني����������

�����������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات����������

�����������������المركز االستشفائي الجهوي بالرباط����������
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تقديرات المواردبيان المرافقالرمز

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

التقديرات النهائية

للموارد
المداخيل

��������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت����������

��������������������آيت باها-المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة����������

���������������������المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق����������

�����������������المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان����������

��������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا����������

��������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز����������

��������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة����������

���������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور����������

��������������الزاك-المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا����������

�����������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم����������

����������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة����������

���������������������المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي����������

��������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر����������

�����������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل����������

����������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب����������

��������������������المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق����������

���������������������������المدرسة الوطنية للصحة العمومية����������

����������������المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة����������

�����������������المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك����������

����������������������المركز االستشفائي الجهوي بفاس����������

���������������المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير����������

��������������المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني����������

�����������������المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان����������

�����������������المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان����������
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تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

التقديرات النهائية

للموارد
المداخيل

�������������������المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد����������

�����������������المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة����������

��������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور����������

��������������������المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية����������

�����������������المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح����������

�����������������المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت����������

��������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف����������

����������������������������...مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة االقتصاد والمالية

�����������������������مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة����������

�����������������������الخزينة العامة للمملكة����������

�����������������������القسم اإلداري����������

�����������������������إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد 

...والمالية 
�����������������������

وزارة السياحة

������������������������المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة����������

������������������������المحمدية- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ����������

��������������������������أكادير- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ����������

�����������������������الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ����������

��������������������أرفود- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ����������

�����������������������فاس- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ����������

������������������������مراكش- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ����������

��������������������ورززات- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ����������
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التقديرات النهائية

للموارد
المداخيل

����������������������السعيدية- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ����������

��������������������سال- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ����������

�����������������������طنجة- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ����������

�������������������أصيال- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي����������

��������������������بن سليمان- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي����������

���������������������الدارالبيضاء- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي����������

����������������������الرباط- مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة����������

������������������������معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس����������

����������������������������...مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة 

األمانة العامة للحكومة

�����������������������مديرية المطبعة الرسمية����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة 

...للحكومة 
�����������������������

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

���������������������المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية����������

������������������������مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات����������

������������������������فاس- مصلحة السوقيات و المعدات����������

������������������������الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات ����������

������������������������مراكش- مصلحة السوقيات و المعدات ����������

�������������������مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات ����������

������������������������وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات����������

������������������������الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات ����������

��������������������أكادير- مصلحة السوقيات و المعدات����������

��������������������معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق����������
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التقديرات النهائية

للموارد
المداخيل

����������������������������المعهد العالي للدراسات البحرية����������

�������������������������������مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية����������

�����������������مصلحة التكوين المستمر����������

����������������������������المديرية العامة للطيران المدني����������

�����������������������مديرية التجهيزات العامة����������

����������������������������المركز الوطني إلجراء االختبارات و التصديق����������

���������������������������مديرية المالحة التجارية����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز 

...والنقل واللوجيستيك 
�������������������������������

وزارة الفالحة والصيد البحري

��������������������سال- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل ����������

��������إقليم القنيطرة- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات ����������

��������المعهد التقني الفالحي بالشاوية����������

��������������������المعهد التقني الفالحي بتيفلت����������

��������������������المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر����������

��������������������المدرسة الفالحية بتمارة����������

���������������������������قسم المحافظة على الثروات السمكية����������

��������������������الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري����������

�����������������������آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري ����������

�����������������������المعهد العالي للصيد البحري����������

��������������������طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري����������

��������������������العرائش- معهد التكنولوجيا للصيد البحري ����������

�����������������������العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري ����������

�������������������������المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين����������
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تغييرات التقديرات 
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للموارد
المداخيل

���������������������������مصلحة الثانويات الفالحية����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة 

...والصيد البحري
����������������������������

وزارة الشباب و الرياضة

��������المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية����������

��������الرباط-المركب الرياضي األمير موالى عبد هللا ����������

�����������������الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ����������

��������المركب الرياضي لفاس����������

�����������������������مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية����������

��������مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة����������

��������مصلحة السياحة الثقافية للشباب����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب 

...والرياضة 
�����������������������

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

��������قسم الحج و الشؤون االجتماعية����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف 

...والشؤون اإلسالمية 
��������

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 

��������قسم خريطة التكوين المهني����������

��������������������معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس����������

�������������������معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش����������

��������������������معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس����������

��������������������معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط����������

��������������������معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات����������

������� ������������



���������

تقديرات المواردبيان المرافقالرمز

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

التقديرات النهائية

للموارد
المداخيل

��������������������معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

...التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 
�����������������������

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

��������������������وجدة-المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت ����������

����������������������مدرسة المعادن مراكش����������

����������������������������الدار البيضاء-مديرية األرصاد الجوية الوطنية ����������

������������������������المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث����������

�����������������������مصلحة تسيير األوراش����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة 

...والمعادن والماء والبيئة 
����������������������������

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

�������������������الرباط-المصلحة المستقلة للكحول ����������

��������مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف باالعتماد والتقييس����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

...والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي 
�������������������

وزارة الثقافة

��������مطبعة دار المناهل����������

��������المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط����������

��������المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان����������

��������مسرح محمد السادس بوجدة����������

��������...مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

������� ������������



���������

تقديرات المواردبيان المرافقالرمز

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

التقديرات النهائية

للموارد
المداخيل

وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية

�����������قسم التكوين����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل و 

...الشؤون االجتماعية 
�����������

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة

��������المدرسة الوطنية لإلدارة����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى 

...رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة
��������

إدارة الدفاع الوطني

������������������������المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد����������

��������المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط����������

��������المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش����������

��������المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس����������

��������المستشفى العسكري بالعيون����������

��������المستشفى العسكري بالداخلة����������

��������المستشفى العسكري بكلميم����������

��������المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير����������

��������المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة����������

��������وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة����������

��������المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني 

...
������������������������

المندوبية السامية للتخطيط

��������������������������المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي����������

������������������������المركز الوطني للتوثيق����������

������� ������������



���������

تقديرات المواردبيان المرافقالرمز

تغييرات التقديرات 

الواردة في ميزانية 

المرافق

التقديرات النهائية

للموارد
المداخيل

���������������������������مدرسة علوم اإلعالم����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 

...للتخطيط 
����������������������������

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

��������مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية����������

�����������������المنتزه الوطني لسوس ماسة����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 

...للمياه والغابات ومحاربة التصحر
�����������������

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني 

��������������������المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية����������

������������������������المعهد الوطني للتهيئة و التعمير����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة التعمير 

...وإعداد التراب الوطني
�������������������������

وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية

�����������������مصلحة التوجيه والدعم����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة التضامن 

...والمرأة و األسرة و التنمية االجتماعية 
�����������������

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

��������������������مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي����������
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  للمندوبية العامة 

...إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
��������������������

��������������������������������...مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

، اعتمادات تم فتحها لفائدة مرفق الدولة المسير 2016تجدر اإلشارة إلى أن مجموع تقديرات موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة يتضمن باإلضافة إلى االعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية -   (*)    

.2016، الذي تم إحداثه خالل السنة المالية "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية"بصورة مستقلة المسمى 

������� ������������
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���������������������������������������
���������������������

����������������������������
������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
��������������

������������������
���������������

رئيس الحكومة

���������������������������������������������������������������الكولف الملكي دار السالم����������������

���������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات

���������������������������������������������������������مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض����������������

���������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل و الحريات

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

�����������������������������������������������������������������������تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية����������������

����������������������������������������������������������������������مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية 

...والتعاون 
������������������������������������������������������������������������

وزارة الداخلية

���������������������������������������������������������الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة����������������

���������������������������������������������������������المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق����������������

�����������������������������������������������������������������مكناس- المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس ����������������

�����������������������������������������������������������القنيطرة- سال- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط ����������������

��������������������������������������������������������������خنيفرة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل ����������������

�����������������������������������������������������������������سطات- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء����������������

���������������������������������������������������������������آسفي- المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش ����������������

���������������������������������������������������تافياللت- المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة ����������������

���������������������������������������������������������������ماسة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس ����������������

�������������������������������������������������������������واد نون- المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم ����������������

���������������������������������������������������������الساقية الحمراء-المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون ����������������

��������������������������������������������������������������واد الذهب- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة ����������������

�������������������������������������������������������������������مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية����������������

��������������������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة اإلتصال

��������������������������������������������������������المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال����������������

التصفية النهـائـية  لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة  

2016 للسنة المالية 

"ي " الجــــــــــــــــــدول 
  "9"  المــــــــــــادة 

نفقات اإلستغالل

���� ���������� �
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������������������
���������������

�����������������������������������������������������������������المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما����������������

�������������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة اإلتصال 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

���������������������قسم التعاون����������������

���������������������������������������������������������قسم استراتيجيات التكوين����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  التربية الوطنية 

...والتكوين المهني
���������������������������������������������������������

وزارة الصحة

�������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات����������������

����������������������������������������������������������آيت ملول-المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان����������������

�����������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت����������������

���������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت����������������

�������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة����������������

������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة����������������

������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة����������������

������������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي����������������

��������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة����������������

�������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات����������������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان����������������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو����������������

�������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة����������������

�����������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم����������������

��������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون����������������

�����������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش����������������

���������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة����������������

�������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان����������������

�����������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية����������������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران����������������

�����������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة����������������

�������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة����������������

�������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة����������������

������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج����������������

�������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور����������������

�������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان����������������

��������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب����������������

�������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون����������������

���������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان����������������
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���������

���������������������������������������
���������������������

����������������������������
������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������������������������
��������������

������������������
���������������

�������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل����������������

�������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير����������������

���������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش����������������

�������������������������������������������������������������الحي المحمدي-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع����������������

�������������������������������������������������������������مرس السلطان-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء����������������

���������������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد����������������

������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء����������������

������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية����������������

������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة سال����������������

��������������������������������������������������������تمارة- المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات ����������������

�������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات����������������

�������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس����������������

��������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة����������������

���������������������������������������������������������������الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم ����������������

�������������������������������������������������������������������������الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم ����������������

�����������������������������������������������������������المعهد الوطني الصحي����������������

����������������������������������������������������������������المركز الوطني للوقاية من األشعة����������������

������������������������������������������������������������������مديرية األدوية و الصيدلة����������������

���������������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة����������������

����������������������������������������������������������������المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني����������������

���������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات����������������

���������������������������������������������������المركز االستشفائي الجهوي بالرباط����������������

�������������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت����������������

�������������������������������������������������������������آيت باها-المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة����������������

������������������������������������������������������������المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق����������������

��������������������������������������������������المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان����������������

�������������������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا����������������

���������������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز����������������

�������������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة����������������

������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور����������������

�������������������������������������������������������الزاك-المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا����������������

�������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم����������������

�������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة����������������

��������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي����������������

������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر����������������

��������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل����������������

��������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب����������������
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�������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق����������������

���������������������������������������������������������المدرسة الوطنية للصحة العمومية����������������

��������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة����������������

���������������������������������������������������المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك����������������

������������������������������������������������������������المركز االستشفائي الجهوي بفاس����������������

�������������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير����������������

�������������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني����������������

���������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان����������������

���������������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان����������������

�����������������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد����������������

�������������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة����������������

���������������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور����������������

���������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية����������������

���������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح����������������

���������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت����������������

������������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف����������������

������������������������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة االقتصاد والمالية

���������������������������������������������مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة����������������

��������������������������������������������������������������الخزينة العامة للمملكة����������������

�������������������������������������القسم اإلداري����������������

����������������������������������������������������������������������إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة����������������

������������������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية

وزارة السياحة

�������������������������������������������������������������المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة����������������

�������������������������������������������������������المحمدية- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ����������������

���������������������������������������������������������أكادير- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ����������������

�������������������������������������������������������الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ����������������

�������������������������������������������������������أرفود- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ����������������

��������������������������������������������������������فاس- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ����������������

��������������������������������������������������������مراكش- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ����������������

�������������������������������������������������������ورززات- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ����������������

�������������������������������������������������������السعيدية- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ����������������

�������������������������������������������������������سال- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ����������������

�������������������������������������������������������طنجة- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ����������������

������������������������������������������������������أصيال- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي����������������
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�������������������������������������������������������بن سليمان- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي����������������

�������������������������������������������������������الدارالبيضاء- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي����������������

�������������������������������������������������������الرباط- مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة����������������

�������������������������������������������������������معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس����������������

���������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

��األمانة العامة للحكومة

�����������������������������������������������������������������������مديرية المطبعة الرسمية����������������

�����������������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

���������������������������������������������������المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية����������������

������������������������������������������������������������مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات����������������

�����������������������������������������������������������������فاس- مصلحة السوقيات و المعدات����������������

�����������������������������������������������������������الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات ����������������

�������������������������������������������������������������مراكش- مصلحة السوقيات و المعدات ����������������

���������������������������������������������مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات ����������������

�������������������������������������������������������������وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات����������������

�����������������������������������������������������������الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات ����������������

������������������������������������������������������أكادير- مصلحة السوقيات و المعدات����������������

���������������������������������������������������معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق����������������

�����������������������������������������������������������������المعهد العالي للدراسات البحرية����������������

���������������������������������������������������������������������������مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية����������������

�������������������������������������������������مصلحة التكوين المستمر����������������

����������������������������������������������������������������������المديرية العامة للطيران المدني����������������

��������������������������������������������������������������مديرية التجهيزات العامة����������������

���������������������������������������������������������المركز الوطني إلجراء االختبارات و التصديق����������������

���������������������������������������������������������������مديرية المالحة التجارية����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل 

...واللوجيستيك 
�������������������������������������������������������������������������������

وزارة الفالحة والصيد البحري

���������������������������������������������������������سال- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل ����������������

������������������������������������������������������إقليم القنيطرة- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات ����������������

��������������������������������������������������المعهد التقني الفالحي بالشاوية����������������

���������������������������������������������������������المعهد التقني الفالحي بتيفلت����������������

��������������������������������������������������������المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر����������������

���������������������������������������������������������المدرسة الفالحية بتمارة����������������

�������������������������������������������������������������قسم المحافظة على الثروات السمكية����������������

���� ���������� �
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�������������������������������������������������������الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري����������������

��������������������������������������������������������آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري ����������������

��������������������������������������������������������المعهد العالي للصيد البحري����������������

���������������������������������������������������������طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري����������������

�������������������������������������������������������العرائش- معهد التكنولوجيا للصيد البحري ����������������

�������������������������������������������������������العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري ����������������

�������������������������������������������������������المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين����������������

������������������������������������������������������������مصلحة الثانويات الفالحية����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد 

...البحري
�����������������������������������������������������������������

��وزارة الشباب و الرياضة

��������������������������������������������������������������المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية����������������

���������������������������������������������������������الرباط-المركب الرياضي األمير موالى عبد هللا ����������������

�������������������������������������������������������������الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ����������������

��������������������������������������������������������المركب الرياضي لفاس����������������

������������������������������������������������������������مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية����������������

�����������������������������������������������������������مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة����������������

���������������������������������������������مصلحة السياحة الثقافية للشباب����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب 

...والرياضة
���������������������������������������������������������������

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

���������������������������������������������������������������قسم الحج و الشؤون االجتماعية����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 

...اإلسالمية 
���������������������������������������������������������������

��وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 

���������������������قسم خريطة التكوين المهني����������������

�������������������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس����������������

��������������������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش����������������

���������������������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس����������������

������������������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط����������������

�������������������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات����������������

�������������������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة التقليدية 

...واالقتصاد االجتماعي والتضامني
�������������������������������������������������������

��وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

�����������������������������������������������������وجدة-المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت ����������������

�������������������������������������������������������مدرسة المعادن مراكش����������������

�������������������������������������������������������������������الدار البيضاء-مديرية األرصاد الجوية الوطنية ����������������
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���������������������������������������������������المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث����������������

������������������������������������������������������������مصلحة تسيير األوراش����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن 

...والماء والبيئة
�����������������������������������������������������������������������

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

�������������������������������������الرباط-المصلحة المستقلة للكحول ����������������

�����������������������������������مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف باالعتماد والتقييس����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة والتجارة 

...واالستثمار واالقتصاد الرقمي
�������������������������������������

وزارة الثقافة

���������������������������������������������������������مطبعة دار المناهل����������������

���������������������������������المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط����������������

���������������������������������المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان����������������

�����������������������������������مسرح محمد السادس بوجدة����������������

����������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة

وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية

���������������������������������قسم التكوين����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل والشؤون 

...االجتماعية
���������������������������������

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة

���������������������المدرسة الوطنية لإلدارة����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة لدى 

...رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة
���������������������

إدارة الدفاع الوطني

���������������������������������������������������������������المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد����������������

�������������������������������������������������������������������المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط����������������

���������������������������������������������������������������المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش����������������

�������������������������������������������������������������المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس����������������

��������������������������������������������������������������المستشفى العسكري بالعيون����������������

��������������������������������������������������������������المستشفى العسكري بالداخلة����������������

���������������������������������������������������������������المستشفى العسكري بكلميم����������������

���������������������������������������������������������������المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير����������������

���������������������������������������������������������المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة����������������

���������������������������������������������������������وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة����������������

���������������������������������������������المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد����������������

���������������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني 
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��المندوبية السامية للتخطيط

�������������������������������������������������������������المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي����������������

�������������������������������������������������������المركز الوطني للتوثيق����������������

���������������������������������������������������������مدرسة علوم اإلعالم����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 

...للتخطيط
��������������������������������������������������������������

��المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

��������������������������������������������������������������مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية����������������

�������������������������������������المنتزه الوطني لسوس ماسة����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للمياه 

...والغابات ومحاربة التصحر
��������������������������������������������������������������

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني 

�������������������������������������������������������المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية����������������

���������������������������������������������������������المعهد الوطني للتهيئة و التعمير����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير وإعداد 

...التراب الوطني
��������������������������������������������������������������

وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية

�������������������������������������������������مصلحة التوجيه والدعم����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة التضامن والمرأة 

...واألسرة و التنمية االجتماعية
�������������������������������������������������

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

�����������������������������������������������������������مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي����������������

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  للمندوبية العامة إلدارة 

...السجون وإعادة اإلدماج
�����������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

، اعتمادات تم فتحها لفائدة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة 2016تجدر اإلشارة إلى أن مجموع تقديرات نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة يتضمن باإلضافة إلى االعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية -   (*)

.2016، الذي تم إحداثه خالل السنة المالية "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية"المسمى 
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بيان المرافقالرمز
السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات 

الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت

النفقات المأمور بصرفهااإلعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

رئيس الحكومة

��������������������الكولف الملكي دار السالم��������

��������������������...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئيس الحكومة

وزارة العدل والحريات

���������������������������������������مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل و 

...الحريات
���������������������������������������

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

���������������������������������������������������������������������تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية��������

��������������������������������������������������������مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون 

...الخارجية والتعاون 
���������������������������������������������������������������������

وزارة الداخلية

����������������������������������������������������الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة��������

��������������������������������������������������المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق��������

����������������������������������������������������مكناس- المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس ��������

����������������������������������������������������القنيطرة- سال- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط ��������

�������������������������������������������������خنيفرة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل ��������

�������������������������������������������������������سطات- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء��������

�����������������������������������������������آسفي- المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش ��������

 التصفية النهـائـية  لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة  

2016 للسنة المالية 

"ك " الجــــــــــــــــــدول 

  "9"  المــــــــــــادة 

نفقات اإلستثمار
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بيان المرافقالرمز
السقف األصلي للنفقات 

تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات 

الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت

النفقات المأمور بصرفهااإلعتمادات النهائية 
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

��������������������تافياللت- المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة ��������

����������������������������������������������������ماسة- المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس ��������

����������������������������������������������������واد نون- المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم ��������

����������������������������������������������������الساقية الحمراء-المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون ��������

�����������������������������������������������واد الذهب- المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة ��������

�����������������������������������������������مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية��������

����������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

وزارة اإلتصال

����������������������������������������������������������المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال��������

�������������������������������������������������������������المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما��������

���������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة اإلتصال 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني 

��������������������قسم التعاون��������

��������������������قسم استراتيجيات التكوين��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  التربية 

...الوطنية والتكوين المهني
��������������������

وزارة الصحة

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات��������

����������������������������������������������������آيت ملول-المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان��������

������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت��������

��������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت��������

����������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة��������

��������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالصويرة��������

������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة��������

��������������������������������������������������المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي��������
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عند نهاية السنة

��������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بصفرو��������

������������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة��������

��������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائش��������

�����������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة��������

��������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان��������

����������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران��������

��������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة��������

��������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة��������

����������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة��������

������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالناضور��������

��������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب��������

����������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون��������

�������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان��������

����������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل��������

�����������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير��������

��������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بمراكش��������

��������������������������������������������������������الحي المحمدي-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع��������

��������������������������������������������������مرس السلطان-المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء��������

�������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد��������
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عند نهاية السنة

��������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البيضاء��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة سال��������

������������������������������������������������تمارة- المركز اإلستشفائي بعمالة الصخيرات ��������

�����������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات��������

��������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة مكناس��������

��������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة��������

���������������������������������������������������������������الرباط-المركز الوطني لتحاقن الدم ��������

��������������������������������������������الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم ��������

�����������������������������������������������������������������المعهد الوطني الصحي��������

������������������������������������������������������������المركز الوطني للوقاية من األشعة��������

���������������������������������������������������������������مديرية األدوية و الصيدلة��������

��������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة��������

��������������������������������������������������������المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات��������

��������������������������������������المركز االستشفائي الجهوي بالرباط��������

��������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت��������

��������������������������������������������������آيت باها-المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة��������

������������������������������������������������������المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق��������

��������������������������������������المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان��������

�������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا��������

��������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز��������

��������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور��������

��������������������������������������الزاك-المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا��������

��������������������������������������������������������المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة��������
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������������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي��������

��������������������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنواصر��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل��������

��������������������������������������المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب��������

������������������������������������������������المركز اإلستشفائي بعمالة المضيق الفنيدق��������

�������������������������������������������������������������المدرسة الوطنية للصحة العمومية��������

��������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة��������

��������������������������������������المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك��������

��������������������������������������������������������المركز االستشفائي الجهوي بفاس��������

��������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير��������

��������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني��������

��������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان��������

������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان��������

��������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد��������

��������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة��������

�������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور��������

��������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية��������

��������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن صالح��������

��������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت��������

��������������������������������������������������المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف��������

��������������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة

وزارة االقتصاد والمالية

�������������������������������������������������������مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة��������

����������������������������������������������������������الخزينة العامة للمملكة��������

�������������������������������������������������������القسم اإلداري��������
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�����������������������������������������������������������إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد 

...والمالية
������������������������������������������������������������

وزارة السياحة

����������������������������������������������������������المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة��������

������������������������������������������������������������المحمدية- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ��������

�����������������������������������������������������������أكادير- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ��������

������������������������������������������������������الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ��������

��������������������������������������������������أرفود- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ��������

������������������������������������������������������فاس- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ��������

������������������������������������������������������������مراكش- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ��������

�������������������������������������������������ورززات- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية ��������

����������������������������������������������������السعيدية- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ��������

�����������������������������������������������سال- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ��������

������������������������������������������������������طنجة- معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية ��������

������������������������������������������أصيال- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي��������

��������������������������������������������بن سليمان- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي��������

�������������������������������������������������الدارالبيضاء- مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي��������

������������������������������������������������������الرباط- مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة��������

������������������������������������������������������������معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس��������

�����������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة

األمانة العامة للحكومة

�����������������������������������������������������مديرية المطبعة الرسمية��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة 

...للحكومة
�����������������������������������������������������

����� ����������
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عند نهاية السنة

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك

����������������������������������������������������المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية��������

����������������������������������������������������������مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات��������

����������������������������������������������������������فاس- مصلحة السوقيات و المعدات��������

������������������������������������������������������������الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات ��������

����������������������������������������������������مراكش- مصلحة السوقيات و المعدات ��������

��������������������������������������������مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات ��������

������������������������������������������������������������وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات��������

������������������������������������������������������������الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات ��������

��������������������������������������������أكادير- مصلحة السوقيات و المعدات��������

��������������������������������������������معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق��������

�����������������������������������������������������������������المعهد العالي للدراسات البحرية��������

����������������������������������������������������������������������������مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية��������

�������������������������������������������مصلحة التكوين المستمر��������

�������������������������������������������������������������������المديرية العامة للطيران المدني��������

��������������������������������������������������������مديرية التجهيزات العامة��������

����������������������������������������������������������������المركز الوطني إلجراء االختبارات و التصديق��������

�������������������������������������������������������������مديرية المالحة التجارية��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز 

...والنقل واللوجيستيك 
����������������������������������������������������������������������������

وزارة الفالحة والصيد البحري

��������������������������������������������سال- معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل ��������

��������������������إقليم القنيطرة- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات ��������

��������������������المعهد التقني الفالحي بالشاوية��������

��������������������������������������������المعهد التقني الفالحي بتيفلت��������

������������������������������������������������المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر��������

��������������������������������������������المدرسة الفالحية بتمارة��������

����� ����������
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عند نهاية السنة

���������������������������������������������������������������قسم المحافظة على الثروات السمكية��������

������������������������������������������������الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري��������

��������������������������������������������������������آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري ��������

����������������������������������������������������������المعهد العالي للصيد البحري��������

��������������������������������������������������طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري��������

������������������������������������������������العرائش- معهد التكنولوجيا للصيد البحري ��������

��������������������������������������������������������العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري ��������

�������������������������������������������������������������المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين��������

���������������������������������������������������������������مصلحة الثانويات الفالحية��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة 

...والصيد البحري
������������������������������������������������������������������

وزارة الشباب و الرياضة

��������������������المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية��������

��������������������الرباط-المركب الرياضي األمير موالى عبد هللا ��������

�������������������������������������������الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ��������

��������������������المركب الرياضي لفاس��������

����������������������������������������������������مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية��������

��������������������مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة��������

��������������������مصلحة السياحة الثقافية للشباب��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب 

...والرياضة
����������������������������������������������������

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

��������������������قسم الحج و الشؤون االجتماعية��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف 

...والشؤون اإلسالمية 
��������������������

وزارة الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني 

��������������������قسم خريطة التكوين المهني��������

����� ����������
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������������������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس��������

�����������������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش��������

������������������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس��������

������������������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط��������

������������������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات��������

���������������������������������������������معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

...التقليدية واالقتصاد االجتماعي والتضامني
��������������������������������������������������������

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 

�������������������������������������������������وجدة-المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت ��������

��������������������������������������������������������مدرسة المعادن مراكش��������

�����������������������������������������������������������������الدار البيضاء-مديرية األرصاد الجوية الوطنية ��������

������������������������������������������������������������المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث��������

��������������������������������������������������مصلحة تسيير األوراش��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة 

...والمعادن والماء والبيئة
�����������������������������������������������������������������

وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

��������������������������������������الرباط-المصلحة المستقلة للكحول ��������

��������������������مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف باالعتماد والتقييس��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصناعة 

...والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي
��������������������������������������

وزارة الثقافة

��������������������مطبعة دار المناهل��������

��������������������المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط��������

��������������������المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان��������

��������������������مسرح محمد السادس بوجدة��������

��������������������...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة
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عند نهاية السنة

وزارة التشغيل و الشؤون االجتماعية

��������������������قسم التكوين��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التشغيل 

...والشؤون االجتماعية
��������������������

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة

��������������������المدرسة الوطنية لإلدارة��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للوزارة المنتدبة 

...لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث االدارة
��������������������

إدارة الدفاع الوطني

������������������������������������������������������������المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد��������

��������������������المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط��������

��������������������المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش��������

��������������������المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس��������

��������������������المستشفى العسكري بالعيون��������

��������������������المستشفى العسكري بالداخلة��������

��������������������المستشفى العسكري بكلميم��������

��������������������المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير��������

��������������������المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة��������

��������������������وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة��������

��������������������المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع 

...الوطني
������������������������������������������������������������

المندوبية السامية للتخطيط

�������������������������������������������������������������المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي��������

������������������������������������������������������������المركز الوطني للتوثيق��������
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���������������������������������������������������������������مدرسة علوم اإلعالم��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 

...للتخطيط
����������������������������������������������������������������

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

��������������������مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية��������

��������������������������������������������المنتزه الوطني لسوس ماسة��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 

...للمياه والغابات ومحاربة التصحر
��������������������������������������������

وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني 

����������������������������������������������������المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية��������

����������������������������������������������������������المعهد الوطني للتهيئة و التعمير��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التعمير 

...وإعداد التراب الوطني
�������������������������������������������������������������

وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية

��������������������������������������مصلحة التوجيه والدعم��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة التضامن 

...والمرأة واألسرة و التنمية االجتماعية
��������������������������������������

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

��������������������������������������������������مصلحة وحدات التكوين الفني والحرفي��������
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  للمندوبية العامة 

...إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
��������������������������������������������������

��������������������������������������������������������������������������������...مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

، اعتمادات تم فتحها لفائدة مرفق الدولة المسير بصورة 2016تجدر اإلشارة إلى أن مجموع تقديرات نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة يتضمن باإلضافة إلى االعتمادات المفتوحة بموجب قانون المالية للسنة المالية -   (*)

.2016، الذي تم إحداثه خالل السنة المالية "تنظيم الدورة الثانية والعشرين لمؤتمر األمم المتحدة حول التغيرات المناخية"مستقلة المسمى 
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مراقبة مدى الزتام احلكومة ابلرتخيص الربملاين أأثناء  يعترب قانون التصفية أأداة أأساس ية ختول للمؤسسة الترشيعية

ثبات النتاجئ الهنائية للس نة املالية املعنية،  تنفيذها للقانون املايل، وذكل من خالل  ملداخيلابوابلأساس فامي يتعلق حرص واإ

 حساب نتيجة الس نة. حبرص هذا القانونكام يقوم  .املقبوضة والنفقات املنجزة
 

عامل مل  بدأأ ربط املسؤولية ابحملاس بة فقد أأصبح  قوانني التصفية حتى  ابهامتم مزتايد ابعتبارها أ لية وبناء عليه، واإ

لتقوية الرقابة البعدية للربملان عىل املالية العمومية، وهو ما ميكن أأن نستشفه من خالل ختصيص فصل من ادلس تور لقانون 

ىل  القانون التنىميي لقانون املالية اجلديد حزي التنفيذبدخول  2016متزيت س نة  وتكريسا لهذا التوجه، فقدالتصفية.  اذلي معد اإ

عداد وتقدمي مرشوع قانون التصفية للربملان من  ىل  24تقليص أ جال اإ يودع عىل أأنه " 65نص يف مادته  شهرا، حيث 15شهرا اإ

هناية الربع الأول من يف أأجل أأقصاه  مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية س نواي ابلأس بقية مبكتب جملس النواب

 ".اليت تيل س نة تنفيذ قانون املالية املعين الس نة الثانية
 

 

ب  معدل منو يقدرمتكن الاقتصاد الوطين من حتقيق  ، فقد2016وارتباطا بنتاجئ تنفيذ قانون املالية لس نة وللتذكري، 

ىل أأن وجتدر الإشارةهذا،  .من الناجت ادلاخيل اخلام %4,1وجعز للمزيانية يف حدود  1,2% احلكومة قد وضع  مضن  اإ

 اخلاصحتفزي التصنيع وانعاش الاستامثر  يعمل عىلدمج نوم ، توطيد أأسس منو اقتصادي متوازن 2016أأولوايهتا خالل س نة 

ترسيع تفعيل  ويقلص الفوارق الاجامتعية واجملالية ويوفر فرص الشغل الالئق، وكذا ودمع املقاوةل وترسيع اخملططات القطاعية

ىلاجلهوية والرفع من وترية الاصالحات الهيلكية الكربى،  تفعيل اإصالح القانون التنىميي لقانون املالية ومواصةل  ابلإضافة اإ

 .جمهود الاس تعادة التدرجيية للتوازانت املاكرو اقتصادية
 

 

ؤكد حرص احلكومة عىل التجاوب ادلامئ مع مطالب لي، 2016ذا التقرير حول تنفيذ مزيانية الس نة املالية ويأأيت ه

الس يدات والسادة الربملانيني من خالل الإغناء والتجويد املس مترين للواثئق املرافقة ملرشوع قانون التصفية، وكذا تفعيال 

قامة تعا ون بناء ومس متر مع املؤسسة الترشيعية نىرا دلورها احملوري يف تقيمي لاللزتام احلكويم املمتثل يف العمل عىل اإ

 الس ياسات العمومية.
  

 

 وينقسم هذا التقرير اإىل قسمني أأساس يني:  ،هذا
 

o�لس نة  قانون التصفية : قراءة يف مرشوع2016س نة  النتاجئ الهنائية لتنفيذ املزيانية برمس: القسم الأول

 ؛الأرقام واملؤرشات من مجموعة تقدمي خالل من 6201

o�حبسب  الاجنازات تنفيذ  حصيةل : 2016املالية   الس نة  مزيانية  لتنفيذ الهنائية  النتاجئ  :الثاين القسم

مس تقةل،      بصورة  املسرية  ادلوةل    مرافق و  العامة،  املزيانية عىل  موزعة   واملؤسسات  القطاعات 

 الربامج واملشاريع امللزتم هبا. وفق للخزينة اخلصوصية  احلساابت و
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�I  2016لس نة  : قراءة يف مرشوع قانون التصفية2016 املالية س نةال  املزيانية برمسالنتاجئ الهنائية لتنفيذ 

 امليــزانيــة العــامــة: –1

 النفقــات: -1.1

 نفقـات التس ييـر: -1.1.1
 

لهيا  188.618.974.000,00برمس نفقات التس يري للمزيانيـة العامـة   2016بلغ  الاعمتـادات املفتوحة خالل السنـة املاليـة  درمه، أأضيف اإ

درمه اكعامتد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد  1.591.932.246,00درمه اكعامتد برمس أأموال املساعدة، و كذا مبلغ   99.714.994,64مبلغ 

 189.168.805.083,52السنـة  هناية عند املنجزة النفقات مه، يف حني بلغ در 190.310.621.240,64الاعامتدات الهنائية  واملالية، لتبلـغ

 ابلنس بة لالعامتدات الهنائية. %  99,40درمه، أأي ما يعادل
 

 وتتوزع نفقات التس يري علـ  الشلك التايل:
 

 

o�:نفقات املوظفني 
 

لهيا مبلغ 106.775.771.000,00 ما مجموعه ابلنس بة لنفقات املوظفني 2016بلغ  الاعامتدات املفتوحة برمس الس نة املالية   درمه، أأضيف اإ

 106.839.351.760,00 لتبلغ الاعامتدات الهنائية درمه مت اقتطاعه من فصل النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية 63.580.760,00

من مجموع نفقات  55,43%ائية ومن الاعامتدات الهن 98,15%درمه ممثةل بذكل  104.858.668.489,08 فقد بلغ  درمه. أأما النفقات

. ويقرتح مرشوع قانون التصفية فتـح اعامتد تمكييل لـتغطية التجـاوز املسجـل اذلي بلـغ  2015س نة خالل % 56,83التس يري مقابل 

طار مرش    3.207.302.795,94فقد بلغ  أأما الاعامتدات غري املس هتلكة درمه. 1.226.619.525,02 لغاؤها يف اإ وع هذا درمه يقرتح اإ

 القانون.
 

o�:نفقـات املعـدات والنفقـات اخملتلفــة 
 

لهيا  35.101.203.000,00ابلنس بة لنفقات املعـدات والنفقات اخملتلفة   2016الاعامتدات املفتوحة برمس الس نة املالية  بلغ  درمه أأضيف اإ

درمه برمس  99.714.994,64 الاحتياطية وكذا مبلغدرمه مت اقتطاعه من فصل النفقات الطارئة واخملصصات  2.771.655.247,51 مبلغ

 درمه اكعامتد مفتوح بقرار لوزير الاقتصاد واملالية، لتبلغ الاعامتدات الهنائية 1.591.932.246,00مبلغ  ابلإضافة اإىل أأموال املساعدة،

جناز تقدر ب  درمه مسجةل بذكل نس بة 37.682.382.113,21درمه. أأما النفقات فقد بلغ   39.564.505.488,15 من  % 95,24اإ

لغاء 2015برمس س نة  % 19,00من مجموع نفقات التس يري مقابل  19,92 % الاعامتدات الهنائية و . ويقرتح مرشوع قانون التصفية اإ

 درمه. 1.882.123.374,94 الاعامتدات غري املس هتلكة اليت بلغ 
 

o�:التاكليف املشرتكــة 
 

درمه، وأأضيف اإىل هذا املبلغ اعامتد  0038.182.000.000,اعامتدات التاكليف املشرتكة يف  2016حـدد قانون املالية برمس الس نة املالية 

وبذكل تصبح الاعامتدات الهنائية برمس التاكليف  درمه اقتطع من فصل النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية. 442.449.200 00,قدره

من الاعامتدات الهنائية  % 88,90درمه أأي ما يعـادل  34.337.622.593,37درمه، اس تعمل مهنا مبلغ  0038.624.449.200,املشرتكة 

بلغ  الاعامتدات املتوفـرة عند هناية الس نة  . وقد2015خالل س نة %  23,87من مجموع نفقـات التس يري مقابل %  18,15و

لغاؤها  4.286.826.606,63 طار مرشوع هذا القانوندرمه، حيث يقرتح اإ   . يف اإ

o�: التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الرضيبية 
 

درمه، يف  005.260.000.000,اعامتدات التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الرضيبية يف  2016حـدد قانون املالية برمس الس نة املالية 

يقرتح مرشوع قانون التصفية فتـح اعامتد تمكييل لـتغطية التجـاوز درمه. وبناء عليه،  12.290.131.887,86 املنجزة النفقات حني بلغ 

طار  34.666.539,71 فقد بلغ  أأما الاعامتدات غري املس هتلكة درمه. 7.064.798.427,57املسجـل اذلي بلـغ  لغاؤها يف اإ درمه يقرتح اإ

 مرشوع هذا القانون.
 

o� :النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية 
 



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

3��
�

الاقتطاعات من الاعامتدات املفتوحة برمس فصل " النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية " لفائدة خمتلف فصول املزيانيات بلغ مجموع 

من مجموع الاعامتدات املفتوحة برمس هذا الفصل واليت حددت %  99,32ما يناهز  درمه أأي 3.277.685.207,51املذكورة أأسفهل ما قدره 

 رمه. وتتوزع الاقتطاعات املذكورة كام ييل :د 3.300.000.000يف مبلغ 

 

 درمه   63.580.760,00 ........................نفقـات املوظفني........... -

 درمه 2.771.655.247,51 نفقـات املعـدات والنفقـات اخملتلفــة........ -

 درمه  442.449.200,00  التحمــالت املشرتكــة........................ -

 درمه 3.277.685.207,51 .....................اجملمــوع..

 

ما قدره  هكذا، فقد بلغ  الاعامتدات املتوفرة امللغاة مبقتىض مرشوع قانون التصفية برمس النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية

 درمه. 22.314.792,49

النفقات  هذه  بيامن شلك   من الاعامتدات الهنائية، %  99,40نس بة  2016وعليه، فقد مثل  نفقات التس يري املنجزة برمس الس نة املالية 

 .2015س نة  خالل  59,76 %نفقات املزيانية العامة مقابل من مجموع % 60,64

 : 2016 و 2015ويبني الرمس البياين التايل تطور نفقات التس يري برمس سنيت 

 

 
  

  

 :نفقات الاستامثر -2.1.1  
 

ذا أأخذان بعني الاعتبار اعامتدات  61.392.142.000,00ما قدره  2016بلغ  الاعامتدات املفتوحة مبوجب قانون املالية للس نة املالية  درمه. واإ

 درمه، 1.253.053.047,10درمه وأأموال املساعدة اليت بلغ   16.306.937.633,24واليت بلغ   2015الأداء املرحةل من الس نة املالية 

ىل مبلغ  فاإن مجموع الاعامتدات الهنائية برمس نفقات  قتصاد و املالية،درمه اكعامتد مفتوح بقرار لوزير الا 3.385.251.000,00ابلإضافة اإ

شارة خمتـلف القطاعات الوزارية أأو املؤسسات، تصبح  ذ اس تعمل مهنا مبلـغ  82.337.383.680,34الاستامثر واملوضوعة رهن اإ درمه، اإ

 من الاعامتدات الهنائية. % 96,74 أأي ما يعادل درمه 61.720.972.998,63

 % من مجموع النفقات:89قطاعات وزارية متثل حوايل نس بة  10ل اجلــدول التايل أأن نفقـــات املزيانيات املنجزة من طرف ويتضــح من خال
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 )مباليني ادلرامه   (
 

 

 :2016ويبني الرمس البياين  التايل توزيع نفقات الاستامثر عىل خمتلف القطاعات الوزارية برمس س نة *

 

 
شارة فاإن الاعامتدات املتوفرة عند هناية الس نة املالية   درمه. 20.616.410.681,71، قد بلغ  ما مجموعه 2016ولالإ

 

لغاء اعامتدات الأداء املفتوحة  2016من قانون املالية لس نة  39ومن هجة أأخرى، ينبغي التذكري بأأن الفقرة الأوىل من املادة  قد نص  عىل اإ

ىل اترخي  فامي يتعلق بنفقات 2015مبوجب قانون املالية عن الس نة املالية  ل حم 2015ديسمرب  31الاستامثر من املزيانية العامة اليت مل تكن اإ

 الزتامات ابلنفقات مؤرش علهيا من قبل مصاحل اخلزينة العامة للمملكة. وقد حدد مرشوع قانون التصفية يف مادته اخلامسة هذه الاعامتدات

ىل السـنة 2015املـالية  املرحلـة من الس نة الاعامتدات حني حددت مبالغ يف درمه، 4.933.883.921,76امللغاة يف مبلغ   يف  2016 املاليـة اإ

 .درمه 16.306.937.633,24

 
 

 النس بة

 من مجموع نفقات الاستامثر
 نفقات الاستامثر

 
 القطاعات الوزارية أأو املؤسسات

 التاكليف املشرتكة -وزارة الاقتصاد واملالية   20.341,52 32,96%

 وزارة  التجهزي والنقل واللوجستيك  7.923,28 12,84%

  وزارة الفالحة والصيد البحري  7.877,43 12,76%

دارة ادلفــاع الوطنــي  4.688,35 7,60%  اإ

  وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين  2.879,49 4,67%

  واملاء و البيئةوزارة الطاقة واملعادن   2.756,29 4,47%

  وزارة ادلاخلية  2.297,66 3,72%

 رئيس احلكومة  2.214,00 3,59%

  وزارة الصحة  2.093,77 3,39%

 وزارة  الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي  1.855,06 3,01%

 اجملموع.........  54.926,85 88,99%

 الأخرىالقطاعات الوزارية   6.794,12 11,01%

100,00% 61.720,97 
 

 اجملموع.........
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 النفقات املتعلقة خبدمة ادلين العمويم: -3.1.1
 

 40.907.378.000,00درمه برمس نفقات خدمة ادلين العمويم مهنا 69.191.988.000,00 فتح اعامتدات مببلغ  2016جسل  الس نة املالية 

درمه برمس الفوائد والعمولت. ويف هذا  28.284.610.000,00ومبلغ املتوسط والطويل الأجل،  درمه برمس اس هتالاكت ادلين العمويم

نفاق مبلغ     : درمه اذلي يتوزع عىل الشلك التايل 61.044.179.436,00الإطار، مت اإ

 

 درمه     34.301.752.604,67 ………….…اس هتالاكت ادلين العمويم -

 درمه     26.742.426.831,33 .…………فوائد ومعولت ادلين العمويم -

 درمه 61.044.179.436,00 ........اجملمــوع......

                                      

ىل أأن الاعامتدات املتوفرة عند هناية الس نة برمس ادلين العمويم درمه، حيث يقرتح  8.707.306.706,53      قد بلغ  وجتدر الإشارة اإ

لغاؤها. مكــا جسل   ذ يتوزع  هذا املبلغ عىل الشلك التايل : 559.498.142,53هذه النفقـــات جتاوزا بلغ مرشوع قانون التصفية اإ  درمه، اإ

 

 درمه 246.819.158,57 اس هتالاكت ادلين العمويم................... -

 درامه 312.678.983,96 فوائد ومعولت ادلين العمويم............... -

 درمه 559.498.142,53 ..........اجملمــوع.......

 

 ويقرتح مرشوع قانون التصفية فتح اعامتدات تمكيلية لتغطية التجاوز املذكور.

ن نفقات ادلين مثل  خالل الس نة املالية  شارة فاإ س نة  برمس % 23,00من نفقات املزيانية العامة مقابل  % 19,57ما يناهز  2016ولالإ

2015. 

 2015، حسب نوعية املزيانية وكذا تطور هذه النفقات برمس سنيت 2016ويوحض الرسامن البيانيان التاليان توزيع نفقات املزيانية العامة لس نة 

 :2016و 
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 :املــــوارد -2.1
 

 املوارد احملصةل من طرف وزارة الاقتصاد واملالية:  -1.2.1 

 الفصل أأساسا من:تتشلك املوارد املندرجة حت  هذا 

 الإدارات واملديرايت املبلغ احملصل ابدلرمه

 اإدارة امجلارك والرضائب غري املبارشة:��  
 …………………………………………….……الرضيبة عىل القمية املضافة لالس ترياد�� 097,80 092 653 33

 …………………………………………………الرسوم املفروضة عىل منتوجات الطاقة�� 364,00 805 517 15

 ……………………………………………………الرسوم املفروضة عىل التبغ املصنع�� 423,00 896 347 9

 …………………………………………………………………رسوم الاس ترياد�� 269,00 648 211 9

 …………………………………………………………..........أأاتوى أأنبوب الغاز�� 573,85 246 999

 ………………………………………………………….............موارد أأخرى�� 086,51 049 117 2

 ……………………………..اجملموع 814,16 737 846 70
    

 املديرية العامة للرضائب:��  

 ……………………………………………….…………الرضيبة عىل الرشاكت�� 863,41 185 842 44

 …………………………………………….......…………الرضيبة عىل ادلخل�� 252,13 359 477 39

 ………………………………........…………ادلاخلالرضيبة عىل القمية املضافة يف �� 639,40 493 242 25

 ……………………………………………......……………رسوم نقل امللكية�� 041,06 742 890 8

 ………………………………………………………الزايدات املرتتبة عن التأأخري �� 911,08 991 725 2

 ……………………………………………………الرمس الأسايس ورمس النسخة�� 728,64 360 179 2

 ………………........…………املرتتبة عن عدم الاقرار أأو التأأخري أأو النقص يف الاقرارلزايدة ا�� 304,28 238 710 1

 ………………………........…………المترب املفروض عىل الواثئق املتعلقة ابلس يارات    �� 337,56 433 274 1

 …………………………………......…………الغرامات املرتتبة عن التأأخري يف الأداء�� 402,21 686 093 1

 …………………………………………….........……………موارد أأخرى�� 713,36 985 868 3

 ……………………………..اجملموع 193,13 477 305 131
    

 مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية:��  

 …………………………........………الاقرتاضات ادلاخلية املتوسطة والطويةل الأجل�� 000,00 700 383 59

 ………………………………………..………اخلارجية مقابل قمية الاقرتاضات�� 401,61 152 325 10
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 ……………….....…املوارد الناجتة عن ختفيف نفقات ادلين القابل لالس هتالك وادلين العامئ�� 306,20 499 894 1

 ………………………………………….………املوارد ال تية من بنك املغرب�� 464,51 371 434

 ……………………………………………........……….موارد متنوعة�� 472,87 002 205

 ………………………........……….الفوائد املرتتبة عىل توظيف الأموال و السلفات�� 041,31 544 198

 ……………………………………............…املوارد ال تية من مكتب الرصف�� 000,00 000 150

 ……………………………………………...............……موارد أأخرى�� 288,42 744 107

 ……………………………..اجملموع 974,92 013 699 72

 

 مديرية املنشأ ت العامة واخلوصصة:��

 ……………………  الأرابح ال تية من رشكة "اجملمع الرشيف للفوسفاط" )"م ش ف" ش.م(�� 036,20 271 000 2

 ……………......املوارد ال تية من الواكةل الوطنية للمحافىة العقارية واملسح العقاري واخلرائطية�� 000,00 000 500 1

 …………………………………….……ال تية من رشكة اتصالت املغربالأرابح �� 838,63 716 425 1

 …………………………..…-مرىس املغرب–اس تغالل املوائن    من رشكة الأرابح ال تية�� 091,26 997 749

 …………………………………………………………..…موارد أأخرى�� 000,81 007 230 2

 ……………………………..اجملموع 966,90 991 905 7

 املديرايت:موارد ابيق �� 830,57 653 172 3

 ………………………مجموع املوارد احملصةل من طرف وزارة الاقتصاد واملالية    779,68 874 929 285

 

 املــوارد احملصةل من طرف الـوزارات والإدارات الأخـرى: - 2.2.1

 تتوزع موارد الــــــوزارات و الإدارات الأخرى  كام ييل:
 

 

 

 

 املوارد احملصةل من طرف الإدارات املتنوعة: 3.2.1- 
 

 تتوزع هذه املوارد كام ييل:
 

4 521 292 818,00 �مداخيل برمس التسديدات من احلساابت املرصدة لأمور خصوصية........ ..... 

1 844 884 089,62 �حصيةل الوصااي والهبات املمنوحة لدلوةل وخملتلف الإدارات العمومية............. 

693 630 096,06 �موارد خمتلفة.................................................................. 

 اجملموع...............................                                             003,68 807 059 7
 

�

�

661 688 253,11 �واحلرايت وزارة العدل................................................. 

636 119 762,32 �وزارة الفالحة و الصيد البحري.......................................... 

278 376 228,08 �وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون.......................................... 

115 706 384,39 � و النقل و اللوجستيكوزارة التجهزي.......................................... 

112 356 347,95 � واملاء والبيئة وزارة الطاقة واملعادن......................................... 

103 002 094,77 �دارات أأخرى  ................................................وزارات واإ

 اجملموع........................                                    070,62 249 907 1
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 :احلساابت اخلصوصيــة للخزينــة -2
 

 :النفقــــات -1.2
 

درمه. وقد بلغ   0066.707.655.000,املبلغ الأقىص لنفقات احلساابت اخلصوصية للخزينة يف  2016حدد قانون املالية للس نة املالية 

جناز بلغ   76.375.249.434,32النفقات املنجزة يف هذا الإطار ما مجموعه   %.114,49درمه  أأي بنس بة اإ
 

 وتتوزع هذه النفقات حسب أأصناف احلساابت اخلصوصية للخزينة كام ييل:
 

 )ابدلرمه(                                                                                           

 النفقـــــــات أأصناف احلساابت اخلصوصية للخزينة

 63.751.409.826,51      احلساابت املرصدة لأمور خصوصية -

 318.389.686,50 حساابت الاخنراط يف الهيئات ادلولية -

 15.982.594,14 حساابت العمليات النقدية -

 0,00 حساابت المتويل  -

 12.289.467.327,17 حساابت النفقات من اخملصصات -

 76.375.249.434,32 اجملمــــــــوع.................
 

 

% من مجموع هذه النفقات، وتبلغ حصة  99,56ويالحظ أأن احلساابت املرصدة لأمور خصوصية وحساابت النفقات من اخملصصات متثل  

 %.16,09% و 83,47لك مهنام عىل التوايل 
 

 :ـــواردمالـ -2.2
 

درمه. وقد مت حتصيل  78.936.483.000,00 يف  2016للسنـــة املالــية موارد احلسابـات اخلصوصية للخزينـــة تقديرات حددت

 .  114,33%درمه أأي بنس بة 90.247.226.007,14

 املوارد احملصةل حسب الأصناف التالية من احلساابت اخلصوصية للخزينة كام ييل:وتتوزع 
 

 

 )ابدلرمه(                                                                                                    

 احملصةل املــوارد أأصناف احلساابت اخلصوصية للخزينة

 75.507.004.371,44      لأمور خصوصيةاحلساابت املرصدة  -

 0,00 حساابت الاخنراط يف الهيئات ادلولية -

 97.437.483,91 حساابت العمليات النقدية -

 40.523.627,12 حساابت المتويل  -

 14.602.260.524,67 حساابت النفقات من اخملصصات -

 90.247.226.007,14 اجملمــــــــوع.................
 

 99,85 اخلصوصية أأن احلساابت املرصدة لأمور خصوصية وحساابت النفقات من اخملصصات متثل ويالحظ من خالل توزيع موارد احلساابت

 %. 16,18% و 83,67% من مجموع موارد احلساابت اخلصوصية للخزينة. وتبلغ حصة لك مهنام عىل التوايل
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 مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل: –3
 

 الاس تغالل: -3-1
 

 نفقات الاس تغالل 3-1-1
 

 السقف الأصيل لنفقات الاس تغالل املتعلقة مبرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل يف 2016حدد قانون املالية للس نة املالية 

درمه 2.244.957.000,00
(1)

ليه مبلغ   درمه الناجت عن قرارات رفع سقف التحمالت، ومبلغ 1.122.564.677,21 أأضيف اإ

 5.398.641.056,91 درمه الناجت عن دفع فائض موارد الاس تغالل املرصد لنفقات الاستامثر لتبلغ الاعامتدات الهنائية 2.031.119.379,70

   درمه.

املفتوحة، يف حني بلغ  الاعامتدات   % من الاعامتدات 61,65درمه مسجةل بذكل نس بة 2.076.106.806,56 أأما النفقات، فقد بلغ 

 درمه. 1.291.414.870,65 املتوفرة عند هناية الس نة ما قدره

 

 موارد الاس تغالل 3-1-2

 

درمه 2.524.957.000,00 ملوارد الاس تغالل ملرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل ما قدره 2016بلغ  تقديرات قانون املالية لس نة 
(1)

 

عداد وتنفيذ  2.15.426 من املرسوم رمق 24التقديرات الواردة يف مزيانيات هذه املرافق، تطبيقا ملقتضيات املادة وبفعل تغيريات . املتعلق ابإ

درمه أأي  3.270.055.145,24 درمه. وقد مت حتصيل 5.500.765.591,15 قوانني املالية، بلغ  التقديرات الهنائية لهذه املوارد ما قدره

 %.59,45بنس بة مائوية تعادل 
 

 :الاستامثر -3-2
 

 نفقات الاستامثر -3-2-1
 

 السقف الأصيل لنفقات الاستامثر املتعلقة مبرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل يف 2016حدد قانون املالية للس نة املالية 

درمه 1.061.260.000,00
)1 

.
(

ذا أأخذان بعني الاعتبار التغيريات الناجتة عن قرارات رفع  ىل أأنه اإ سقف التحمالت برمس  وجتدر الإشارة اإ

درمه أأي ما يعادل  1.572.434.312,56درمه. وقد أأجنز مهنا مبلغ  4.125.285.381,37 يصبح الاعامتدات الهنائية فاإن مجموع ، 2016س نة

 درمه. 2.552.851.068,81  الاعامتدات املتوفرة عند هناية الس نة ما قدره % من مجموع الاعامتدات، يف حني بلغ38,12

 

 موارد الاستامثر -3-2-2
 

درمه 1.061.260.000,00ملوارد الاستامثر ملرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل ما قدره  2016بلغ  تقديرات قانون املالية لس نة 
(1)
ذا .  واإ

ن التقديرات الهنائية لهذه املوارد بلغ أأخذان بعني الاعتبار تغيريات   4.430.943.093,08 التقديرات الواردة يف مزيانيات هذه املرافق فاإ

 .% 113,23درمه أأي بنس بة مائوية تعادل   5.017.275.553,09 درمه، يف حني مت حتصيل ما مجموعه

 

 

 

 

�
�����������������������

، اعامتدات مت فتحها لفائدة مرفق ادلوةل املسري 2016جتدر الإشارة اإىل أأن هذا املبلغ يتضمن ابلإضافة اإىل الاعامتدات املفتوحة مبوجب قانون املالية للس نة املالية  1

 .2016ي مت اإحداثه خالل الس نة املالية ، اذل‘’تنىمي ادلورة الثانية والعرشين ملؤمتر الأمم املتحدة حول التغريات املناخية‘’بصورة مس تقةل املسم  
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 حسب نوعية املزيانية: 2016 التايل توزيع نفقات ادلوةل للس نة املالية ويلخص الرمس البياين

 

ن النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية للس نة املالية   توزع حسب خمتلف عنارص هذا القانون كام ييل:              2016وهكذا، فاإ
                                                                                  

     )ابدلرمه(         

 النفقـــات املـــــوارد البيــــان

 311.933.957.518,15 294.896.930.853,98 املزيانيـــــة العامـــــة -

 احلساابت اخلصوصية للخزينة -
90.247.226.007,14 76.375.249.434,32 

 3.648.541.119,12 8.287.330.698,33 مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل -

 391.957.748.071,59 393.431.487.559,45 .اجملمــــــــوع.......
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 :2015وكذا تطورها مقارنة مع س نة  2016وتبني الرسوم البيانية التالية النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة 
 

�:املوارد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�:النفقات  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

درمه. ويقرتح مرشوع قانون التصفية يف  17.037.026.664,17قــــد جسل  زايدة للنفقات عىل املوارد قدرها وهبذا، تكون املزيانية العامـــة 

ىل املكشوف يف حساب اخلزينة.  مادته الرابعة أأن ينقل فائض النفقات املثب  أأعاله ليضاف اإ
 

 درمه. 13.871.976.572,82وعرف  احلساابت اخلصوصية للخزينة زايدة للموارد عىل النفقات حددت يف 
 

 درمه.  4.638.789.579,21وجسل  مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل زايدة للموارد عىل النفقات قدرها 
 

ن تنفيذ قانون املالية لس نة  جامل، فاإ  درمه. 1.473.739.487,86  نتج عنه تسجيل زايدة للموارد عىل النفقات حددت يف 2016واإ

 

 

 

 

 

 



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

12� �
�

II-  واملؤسسات القانون حسب القطاعاتهذا : حصيةل تنفيذ 2016النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة 

        ةالاجامتعيالقطاعات  -1

 والتكوين املهين الرتبية الوطنية -1.1    

مليون درمه  43.727,44من طرف وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 94,77وهو ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

 

 قطاع الرتبية الوطنية�
 

 :2016فامي ييل جرد حلصيةل قطاع الرتبية الوطنية يف اجملال الرتبوي برمس س نة 
 

o�تطور العرض املدريس: 
 

 عدد املؤسسات التعلميية��

 

 

 

 

مؤسسة من مجموع املدارس الابتدائية، هبدف التدبري املعقلن  111الوزارة عىل مقاربة توس يع ش بكة املدارس امجلاعاتية اليت تبلغ  تاعمتد

 . ميللموارد البرشية وحتسني جودة التعل

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 96,38 37.515.034.891,68 38.924.937.000,00 38.924.937.000,00  نفقات الموظفين

% 79,93 3.276.374.537,96 4.099.214.000,00 4.044.984.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 94,65 2.879.490.680,92 3.042.354.584,22 2.783.445.000,00  نفقات اإلستثمار

% 94,80 43.670.900.110,56 46.066.505.584,22 45.753.366.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 60,21 4.737.651,97 7.868.268,66 5.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% 60,21 4.737.651,97 7.868.268,66 5.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 80,60 51.802.560,68 64.267.676,12 40.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 80,60 51.802.560,68 64.267.676,12 40.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 94,77 43.727.440.323,21 46.138.641.529,00 45.798.366.000,00 المجموع العام…………………

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان

1/2

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

 10.364    

 10.643    

 10.756    

 10 922 

46% 54% 
��� ����
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 عدد ادلاخليات��

 

 

 

 

 

 

 

 
 

الرفع من عدد ادلاخليات من أأولوايت الوزارة حملاربة ظاهرة عدم الالتحاق خاصة دلى تلميذات وتالميذ الوسطني القروي والش به  يعترب

  احلرضي.
 

 

 

 أأطر التدريس��

 

 
 

الوزارة عىل   ولسد هذا اخلصاص معل .عرف عدد أأطر التدريس اخنفاضا ملموسا بسبب تزايد وترية التقاعد وحمدودية املناصب املالية

  أأس تاذة وأأس تاذ ابلتعاقد مع الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين. 000.11توظيف 

 عدد التالميذ املمدرسني )معويم + خصويص(��
 

 
2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

 6.636.381     6.642.067    
 6.726.905    

 6 951 000 

�������
�

�������
�

�����

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

 617    

 767     794     845 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

 226.079     226.266    

 219.911    

 214 137 

�������
�

53% 
24% 

23% 

�������
�

������

�������
�

������
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  .4,7%، بزايدة نسبهتا 2016-2017و  2014-2015عرف العدد الإجاميل للتالميذ تطورا ملحوظا بني مومسي 
 

  عدد املسجلني اجلدد ابلس نة الأوىل ابتدايئ��
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  .3,4%من أأجل تعممي المتدرس، عرف عدد املسجلني اجلدد تزايدا بنس بة  بفضل جمهودات الوزارة املتواصةل
 

o�ادلمع الاجامتعي: 

 الإطعام املدريس وادلاخليات��

 

 

2013-14 2014-15 2015-16 2016-17

 643.713    
 651.063    

 679.372    

 702 000 

������

61% 

39% 

52% 
48% 

����

����

����
����

51% 49% 54% 
46% 

�������� ��������
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مس تفيدة ومس تفيد، كام جسل عدد املس تفيدين من ادلاخلية  58.579عرف العدد الإجاميل للمس تفيدين من الإطعام املدريس زايدة ما يناهز 

 .مس تفيدة ومس تفيد 718.11بدوره ارتفاعا يقدر بـ 

 “مليون حمفىة”املبادرة امللكية ��
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 %.64يس تفيد من هذه العملية تالمذة التعلمي الالزايم  وابخلصوص يف الوسط القروي بنس بة ��

 مس تفيدة ومس تفيد. 351.523 بزايدة قدرها "�مليون حمفىة"تطور عدد املس تفيدين من املبادرة امللكية ��

2015-16 2016-17

3 830 477 

 4 182 000 

�������������������

2015-16 2016-17 2015-16 2016-17

��������������

����

�����

�����

��������

������

������

82% 

18% 

64% 

36% 

������

����

����

�����
������

�����

�����

������
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 ادلمع املايل املبارش: برانمج تيسري��

 

 

انث و   13.595مهنا تلميذ 29 655.عرف العدد الإجاميل للمس تفيدين من برانمج تيسري زايدة حوايل   أأرسة مس تفيدة.16.959 اإ
 

 النقل املدريس ابلوسط القروي��
 

 

 
 

 بذل  الوزارة يف جمال النقل املدريس جمهودات ذات أأمهية للتغلب عىل بعض العوائق اجلغرافية والاقتصادية اليت حتول دون متدرس الأطفال

  املنحدرين من أأرس معوزة ابلوسط القروي.

2015-16 2016-17

 123.201    

 �����  

����

����
���

���

�������������
�

�����������������
�

�����������
�������

����

����

������

�����������
��������������

2015-16 2016-17 2015-16 2016-17

�����

�����
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�����

�����
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o�النىامية الرتبية غري: 

 مس تفيد ومس تفيدة من خمتلف الربامج، مهنم:  69.216اس تقطب  برامج الرتبية غري النىامية  2017-2016خالل املومس ادلرايس 

منشط لتأأطري أأقسام الرتبية غري  1.216 مجعية واليت شغل  255مس تفيد من برانمج الفرصة الثانية برشاكة مع  28856��

 ؛النىامية

 ؛اجرين مبدرسة الفرصة الثانيةمن أأبناء امله422 ��

 ؛من أأبناء املهاجرين ابلتعلمي النىايم 6.905��

 اليقىة الرتبوية اس تفاد: أأما يف جمال التعبئة اجملمتعية من أأجل��

� 3.373 ؛اإانث 1.997تلميذ من بني املدجمني يف التعلمي النىايم من برانمج املواكبة الرتبوية من بيهنم 

�29.660 طار برانمج التعبئة اجملمتعية لإرساء اليقىة الرتبوية طفل غري ممدرس دماهجم مبارشة يف املدرسة يف اإ  ؛مت اإ

 ومن النتاجئ العملية لهذا املومس:��

� دماج مس تفيدة  3.162مس تفيد ومس تفيدة ابلتعلمي النىايم و 7.312مس تفيد من برانمج الفرصة الثانية، مهنم 10.474اإ

 من مجموع املس تفيدين؛ %36وهو ما ميثل  ومس تفيد يف برامج التكوين املهين،

�اإصدار مذكرة خاصة ابلشهادات املدرس ية للمس تفيدين؛ 

� دراج معطيات تالميذ الرتبية غري النىامية يف منىومة مسار والرشوع يف مسك نقط املراقبة املس مترة والتأأهيل لالمتحاانت اإ

 الإشهادية ابملنىومة.
 

 الثانية تطور احلصيةل الرمقية لربانمج الفرصة��
 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس نة

 عدد

 املس تفيدين
33 177 38 198 46 119 64 570 63 488 47 088 29 935 30 246 

 

ىل أأنه منذ س نة  جل توفري احلق يف الرتبية للتالميذ ابملؤسسات أأ توقف العمل بربانمج الاس تدراك اذلي اكن معمول به من  2014مع الإشارة اإ

 اليت ابت   تعرف خصاصا من الأساتذة وخاصة جبهة سوس ماسة. 
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مجعية، حيث   392ما مجموعه�2016خالل س نة ويف نفس الس ياق ميثل اجلدول أأسفهل تطور عدد امجلعيات الرشيكة حيث بلغ عدد الرشاكء 

 نالحظ نسبيا اس تقرار عدد امجلعيات الرشيكة خالل املوامس الأخرية.

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس نة

 392 414 412 415 418 293 256 257 امجلعيات الرشيكة

 

 
 كام تطور أأعداد املنشطني وفضاءات التدريس حسب اجلدول التايل:

 

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 الس نة

 1296 1291 1724 2135 2278 1547 997 862 املنشطون

 1160 1139 1529 1905 1986 1464 995 1099 املراكز

 

 

 عىل املس توى المكي  2016/2017حصيةل برانمج الفرصة الثانية للمومس الرتبوي ��
 

اناث و 13.946 ،امس تفيد 28.856تسجيل  2016/2017مومس  برمسمت    :اذكر  14.910 مهنم اإ

 مجموع النس بة اإانث النس بة ذكور الوسط

 913 15 43% 826 6 %57 087 9 حرضي

 943 12 55% 120 7 %45 823 5 قروي

 856 28 48% 946 13 %52 910 14 اجملموع
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)ما يعادل  55%مس تفيد ومس تفيدة( و 12.943يعادل )ما  45%يتبني من خالل اجلدول أأعاله أأن نس بة املس تفيدين ابلوسط القروي متثل 

هذا التوزيع يدل عىل خريطة التواجد والاس هتداف اليت تهنجها برامج الرتبية غري النىامية  .مس تفيد ومس تفيدة( ابلوسط احلرضي 15.913

شاكليات عدم المتدرس والانقطاع عن ادلراسة بلك من الوسط القروي واحلرضي.   ملعاجلة اإ
 

 عداد املس تفيدين حسب اجلهات ونوع التدخلتوزيع أأ 

 الأاكدميية
الفرصة الثانية 

 الأساس

 الفرصة الثانية 

 اجليل اجلديد
 النس بة اجملموع

 796 3 أ سفي -أأاكدميية مراكش  
 

3 796 %13 

 13% 752 3 234 518 3 أأاكدميية ادلار البيضاء سطات 

 13% 739 3 324 415 3 احلس مية-تطوان -أأاكدميية طنجة  

 13% 691 3 59 632 3 مكناس -أأاكدميية فاس  

 10% 996 2 205 791 2 أأاكدميية اجلهة الرشقية 

 950 2 خنيفرة-أأاكدميية بين مالل  
 

2 950 %10 

 9% 574 2 195 379 2 ماسة  -أأاكدميية سوس  

 7% 137 2 319 818 1 زعري -زمور  -سال  -أأاكدميية الرابط  

 7% 041 2 110 931 1 اتفيالل  -أأاكدميية درعة  

 700 الساقية امحلراء -أأاكدميية العيون  
 

700 %2 

 1% 262 48 214 واد نون -أأاكدميية لكممي  

 218 ادلاخةل -أأاكدميية واد اذلهب  
 

218 %1 

 100% 856 28 494 1 362 27 اجملموع
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 قطاع التكوين املهين�
 

o� قـالع الصناعي:مواكبة امليثاق الوطين  لالإ
 

واصل قطاع التكوين املهين برانمج بناء وجتهزي معاهد التكوين يف همن صناعة الس يارات، من خالل اقتناء بعض حصص التجهزيات واملعدات 

 مليون درمه. 11,5 اخلاصة مبعهد التكوين يف همن صناعة الس يارات بطنجة. وقد بلغ  الاعامتدات املرصودة لهذا الغرض
  

o� الطاقية: الاسرتاتيجيةمواكبة 

جناز  جاملية  معاهد للتكوين 3لتحقيق هذا الهدف، مت اإ يف همن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بلك من وجدة، طنجة وورزازات بلكفة اإ

ىل  . ابلنس بة ملعهد 2015به س نة  مليون درمه. وقد مت بناء وجتهزي معهد الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة وافتتح التكوين 285تصل اإ

مليون 24,2 ، مت اقتناء جزء من جتهزيات هذا املعهد مبا قدره 2016س نة برمس  وتواصل  أأشغاهل 2015طنجة انطلق  الأشغال به س نة 

 2016به ورصد هل برمس  التكوين يف همن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بورزازات، فقد مت ابرام صفقة الأشغال املتعلقة أأما معهد   درمه.

ىل     مليون درمه. 70غالف مايل يصل اإ
 

o�:عداد أ ليات تدبري سوق الشغل والتكوين دراسات ختطيط التكوين املهين  (REM/REC):اإ

الشغل، تعد هذه ال ليات مرجعا أأساس يا لتدبري املوارد البرشية ابلنس بة للرشاكت، لقطاعات التكوين والفاعلني يف ميدان الوساطة يف سوق 

 حيث أأهنا:

 متكن املقاولت من التحديد والتعبري والاس تجابة حلاجياهتا من الكفاءات؛�-

 تتيح لقطاعات التكوين تطوير برامج مالمئة لطلبات املقاولت؛ �-

تسمح لأهجزة الوساطة يف سوق الشغل من التوفر عىل أأدوات للتقريب بني عروض وطلبات الشغل وتوجيه طاليب �-

 الشغل والتكوين.

تكنولوجيا الإعالم والتواصل  ،تغطية القطاعات التالية: الس ياحة والفندقة؛ النس يج واملالبس اجلاهزة واجلدل 2016س نة ولقد مت  اإىل حدود 

 ،الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية ،الصيانة الصناعية ،البناء والأشغال العمومية ،الس يارات ،و الأفشورين، الطريان، التجارة والتوزيع

 ونقل الأموال. احلراسة ،الإلكرتونيك

 مليون درمه. 21,2، ما قدره 2016وقد بلغ  الاعامتدات املرصودة لهذا الغرض برمس الس نة املالية 
 

o� ين اخلاص املعمتدةهمسامهة ادلوةل يف نفقات تكوين متدريب مؤسسات التكوين امل: 

من مسامهة ادلوةل يف نفقات تكوين متدريب مؤسسات التكوين املهين  متدرب مبس توى التقين املتخصص 1268، 2016اس تفاد برمس س نة 

ىل  64، موزعني عىل اخلاص  مليون درمه. 4,7مؤسسة خاصة معمتدة وذكل بغالف مايل يصل اإ
 

o�:متويل برامح التكوين ابلتدرج املهين 

، لمتويل برامـج التدرج املهين يف قطـاعي الصنـاعة التقليدية، الفـالحة ومجعيـات اجملمتع 2016الس نة املالية  بلغ الغالف املايل املرصود برمس

 متدرج.  30.079وقد اس تفاد من برامج التدرج املهين مليون درمه.  51,8املدين عن طريق صندوق الهنـوض بتشغيل الشبـاب
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 وتكوين الأطر التعلمي العايل والبحث العلمي -2.1
 

 10.126,60من طرف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وتكوين الأطر ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل الاعامتدات% مقارنة مع 92,57 مليون درمه وهو ما ميثل نس بة   :املوضوعة رهن اإ
 

 من طرف وزارة التعلمي العايل والبحث العلمي وتكوين الأطر: 2016عرض لأمه املنجزات اليت مت حتقيقها برمس س نة فامي ييل 
 

o�تطور العدد الإجاميل للطلبة:  

، مع احتساب مجيع الطلبة املسجلني يف التعلمي العايل 2016 س نة 33,11%وفئاته العمرية  بلغ  نس بة المتدرس ابلتعلمي العايل جبميع مكوانته

برمس املومس  838.446بلغ عدد الطلبة ابلتعلمي ما بعد البااكلوراي مبا فهيا طلبة تكوين الأطر  ، وقد48%ما بعد الباكلوراي، مثل  نس بة الإانث 

 :ايد للعدد الإجاميل لطلبة التعلمي العايل، كام يبني الرمس البياين التايل التطور الس نوي املزت 2017-2016اجلامعي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 99,43 5.769.710.614,06 5.803.000.000,00 5.803.000.000,00  نفقات الموظفين

% 96,44 3.295.171.305,92 3.416.932.342,92 3.193.500.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 84,98 933.375.242,64 1.098.406.340,11 896.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 96,90 9.998.257.162,62 10.318.338.683,03 9.892.500.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 20,65 128.345.478,74 621.384.596,04 22.500.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 20,65 128.345.478,74 621.384.596,04 22.500.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 92,57 10.126.602.641,36 10.939.723.279,07 9.915.000.000,00 المجموع العام…………………

(��������)
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 :2016/2017برمس مومس  العايل للتعلمي الرتبوية املؤرشات مهجرد لأ  وفامي ييل

 احلصيةل        املؤرش                                          

الباكلوراي عىل احلاصلني عدد -
(1)  

 :                 206.082  

العايل  ابلتعلمي للطلبة الإجاميل العدد- 
(2) 

:            838.446 

   48%            :العايل التعلمي طلبة مجموع من الإانث نس بة- 

 766.446       :(%91,4) ابجلامعات للطلبة الإجاميل العدد- 

  193.480                      :ابجلامعات اجلدد الطلبة عدد- 

       124                              :اجلامعية املؤسسات عدد- 

 484.167                             :للمقاعد الإجاميل العدد- 

 13.820                            :ابجلامعات الأساتذة عدد- 

 : البااكلوراي بعد ما ابلتعلمي المتدرس نس بة- 
(3)

      %33,1      

 2016.لس نة  الباكلوراي عىل احلاصلني عدد(1) 

 .املتخصص التقين وشهادة والأقسام التحضريية املهين التكوين طلبة احتساب دون (2)

 .س نة 18-22 العمرية الفئة عدد ساكن اإىل نس بة البااكلوراي بعد ما التعلمي طلبة عدد(3) 
 

 .91,4%، بلغ  نسبهتم ابجلامعات 2017-2016برمس املومس اجلامعي  838.446وقد بلغ عدد الطلبة ابلتعلمي ما بعد البااكلوراي 

     : مكوانته عىل الشلك التايل جبميع العايل وقد مت توزيع العدد الإجاميل لطلبة التعلمي

% يف التعلمي 88% يف جمال تكوين الأطر و7مهنم يف التعلمي العايل اخلاص و %5، طالبا220.000  :اجلدد الطلبة عدد��

  ؛يل اجلامعيالعا

% يف التعلمي 91% يف جمال تكوين الأطر و4مهنم يف التعلمي العايل اخلاص و %5ا، طالب: 838.446 الإجاميل للطلبة العدد��

 .العايل اجلامعي
 

o�تطور الطاقة الاستيعابية: 

ضايف، أأي بزايدة 38.100عرف  اجلامعات توس يع طاقهتا الاستيعابية ب  من  %40 وقد خص  .2016-2015 ومسمقارنة مب  8,54%مقعد اإ

 168احلقل املعريف للعلوم والتقنيات، كام حتسن  النس بة املتوسطة لس تغالل الطاقة الاستيعابية من  2017-2016 ومساملقاعد الإضافية مل

 .2017-2016 خالل املومس ادلرايسمقعد  100طالب للك 158اىل  2016-2015 خالل املومس ادلرايسمقعد  100طالب للك 

 تطور الطاقة الاستيعابية حسب احلقل املعريف
 

 

 احلقول املعرفية

 الاستيعابية الطاقة

 )عدد املقاعد(
 نس بة اس تغالل الطاقة الاستيعابية

2016-2017 

 2016-2015 مقعد(100)عدد الطلبة للك 
 عدد املقاعد املضافة

2016-2017 
 اجملموع

 185 108.453 7.067 101.386 ال داب والعلوم الانسانية والفنون

 208 132.519 13.787 118.732 العلوم القانونية والاقتصادية والتس يري

 90 192.473 15.347 177.126 العلوم والتقنيات

 194 50.723 1.900 48.823 اللكيات املتعددة التخصصات

 158 484.167 38.100 446.067 اجملموع
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طار  .واكب  الوزارة دمع اجلامعات واملؤسسات ،ذات الاس تقطاب املفتوح للتخفيف من الاكتىاظ اذلي تعرفه املؤسسات ذ ويف اإ اإ

املشاريع، التفاقيات املربمة بني الوزارة ووزارة التجهزي والنقل واللوجستيك وكذا بني الوزارة والرشكة العامة العقارية لالإرشاف املنتدب عىل 

جناز املشاريع اليت يف طور قام  الوزارة ابلتنس يق مع املصاحل املعنية عىل الإ  جناز عدد من املشاريع ابلإضافة اإىل ترسيع وثرية اإ رشاف عىل اإ

 معليات البناء والتشييد لعدد من املؤسسات قصد الرفع من الطاقة الاستيعابية، من بيهنا: مواصةل 2016ويف هذا الإطار، عرف  س نة  .البناء
  

املعهد الوطين للعلوم  ؛املركب اجلامعي ابلقطب التكنولويج لوجدة ؛للوجستيك والنقل بطنجةاملعهد املتوسطي  ؛لكية الطب والصيدةل بطنجة

املدرسة العليا للتكنولوجيا  ؛املدرسة العليا للتكنولوجيا ببين مالل ؛لكية الطب والصيدةل ببين مالل ؛املركب اجلامعي لتامس نا ؛التطبيقية بفاس

املدرسة العليا  ؛معهد بوليتكنيك بربش يد ؛معهد ادلراسات والأحباث يف العلوم الأمنية بسطات ؛معهد علوم الرايضة بسطات ؛خبنيفرة

املدرسة الوطنية للتجارة و  لكية العلوم الرشعية ابلسامرة بأأاكدير؛لكية الطب والصيدةل  ؛املركب اجلامعي لتامنصورت ؛للتكنولوجيا بقلعة الرساغنة

 .والتدبري ابدلاخةل
 

o� الاجامتعية لفائدة الطلبة:اخلدمات 

درمه  1.728.000.000درمه، مهنا  2.120.000.000ما يفوق  2016بلغ جحم الاعامتدات اخملصصة لفائدة ادلمع الاجامتعي للطلبة برمس س نة 

 ارتفاعا يف جحم الاعامتدات اخملصصة للمنح. 2016 درمه لالستامثر، حيث عرف  س نة 50.000.000خصص  للمنح، ومبلغ 

 

 

 

 

������عدد الطلبة املمنوحني

 

2017�2016�املؤرش  
 

������عدد الطلبة املس تفيدين من الإيواء

����نس بة املمنوحني من العدد الاجاميل لطلبة التعلمي العايل

2015�2016 �
 

�املؤرش

�الأحياء اجلامعية

قامات الطالبية اخلاصة ������الإ

�����

����املمنوحني من العدد الاجاميل لطلبة التعلمي العايل اجلامعينس بة 

����نس بة املس تفيدين من السكن مقارنة مع املس تفيدين من منحة اكمةل
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 توس يع قاعدة املمنوحني ��

للطلبة اجلدد املسجلني ابلتعلمي العايل عرف  اخلدمات الاجامتعية املقدمة لفائدة الطلبة توس يع قاعدة املمنوحني بسبب ارتفاع العدد الإجاميل 

 اجلامعي:

                                               2015-2016                               2016-2017 
 

�           330.915                                             322.280             العدد الإجاميل للممنوحني 

�    306.547                                              301.282    العدد الإجاميل للممنوحني بسكل الإجازة 

�     16.228                                                13.495    العدد الإجاميل للممنوحني بسكل املاسرت 

�    7.140                                                 6.503    العدد الإجاميل للممنوحني بسكل ادلكتوراه 

�     1.000                                                 1.000            العدد الإجاميل للممنوحني ابخلارج 

�     درمه .م 1.628                                         درمه .م 1.328                  املزيانية املرصودة للمنح 

شارة، فقد أأصبح املكتب الوطين للأعامل اجلامعية والاجامتعية والثقافية هو اجلهة امللكفة برصف املنح، وذكل ابتداء من غش   ولالإ

2015. 

 والإطعامخدمات الإيواء ��

 

������

������

�������

�

������

�����

ء يوا لإ تفيدين من ا ملس  لطلبة ا  %9+ 62.147 56.956 عدد ا

2016-2015 2017-2016 

 الأحياء اجلامعية

قامات الطالبية اخلاصة  الإ

45 956 

11.000 13.000 

49.147 +7% 

+18% 

 %1,6+ 8.090.418 7.964.014 عدد الوجبات املقدمة
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عدد الطلبة املس تفيدين من عرف  ، حيثاإرشاك القطاع اخلاص يف هذا الورش خالل منمت الرفع من الطاقة الاستيعابية لإيواء الطلبة 

 .2016-2015 مسومقارنة مب% 9بنس بة  اتطورالإيواء 

مبومس مقارنة  1,6% ا بنس بةواليت عرف  تطوركام يتجىل تطور اخلدمات الاجامتعية للطلبة من خالل عدد الوجبات املقدمة ابملطامع اجلامعية 

هناء بناء 2015-2016 مطامع جامعية جديدة بفاس  6، حيث  مت الرفع من عدد الوجبات املقدمة يوميا ابلأحياء اجلامعية، وذكل من خالل اإ

طار  يمت تدبريهمطعام  12أأن  عىل، عالوة 2016-2015سايس واجلديدة والناظور وأ سفي وتطوان وسطات واليت  فتح  أأبواهبا خالل  يف اإ

  املناوةل من طرف رشاكت خمتصة.
 

o�تطوير البحث العلمي: 

نتاج العلمي، مت  مناقشة أأزيد من  منشور يف اجملالت  5200، كام مت نرش أأزيد من 2016-2015أأطروحة خالل س نة  2300فامي خيص الإ

كام مت تسجيل عدد من براءات الاخرتاع دلى املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية من قبل اجلامعات  .2016ادلولية خالل س نة 

. وتسامه اجلامعات ومراكز البحث بنس بة تفوق 2012س نة  74مقابل  2016براءة برمس س نة  155ومراكز البحث املغربية، حيث بلغ عددمه 

 من مجموع الطلبات من أأصل مغريب. %65

جناز"فا فامي خيص اس تعامل تكنولوجيا املعلومات، أأم جناز ادلورة السادسة من برانمج "اإ اذلي هيدف اإىل متكني الطلبة من الاس تفادة   قد مت اإ

مليون  230وقد بلغ  مزيانية ادلورة السادسة  ،هذا 85%. من حاسوب محمول مرفوق خبدمات الأنرتني  ومدعوم من طرف ادلوةل بنس بة

 . مس تفيد أألف 64ملس تفيدين درمه، وعدد ا

 :2016وفامي ييل جرد لأمه منجزات القطاع برمس س نة 

طار تفعيل برانمج MARWANتطوير الش بكة املعلوماتية للتعلمي والبحث )�-  120اذلي خصص هل غالف مايل قدره  E-SUP( يف اإ

 مليون درمه؛ 

طار تفعيل   wifiمليون درمه لتجهزي املؤسسات والأحياء اجلامعية ابلبنيات التحتية للويفي 124ختصيص غالف مايل قدره �- يف اإ

 ؛NET-Uبرانمج 

لكرتونية للأطروحات املسجةل مبراكز ادلراسات يف ادلكتوراه )أأطروحيت( توفر معلومات مفصةل حول الأطروحات يف �- اإطالق منصة اإ

 امعات؛طور التحضري ابجل

لكرتونية مغربية ل"ادلروس املفتوحة واملكثفة عرب الإنرتني �- دلورات اخلاصة الصغرية لو" "MOOCs-اإطالق مرشوع تطوير منصة اإ

 . FUN-MOOC)برشاكة بني الوزارة وسفارة فرنسا ابملغرب واجملموعة الفرنس ية ذات النفع العام )  "SPOCs-عرب الإنرتني 
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 الصحة -3.1
 

 مليون درمه وهو ما ميثل نس بة  16.043,89من طرف وزارة الصحة ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 79,32  املوضوعة رهن اإ
 

 فامي ييل: 2016أأبرز املنجزات يف امليدان الصحي برمس س نة  تتجىل
 

o�توس يع التغطية الصحية الأساس ية يف أأفق بلوغ التغطية الصحية الشامةل: 

من  %27ماليني مس تفيد أأي  9املعوزين وذوي ادلخل احملدود عىل اكفة الرتاب الوطين  مننىام املساعدة الطبية من  جتاوز عدد املس تفيدين

منذ بداية الس نة نىام التغطية الصحية لفائدة الطلبة،  �طالبة وطالب  92 607يس تفيد حوايل  ، يف حني2016الساكنة أأواخر س نة 

 ابلنس بة للطلبة اذلكور.  %38مقابل  %62. وتبلغ نس بة الطالبات املس تفيدات من التغطية الصحية 2016-2015اجلامعية 

o�حتسني الولوج اإىل الأدوية واملس تلزمات الطبية: 

طار تنفيذ الس ي اسة ادلوائية الوطنية وحرصًا عىل توفري الأدوية واملس تلزمات الطبية بلك املؤسسات الصحية، معل  الوزارة عىل مواكبة يف اإ

دواء الأكرث اس هتالاك  2800وبناء عىل ذكل، مت ختفيض أأمثنة حوايل  .تأأطري هذا القطاع ليساير الإصالحات اليت يعرفها اجملال الصحي ابململكة

نعاش  يف املغرب خصوصاً  مهنا الأدوية املوهجة لعالجِ بعض الأمراض اخلطرية واملزمنة كأمراض )الرسطان والقلب والتعفنات والتخدير والإ

ضافة أأزيد من 80و  %20وقد تراوح اخنفاض مثهنا بني  .واجلهاز الهضمي والغدد واجلهاز العصيب( دواء للأمراض املزمنة وامللكفة  60%، واإ

 نوع من املس تلزمات الطبية. 1000لالحئة الأدوية املعوض عهنا. كام مت ختفيض أأمثنة 

نيسة ومن هجة أأخرى، حرص  الوزارة عىل تشجيع التصنيع احمليل لأدوية الأمراض املزمنة وامللكفة مبوافقهتا عىل التصنيع احمليل للنسخة اجل 

درمه للعلبة أأي  3000اذلي أأصبح مثنه  ، كدواء "سوفوس بوفري" و"دلكتسفري"Cللأدوية املضادة لفريوسات الهتاب الكبد الفريويس نوع 

ىل  .درمه يف دول أأخرى 800.000درمه للعالج الاكمل، عوض  9000 وقد ساعد دخول هذه الأدوية عىل تسهيل ولوج املرىض املغاربة اإ

طالق مرشوع التصنيع احمليل لأوىل  متطورة.عالجات جديدة و  ىل التصنيع احمليل لأول مرة للأدوية املضادة للرسطان يف املغرب واإ ضافة اإ اإ

 الأدوية املامثةل احليوية.

طارا قانونيا ينىم مراقبة اجلودة، وتتبع املسار، ومعايري تصنيع املس تل ،ولتأأمني جودة وسالمة املواد الصحية زمات وضع  وزارة الصحة اإ

نذار، واليقىة اخلاصة هبذه املس تلزمات وذكل وفق املعايري ادلولية وتوصيات املنىمة العاملية للصحة.  الطبية، ونىام الإ

o�توس يع وتأأهيل املؤسسات الصحية الاستشفائية: 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 97,50 7.394.277.693,70 7.584.149.760,00 7.523.969.000,00  نفقات الموظفين

% 99,48 4.235.002.202,04 4.256.965.000,00 4.256.965.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 62,73 2.093.773.783,18 3.337.903.733,92 2.500.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 90,41 13.723.053.678,92 15.179.018.493,92 14.280.934.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 66,44 891.398.934,95 1.341.606.627,08 963.045.000,00  نفقات اإلستغالل

% 17,05 37.548.582,10 220.261.943,16 84.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 59,48 928.947.517,05 1.561.868.570,24 1.047.045.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 39,94 1.391.887.612,91 3.485.345.755,13 1.000.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 39,94 1.391.887.612,91 3.485.345.755,13 1.000.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 79,32 16.043.888.808,88 20.226.232.819,29 16.327.979.000,00 المجموع العام…………………

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 
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طار تنفيذ برانمج توس يع وتأأهيل املستشفيات، جناز مجموعة من املشاريع من أأبرزها: يف اإ متام واإ  مت اإ

 وفاس ومراكش؛ استشفائية جامعية بلك من وجدة وتشغيل ثالثة مراكز جتهزي�-

قلميية بلك من اجلديدة و خنيفرة  وبنجرير؛�-  تشغيل ثالثة مستشفيات اإ

 ؛وزاكورة والسعيدية وقلعة مكونة وبويزاكرن وسوق السب  أأولد المنّة مستشفيات للقرب ابمريرت 6تشغيل �-

متام وتأأهيل �- -أ سفي )خمتربين(، وخمترب واحد بلك من هجات الرشق والرابط-البيئة جبهة مراكشخمتربات هجوية لصحة  7اإ

 تطوان.-مكناس وطنجة-خنيفرة وفاس-القنيطرة وبين مالل-سال

طار التفاقية املربمة مع اجمللس املليك الاستشاري للشؤون الصحراوية )الكوراكس ( ووزارة ادلاخلية، مت تشغيل املركز الاستشفايئ ويف اإ

قلميية ابلسامرة وأأسا الزاك  فضال عنببوجدور ومصلحة املس تعجالت ابملستشف  اجلهوي ابلعيون.  عادة تأأهيل املستشفيات الإ مواصةل أأشغال اإ

 والعيون ولكممي.

قلمي أأهج 4ولتدعمي الأقطاب اجلهوية ابلتجهزيات البيوطبية احلديثة، مت اقتناء  زة ساكنري لفائدة املراكز الاستشفائية التالية: مستشف  السالمة ابإ

قلعة الرساغنة واملستشف  اجلهوي بلكممي واملستشف  الاقلميي احلسن الثاين ابدلاخةل واملستشف  الاقلميي س يدي احساين بن انرص 

 بورزازات. 

ومكناس وأ سفي واتوريرت وس يدي  الاستشفائية بلك من الناظور والعيون أأهجزة ساكنري جديدة لسد اخلصاص ببعض املراكز 9 اقتناءكام مت 

نزاكن وزاكورة. يفين وطنجة واإ  اإ

o�تمنية الصحة ابلعامل القروي: 

مشل  معلية تشغيل أأول مستشف  مدين متنقل ثالثة مناطق قروية: امجلاعة القروية بومية )ميدل (  وامجلاعة القروية تغديوين )احلوز( 

جناز  مكن  ، وقدوية لقباب )خنيفرة(وامجلاعة القر  جناز  80معلية جراحية كربى وما يفوق  670هذه العملية من اإ ولدة داخل املستشف  واإ

جناز  603من الفحوصات الإشعاعية مبا فهيا  654.11  حتليةل بيولوجية.   686.13حفص ابلساكنري املتنقل واإ

جناز  2016ة املناطق النائية واملعزوةل فقد مت خالل س نة رعاية" لتقدمي ادلمع الصحي لساكن"وفامي خيص معلية  قافةل  90زايرة ميدانية و 3554اإ

درمه  000.833.2مكن  هذه العملية من تعبئة  القروي كاممس تفيد من ساكنة الوسط  000.228.2طبية مكن  من اس تفادة أأزيد من 

 للأدوية واملواد الصحية.
 

o�التكفل ابملس تعجالت الطبية: 

طار تفعيل  جناز العديد من املشاريع والإجراءات من أأبرزها: اخملطط الوطين للتكفل ابملس تعجالت الطبيةيف اإ  ، متكن  الوزارة من اإ

 ؛جبميع اجلهات 141 املوحد للمس تعجالت الوطين النداء رمق تشغيل�-

 وطنجة؛ بلك من مراكش ووجدة والعيون مروحيات 4عرب  الاس تعجايل الصحي النقل خدمات اقتناء�-

 مستشف  ميداين متنقل؛ تشغيل أأول�-

 ؛SAMUمصلحة هجوية لالإسعاف الطيب الاس تعجايل  11تشغيل�-

نعاش للمس تعجالت مصلحة متنقةل 16تشغيل �-  ؛ SMURالطيب ولالإ

 هجات اململكة؛ خمتلف عىل وتوزيعها SAMU-SMUR الاس تعجايل  للنقل الطيب وحدة  393 اقتناء�-

حداث�-  ؛ UMPللقرب بيةالط  للمس تعجالت وحدة 58 اإ

عادة تنىمي وهيلكة التكفل ابملس تعجالت الطبية مبعدل �- مصلحة لك س نة، مما مكن مصاحل املس تعجالت الوطنية التكفل  12اإ

 .%8ماليني خشص س نواًي وارتفاع الفحوصات الاس تعجالية بنس بة  5ب 
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o�التكفل ابلصحة النفس ية والعقلية وماكحفة الإدمان: 

 جناز العديد من املشاريع مهنا:ابإ وزارة الصحة  يف هذا الصدد، قام 

 مليل؛ طتشغيل أأربعة مستشفيات للأمراض العقلية والنفس ية بلك من وجدة وتطوان وطنجة وتي�-

حداث �- دمان بلك من وجدة والرابط ومراكش والناظور وتطوان واحلس مية وفاس وأأاكدير ومكناس وطنجة  13اإ مركزا لعالج الإ

 وشفشاون؛والعرائش والقرص الكبري 

نشاء �-  مصلحة مندجمة للطب النفيس والعقيل ابملستشفيات العمومية؛ 15اإ

حداث أأربعة وحدات للطب�-  البيضاء وفاس ومراكش؛ ابلرابط وادلار للأطفال والعقيل النفيس اإ

دمان مبستشف  الرازي بسال.�- حداث مرصد وطين للمخدرات والإ  اإ

جناز املبادرة الطبية والإنسانية �-  مريض. 825حل الكرامة" لصا»اإ

دخال أأدوية اجليل الثاين والثالث و ختصيص �-  ٪ من مزيانية الأدوية للصحة العقلية؛2حتسني توفر أأدوية الأمراض النفس ية مع اإ

 املتعلق ابلوقاية والعالج من الأمراض النفس ية والعقلية. 1959 لس نة مراجعة الىهري الرشيف�-
 

o�تعزيز الوقاية وحماربة الأمراض: 
 

جراءات قام  وزارة الصحة ابهبدف ماكحفة الأمراض املعدية واحلد من عبء هذه الأمراض والس يطرة علهيا وتعزيز املكتس بات،  ختاذ عدة اإ

 من أأمهها: 

هجاز للتصوير الإشعاعي الرمقي، و اخملتربات لتشخيص داء السل  28جتهزي مراكز تشخيص داء السل والأمراض التنفس ية بـ �-

 ؛متعدد املقاومة

تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة فريوس نقص املناعة البرشية املرافقة لعدوى السل مع زايدة معدل الكشف لفريوس نقص �-

ىل  2011٪ س نة 6.4املناعة البرشية بني مرىض السل من   1045، وتوفري الوقاية ابلعالج الكاميوي لـ 2016٪ س نة 48اإ

 ؛يةخشص متعايش مع فريوس نقص املناعة البرش 

 ؛(2016٪ س نة 86٪ ومعدل جناح 84حتسني نوعية الرعاية املقدمة ملرىض السل )معدل الكشف �-

مس تفيد من نىام "راميد" مؤهل لعالج الهتاب  1760وضع برانمج وطين للوقاية والس يطرة عىل الهتاب الكبد مع التكفل بـ �-

 ؛Cالكبد الفريويس 

 ؛لعدوى املنقوةل جنس ياحاةل جديدة من حالت ا 400000التكفل س نواي بـ �-

مريض متعايش مع فريوس نقص  9097حتسني فرص احلصول عىل العالج بواسطة مضادات الفريوسات القهقرية لـفائدة �-

املناعة البرشية، حيث ارتفع معدل تغطية الأشخاص املتعايشني مع فريوس نقص املناعة البرشية بواسطة املضادة للفريوسات 

ىل  2011س نة  14,5%القهقرية من   .2016س نة 38% اإ

 خشص من املشتبه هبم، 638 455حاةل املالراي املس توردة وحفص  1731التكفل بـ �-

الإصابة ابللشامنيا اجلدلية   الس يطرة عىل داء الليشامنيات وطنيا واحلد من معدل الإصابة هبا حيث وصل  نس بة�-

 .4,7%ومعدل وفيات اللشامنيا احلشوية مل تتجاوز  100000/57
 

جناز مجموعة من التدابري من أأبرزهاويف  طار الوقاية والس يطرة عىل الأمراض الغري املعدية، مت اإ   : اإ

عند الأشخاص املعرضني بنس بة كبرية للمرض عىل مس توى مؤسسات  2وضع برانمج حفص ملرىض السكري من النوع �-

 خشص يف الس نة(؛ 000.500الرعاية الصحية الأولية )



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

29� �
�

 يص اخلاصة مبرض السكري، وارتفاع ضغط ادلم بلك املؤسسات الصحية والفرق املتنقةل؛توفري معدات الفحص والتشخ �-

 حاةل ارتفاع ضغط ادلم عىل مس توى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية؛ 651939رصد �-

 تنىمي عدة محالت وقاية وتوعية حول تعزيز أأمناط العيش الصحي والسلمي؛�-

 ال الوقاية من الأمراض الغري السارية.تعزيز الرشاكة والتعاون بني القطاعات يف جم�-
 

o�الوقاية ومراقبة داء الرسطان: 

برشاكة مع مؤسسة لال سلم  للوقاية وعالج الرسطان، مت حتقيق  2019-2010ملواصةل أأجرأأة اخملطط الوطين للوقاية ومراقبة داء الرسطان 

 العديد من الإجنازات من بيهنا:

 البيضاء؛ وادلار الرابط من لك يف النساء دلى الرسطانية الأورام معاجلة قطيب تشغيل�-

 بفاس ومراكش؛ اجلامعيني الاستشفائيني املركزين من للك التابعني الأنلكوجيا مركزي تشغيل�-

 مبكناس؛ الرسطان املركز اجلهوي لعالج تشغيل�-

 مالل؛ وبين الرش يدية من بلك القرب لأنلكوجيا مركزين بناء�-

 مناطق جتريبية )الرابط، ادلار البيضاء، مراكش، فاس ووجدة(؛ 05الرسطان يف تنفيذ العناية اخملففة لأمل �-

 ؛الانهتاء من أأشغال بناء املراكز املرجعية للصحة الإجنابية بلك من خنيفرة، واترودان ، والقنيطرة و مولي رش يد�-

قلميي و املركز املرجعي للصحة الإجناب �-   ؛ية بتطوانالانهتاء من أأشغال بناء مركز الأنكولوجيا الإ

 مواصةل أأشغال بناء املراكز املرجعية للصحة الإجنابية بلك من امخليسات، والقلعة والقرص الكبري و تزيني  واجلديدة؛�-

طار نىام املساعدة الطبية. 133.000حاةل، مهنا  190 000.ب 2016التكفل س نة  �-  يف اإ
 

o�تعزيز حصة الأم والطفل: 
 

مكناس -سطات وفاس-ليشمل هجات ادلار البيضاء توس يع الربانمج اخلاص ابلكشف عن مرض قصور الغدة ادلرقية اخللقي معل  الوزارة عىل

سال القنيطرة كام مت دمع وتعزيز مقاربة أأقسام الأهمات وتنىمي املنتدى الوطين لالحتفال ابليوم -أ سفي بعد ما مت جتريبه جبهة الرابط -و مراكش

ض  .فاء الطابع املؤسسايت عليهالعاملي للقابالت واإ

دخال ، واجلرعة الثانية من DTC-Hib- HBاللقاح امخلايس  ومن أأجل تعزيز املكتس بات خاصة فامي يتعلق خبفض معدل وفيات الأطفال، مت اإ

دخال لقاح شلل الأطفال املعطل لقاح احلصبة والانتقال من  (IPV) وامحلرياء وتنفيذ الاسرتاتيجية ادلولية للقضاء عىل شلل الأطفال وذكل ابإ

ىل الثنايئ التاكفؤ  كام مت تعزيز كفاءة العاملني يف جمال تدبري سلسةل التربيد، والرصد ومراقبة سالمة اللقاحات.  VPOاس تخدام اللقاح الثاليث اإ

غناء املواد الغذائية ابلعنارص الغذائية ادل ىل تقوية التنس يق بني خمتلف الرشاكء العاملني يف جمال اإ ضافة اإ قيقة وتعزيز أأنشطة الإعالم والتواصل اإ

 والأطفال يف املزنل والوسط العائيل. الأهمات والأرس يف جمال رعاية حدييث الولدة سلوكياتلتحسني 

طار مواصةل هجودها خلفض معدل وفيات الأهمات واملواليد، أأكدت نتاجئ املرحةل الأوىل من املسح الوطين السادس حول الساكن وحصة  ويف اإ

 عىل: 2017-2016الأرسة 

ىل  112حيث اخنفض هذا املعدل من  2016و  2010يف املئة بني س نة  35خفض معدل وفيات الأهمات بنس بة �-  72,6اإ

 ولدة حية؛  000.100حاةل وفاة للك 

ىل  73خفض هذا املعدل ابلوسط احلرضي من �-  ؛%39ولدة حية أأي بنس بة  000.100حاةل وفاة للك  44,6اإ

ىل  148دل ابلوسط القروي من خفض هذا املع�-  . %25ولدة حية أأي بنس بة  000.100حاةل وفاة للك  111,1اإ
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o�تعزيز الإطار الترشيعي والتنىميي للقطاع الصحي: 

صدار ثالثة نصوص قانونية 2016متزيت س نة   ويه: ابإ

  ؛املتعلق ابملراكز الاستشفائية اجلامعية 70.13القانون رمق �-

  ؛مبزاوةل همن المتريض املتعلق 43.13القانون رمق �-

 .املتعلق مبزاوةل همنة القباةل 44.13القانون رمق �-

بتطبيق القانون املتعلق مبزاوةل همنة  املتعلقلنىام الأسايس لدلاخليني يف مستشفيات الصحة العمومية واملرسوم اخلاص ابكام مت اإصدار املرسوم 

 .الطب
 

o�تعزيز اجلهوية: 

حداث وحتديد اختصاصات وتنىمي املصاحل الالممركزة لوزارة الصحة حيث مت  مالمئة الهيلك مت يف هذا الإطار اإصدار القرار  املتعلق ابإ

رساء اجلهوية يف تدبري املوار  قلميني واإ د التنىميي للمديرايت اجلهوية مع الاختصاصات اجلديدة وتوس يع اختصاصات املسؤولني اجلهويني والإ

 اختصاص.  41البرشية بتفويضهم 

املتعلق بتنىمي عرض العالجات واخلريطة الصحية  واملرسومفعيل القانون الإطار املتعلق ابملنىومة الصحية وعرض العالجات كام مت ت 

واخملططات اجلهوية لعرض العالجات، اذلي مكن من تنىمي عرض العالجات وفق معايري علمية من شأأهنا التوزيع الأمثل للموارد الصحية 

هممة تفتيش للمصحات  366فامي بني اجلهات والأقالمي وبني الوسطني القروي واحلرضي. كام مت ايضًا تنىمي أأزيد من العمومية مهنا واخلصوصية 

 شاكية هتم املواطنني. 3707هممة تفتيش للمؤسسات الصحية العمومية ومعاجلة  190اخلاصة و

o�برانمج خدمايت:  

ىل اخلدمات الصحية وتوفري س بل فعاةل لالنتصافمن أأجل ضامن التواصل املبارش مع املواطنني وتيسري  والتىمل، مت اإطالق برانمج  ولوهجم اإ

 ويتكون الربانمج اجلديد من مجموعة من اخلدمات الاستشارية والتوجهيية لفائدة املواطنني عرب الهاتف والانرتني  من أأمهها: .خدمايت""

حداث مركز لتلق  وتدبري�- الشاكايت بوزارة الصحة عرب الهاتف خالل أأوقات العمل   خدمة "أألو شاكية الصحة " حيث مت اإ

 أأو عرب البوابة الإلكرتونية؛

 خدمة "أألو موعدي" لتسهيل معلية أأخذ املواعيد مبختلف املستشفيات العمومية؛�-

 ؛من خالل التصال عرب الهاتفخدمة "أألو تسمم" �-

 ؛لو اليقىة الوابئبة" عرب  الهاتفخدمة "أأ �-

 املساعدة الطبية املس تعجةل"؛خدمة "أألو مصلحة �-

 ؛www.sehati.gov.maحصيت �-

 .www.santejeune.maحصة الش باب �-
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 السكىن وس ياسة املدينة4.1- 
 

مليون درمه وهو ما  2.306,15من طرف وزارة السكىن وس ياسة املدينة ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 38,76 ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

 :فامي ييل 2016اسة املدينة للس نة املالية حصيةل أأنشطة وزارة السكىن وس يتتجىل 
 

 السكىن قطاع�

o�نعاش العقاري  :الإ

 مؤرشات القطاع��

 تطورات ميكن تلخيصها يف ما ييل: 2016العقار خالل س نة عرف  مؤرشات قطاع 

مع س نة % مقارنة 2,7مليار درمه أأي ابرتفاع قدره  247,507 بلغ جاري القروض العقارية جاري القروض العقارية:��

 ؛2015

س نة مليون طن يف 14,25مقابل  2016 س نةمليون طن يف  14,15بلغ جحم الاس هتالك ما يقارب  مبيعات الإمسن :��

 ؛2015

ما مجموعه  2016خالل س نة  الأجنبية املبارشة،: بلغ  الاستامثرات  الاستامثرات الأجنبية املبارشة يف امليدان العقاري��

 ؛2015خالل س نة مليار درمه  7,8مليار درمه مقابل  7,5

قطاع البناء والأشغال العمومية يف شغل منصب  36.000مت خلق  2015س نة و  2016س نة ما بني : التشغيل ابلقطاع��

 ؛يف الوسط القرويمنصب  23.000مهنا يف الوسط احلرضي ومنصب  13.000

مببلغ أأرسة وذكل  137.728 ين ابلنس بة لضامنة فواكرمي فقد بلغ عدد املس تفيد: ضامن السكنالقروض املمنوحة يف اإطار ��

ىل و  قروض مببلغ قروض وصل وذكل أأرسة  30.354وبلغ عدد املس تفيدين من ضامنة فواكلوج  .مليار درمه 21,38صل اإ

ىل  ؛ مليار درمه 8,7 اإ

نتاج السكن�� نتاج  2016: عرف  س نة اإ وحدة اقتصادية  113.699جمهزة( مهنا  أأرايض + وحدة )سكن 135.633اإ

نتاج واجامتعية  أأما عدد الوحدات  .2015وحدة اقتصادية واجامتعية يف س نة  178.301وحدة مهنا  206.973مقابل اإ

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 91,28 159.894.053,61 175.175.000,00 175.175.000,00  نفقات الموظفين

% 86,85 82.670.565,24 95.189.000,00 90.189.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 45,71 273.602.728,88 598.581.108,13 563.752.000,00  نفقات اإلستثمار

% 59,40 516.167.347,73 868.945.108,13 829.116.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 35,23 1.789.978.370,00 5.080.360.211,02 2.000.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 35,23 1.789.978.370,00 5.080.360.211,02 2.000.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

(��������)

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 38,76 2.306.145.717,73 5.949.305.319,15 2.829.116.000,00 المجموع العام…………………

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية لسنة 

2016

البيان

1/2

ية العامة الميزان
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مقابل واقتصادية وحدة اجامتعية  139.114مهنا  2016خالل س نة  وحدة 166.243ابلورشات املفتوحة فقد بلغ 

 ؛واقتصادية وحدة اجامتعية 183.523 مهنا ،2015وحدة خالل س نة  225.116

من العمليات السكنية  547لتسوية الوضعية العقارية ل 2020-2015مت وضع خمطط خاميس خراج الرسوم العقارية: اس ت��

لكرتونية للبياانت.  هذا، وقد مت القدمية التابعة جملموعة العمران أأو احملوةل لها مع التتبع والتحيني للمعطيات وفق قاعدة اإ

 . 2015رسام عقاراي منذ س نة  10187 هاس تصدار ما مجموع

نعاش القطاع العقاري وتأأطريه��  اإ

 يف هذا الصدد:مت 

نعاشاسرتاتيجيات تتعلق  هتيئي��  ؛القطاع )الكراء، البناء اذلايت، سكن الفئات املتوسطة( ابإ

 درمه(؛ 250.000/140.000تقيمي واس تخراج توصيات من أأجل مراجعة التدابري اخلاصة مبشاريع السكن الاجامتعي )��

عداد اقرتاحات جبائية من أأجل حتسني أأداء القطاع��  ؛اإ

  ؛الإعداد لإحداث مرصد وطين ومراصد هجوية لتأأطري واسترشاف القطاع��

 ؛مواصةل تأأطري التعاونيات وتشجيعها��

هناء ادلراسة املتعلقة ابلبحث الوطين حول حىرية السكن؛��  اإ

هناء ادلراسة املتعلقة ابلبحث الوطين حول ��  ؛الطلب يف ميدان السكنتتبع واإ

 درمه؛ 140.000درمه والسكن ذي القمية العقارية املنخفضة   250 000تتبع ادلراسة التقيميية ملنتوج السكن الاجامتعي��

نعاش العقاري؛��  مواصةل الإصدارات املتعلقة ابلإ

 ؛مت تنىمي ندوة حول نتاجئ ادلراسة املتعلقة ابلبحث الوطين حول حىرية السكن��

 حول نتاجئ ادلراسة املتعلقة ابلبحث الوطين حول الطلب يف ميدان السكن. تنىمي ندوة��

 املشاريع السكنية املقدمة لصاحب اجلالةل ��

ىل  عطاء الانطالق ملب  ، 2016ممتقام صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، اإ مرشوعا )خاصا وعاما(. يتوىخ  480 ا يقاربتدشني واإ

جناز جاميل يقارب 1.130.591 من هذه املشاريع اإ مليار درمه. وتعطي هذه املشاريع الأولوية لتلبية احلاجيات السكنية  117,7 وحدة ابستامثر اإ

 للفئات املعوزة، وتندرج معوما مضن برانمج مدن بدون صفيح ومشاريع الهتيئة احلرضية وبرامج السكن الاجامتعي. 
 

 درمه 140.000منتوج -الاجامتعي برانمج السكن��

طار برانمج الوحدات السكنية ذات القمية العقارية اخملفضة   40اتفاقية تتوزع ما بني:  66درمه(  140000سكن (بلغ عدد التفاقيات يف اإ

 .عىل شهادة املطابقةوحدة  21665حصل   كام ،وحدة 13.305اتفاقية للقطاع العام هتم  26وحدة و 22452للقطاع اخلاص هتم اتفاقية 
 

 درمه 250.000منتوج -الاجامتعي  برانمج السكن��

، هتم 2016برمس س نة اتفاقية مت التوقيع علهيا  88أألف وحدة، مهنا  550از أأكرث من مليون واتفاقية هتم اإجن 999مت التوقبع عىل 

 .وحدة115.845

عطاء انطالق الأوراش هبا كام  جنازمرشوعا  690أأكرث من بلغ عدد املشاريع اليت مت اإ  شقة. 475.889أأكرث من  هتم اإ
 

 الفئات املتوسطة برانمج سكن��

 .وحدة سكنية 8657 اتفاقية هتم 24 ع عىليالتو ق مت  كام. اخلواصاتفاقية من طرف  35وحدة سكنية، مهنا  16.752اتفاقية هتم  43مت ايداع 
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 صندوق ضامن السكن��

ىل  ،ابلنس بة لضامنة فواكرمي مببلغ مس تفيدا ينمتون اإىل خمتلف الفئات الاجامتعية واملهنية و  137.728، 2016 س نةاية هنبلغ عدد املس تفيدين اإ

ىل  .مليار درمه 21,38 قروض يصل اإ

طار هذه الضامنة اإىلمس تفيدا 30.354كام بلغ عدد املس تفيدين من ضامنة فواكلوج    .مليار درمه 8,7. ويصل مبلغ القروض املمنوحة يف اإ
 

o�التقين واجلودة التأأطري: 
 

 التأأطري التقنـي للقطاع��

 يف مسطرة املصادقة دلى الأمانة العامة للحكومة؛ «مدونة البناء» وضع مرشوع القانون املتعلق بتنىمي معليات البناء��

 ؛التنفيذاإصدار قرارين متعلقني ابلتعديالت اليت طرأأت عىل نىام تصنيف وترتيب مقاولت البناء ودخوهلام حزي ��

عداد طلب العروض املتعلق��  ؛ابدلراسة حول أأشغال احلفر يف اجملال احلرضي اإ

 ؛(Devis Général d’Architecture)دراسة حتيني املواصفات العامة للهندسة املعامرية��

 دراسة حول العزل الصويت يف البناايت؛��

دماج التجهزيات اخلاصة بسخاانت املاء الشمس ية يف البناايت امجلاعية؛��  ادلراسة حول اإ

 (؛2011اإصدار  RPS 2000البناء املضاد للزلزل )دليل اس تعامل ضابطة ��

 دراسة متعلقة مبواد البناء: حتديد النسب التقنية وتقدير الاحتياجات؛��

 ؛التأأهيل الطايق ملقر وزارة السكىن وس ياسة املدينة��

 معيارًا جديدًا يف مسطرة الاعامتد من طرف اللجان التقنية للمعايرة اليت ترأأسها الوزارة؛   76وضع ��

ىل ممت س نةمقاوةل جديدة  66مهنا مقاوةل  231تصنيف وترتيب ��  من طرف جلنة 2016 اإ

 تصنيف وترتيب مقاولت البناء اليت ترأأسها الوزارة؛��

املشاركة يف اللجن الوزارية املشرتكة لإس ناد الرخص ملاكتب ادلراسات التقنية، خملتربات البناء والأشغال العمومية ��

 بناء والأشغال العمومية؛ولتصنيف وترتيب مقاولت ال 

 املشاركة يف جلنة الصفقات التابعة للأمانة العامة للحكومة؛��

جراءات التخفيف �� املشاركة كعضو يف برانمج تعزيز القدرات من اجل اسرتاتيجية تمنية منخفضة الكربون يف املغرب )اإ

 املناس بة وطنيا(؛ 

 اخية ابملغرب؛املشاركة يف أأنشطة مركز الكفاءات يف جمال التغريات املن��

 متثيل الوزارة يف مجيع الأنشطة والاجامتعات اليت ختص التغريات املناخية واحلفاظ عىل البيئة يف قطاع السكن.��

 املعارض والندوات��

عطاء الرعاية ل  50معاجلة ��  مهنا؛ 15طلب مشاركة أأو رعاية للمعارض والندوات العلمية واإ

 ؛«وتغري املناخالبناء »حت  عنوان  (Side Event) تنىمي ورشة معل��

 ؛«البناء املس تدام»حت  عنوان (Side Event)  نىمي ورشة معل��

بشأأن املدن املس تدامة: التحدايت   Maroconordiqueاملنتدى»حت  عنوان  (Side Event)تنىمي ورشة معل ��

 ؛«والفرص

 ؛«ري املنايخالزتامات قطاع البناء والتغ»حت  عنوان  (Side Event)تنىمي ورشة معل ��
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 تنىمي ادلورة السادسة عرشة للمعرض ادلويل للبناء؛��

الطايق للمباين لفائدة أأطر الوزارة لتقوية همارهتم يف جمال ء البناء العام احملدد لقواعد الأدا ةضابطحول تنىمي يوم درايس ��

 .مبقر وزارة السكىن وس ياسة املدينة س تدامةالا
 

o�معاجلة السكن غري الالئق: 
 

 الربامج املموةل من طرف املزيانية العامة ��

مليون درمه لتدعمي برامج معاجلة السكن غري الالئق املس تفيدة من دمع املزيانية العامة. ويتوزع هذا  305,57مت رصد غالف مايل قدره 

 الغالف املايل حسب الربامج التالية:

�مليون درمه( 112,88) برامج السكن الاجامتعي اخلاص ابلأقالمي اجلنوبية 

جناز برانمج مشويل يضم معليات القضاء عىل السكن غري الالئق وادلفع بربامج 2016مليون درمه برمس س نة  112,88مت ختصيص  ، ملواصةل اإ

 التأأهيل احلرضي ابلأقالمي اجلنوبية للمملكة اليت عرف  انطالقهتا خالل الس نوات املنرصمة.

جاميل قدره  46.686مج بلغ عدد الأرس املس تفيدة من هذا الربان مليون  96مت رصف  2016مليار درمه، وبرمس س نة  4,095أأرسة، ابستامثر اإ

ىل  س ناد 1,931 درمه مكسامهة من املزيانية العامة، ليصل اجملموع اذلي مت رصفه يف هذا الإطار ومنذ انطالق الربانمج اإ مليار درمه. كام مت اإ

ىل  جناز هذا الربانمج اإ  .والواكةل الوطنية لتمنية الأقالمي اجلنوبية” رشكة "العمران اجلنوبهممة الإرشاف عىل اإ
 

�( 0,14برانمج حماربة السكن الصفيحي  )مليون درمه 

متام املشاريع اليت انطلق  يف الس نوات املاضية.  0,14ختصيص  2016مت برمس س نة   مليون درمه لإ
 

�( عادة هيلكة أأحياء السكن العشوايئ  درمه(مليون  145,55برامج اإ

عادة  35مليون درمه، مكسامهة من املزيانية العامة وذكل ملتابعة أأشغال  145,55، ختصيص غالف مايل قدره 2016مت برمس س نة  مرشوع لإ

عادة هيلكة أأحياء السكن العشوايئ  158 050هيلكة أأحياء السكن العشوايئ لفائدة  أأرسة. كام جيب التذكري أأن التلكفة الإجاملية لعمليات اإ

 .2016مليون درمه خالل س نة  55,50مليون درمه مكسامهة من املزيانية العامة. مت رصف  1021مليون درمه مهنا  3095  بلغ

�( عادة تأأهيل الأنسجة القدمية  مليون درمه( 60,00اإ

يف طور  توجدمليون درمه لإعادة تأأهيل الأنسجة القدمية، وذكل ملتابعة أأشغال العمليات اليت  45,00رصد مبلغ  2016مت خالل س نة 

مليون  615تلكفهتا املالية   الإجناز، ويتعلق الأمر خاصة بعملييت التدخل يف البناايت ال يةل للسقوط واملأ ثر التارخيية مبدينة فاس واليت بلغ

 مليون درمه مكسامهة من املزيانية العامة. 210مهنا  درمه

�( 2,00دراسات عامة تتعلق ابلسكىن )مليون درمه 

 (FSHIUالربامج املموةل من طرف صندوق التضامن للسكن والاندماج احلرضي )��

� برانمج مدن بدون صفيح 

 املصاريف التالية:مليون درمه ملواهجة  30مليار و 1، ختصيص غالف مايل قدره 2016مت برمس س نة 

عادة الإساكن أأو 10.813معليات تس تفيد مهنا  9مواصةل الأشغال ب ��  أأرسة من قاطين دور الصفيح، وذكل عن طريق اإ

جاملية قدرها  عادة الهيلكة بتلكفة اإ  ،مليون درمه 275مليار درمه، يسامه فهيا هذا الصندوق بغالف مايل قدره   1,71اإ

 ؛2016مليون درمه خالل س نة  63,27، و 2016نة مليون درمه قبل س   181رصف مهنا 
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عطاء الانطالقة ملشاريع جديدة، حيث مت  املصادقة خالل س نة �� أأرسة من قاطين  9398اتفاقيات هتم  5عىل  2016اإ

جاميل يقدر ب  مليون درمه، مهنا  235مليار درمه، يسامه فهيا هذا الصندوق ب  1,2دور الصفيح، وذكل ابستامثر اإ

  ؛2016درمه مت رصفها برمس س نة   مليون 131,5

 ؛معاجلة السكن العشوايئ أأو الناقص التجهزي والهتيئة احلرضية��

جاملية قدرها  246.444مرشوعا، لفائدة  67مواصةل الأشغال ب �� مليون درمه،  681مليار و 2أأرسة، وذكل بتلكفة اإ

  2016مليون درمه قبل س نة  51و  مليار 1مليون درمه رصف مهنا  918مليار و  1يسامه فهيا الصندوق مببلغ 

ىل غاية ممت س نة  331,61و  ؛2016مليون درمه اإ

جاميل يقدر ب  108.389اتفاقية هتم  24عىل  2016 ةاملصادقة خالل س ن�� مليون درمه،  163مليار و  1أأرسة ابستامثر اإ

مليون درمه مت  169,61مليون درمه، مهنا  943,17يسامه فهيا صندوق التضامن للسكن والاندماج احلرضي ب 

 .2016رصفها برمس س نة  

�عادة تأأهيل الأنسجة القدمية والسكن املهدد ابلهنيار  اإ

متام الأشغال ب �� أأرسة. بلغ  تلكفهتا املالية  13.053لفائدة  2016معليات أأعطي  انطالقهتا قبل س نة  8مواصةل واإ

مليون درمه قبل س نة  141,41رصف مهنا  ،مليون درمه مكسامهة من الصندوق 364,41مليار درمه، مهنا 1,497

ىل غاية ممت س نة  105,638و 2016  ؛2016مليون درمه اإ

مليون درمه،  240,78أأرسة، بتلكفة  3620ه العمليات ذاتفاقيات، ويبلغ عدد الأرس املس تفيدة من ه 3املصادقة عىل ��

مليون درمه مت رصفها  45,92مهنا مليون درمه،  81,45يسامه فهيا صندوق التضامن للسكن والاندماج احلرضي ب 

 .2016برمس س نة  
 

�الربامج املندرجة يف اطار س ياسة املدينة 

مليار درمه دلمع الربامج املندجمة اليت تس هتدف املناطق احلرضية الفقرية، وذكل من خالل حتسني  فتح اعامتدات بقمية ،2016برمس س نة مت 

طار مقاربة جديدة ومشولية.اإ جمالت السكن والعمل عىل توفري املرافق الرضورية، ابلإضافة   حيث مت: ىل معاجلة السكن املهدد ابلهنيار يف اإ

متام الأشغال ب �� أأرسة. بلغ  تلكفهتا املالية  124.095لفائدة  2016انطالقهتا قبل س نة  معلية أأعطي  19مواصةل واإ

 2016مليون درمه قبل س نة  863,84رصف مهنا  ،مليار درمه مكسامهة من الصندوق 1,96مليار درمه، مهنا  3,642

ىل غاية ممت س نة  474,56و  ؛2016مليون درمه اإ

مليار درمه، يسامه  1,11أأرسة، بتلكفة  1900ه العمليات ذمن ه اتفاقية، وبلغ عدد الأرس املس تفيدة 15املصادقة عىل ��

مليون درمه مت رصفها برمس س نة   249,49مليار درمه، مهنا 1,07فهيا صندوق التضامن للسكن والاندماج احلرضي ب 

2016. 

�برامج السكن الاجامتعي اخلاص ابلأقالمي اجلنوبية 

متام الأش 500مت ختصيص   48.686غال ابلربانمج اجلديد للتعمري والإساكن ابلأقالمي اجلنوبية. يس تفيد من هذا الربانمج مليون درمه ملواصةل واإ

جاملية تبلغ  ىل غاية ممت س نة  4,095أأرسة بتلكفة اإ ما  2016مليار درمه، وبدمع من طرف صندوق التضامن للسكن والاندماج احلرضي بلغ اإ

 .2016رمه مت رصفها برمس س نة مليون د 154مليون درمه. مهنا  489مليار و مجموعه
 

�)دارة ادلفاع الوطين  برانمج السكن الاجامتعي )اخلاص ابإ

مليون درمه مكسامهة من طرف صندوق التضامن للسكن والاندماج احلرضي يف برانمج السكن  200مت  برجمة غالف مايل قدره 

دارة ادلفاع الوطين لفائدة   400مليون درمه رصف مهنا  600مسامهة الصندوق يف هذا الربانمج أأرسة. وتبلغ  30.000الاجامتعي اذلي تنجزه اإ

 .2016مليون درمه قبل س نة 
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� برانمج املناطق ذات الهتيئة التدرجيية 

متام الأشغال ب  10رصد  2016مت برمس س نة  تس تفيد مهنا  2016معلية انطلق  أأشغالها قبل س نة  11مليون درمه لفائدة هذا الربانمج لإ

جاملية بلغ  أأرسة بت 3030 مليون درمه مكسامهة ادلوةل عن طريق صندوق التضامن للسكن والاندماج  43,4مليون درمه، مهنا  102لكفة اإ

 مليون درمه. 29,5احلرضي رصف مهنا 
 

� الربامج الاس تعجالية   

لكوارث الطبيعية اكلفيضاانت اليت عرفهتا بعض هتم هذه الربامج عىل اخلصوص تقدمي ادلمع املبارش واملساعدة التقنية لفائدة الأرس املترضرة من ا

جناز بعض الأشغال الوقائية للحد من خماطر هذه الفيضاانت. وقد مت برمس س نة   10رصد غالف مايل قدره  2016مناطق اململكة وكذا اإ

متام الأشغال بعمليتني أأعطي  انطالقهتام قبل س نة  وذكل هبدفمليون درمه   16,10أأرسة. بلغ  تلكفهتا املالية  439لفائدة  2016مواصةل واإ

ىل غاية  4,30و 2016مليون درمه قبل س نة  6,72مليون درمه مكسامهة من الصندوق؛ رصف مهنا  12,22مليون درمه، مهنا  مليون درمه اإ

 .2016ممت س نة 
 

� تسبيقات لإجناز مشاريع الهتيئة العقارية 

متام أأشغال معلية هبة مليون درمه لفائدة هذا الرب 60رصد  2016مت برمس س نة  جاملية  2و الهداية شطر  5انمج لإ مبدينة اتمس نا بتلكفة اإ

 60,0مليون درمه مكسامهة ادلوةل عن طريق صندوق التضامن للسكن والاندماج احلرضي رصف مهنا  250,0مليار درمه، مهنا  1,48بلغ  

 .2016مليون درمه برمس س نة 
 

� ادلراسات ودمع الاستامثر 

جناز بعض ادلراسات التقنية وكذكل العمرانية اليت هتم  16الإطار، مت ختصيص يف هذا  مليون درمه وذكل لتغطية بعض النفقات املتعلقة ابإ

 حتسني اجملال احلرضي والتمنية الاقتصادية.
 

� (: 5التحفزيات الرضيبية املمنوحة لفائدة السكن الاجامتعي )مليون درمه 

�  (: 1,089اعامتدات غري مربجمة ) مليار درمه 

�التدخل يف السكن القروي 

ىل حتسني ظروف عيش ساكنة العامل القروي، أأعطي  الانطالقة لربانمج اسرتاتيجي متاكمل يشمل عدة  يف اطار جمهودات الوزارة الهادفة اإ

 ة...( ويمت اجنازه عىل مس تويني: حماور )تدبري اخملاطر، خلق منتوج سكين  موجه للساكنة القروية، التأأهيل احلرضي للمراكز القروية الصاعد

 ؛املدى البعيد: عرب ارساء اسرتاتيجية وطنية للسكن القروي مبنية عىل تشخيص عام��

املدى القريب: عرب وضع برانمج أأولوي موجه للسكن القروي املعرض للخطر )الفيضاانت والاهنيارات الأرضية، ��

 والتلوث....( واذلي يس تلزم تدخال عاجال. 

o� الوطين لالإساكناجمللس: 

طار تفعيل دور اجمللس الوطين لالإساكن كهيأأة استشارية وتوجهيية وقوة اقرتاحية فامي يتعلق ابلسرتاتيجيات واملشاريع الرامية اإىل دمع  يف اإ

نعاش العقاري، نىم  الكتابة العامة للمجلس الوطين لالإساكن مبقر الوزارة سلسةل من  اللقاءات العلمية وتمنية قطاع السكىن والبناء والإ

 حيث مت: التشاورية والورشات الفكرية  أأطلق علهيا "مخيس السكن"، متحورت حول مواضيع ذات صةل بقطاع السكىن وأأفق تطويره.

  الندوة الأوىل مبقر الوزارة حول موضوع "املباين ال يةل للسقوط: املعطيات والتجارب واملقارابت"؛مينىت ��

قالع جديد لقطاع العقار يف املغرب".الندوة الثانية مبقر ال تنىمي��  وزارة حول موضوع "حنو اإ
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o�تعزيز التواصل والتعاون وتمثني أأنشطة الوزارة وتمنية نىم الاعالم: 

 التعاون��

 مت يف هذا الإطار:

فريقي خاص ابلإساكن والتمنية احلرضية�� ، مبدينة الرابط حول موضوع  (FOMAHDU)تنىمي أأول منتدى وزاري اإ

جنوب مع  -لتوطيد أأوارص التعاون جنوب  برشاكة مع الأمم املتحدة ، وذكل«احلرضية والتمنية املس تدامةالس ياسة »

فريقية متاش يا مع الس ياسة الرش يدة السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس، نرصه هللا، والهنوض مبجال  ادلول الإ

شاكلية ا فريقيا التعاون والرشاكة مع البدلان الأفريقية وتدارس اإ ملدينة وس بل تمنيهتا واس تدامهتا عىل املس توى اجلهوي ابإ

وأأيضا مكسامهة يف النسق التحضريي ملؤمتر الأمم املتحدة لالإساكن والتمنية احلرضية املس تدامة اذلي انعقد بكويتو 

كوادور(  ؛)الإ

البرشية التابع للأمم  املس توطنات التوقيع عىل س بع اتفاقيات عىل هامش املنتدى الوزاري الإفريقي الأول مع )برانمج��

 ؛، بوركينا فاسو، الصومال، الأردن، فلسطني(الاكمريوناملتحدة، مايل، 

و وجيبويت ومدغشقر وافريقيا الوسط  والسودان والس نغال. وتعكس هذه غالتوقيع عىل اتفاقيات أأخرى مع دول الطو ��

ىل الس ياسة املتبعة من قبل امل ملكة املغربية يف جمال السكىن وس ياسة املدينة، فضال عن التفاقيات الامهية املعطاة اإ

طار التعاون جنوب  ؛جنوب-اس تعدادها لتبادل اخلربات مع ادلول الأخرى العربية والأفريقية يف اإ

نشاء مقر دامئ لمتثيلي املس توطنات التوقيع عىل اتفاقية بني اململكة املغربية وبرانمج��  ةالبرشية التابع للأمم املتحدة بغية اإ

ONU HABITAT  تعزيز  التعاون مع  ادلول الاعضاء وتنفيذ املبادئ العاملية املعرتف هبا من أأجل حتسني  اإىلهيدف

 ؛ظروف السكن والقضاء عىل مدن الصفيح وتوفري السكن بأأمثان مناس بة

فريقيا جبمهورية بميبو، جبامعة مبوكو، أأومبيال بعامةل سااكي، يف سكنية وحدة 100بناء  أأجل من التعاون��   ؛الوسط  اإ

وزيرة  التجارة اخلارجية جلهة بروكسل،  امجلعية الربتغالية  :لوفود الاجنبية التاليةل 2016ل الوزارة خالل س نة ااس تقب��

مم املتحدة من  للمهنيني واملنعشني العقاريني، وفود من الس نغال و الغابون و  الكونغو والعراق،  اللجنة الاقتصادية للأ

مينا من السعودية، مقاولون عرب من مرص، امجلعية الربازيلية للمستشارين –جال الاعامل لتومسن روتزأأجل افريقيا، ر 

 ؛واملهندسني، رشكة صولر هارت الاسرتالية

 : متثيل الوزارة يف التىاهرات ادلولية التالية��

�بكيتو )اكوادور(؛ مؤمتر الأمم املتحدة لالإساكن والتمنية احلرضية املس تدامة 

� املنتدى الشامل للتمنية اخلرضاء ابدلامنارك  كوبهناك؛ 

� ادلوحة؛ –ادلورة السادسة للجنة العليا املشرتكة املغربية القطرية 

� دارة  ؛Shelter Afriqueادلورة اخلامسة والثالثون جمللس اإ

� السعودية؛ –جمللس وزراء الإساكن والتعمري العرب اذلي انعقد ابلرايض  33ادلورة 

� متثيل الوزارة يف الاجامتع اخلاص ابلتمنية املس تدامة ابلأمم املتحدة  بنيويورك؛ 

� .مشاركة الوزارة  يف دورة تكوينية ابلصني 

 التواصل��

 ل:حو  2016متحورت حصيةل الوزارة يف جمال التواصل خالل س نة 

 تنىمي مشاركة الوزارة يف ادلورة السادسة للمعرض ادلويل للبناء؛��

جناز كراسة ��  مؤسساتية للوزارة؛اإ
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جناز فيمل مؤسسايت للوزارة؛��  اإ

 اإصدار نرشة اخبارية تتناول أأمه الأنشطة املتعلقة ابلوزارة كأداة للتواصل دلمع ثقافة تبادل املعلومات؛��

وضع نىام مسعي برصي من أأجل تعزيز التواصل ادلاخيل اذلي يعترب من بني أأمه جتليات تطوير احلاكمة و تعزيز الشفافية ��

 يث الادارة؛ وحتد

 ؛الاجامتعيتعزيز س ياسة القرب وذكل عن طريق اعامتد وسائل التواصل ��

تأأكيد حضور الوزارة يف الساحة الاعالمية الوطنية عرب املشاركة يف العديد من الربامج واللقاءات الاذاعية والتلفزية ��

 واملكتوبة؛

مبدينة كيتو الاكوادورية عىل هامش ادلورة الثالثة ملؤمتر الأمم املواكبة الإعالمية جلناح اململكة املغربية ابملعرض املنىم ��

 املتحدة لالإساكن والتمنية احلرضية املس تدامة؛

املواكبة الإعالمية جلناح وزارة السكىن وس ياسة املدينة ابملعرض املنىم مبدينة مراكش عىل هامش مؤمتر الامم املتحدة ��

 ؛22للتغريات املناخية  كوب 

 ؛لقاءات،...( ،ندوات ات املنىمة من طرف الوزارة وحت  رعايهتا )معارض،مواكبة التىاهر ��

تنىمي لقاءات التقيمي و تقدمي احلصيةل للوزارة واليت سامه  يف تعزيز اسرتاتيجية التواصل للوزارة وشلك  وس يةل ��

 للتعريف مبدى تقدم الربامج وخمتلف اجنازات الوزارة.

 نىم الإعالم��

 :ةابنطالقة ادلراسات الاسرتاتيجية التالي2016 فامي يتعلق بنىم الإعالم، متزيت س نة 

عداد التصممي املديري للنىم املعلوماتية للوزارة؛�� عطاء الانطالقة لدلراسة اخلاصة ابإ  اإ

عاليم موحد ومشرتك للمعلومات؛��  مواصةل تصممي ووضع البوابة الالكرتونية للوزارة قصد احلصول عىل جمال اإ

عطاء الانطالقة لدلراسة اخلاصة ابلتصممي املديري ��  لتحصني النىم املعلوماتية للوزارة؛ 2020-2017اإ

 جل اس تقرار الش بكة املعلوماتية وجودة اخلدمة؛أأ لأول مرة يف الوزارة من  Vlansاعامتد تقنية ��

عطاء الانطالقة لصيانة املعدات و الربجميات املعلوماتية مع دمع اخلدمات و تقوي�� ة هيلك حامية وتطوير الش بكة اإ

 املعلوماتية للوزارة؛ 

 .تزويد الوزارة بربجميات��

o� مجموعة الهتيئة العمراناملشاريع املنجزة من طرف: 

 فتح الأوراش ��

 ؛ةوحد 110.000 وحدات التأأهيل احلرضي حلساب ادلوةل:��

طار املنتوج اجلديد: ��  ؛ةوحد 22.000وحدات يف اإ

طار��       .ةوحد 5.000الرشاكة مع القطاع اخلاص:  وحدات يف اإ

هناء الأوراش التالية   ��   اإ

 ؛ةوحد 75.000وحدات التأأهيل احلرضي حلساب ادلوةل: ��

طار املنتوج اجلديد: ��     ؛ةوحد 25.000وحدات يف اإ

طار��       .ةوحد  6.000الرشاكة مع القطاع اخلاص: وحدات يف اإ

 .مليار درمه 5,8: الاستامثرجحم   هذا، وقد بلغ
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 س ياسة املدينة قطاع�
 

ي معل  الوزارة عىل بلورة مشاريع مندجمة للتأأهيل والتمنية احلرضية عىل مس توايت خمتلفة: احلي، املدينة واملدينة اجلديدة والقطب احلرض 

الاجامتعية وحتقيق العداةل واملساواة بني اجلديد، النس يج العتيق وكذا عىل مس توى املراكز الصاعدة، وذكل مبا يسامه يف تقليص الفوارق 

 ق املنجزات التالية:يحتق  متفقد  ددويف هذا الص اجملالت الرتابية.

o�:اإجراءات تتناسب مع اخلصوصيات اجملالية 

جامليه تقدر ب  72 مت التوقيع عىل درمه، أأي ما يناهز مليار  4.92مليار درمه، سامه  الوزارة فهيا ب  10,93اتفاقية لس ياسة املدينة بلكفة اإ

 . مه  هذه التفاقيات ثالثة مس توايت أأساس ية للتدخل:%50

 عىل مس توى الأحياء ��

حيث مت اس هتداف العديد من الأحياء  ،مليار درمه 1,15مليار درمه تسامه فيه الوزارة ب  1,61اتفاقية بلكفة  12��

انقصة التجهزي، نذكر مهنا عىل سبيل املثال أأحياء مبدن: مراكش، قلعة الرساغنة، اتوانت، مكناس، أأزرو، زكورة، 

يتعلق الأمر و وجدة، كرس يف، القنيطرة، طنجة، املضيق، الفنيدق، تزني ، أأاكدير، الفقيه بنصاحل، ش توكة أ ي  ابها.... 

ات واملساحات اخلرضاء والساحات العمومية واملراكز الثقافية ومراكز الشغل والتوجيه املهين وكذا مالعب بهتيئة الطرق

 القرب الرايضية.

 عىل مس توى املدن والاقطاب احلرضية��

يتعلق الأمر مبشاريع هتم التمنية املندجمة و  .مليار درمه 3,4الوزارة بلغ   منمليار درمه ومبسامهة  7,54اتفاقية بلكفة  41 ��

للمدن والأقطاب احلرضية والأنسجة العتيقة، نذكر مهنا املشاريع اليت مه  لك من افران وميسور ومولي يعقوب 

يمتحور و  ومكناس وبومالن دادس ودبدو وتيفل  والقنيطرة واملهدية ومولي بوسلهام و طنجة وتطوان والفقيه بن صاحل.

، وذكل عرب تقوية البنيات التحتية ودمع ةىل هذا املس توى حول العمليات املندجمة للتأأهيل والتمنية احلرضيالتدخل ع

ش بكة املرافق السوس يو اقتصادية من مراكز ثقافية ومساحات خرضاء وفضاءات الرتفيه واحلفاظ عىل الرتاث احلرضي 

العمليات املهيلكة ذات الوقع الاجامتعي والاقتصادي والبييئ املعامري والرفع من جاذبية املدن والأنسجة العتيقة، وكذا 

 عىل مس توى املدينة كلك. 

  عىل مس توى املراكز الصاعدة��

مه تدخل الوزارة عىل هذا املس توى . مليون ادلرمه 360مليار درمه و مبسامهة الوزارة بلغ   1,81اتفاقية بلكفة  19��

أأنريك واتبن  والتابية وتسلي  بأأزيالل و بوعادل بتاوانت والعمرية مبراكش العديد من املراكز الصاعدة، نذكر مهنا: 

عمليات التأأهيل احلرضي عرب هتيئة الساحات العمومية واملساحات اخلرضاء وحتسني ويتعلق الأمر ب  واملراسةل بأأسفي....

حداث مرافق وخدمات القرب.  الربط الطريق واإ
 

o�:مواكبة ودمع الفاعلني 

املهنجي اخلاص بس ياسة املدينة اذلي يتوىخ مواكبة الفاعلني احملليني يف بلورة وتنفيذ مشاريع س ياسة اإصدار ادلليل ��

عداد تركيبهتا التقنية واملالية  ؛املدينة واإ

وضع برانمج للتكوين املس متر هبدف دمع القدرات وتطوير اخلربات ابلنس بة ملوظفي الوزارة والرشاكء احملليني واجلهويني ��

 ؛ن اجناز برامج مندجمة من أأجل حاكمة فاعةل لس ياسة املدينةلمتكيهنم م

دمع مجموعة من امجلعيات قصد تنىمي بعض التىاهرات العلمية والثقافية والندوات عرب تراب اململكة، اكن الهدف مهنا  ��

واطنني بأأمهية حبث س بل احلفاظ عىل املوروث الثقايف املادي والالمادي والتعريف به واحلفاظ عىل البيئة وحتسيس امل

 الاخنراط واملشاركة يف  بلورة وتدبري مشاريع س ياسة املدينة.
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عداد الرتاب الوطين5.1-   التعميـر واإ
 

عداد الرتاب الوطين ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية  مليون درمه وهو  862,96من طرف وزارة التعمري واإ

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 83,05ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

عداد الرتاب الوطين برمس س نة   :حسب جمالت تدخل الوزارة كام ييل 2016ميكن عرض حصيةل وزارة التعمري واإ

o�عداد الرتاب الوطين  :اإ
 

 عىل املس تويني الوطين واحمليلاملسامهة يف حتقيق الالتقائية للس ياسات العمومية ��
 

� عداد الرتاب الوطين  :2014 -2010اإجناز تقرير حول واقع حال اإ

عداد الرتاب الوطين من  مت ىل  2010صياغة مضمون تقرير حتلييل شامل لواقع حال س ياسة اإ  .  2014اإ
 

�اإجناز دراسة حول همام ودور اجملالس واللجان البيوزارية وأ ليات التنس يق: 

هناء  ، كام مت  مناقشة أأمه خالصاهتا داخل اللجنة اخلاصة بتتبع أأشغال اجملالس 2016مجيع مراحل هاته ادلراسة واملصادقة علهيا يف مارس مت اإ

 العليا والوطنية خالل ادلورة الثانية للمجلس الأعىل لإعداد الرتاب الوطين.
 

 

�عقد ادلورة الثانية للمجلس الأعىل لإعداد الرتاب الوطين: 

 خصص  أأشغال هذه ادلورة لبلورة رؤية واحضة للمسامهة يف تزنيل اجلهوية املتقدمة ومناقشة الأولوايت الوطنية يف هذا امليدان. 

 توجيه املسؤولني وأأحصاب القرار من خالل خربات استرشافية وهمنية��
 
 

 ا

�الاسرتاتيجية الوطنية لتدبري العقار يف املغرب: 

 املرحةل الثانية واملتعلقة بواقع احلال والتشخيص الرتايب واملصادقة علهيا.مت الانهتاء من اجناز 
  
 

 

�تقيمي التصممي الوطين لإعداد الرتاب: 
�

عداد الرتاب أأثناء انعقاد جلنة القي ادة، وقد مت مت  املصادقة عىل التقريرين الهنائيني اخلاصني مبرحةل التقيمي النصف املرحيل للتصممي الوطين لإ

لس الأعىل تقدمي ومناقشة نتاجئ وخالصات التقيمي يف جلنة التدخالت العمومية وش به العمومية اليت اجمتع  مبناس بة عقد ادلورة الثانية للمج

 لإعداد الرتاب. 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 112,34 111.735.775,09 99.463.000,00 99.463.000,00  نفقات الموظفين

% 96,23 520.704.092,75 541.122.000,00 541.122.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 57,14 202.890.063,65 355.095.081,15 268.900.000,00  نفقات اإلستثمار

% 83,90 835.329.931,49 995.680.081,15 909.485.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 68,54 21.864.113,26 31.898.927,99 29.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% 50,30 5.761.455,27 11.455.013,62 8.300.000,00  نفقات اإلستثمار

% 63,72 27.625.568,53 43.353.941,61 37.300.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية لسنة 

2016

البيان

1/2

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 83,05 862.955.500,02 1.039.034.022,76 946.785.000,00 المجموع العام…………………
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�المنو الأخرض والتمنية اجملالية:  

عداد تقرير واقع حال وتشخيص المنو الأخرض ابملغرب، وتوصل  املديرية بتقارير املرحةل يف نسخهت بلغ  ا هذه ادلراسة املرحةل الثانية اخلاصة ابإ

ثر انعقاد اجامتع جلنة القيادة. املؤقتة  من أأجل املصادقة علهيا اإ

 املسامهة يف تقليص الفوارق اجملالية من خالل دراسات وواثئق التخطيط والاسترشاف الاسرتاتيجي��
 
 

� قلميي احلوز وخريبكة  :اخملطط الاقلميي حول جتانس املرافق العمومية  منوذج اإ

لعقد يومني دراس يني عىل مس توى 2016 مت الانهتاء من ادلراسة بعد التوصل ابلتقرير الرتكييب. ومت التحضري خالل الأسدس الأول من س نة 

قلميني لتقدمي وتعممي خالصات ادلراسة بغية تبين النتاجئ من طرف الفاعلني احملليني وكذا تعممي ادلراسة عىل ابيق الأقالمي.   الإ
 

�برانمج التمنية اجملالية املس تدامة للأطلس الكبري والاطلس الصغري 

لربانمج  الرتايب الاسرتاتيجي وبرانمج التمنية اجملالية املس تدامة للأطلس الكبري وأأيضا عىل التقرير املهنجيمت  املصادقة عىل تقرير التشخيص 

 التمنية اجملالية املس تدامة للأطلس الصغري.
 

� مرشوع التمنية اجملالية املس تدامة لواحات اتفيالل 

متام املشاريع املنطلقة من 2016شلك  س نة  ، الس نة الهنائية لإجناز أأنشطة برانمج التمنية اجملالية املس تدامة لواحات اتفيالل  واليت مت خاللها اإ

جناز مجموعة من الأنشطة يف جمال التمنية املس تدامة كام هو مص 2016هجة وتمثني املنجزات السابقة من هجة أأخرى. وبذكل عرف  س نة  ادق اإ

 عليه يف برانمج العمل الس نوي.

�دراسة حول التضامن اجملايل: مياكنزيمات وأ ليات التفعيل 

 جي.مت  املصادقة عىل التقرير املهنجي يف اجامتع جلنة القيادة، وتوجد ادلراسة يف املرحةل الثانية املتعلقة ابلتشخيص الرتايب الاسرتاتي
 

 علومة الرتابيةرصد ادليناميات اجملالية وحتليلها ونرش امل��

�جناز وتفعيل بروتوكول مجلع وتمثني معطيات رصد ادليناميات اجملالية  اإ

طار تفعيل مقتض  جناز وتفعيل بروتوكول مجلع وتمثني معطيات رصد ادليناميات اجملالية، يف اإ يات معل  الوزارة عىل حتضري ادلراسة املتعلقة ابإ

 خارطة طريق للمرصد الوطين لدليناميات اجملالية،

� املواكبة التقنية لإجناز وتفعيل خارطة الطريق املتعلقة مبرصد ادليناميات اجملالية 

 مت  املصادقة عىل التقرير الفصيل الثالث لدلراسة اذلي يتضمن الأنشطة املرتبطة ابملواكبة التقنية لتفعيل برانمج املرصد.

�دراسة لإعداد تقرير حول ادليناميات والتفاواتت اجملالية 

عداد تقرير أأفقمت  املصادقة عل تقرير املرحةل الثانية يف   .»ادليناميات والتفاواتت اجملالية «تنقيح التقرير اخلاص ابملرحةل الثالثة املتعلقة ابإ
 

o�التمنية اجملالية:  
 

 دمع اجلهات يف وضع تصور للتمنية الرتابية املندجمة��
 

خنيفرة -مليون درمه(، بين مالل,71أ سفي )-مليون درمه(، مراكش1مكناس )-هجات فاس معل  الوزارة عىل حتويل مساهامهتا املالية للك من

 مليون درمه(، من أأجل اعداد التصاممي اجلهوية لإعداد الرتاب.1وادي اذلهب )-مليون درمه(، وادلاخةل1)

 تشجيع التخطيط الاسرتاتيجي الإقلميي��
 

قلمي تنغري". الإجراءات الأولية لإطالق من اختاذ  الوزارة عىل لمع قلميي: الربانمج املندمج للتمنية ابإ وذج اثن من "التخطيط الاسرتاتيجي الإ

قلمي تنغري. قلميي وعامةل اإ كام مت الانهتاء من صياغة  حيث مت التوقيع عىل اتفاقية رشاكة لإجناز هذه ادلراسة بني لك من الوزارة واجمللس الإ

قلمي تنغري. املقتضيات املرجعية املتعلقة هبذه ادلراسة ب   تشاور مع مصاحل اإ
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 لتمنية اجملاليةل بلورة مشاريع مندجمة ��
 

عداد  مت برانمج  150اختاذ الإجراءات الالزمة ملواصةل وترسيع تنفيذ أأهداف الاسرتاتيجية الوطنية للتمنية القروية، خاصة الانهتاء من مسلسل اإ

طار برامج الاستامثر السابقة )    (. 2016-2015و 2014-2012و 2012-2010، 2010-2009للتمنية اليت س بق التعاقد بشأأهنا يف اإ

برانمج للتمنية، قدم مكتب  50عىل التقرير املهنجي والقيام مبجموعة من الزايرات امليدانية لتقيمي عدد من املشاريع اليت هتم  بعد املصادقةو 

 ادلراسات النسخة الاوىل لتقرير املرحةل الثانية من ادلراسة.

لروابط احلرضية والقروية بتعاون مع مصاحل رئاسة احلكومة اإطالق احلوار اجملايل بني املغرب ومنىمة التعاون والتمنية الاقتصادية حول ا كام مت

قلمي اتوانت )هجة  . وقدومنىمة التعاون والتمنية الاقتصادية مت عقد اللقاء الأول من أأجل اإطالق حوار جمايل حول الروابط احلرضية والقروية ابإ

 فاس مكناس(. 
 

o�التعمري: 
 

 التغطية بواثئق التعمري ��

جناز خمططات توجيه الهتيئة العمرانية البالغ عددها معل  الوزارة عىل تتبع   خمططا: 24اإ

، وهيم لك من خمططات أأاكدير الكبري والناظور القانونيةيف املراحل الهنائية للمشاورات  توجدخمططات لتوجيه الهتيئة العمرانية  05�-

 الكبري وبين مالل الكبري ومكناس الكربى والقنيطرة الكربى؛

جنازها، ويتعلق الأمر بلك من التجمع احلرضي الرابط 14�- متارة وضواحهيا، الفضاء -سال-خمطط توجيه الهتيئة العمرانية يمت تتبع اإ

قلمي العرائش، العيون الكربى، امخليسات س يدي عالل -تيفل -املرتبويل ملراكش الكربى، أ سفي الكربى، فاس الكربى، ساحل اإ

فران البحراوي، طنجة الكربى، تطوان  بنسلامين؛  -أأزرو وبرش يد-الكبري، سهل كرت، واد غريس، ساحل اجلديدة، اإ

س ناد الصفقات املتعلقة هبا، ويتعلق الأمر بلك من ورزازات الكربى، براكن الكربى. ساحل  05�- خمططات توجيه الهتيئة العمرانية مت اإ

قلمي الصويرة وسطات الكربى؛ قلمي ادلريوش والرشيط الساحيل لإ  اإ

جناز�- فران اإ بنسلامين وأ سفي -أأزرو وبرش يد-الصور اجلوية خملططات توجيه الهتيئة العمرانية لفاس الكربى وطنجة الكربى وتطوان واإ

جناز الصور اجلوية وانتاج الصور العمودية  عطاء الانطالقة لدلراسة اخلاصة ابإ واجلديدة ومراكش والعيون والرحامنة والرابط واإ

قلمي ادلريوش وخريبكة الكربى وس يدي سلامينخملططات توجيه الهتيئة العمرا س يدي قامس وسطات الكربى وورززات -نية لساحل اإ

 ؛الكربى وبراكن الكربى وامخليسات

جناز �-  ؛تصممي هتيئة 547تتبع اإ

جناز �-  .خمطط تمنية التكتالت العمرانية القروية 345تتبع اإ

جياز عرض أأمهها فامي ييل:   وقد مكن  اجملهودات املبذوةل من حتقيق نتاجئ هممة ميكن ابإ

 ؛ارتفاع ملحوظ لعدد الواثئق التعمريية املصادق علهيا س نواي وتسجيل وترية تصاعدية هممة�-

عداد واثئق التعمري اخلاصة ابملدن الكربى واملتوسطة وتكل اليت تعرف ضغطا�-  .تقدم ملحوظ يف مسلسل اإ

ىل أأن النتاجئ احملصل علهيا مكن  من بلوغ أأكرث من   2012وثيقة مصادق علهيا خالل س نوات  596% )149هذا وجتدر الإشارة كذكل اإ

 وثيقة(.   400) 2016-2012( من العدد الإجاميل اذلي مت الالزتام به من طرف هذه الوزارة مبوجب الفرتة 2016و 2015و 2014و 2013و
 

 ط احلرضي املعمتدة والاسترشاف اجملايلمراجعة مناجه التخطي��

رساء تصور استرشايف للس ياسات احلرضية املتعني هنجها �- تتبع دراسة هتم مراجعة منىومة التخطيط الرتايب املعمتدة ببالدان الهدف مهنا اإ

عامل مبادئ املقاربة التشاورية والتعاقد وحتسني احلاكمة الرتابية و  تنويع مصادر متويل التعمري من خالل تغيري مقارابت التدخل واإ

 ؛وأ ليات الهتيئة العقارية

عداد واثئق التعمري وجتويد �- جناز ادلراسات احلرضية اليت من شأأهنا الإسهام يف بلورة مقرتحات معلياتية لتحسني مناجه اإ هناء اإ تتبع واإ

 مضاميهنا.
 



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

43� �
�

 التأأطري القانوين للقطاع��

  ؛ملتعلق بواثئق التعمريا تتبع مرشوع القانون�-

املتعلق بتحديد دوائر املراكز احملددة واملناطق احمليطة هبا واجملموعات العمرانية واملناطق تتبع مرشوع مرسوم قايض بتعديل املرسوم �-

 الزراعية واملناطق الغابوية؛

عداد مرشوع قانون هبذا الشأأن�- عداد دراسة تقيميية ومقارنة خملتلف التجارب ادلولية خبصوص الهتيئة العقارية واإ   ؛اإ

 مواكبة تزنيل املرسوم اذلي مت مبوجبه املصادقة عىل ضابط البناء العام احملدد لشلك ورشوط تسلمي الرخص؛�-

حداث الش باك الوحيد لرخص �- عداد الرتاب الوطين حول اإ اس تصدار القرار الوزاري املشرتك بني وزارة ادلاخلية ووزارة التعمري واإ

 ؛2014ن والسكىن التعمري عىل ضوء نتاجئ الاحصاء العام للساك

تتبع تنفيذ مقتضيات املرسوم القايض ابملوافقة عىل ضابط البناء العام احملدد لقواعد الوقاية من أأخطار احلريق والهلع يف البناايت �-

 واحملدث للجنة الوطنية للوقاية من أأخطار احلريق والهلع يف البناايت؛ 

لقواعد الأداء الطايق للمباين واحملدث للجنة الوطنية  ضابط البناء العام احملدد مواكبة تنفيذ مقتضيات املرسوم القايض ابملوافقة عىل�-

 للنجاعة الطاقية يف املباين من خالل تنىمي دورات تكوينية وحتسيس ية خملتلف الفاعلني وحتديد الإجراءات العملياتية لتنفيذه.

 دمع ومواكبة الاسرتاتيجيات والربامج القطاعية��

طار اسرتاتيجية "الس ياحة تتبع املشاريع الس ي�- طار خمطط بالدي للس ياحة 2020احية الكربى املدرجة يف اإ " والربامج املندرجة يف اإ

 ادلاخلية؛

   احلرضي؛ ابللوجستيكتتبع ومواكبة للأجرأأة الرتابية لالسرتاتيجية الوطنية لتمنية الأنشطة اللوجيستيكية وتكل املتعلقة �-

 املندجمة للهنوض حبقوق الأشخاص يف وضعية اعاقة ابملغرب؛تتبع ومواكبة الس ياسة العمومية �-

 تتبع ومواكبة برانمج التعاون مع البنك ادلويل خبصوص الولوجيات؛�-

 الوطنية للنقل؛ والاسرتاتيجيةالوطنية للسالمة الطرقية  الاسرتاتيجيةتتبع �-

 مواكبة الاسرتاتيجية الوطنية للتجارة والتوزيع.�-

 التعمري املس تدام ��

عطاء الانطالقة للعديد من ادلراسات املتعلقة ابلربانمج الوطين للتعمري املس تدام الرامية اإىل وضع أأسس التعمري والتمنية تتبع �- واإ

 ؛املس تدامة خملتلف اجملالت

عطاء الانطالقة دلراسات متعلقة ابلأحياء البيئية�-  .)الأحياء البيئية مبراكش وطنجة(  éco-quartiersاإ

 ت عىل مواهجة الأخطار والتكيف معهاتقوية قدرات اجملال��

عداد خرائط القابلية للتعمري لعاملت وأأقالمي الناظور وادلريوش، �- الإعالن عن طلبات العروض املتعلقة خبمس دراسات متعلقة ابإ

طار طلب املشاريع املعلن عنه من طرف وزارة ادلاخلية بشأأن-الفنيدق، طنجة-املضيق-شفشاون، تطوان الوقاية  أأصيةل واتزة، يف اإ

 ؛من الأخطار الطبيعية

عداد الرتاب الوطين واجملالس اجلهوية للجهات املعنية؛�- عداد اتفاقيات رشاكة بني وزارة التعمري واإ  اإ

جنازها خرباء منىمة التعاون والتمنية « حاكمة تدبري الأخطار الطبيعية ابملغرب»مواكبة ادلراسة الاسرتاتيجية حول �- اليت يتوىل اإ

 الاقتصادية؛

جناز ادلراسات اجليوتقنية ملدينة اتوانت وغفساي وتكل املتعلقة ابدلراسة اجليولوجية واجليوتقنية املتعلقة بتثبي  الاهنيارات تت �- بع اإ

 الأرضية ببوجيبار مبدينة احلس مية.
 

 اجملالت الرمقية��
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عداد خمططات للتحول الرمقي ملدن فاس ومراكش �-  وأأاكدير؛الإعالن عن طلبات العروض اخلاصة ابإ

تتبع ادلراسة املتعلقة ابلنىام املعلومايت اخلاص ابلتعمري )تتبع واثئق التعمري والاس تثناءات يف جمال التعمري والسكن غري القانوين �-

 والشاكايت(؛

 نرش واثئق التعمري املصادق علهيا عىل الانرتني  بشلك تفاعيل؛�-

عداد قاع�-  دة البياانت اخلاصة بنىام التدبري الالكرتوين للواثئق.ترتيب وترقمي وتنىمي أأرش يف مديرية التعمري واإ

 تشجيع الاستامثر وتبس يط املساطر وحتسني مناخ الأعامل ��
 

عىل تتبع ومواكبة تنفيذ مقتضيات املرسوم القايض ابملصادقة عىل ضابط البناء العام احملدد لشلك ورشوط 2016 معل  الوزارة خالل س نة 

ة مبوجب النصوص الترشيعية املتعلقة ابلتعمري والتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقس مي العقارات تسلمي الرخص والواثئق املقرر

عداد  2016 س نةومت خالل والنصوص الصادرة لتطبيقها.  حداث اكفة الش بابيك الوحيدة للتعمري احملددة ابلقرار املشرتك لوزير التعمري واإ اإ

 اخلصوص.الرتاب الوطين ووزير ادلاخلية هبذا 

عداد الرتاب الوطين ووزير ادلاخلية  حداث الش باك الوحيد لرخص التعمري عىل مس توى  القايضكام مت حتيني القرار املشرتك لوزير التعمري واإ ابإ

  .نسمة وكذا املقاطعات 50.000امجلاعات اليت يفوق عدد ساكهنا 

وقد مكن  اجملهودات املبذوةل يف هذا الباب من حتسني ترتيب بالدان وفق مؤرش "منح رخص البناء" املعمتد من طرف البنك ادلويل يف 

طار قياس مناخ الأعامل، حيث انتقل من الرتبة   .     2016س نة خالل  18 الرتبة اإىل2015 خالل س نة  29اإ

طار املشاريع املعروضة عىل أأنىار اللجنة الو زارية لالستامثرات. مرشوعا من املشار  30مت  دراسة ومصاحبة كام   يع املهيلكة املدرجة يف اإ

 التواصل والإعالم ��

عىل تنىمي يوم درايس حول فتح ومتويل مناطق جديدة للتعمري وتنىمي لقاء وطين حول رهاانت الفضاءات  2016 س نةالوزارة خالل معل  

  .التصور اخلاص مبراجعة وحتيني منىومة التخطيط الرتايب ابملغرباملرتبولية وتنىمي لقاء وطين حول 
 

o�الهندسة املعامرية: 
 

 تأأهيل ورد الاعتبار للرتاث املعامري��

طار تشاريك مع الواكلت احلرضية املعنية�-  ؛متابعة تغطية املدن العتيقة بتصاممي الهتيئة ورد الاعتبار يف اإ

عداد دراسة اجلدوى املتعلقة�- نشاء مركز التكوين يف جمال تقنيات البناء احمللية ابلريصاين الانهتاء من اإ  ؛ابإ

 ؛ملف طلب تقييد وتسجيل املباين واملأ ثر واملواقع التارخيية يف لحئة الرتاث الوطين 49املشاركة يف دراسة �-

 ؛تنىمي ادلورة الأوىل ملهرجان الهندسة املعامرية�-

حداث نواة ملتحف الهندسة املعامرية�-  ؛اإ

عداد ملفا�- جناز مؤلف جامع: "أأطلس املدن العتيقة"اإ طار اإ  ؛ت تعرف بلك مدينة عتيقة عىل حدة يف اإ

جناز جسل "املواقع واملشاهد الرمزية"�- عداد ملفات تعرف ابملواقع واملشاهد الرمزية ابملغرب بغية اإ  .اإ

 حتفزي البحث واجلودة املعامرية واحلرضية والارتقاء ابملناظر احلرضية ��

 ؛استشارة معامرية( 52ملف مباراة للهندسة املعامرية و 15املبارايت والاستشارات املعامرية )دراسة املشاركة يف جلن �-

عداد ادلراسة املتعلقة ابلبناء اذلايت وانعاكساته عىل املشهد احلرضي: املؤثرات واحللول البديةل�-  ؛الانهتاء من اإ

عداد دراسة حول معامر الساحل املتوسطي�-  ؛الانهتاء من اإ
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طار اتفاقيات مع الواكلت احلرضية متابعة�- عداد املواثيق املعامرية واملشهدية يف اإ  ؛اإ

 انطالق املشاورات مع الفرقاء املؤسساتيني لإعداد ضابطة البناء املتعلقة بصيانة املباين وامجلالية ورشوط الراحة العامة؛�-

عداد دليل معامري مرجعي لبناء املؤسسات السجنية برشاكة م�- عادة الادماجالانهتاء من اإ  .ع املندوبية العامة لإدارة السجون واإ

 دمع وتأأهيل العامرة ابلعامل القروي ��

عداد تصور جديد لربانمج املساعدة التقنية واملعامرية ابلعامل القروي�-   ؛اإ

طار للرشاكة والتعاون يف املوضوع مع جملس هجة فاس�-  ؛مكناس-ابرام اتفاقية اإ

طار هن قيد املشاو �- عداد اتفاقيات اإ  .اسفي-بين مالل وادلاخةل وادي اذلهب ومراكش-ماسة وخنيفرة-رات مع جمالس هجات سوساإ

 تتبع ومواكبة التكوين يف الهندسة املعامرية��

 ؛مهنا حصل  عىل املوافقة( 40ملفا،  96)مت  دراسة  متابعة تدبري ملفات معادةل الشهادات�-

 الوطنية للهندسة املعامرية بتطوان وانتقاء املهندس املعامري؛تنىمي مباراة الهندسة املعامرية لبناء مقر للمدرسة �-

عداد "اسرتاتيجية التكوين يف جمال الهندسة املعامرية يف أأفق �-  ."2030انطالقة ادلراسة املتعلقة ابإ
 

o�الأوراش القانونية:  
 

 نصوص مت نرشها ابجلريدة الرمسية ��

 التعمري والبناء؛تعلق مبراقبة وزجر اخملالفات يف ميدان امل القانون �-

حداث هيئة املهندسني املعامريني الوطنية 016.89يض بتغيري وتمتمي القانون رمق اقالالقانون �- -املتعلق مبزاوةل همنة الهندسة املعامرية واإ

 املستشار القانوين؛

عداد الرتاب الوطين ووزير ادلاخلية ينسخ ويعوض امللحق رمق �- ابلقرار املشرتك لوزير التعمري املرفق  1قرار مشرتك لوزير التعمري واإ

عداد الرتاب الوطين ووزير ادلاخلية حداث الش باك الوحيد لرخص التعمري عىل مس توى امجلاعات اليت يفوق عدد ساكهنا القايض  واإ ابإ

 وكذا املقاطعات؛ ةنسم 50.000

عداد الرتاب الوطين�- عداد الرتاب الوطين؛ بتحديد اختصاصات وتنىمي املصاحل الالممركزة قرار لوزير التعمري واإ  لوزارة التعمري واإ

عداد الرتا�- عداد الرتاب الوطين ووزير الاقتصاد واملالية بتغيري وتمتمي القرار املشرتك للوزير امللكف ابإ ب قرار مشرتك لوزير التعمري واإ

عاريف اخلدمات املقدمة من قبل بتحديد تاملتعلق الوطين والبيئة والتعمري والإساكن ووزير الاقتصاد واملالية واخلوصصة والس ياحة 

 .املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية

 اإجنازات أأخرى��

 ضابط العام للبناء؛لطبع كتيب يتعلق اب�-

 حتيني مصنف النصوص القانونية ذات الصةل مبيدان التعمري والبناء.�-
 

o�التواصل والتعاون والنىم املعلوماتية: 

 التواصل��

 ن، مه  ابلأساسون من قطاعات وزارية وهيئات منتخبة ومؤسسات معومية وهمنيومتدخلاللقاءات شارك فهيا  مجموعة منالوزارة   نىم

طار املشاركة يف ذوك 2016مواكبة عدة لقاءات واجامتعات واجناز ملخص لدلورة الأوىل ملهرجان الهندسة املعامرية  عداد وسائل التواصل يف اإ ا اإ

عداد ملخص ملشاركة الوزارة اب 22قية الإطار للأمم املتحدة بشأأن تغري املناخ )كوبمؤمتر الأطراف يف التفا فعاليات  .ؤمترمل( واإ
 



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

46� �
�

 التعاون والرشاكة��

عداد الرتاب الوطين التابعة لعدة بدلان اتعدة اتفاقيات تعاون مع وزار   عىلوقع  الوزارة   صديقة. اإ
 

o�التكوين: 

 املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية��

املدرسة عىل تنىمي مباراة مشرتكة لولوج املدارس الوطنية للهندسة املعامرية بلك من الرابط وفاس ومراكش وتطوان برمس املومس أأرشف  

قام  بتنىمي مجموعة من احملارضات والندوات لفائدة الطلبة الباحثني وتوقيع اتفاقية رشاكة بني املدرسة الوطنية  . كام2016/2017اجلامعي 

 .عامرية ابلرابط ومدرسة املهندسني بباريس وش بكة اجلامعات الأوروبية لتطوير الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقيةللهندسة امل

 الرشاكة والتعاون��

برام اتفاقية متعددة الأطراف للتعاون العلمي والأاكدميي مع جامعة محمد اخلامس ابلرابط ومعهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة �- اإ

رسة الوطنية العليا للمعادن ابلرابط واملعهد الوطين للهتيئة والتعمري واملدرسة احلسنية للأشغال العمومية واملدرسة ابلرابط واملد

 احملمدية للمهندسني؛

 ؛توقيع اتفاقية الرشاكة والتعاون مع املعهد الوطين للبحث الزراعي�-

عداد خمطط لتصنيف ورمقنة�- عداد قاعدة معطيات رمقية 80000صورة من أأصل  10000 اإ  .واإ

 املعهد الوطين للهتيئة والتعمري��

 جل تعزيز اجلانب التطبيقي يف التكوين؛أأ تنىمي عدة ورشات معل وتداريب ميدانية لفائدة طلبة املعهد من �-

 تنىمي وتأأطري مناقشة مشاريع البحوث؛�-

عداد كتاب للمعايري والضوابط الب �- نشاء وخلق دورة تكوينية أأاكدميية جديدة متعددة التخصصات ملدةالعمل عىل اإ  5 يداغوجية هبدف اإ

 س نوات؛ 

عادة تنىمي املعهد الوطين للهتيئة والتعمري مراجعة املرسوم �- عادة حتديداملتعلق ابإ  الأاكدميية اخليارات هبدف تكييفه مع ومضمونه أأهدافه واإ

 ؛املعهد يف اعامتدها بيرغ اجلديدة يف جمال التكوين الأاكدميي اليت

جل املسامهة يف تس يري وتتبع اجناز مرشوع البحث حول املدن أأ تفعيل اتفاقية بني املعهد واملركز الوطين للبحث العلمي والتقين من �-

 ؛املنجمية

 ؛التوقيع عىل اتفاقية اجناز دراسة حول: اخملاطر الطبيعية مبنطقة الريف�-

 ؛دراسة الهشاشة وطرق التأأقمل -اخملاطر ابلريف الأوسط تدبري التوقيع عىل اتفاقية اجناز دراسة حول:�-

ىل بداية القرن العرشين" �- مواصةل تنفيذ مرشوع البحث املتعلق "بديناميات الساكن واجملال يف املغرب الكبري من التارخي القدمي اإ

 بتعاون مع مجعية الرشيف الإدرييس ادلولية؛

شاكلية "�- جراءات تفعيل املبادرة الوطنية للتمنية البرشية يف مواصةل تنفيذ مرشوع البحث حول اإ التعبئة امجلاعية، احلركية امجلعوية واإ

طار رشاكة بني املعهد الوطين للهتيئة والتعمري واملرصد الوطين للتمنية البرشية بدمع من منىمة الأمم املتحدة  ؛الأحياء املنتقاة" يف اإ

 " بدمع من منىمة التعاون التقين الأملاين؛ CoMun-دن والبدلايتمواصةل تنفيذ مرشوع البحث املتعلق "بتعاون امل�-

 .العمل عىل ترس يخ وحتديد أأولوايت البحث ابملعهد وذكل خبلق واعامتد خمتربين وس تة فرق للبحث�-
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 ةالاجامتعيالتضامن واملرأأة والأرسة والتمنية  -6.1
 

 769,95 ما مجموعه وزارة التضامن واملرأأة والأرسة والتمنية الاجامتعيةمن طرف  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 88,69مليون درمه وهو ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

o�جمال التمنية الاجامتعية يف: 
 

عاقة برمس س نة بلغ  ما  2016الغالف املايل اخملصص حمليا دلمع مجعيات اجملمتع املدين العامةل يف جمالت التضامن واملرأأة والأرسة والطفوةل والإ

  درمه دلمع مشاريع امجلعيات املنجزة حمليا موزعة اكلتايل: 21.328.400 مبلغ درمه. خصص مهنا 65.137.000قدره 
 

 

 )ابدلرمه( املبلغ
 عدد

 املشاريع
 جمال ادلمع

 مراكز الاس امتع والتوجيه واملواكبة للنساء  29 550,00 493 6

عاقة 41 145,00 900 2 ذاكء الوعي يف جمال حقوق ذوي اإ  اإ

 المتكني الاقتصادي للنساء 25 414,95 705 2

 مراكز الوساطة الأرسية  14 600,00 622 2

 الاجامتعية للمس نني داخل الوسط الأرسيالتاكفل واملساعدة  27 420,00 439 2

 الرتبية الوادلية  33 822,00 112 2

 الإرشاد الأرسي  20 367,75 168 1

 الهنوض ابلأطفال يف وضعية الشارع  11 080,00 886

 اجملموع 200 399,70 328 21

 
 

 أأما فامي خيص تقوية قدرات امجلعيات، فقد قام  الوزارة برشاكة مع واكةل التمنية الاجامتعية  مبا ييل: 

 
 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 53,33 51.975.849,76 97.463.000,00 97.463.000,00  نفقات الموظفين

% 99,07 500.003.303,89 504.700.000,00 504.700.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 70,07 109.954.326,44 156.913.291,94 87.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 87,20 661.933.480,09 759.076.291,94 689.163.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 19,69 198.384,50 1.007.693,95 0,00  نفقات اإلستغالل

% 0,00 0,00 212.899,15 0,00  نفقات اإلستثمار

% 16,25 198.384,50 1.220.593,10 0,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 100,00 107.816.242,81 107.816.242,81 46.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 100,00 107.816.242,81 107.816.242,81 46.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 88,69 769.948.107,40 868.113.127,85 735.163.000,00 المجموع العام…………………

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان

1/2
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 الجملا العدد عدد املس تفيدين

 ادلورات التكوينية 42 1532

 حصص املواكبة 295 680

 تبادل الزايرات 20 332
 

 تدبري وتتبع برانمج الرشاكة مع امجلعيات، قام  الوزارة ب:من أأجل  جمال الرشاكة مع واكةل التمنية الاجامتعية يفو

 ؛امجلعيات تعبئة موارد مالية مشرتكة لمتويل مشاريع��

طار 76فريق معل ميداين من تكوين ��   ؛اإ

 ؛وضع نىام معلومايت لتدبري الربانمج��

 .مجعية 1192تنىمي مجموعة من الورشات التحسيس ية حرضها ممثلون عن أأكرث من ��
 

حداث جلنة مركزية لالإرشاف وجلنة تقنية. خيصأأما فامي   تفعيل معلية ادلمع املادي للأرامل احلاضنات لأطفال قارصين، مت اإ

قلميية )  .ممثل عن القطب الاجامتعي( 266جلنة/ 83وتقوم الوزارة بتأأمني كتابة ورئاسة اللجنة املركزية ادلامئة وكذا تأأمني الكتابة ادلامئة للجان الإ

أأرمةل،  59.254اجامتعا للجنة املركزية ادلامئة ومت الرشوع يف رصف ادلمع ل  66طلب وعقد  65.970الصدد التوصل ب  وقد مت يف هذا

 موزعة هجواي اكلتايل:
 

 اجلهة املتوصل هباالطلبات  عدد الطلبات املقبوةلعدد 

 سطات -ادلار البيضاء  10574 9494

 مكناس -فاس  8869 7893

 أ سفي -مراكش  8685 7909

 القنيطرة -سال  -الرابط  8194 7149

 الرشق 5992 5642

 احلس مية -تطوان  -طنجة  5928 5279

 خنيفرة -بين مالل  5698 5024

 ماسة -سوس  5526 5105

 اتفيالل  -درعة  4666 4198

 وادنون -لكممي  1044 939

 الساقية امحلراء -العيون  672 537

 وادي اذلهب -ادلاخةل  122 85

 اجملموع 65970 59254

 

طار تتبع تنفيذ املشاريع موضوع الرشاكة بني الوزارة وامجلعيات، مت:و  يف اإ

ىل  2008مرشوع مموةل خالل الفرتة من  908الإعالن عن نتاجئ افتحاص ��  ؛2011اإ

ىل  2012مرشوع مموةل برمس الفرتة من  670اإطالق معلية افتحاص ��  .2014اإ
 

o�جمال املرأأة يف: 
 

 اإرساء ال ليات املؤسساتية ��
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كرام  2016عرف  س نة  " مع القطاعات الرشيكة يف اخلطة، كام متزيت 2016-2012الاس مترار يف تفعيل جمالت اخلطة احلكومية للمساواة "اإ

عداد مجةل من مشاريع قوانني هامة  يفاء ابإ أأمهها مرشوع قانون حماربة أأيضا ابدلفع ابلزتامات الوزارة الترشيعية يف جمال املساواة من خالل الإ

تنىمي سلسةل من الأنشطة يف جمال مناهضة  2016 العنف ومرشوع القانون املتعلق هبيئة املناصفة وحماربة لك أأشاكل المتيزي. كام عرف  س نة

طارات تعاونية جديدة وممثرة يف جمال تعزيز برامج المتكني الاقتصادي للنساء وتطوير  ال ليات املؤسساتية املرتبطة العنف ضد النساء ووضع اإ

 برتس يخ والهنوض ابملساواة.
 

 اإرساء ال ليات املؤسساتية للمساواة��

كرام"، معل  الوزارة عىل: طار اإرشافها عىل تنس يق تتبع اخلطة احلكومية للمساواة "اإ  يف اإ

 ؛عقد الاجامتع الثالث للجنة الوزارية للمساواة، برئاسة الس يد رئيس احلكومة��

اخلامس للجنة التقنية لتتبع تنفيذ اخلطة احلكومية للمساواة، واذلي خصص لتقدمي احلصيةل الاجاملية للخطة عقد الاجامتع ��

 ؛2016وحتدايت تنفيذها، وكذا اقرتاح مجموعة من التوصيات هتم تقيمي اخلطة واس متراريهتا ملا بعد  2016-2012احلكومية 

لتتبع تنفيذ اخلطة احلكومية للمساواة يف جمال النوع الاجامتعي والتخطيط وكذا  ائدة أأعضاء اللجنة التقنيةفتنىمي دورات تكوينية ل��

كرام»تتبع الإجراءات املرتبطة بتزنيل اخلطة احلكومية للمساواة   ؛مشارك ومشاركة 41اس تفادة «: اإ

طار تزنيل اخلطة احلكومية للمساواة. وقد �� حداث جلنة لتتبع مشاريع الفاعلني غري احلكوميني، يف اإ مت تفويض تدبري متويل هذه اإ

 املشاريع لواكةل التمنية الاجامتعية مبوجب مقرر للس يدة الوزيرة.
 

طار تفعيل مليون درمه واملندرج يف برانمج الاحتاد الأورويب دلمع اخلطة   22ادلمع التقين اخلاص مبكون الفاعلني غري احلكوميني بقمية ويف اإ

 :2016احلكومية للمساواة، مت برمس س نة 

 تفعيل التدابري املسطرة يف خطة العمل انطالقا من احلاجيات احملددة لتقوية قدرات امجلعيات املنتقاة؛��

تفعيل برانمج تقوية القدرات ومواصةل مواكبة امجلعيات املس تفيدة من ادلمع حول الإدماج العرضاين للنوع الاجامتعي يف براجمها ��

  ؛والتفعيل والتتبع والتقيمي املبين عىل النوع الاجامتعي وأأنشطهتا، تقوية القدرات التقنية يف التخطيط

 تنىمي لقاءين لفائدة امجلعيات املس تفيدة حول:��

�؛حماربة الصور المنطية املبنية عىل النوع الاجامتعي 

�حقوق الإنسان وحقوق املرأأة واملساواة بني اجلنسني ومقاربة النوع الاجامتعي أأي عالقة؟ وأأي تقاطعات؟ 

 ؛بني خمتلف املتدخلني يف الربانمج  Plateforme collaborative» »العمل التفاعيل  تفعيل أأرضية��

 املواكبة واملرافقة من خالل الزايرات امليدانية.��
 

 صورة املرأأة يف الإعالم ��

جناز خارطة طريق وبرانمج معل  عداد التقرير الس نوي  2016مت تفعيل معل املرصد الوطين لصورة املرأأة يف الإعالم من خالل اإ والرشوع يف اإ

 للمرصد حول موضوع "صورة املرأأة يف الإشهار التلفزي" مع تعيني خبري لإجناز ادلليل املفاهميي حول صورة املرأأة يف الإعالم.

جلسة معل مع الس يدة وزيرة شؤون املرأأة  ،للمعرض ادلويل للكتاب والنرش 21اءات وطنية ودولية يف هذا اجملال )ادلورة كام مت تنىمي لق

طار برانمج دمع الاحتاد الأورويب،  احلوار بدوةل فلسطني الشقيقة والوفد املرافق لها، ورشة حول الصور المنطية لفائدة امجلعيات املدمعة يف اإ

قلميي املنىم  من طرف الاحتاد من أأجل املتوسط حول الصور المنطية(. الإ
 

 مناهضة العنف ضد النساء ��

  ؛ املصادقة عىل مرشوع القانون املتعلق هبيئة املناصفة وماكحفة لك أأشاكل المتيزي��
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عداد وتقدمي التقرير الس نوي للمرصد برمس س   2016تفعيل برانمج معل املرصد الوطين للعنف ضد النساء برمس ��  2015نة عرب اإ

 ؛ومشاركة أأعضاء املرصد يف لقاءات تواصلية وطنية ودولية

تنىمي النشاط املوازي حول موضوع: تعزيز تزنيل القوانني حملاربة العنف ضد النساء اذلي نىمته الوزارة عىل هامش فعاليات ��

 للجنة وضع املرأأة؛ 60ادلورة 

حداث ��  ؛2016ن طرف التعاون الوطين مبختلف الأقالمي برمس س نة مركزا للمساعدة الاجامتعية لالس امتع و التوجه م 15اإ

طار ادلمع التقين للخطة لإعادة صياغة دفرت التحمالت اخلاص �� جراء خربة يف اإ  املتعددة الوظائف اخلاصة ابلنساء؛  ابلفضاءاتاإ

وزارة الصحة، ادلرك املليك  تفعيل املنىومة املعلوماتية املؤسساتية حول العنف ضد النساء: الرشاكء )وزارة العدل واحلرايت،��

 ؛والأمن الوطين(

وتوزيع دليل اخلالاي املؤسساتية لس تقبال النساء املعنفات عىل مس توى احملامك واملستشفيات العمومية، ومراكز الرشطة  نرش��

من هجة، وتسهيل  وادلرك املليك، اذلي س ميكن من التعريف هبذه اخلالاي املوجودة عىل الصعيد الرتايب، واخلدمات اليت تقدهما

 ؛معلية التواصل بني الرشاكء املعنيني من هجة اثنية

ملعرض ادلويل للنرش : املشاركة يف فعاليات ا2016-2013مواصةل تفعيل الربانمج التحسييس بني القطاعي املندمج حملاربة العنف ��

)حول املرصدين: املرصد الوطين  تواصليني لقاءينبتنىمي وتنش يط رواق خاص ابلقطب الاجامتعي وتنىمي 2016 لس نة والكتاب 

 ؛للعنف ضد النساء، واملرصد الوطين لصورة املرأأة يف الإعالم(

طار اتفاقية التعاون القامئة بني وزارة الأرسة والتضامن  تعزيز مشاركة املرأأة يف الربملان واجملالس املنتخبة وبلورة الس ياسات يف�� اإ

 (:OCDE)“ ة التعاون والتمنية الاقتصاديةواملساواة والتمنية الاجامتعية ومنىم

� كراهات اليت تعرتض المتثيلية الس ياس ية للنساء عىل املس توى الوطين والرتايب، بتنىمي أأر عداد تقرير حول العوائق والإ بعة مت اإ

وامجلعيات رشوع وممثالت عن بعض التنىاميت النسائية ابلأحزاب، امل ، مع أأعضاء جلنة تتبع لقاءات لفريق خرباء املرشوع

 ؛املهمتة ابجملال الس يايس، واللجنة املوضوعاتية للمناصفة واملساواة ابلربملان

� تنىمي دورتني تكوينيتني لفائدة املرحشات احملمتالت لالنتخاابت الترشيعية والفاعالت الس ياس يات من الأحزاب الس ياس ية. مت

 حزاب. 22مشاركة عن  80وقد عرف  ادلورتني اس تفادة 
 

املدنية  والهيئاتتتوج س نواي جمهودات الأفراد  لفائدة ثالث مشاريع، واليت 2016متزي للمرأأة املغربية يف مارس  جائزةمنح ��

درمه  180.000واملؤسسات الوطنية يف الهنوض حبقوق املرأأة املغربية. وقد عرف  هاته الس نة الرفع من القمية املالية للجائزة من 

 ؛درمه 300.000اإىل 

عداد تقر ��  ؛للجنة وضع املرأأة املنعقدة بنيويورك حول "متكني املرأأة والتمنية املس تدامة" 60ير اململكة املغربية لدلورة اإ

عداد التقرير ادلوري اجلامع للتقريرين اخلامس والسادس لتفاقية ا�� أأة لمرضد التمييز ل اشكاأأ عل  جميع ء لقضااملسامهة يف اإ

CEDAW؛  

عداد التقرير الس نوي ال��  ؛لتتبع تنفيذ اخلطة احلكومية للمساواة 2016رابع تنس يق واإ

 ؛2016-2012« اكرام»عداد احلصيةل الاجاملية للخطة احلكومية للمساواة اإ ��

عداد الأجوبة عىل الاس ئةل الربملانية املتعلقة بقضااي املرأأة��  ؛تتبع اإ

منية املقاوةل النسائية يف الأوساط احلرضية ، حول ت AFEMتوقيع اتفاقية بني الوزارة ومجعية النساء رئيسات املقاولت ابملغرب ��

 .مليون درمه( 3)مسامهة الوزارة:  والش به حرضية والقروية عن طريق املرسعات واحلاضنات للمقاولت
 

o� جمال الأرسة والطفوةل والأشخاص املس ننييف: 
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 يف جمال حامية الطفوةل��
 

عداد الربانمج الوطين التنفيذي للس ياسة العمومية املندجمة�� ، وفق الأهداف الاسرتاتيجية 2020-2016محلاية الطفوةل  اإ

  :واملؤرشات من خالل

� عقد ورشات للربجمة والتخطيط حول الأهداف الاسرتاتيجية امخلسة للس ياسة العمومية املندجمة محلاية الطفوةل وتدقيق

 التدابري اخلاصة هبا؛

�ات املعنية حبامية الطفوةل، هبدف تدقيق التدابري عقد ورشات موضوعاتية حسب لك هدف اسرتاتيجي مع خمتلق القطاع

 .ومؤرشات التتبع اخلاصة بلك قطاع

حي  شارك يف هذه  ،تنىمي استشارات مع الأطفال لأخذ رأأهيم حول مضامني الربانمج الوطين التنفيذي للس ياسة العمومية��

طفل وطفةل، ميثلون مجيع فئات الأطفال مبا فهيم: أأطفال مؤسسات الرعاية الاجامتعية، الأطفال يف  643الاستشارة ما مجموعه 

عاقة؛  وضعية صعبة، الأطفال الربملانيني، الأطفال املمتدرسني ، الأطفال يف وضعية اإ

 حامية الطفوةل؛عقد لقاءات تشاورية مع امجلعيات العامةل يف جمال ��

عداد املسودة الأوىل للربانمج الوطين التنفيذي للس ياسة العمومية بصفة تشاركية��  ؛اإ

 تنىمي لقاء وطين لتقدمي الربانمج الوطين التنفيذي للس ياسة العمومية املندجمة محلاية الطفوةل   ابلصخريات؛��

امللكفة بتتبع تنفيذ الس ياسات واخملططات يف جمال الهنوض بأأوضاع اجامتع أأعضاء اللجنة التقنية املنبثقة عن اللجنة الوزارية ��

الطفوةل وحاميهتا، واليت تتكون من ممثيل القطاعات احلكومية أأعضاء اللجنة الوزارية، خبصوص الربانمج الوطين التنفيذي 

 ؛للس ياسة العمومية املندجمة محلاية الطفوةل

 وةل لإعادة متوقعها داخل منىومة اجلهاز الرتايب املندمج محلاية الطفوةل: وضع برانمج لإصالح ومواكبة وحدات حامية الطف��
 

� تشخيص وحدات حامية الطفوةل، مبدن طنجة، تطوان، وجدة، مكناس، س يدي قامس، بين مالل، ادلار البيضاء، الصويرة

 ؛وأأاكدير

�ىل مواكبة ودمع وحدات حام عداد اتفاقية رشاكة مع مؤسسة التعاون الوطين هتدف اإ ية الطفوةل وفق برانمج دحدد الأهداف اإ

( وحدات محلاية الطفوةل يتضمن: دمع التجهزي والتس يري للوحدات، تكوين 7والنتاجئ املتوخاة، وسيمت مبوجبه  تأأهيل س بع )

 املوارد البرشية العامةل ابلوحدات ودمع ومواكبة امجلعيات املتعاونة مع الوحدات املعنية.
 

عداد برانمج لتكوين الع�� املني الاجامتعيني مبؤسسات الرعاية الاجامتعية، يف جمال تعزيز أ ليات الإشعار واليقىة محلاية الأطفال اإ

طار رشاكة بني الوزارة واملرصد الوطين حلقوق الطفل؛  ضد العنف، يف اإ

لبيضاء احملمدية تنىمي دورات تكوينية لفائدة أأطر ومسؤويل مؤسسات الرعاية الاجامتعية عىل مس توى مدن اجلديدة، ادلار ا��

مجعية ومركز للرعاية  31من املسؤولني واملربني، ميثلون  56والرابط، حي  شارك يف هذه ادلورات التكوينية ما مجموعه 

 الاجامتعية؛

عداد دفاتر التحمالت اخلاصة ابمجلعيات العامةل يف جمال حامية الأطفال يف وضعية الشارع، املتعلقة بطلب دمع مشاريع امجلعيات �� اإ

 2016.برمس الس نة املالية 
 

 يف جمال الأشخاص املس نني��

جناز أأشغال الرتممي  62مواصةل تأأهيل مؤسسات الرعاية الاجامتعية للمس نني من خالل التأأهيل املادي ل�� مؤسسة من خالل اإ

حداث أأجنحة ومراقد، عرب:  والإصالح ودمع اإ



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

52� �
�

� طار رشاكة مع مجموعة جتهزي املراكز ابلأهجزة واملعدات الإلكرتونية وأ ليات املطبخ والتدفئة املرصودة يف التشخيص  وذكل يف اإ

 ؛أأكوا

�؛اإطالق طلب عروض لتوفري الأهجزة واملعدات الطبية املرصودة يف تشخيص مؤسسات الرعاية الاجامتعية للمس نني 

� قاعة للفحص؛ 20جتهزي 

� للرتويض خاصة ابلأشخاص املس نني؛ قاعة 24جتهزي 

� مركزا. 12توفري جتهزيات طبية وأأرسة خاصة ابلأشخاص املس نني غري القادرين عىل احلركة لفائدة 

يوم  12مكوان ومواكبا اتبع للقطب الاجامتعي س يعملون عىل مواكبة مراكز املس نني عىل املدى املتوسط والبعيد حوايل  50تكوين ��

عد  ؛اد املشاريع، التواصل، هندسة التكوينتكويين يف جمالت اإ

عداد ادللئل التكوينية الرضورية��  ؛اإ

طار  80تكوين �� من الأطباء واملهنيني الصحيني العاملني أأو املتعاملني مع مراكز املس نني ، يف جمال طب الش يخوخة، وذكل يف اإ

 ؛لطب الش يخوخةرشاكة بني وزارة التضامن واملرأأة والأرسة والتمنية الاجامتعية ومجعية أأمل 

 ؛عقد اجامتع لختيار متثيلية امجلعيات يف جلنة الإرشاف اخلاصة ابملرصد الوطين لأوضاع املس نني��

تنصيب جلنة الإرشاف اخلاصة ابملرصد الوطين للأشخاص املس نني من طرف الس يدة وزيرة التضامن والأرسة واملرأأة والتمنية ��

 ؛الاجامتعية

 ؛النىام الأسايس والنىام ادلاخيل وامليثاق الأخاليق: للمرصد املصادقة عىل الأوراق التنىميية��

 ؛وضع الإجراءات التنىميية: جتهزي املقر، تعيني الكتابة ادلامئة  للمرصد��

 ؛2017-2016املصادقة عىل خطة معل املرصد اليت أأعدهتا جلنة الإرشاف برمس س نة ��

جناز دراسة حول أأوضاع الأشخاص املس نني يف التوقيع عىل اتفاقية خاصة بني الوزارة واملرصد الوطين �� للتمنية البرشية، هبدف اإ

 املغرب.
 

 الأرسةيف جمال ��

عداد دفرت حتمالت  لتأأطري الرشاكة مع امجلعيات يف جمال الوساطة الارسية��    ؛اإ

حداث ومواكبة  �� طار الرشاكة مع امجلعيات 35دمع اإ  ؛مركزا للوساطة الأرسية يف اإ

 لفائدة الوسطاء الأرسيني العاملني مبراكز الوساطة الأرسية بتعاون مع منىمة الإسكوا؛تنىمي دورة تكوينية ��

تنىمي لقاءات هجوية بتعاون مع مجعيات اجملمتع املدين ووزارة العدل واحلرايت للتشجيع عىل اللجوء للوساطة) مراكش، طنجة، ��

 ؛العرائش، فاس والرابط(

 .للمعرض ادلويل للنرش والكتاب 22دايت العرص وذكل عىل هامش فعاليات ادلورة تنىمي ندوة  وطنية حول موضوع الأرسة وحت��
 

o� جمال الإدماج الاجامتعي للأشخاص املعاقنييف: 

 عقد جلسات معل مع خمتلف القطاعات احلكومية؛��

 تنىمي ورشة تنس يقية مع أأعضاء اللجنة التقنية؛��

عاقة؛عقد جلسة تشاورية مع الش باكت والتحالفات العامةل يف ��  جمال الإ

عداد وثيقة خمطط العمل احلكويم مع تقيمي مايل خملتلف املشاريع والأنشطة؛��  اإ

 ؛عرض مرشوع اخملطط عىل انىار اللجنة التقنية��
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دراج بعد النوع الاجامتعي يف خمتلف املشاريع املربجمة يف اخملطط الوطين��  ؛اإ

رساء اشغال الولوجيات مبدينة مراكش��  ؛اإ

ذاعية، لفتات �� عاقة، وتتضمن وصةل تلفزية ووصةل اإ نتاج وسائط للحمةل التحسيس ية مبناس بة اليوم العاملي للأشخاص يف وضعية اإ اإ

 حرضية وملصقات ومطوايت؛

عاقة؛ 18مصادقة جلنة التقييس املتعلقة للولوجيات عىل ��  معيارا وطنيا خاص بولوجيات الأشخاص يف وضعية اإ

طار تفعيل خدمات صن�� عاقة، مت حتيني دلئل املساطر ودفاتر يف اإ دوق دمع الامتسك الاجامتعي لفائدة الأشخاص يف وضعية اإ

 :دلمع الاس تفادة من اخلدمات التالية2016  س نةمليون درمه برمس  111التحمالت كام مت ختصيص 

�عاقة عاقة )طفل وطفةل يف و  6000متويل دمع متدرس  من خالل حتسني ظروف متدرس الأطفال يف وضعية اإ  55ضعية اإ

 ؛مليون درمه(

� مرشوعا مدر لدلخل لفائدة الأشخاص  400تشجيع الاندماج املهين والأنشطة املدرة لدلخل؛ وذكل من أأجل متويل حوايل

عاقة برمس س نة   ؛مليون درهام( 10) 2016يف وضعية اإ

�؛ درمه(نييمال 6املعينات التقنية )وحدة من  6000توزيع  من خالل اقتناء الأهجزة اخلاصة واملساعدات التقنية الأخرى 

�حداث  ،املسامهة يف وضع وتس يري مراكز الاس تقبال مركزا لتوجيه ومساعدة الأشخاص يف وضعية  40حيث مت  برجمة اإ

قلميي ) عاقة عىل املس توى الإ  ؛مليون درهام( 40اإ

� عاقة 25ختصيص  ؛مليون درمه لتجهزي ودمع تس يري املراكز العامةل يف جمال الإ

�وحدة من املعينات التقنية والأهجزة التعويضية؛ 2575 توزيع 

� كريس متحرك لفائدة الأشخاص يف وضعية اعاقة؛ 5300اقتناء 

� ؛2016كريس متحرك برمس  2500برجمة طلب عروض اإضايف لقتناء 

� ؛2016هجاز تعوييض برمس  260برجمة طلب عروض لقتناء 

� عاقة برمس طفل وطفةل يف وض  6000التحضري لمتويل دمع متدرس  ؛2016عية اإ

� عاقة مبلغ اجاميل  197متويل  مليون درمه؛ 9,94مرشوعا مدرا لدلخل لفائدة الأشخاص يف وضعية اإ

�عاقة برشاكة مع مجعيات اجملمتع املدين  .املسامهة يف جتهزي وتس يري مراكز الاس تقبال لفائدة الأشخاص يف وضعية اإ
 

عداد وتسلمي �� عاقة للأشخا 530اإ ثبات الإ ص الراغبني يف اجتياز مبارايت التوظيف يف املناصب العمومية يف خمتلف شهادة اإ

  القطاعات احلكومية واملؤسسات العمومية؛

عداد وتسلمي �� عاقة، من أأجل الاس تفادة من التعويضات العائلية أأو التغطية الصحية أأو الإعفاء من التدريس أأو  2030اإ شهادة لالإ

عاقة؛غريها من حقوق الأولوية لفائدة   الأشخاص يف وضعية اإ

عاقة من رمس الاس ترياد الأدىن عىل الس يارات املعدة خصيصا لس تعامهلم الشخيص واحملدد يف نس بة  20متكني �� خشصا يف وضعية اإ

 ؛2,5%

عاقة، ��  تقدمي وطبع البحث الوطين الثاين حول الإ

عاقة؛طبع وثيقة الس ياسة العمومية املندجمة للهنوض حبقوق الأشخاص يف وضعية ��  اإ

 حتيني دليل املساطر والإجراءات اخلاصة ابلس تفادة من خدمات صندوق دمع الامتسك الاجامتعي؛��

عاقة؛احتيني وطبع دليل مؤسسات الرعاية الاجامتعية الع��  مةل يف جمال الإ

عاقة�� عداد وطبع املؤرشات الوطنية لإعامل التفاقية ادلولية حلقوق الأشخاص يف وضعية اإ  .اإ
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 والريــاضـــــة الشـبـاب7.1- 

مليون درمه وهو ما ميثل  2.885,71ما مجموعه  من طرف وزارة الش باب والرايضة 2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 74,05نس بة   املوضوعة رهن اإ

 فامي ييل: 2016لس نة  والرايضة حصيةل وزارة الش باب تمتثل

o�املركز الرتفهييي والراييض املصباحيات: 
 

عىل مرافق وجتهزيات ش بابية ورايضية  املنشأأة هذه تتوفرو  2016. نونرب17  يفتدشني املركز الرتفهييي والراييض املصباحيات مبدينة احملمدية  مت

 : من قبيل ذات جودة عالية

 ؛الكرة الطائرة...( ،كرة السةل ،كرة القدم ،)كرة املرضب مالعب رايضية��

 ؛مس بح��

 ؛مرسح ابلهواء الطلق��

 ؛مركز الاس تقبال��

 .مطعم��
 

o� 2016الرابط عامصة الش باب العريب لس نة: 

هذه   واصلوتهذا،  حت  شعار "من أأجل ش باب متعايش ومبدع". "2016مت افتتاح فعاليات "الرابط عامصة الش باب العريب لس نة 

 عدد من البدلان العربية.شابة وشاب ينمتون ل 250مبشاركة  ،لملتق  العريب للفنانني التشكيليني الش بابمدينة تطوان ل  ناحتضالفعاليات اب
 

o� 2016الربانمج الوطين للتخيمي "عطةل للجميع صيف": 
 

الربانمج الوطين للتخيمي عطةل  ،ة الوطنية للتخيميوزارة الش باب والرايضة برشاكة مع اجلامع  نىم ،حت  الرعاية السامية لصاحب اجلالةل 

 .حت  شعار "اخملمي فضاء للتعايش والرتبية البيئية" 2016للجميع صيف 

o� 2016تدعمي البنيات التحتية الرايضية والش بابية برمس س نة: 
 

 ومس بح نصف أأومليب قاعات مغطاة 3مه اصدار ثالثني قرار فتح خاص ابملؤسسات الرايضية والش بابية التابعة للقطاع  ،2016عرف  س نة 

 .وانداي نسواي للتكوين والتأأهيل املهين ومركزا رايض للأطفال5 و لالس تقبال ومركزا دارا للش باب12 و مراكز سوس يو رايضية للقرب6 و

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 98,76 454.904.100,40 460.596.000,00 460.596.000,00  نفقات الموظفين

% 89,80 193.252.995,44 215.211.233,24 191.000.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 84,37 1.341.809.297,65 1.590.322.194,86 1.300.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 87,81 1.989.966.393,49 2.266.129.428,10 1.951.596.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 76,26 66.748.199,74 87.528.890,37 43.800.000,00  نفقات اإلستغالل

% 2,22 225.600,00 10.178.900,60 0,00  نفقات اإلستثمار

% 68,54 66.973.799,74 97.707.790,97 43.800.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 54,05 828.769.241,83 1.533.329.849,96 800.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 54,05 828.769.241,83 1.533.329.849,96 800.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 74,05 2.885.709.435,06 3.897.167.069,03 2.795.396.000,00 المجموع العام…………………

(��������)
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االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 
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 ةالاجامتعيوالشؤون التشغيل  -8.1

مليون درمه وهو  546,27من طرف وزارة التشغيل والشؤون الاجامتعية ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 59,16ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

 للقيام ابلعمليات التالية: 2016برمس س نة  التشغيلمت رصد الاعامتدات اخملصصة لقطاع 

� :نعاش التشغيل والكفاءات  ؛الاعامتداتمن هذه  %3,30 درهام، أأي 2.000.000املسامهة يف جتهزي الواكةل الوطنية لإ

�  من   66,00%درهام أأي بنس بة 40.000.000 املفتوحة الاعامتداتاملسامهة لفائدة صندوق الهنوض بتشغيل الش باب: بلغ

 ؛الاعامتداتهذه 

�:؛الاعامتداتمن هذه   3,30%درهام أأي بنس بة2.000.000املسامهة يف برانمج حماربة تشغيل الأطفال 

�؛درهام 300.000 دمع امجلعيات العامةل يف جمال حتسني ظروف معل الفئات الهشة 

�؛درهام 1.000.000 دمع امجلعيات العامةل يف جمال حتسني ظروف معل املرأأة  

� من هذه  4,95% بنس بة أأي درهام،  3.000.000  اخملصص للتكوين والتدريب لفائدة املنىامت النقابية املهنية:ادلمع

 ؛الاعامتدات

�؛الباب هبذااملفتوحة  الاعامتداتمن  7,09% بنس بة درهام 4.300.000 اخملصصة لنفقات جتهزي املصاحل اخلارجية الاعامتدات 

�درهام. 8.000.000 اخملصصة لنفقات جتهزي الإدارة واملرافق التابعة لها من مصاحل مركزية الاعامتدات 

ىل برجمة اعامتدات الاستامثر والتس يري عىل املستـوىو رسـاء مبدأأ الالمتركز، معد القطاع اإ طار اإ اجلهـوي، وذكل عن طريق رصـد مبلغ  يف اإ

 :ويبني اجلدول اسفهل املبالغ املفوضة للمصاحل املركزية و اخلارجية.للتشغيلدرهام للمديرايت اجلهوية والاقلميية  14.462.600

�

�

�

�

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 97,54 175.946.918,96 180.381.000,00 180.381.000,00  نفقات الموظفين

% 95,21 274.956.579,18 288.798.416,00 286.950.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 71,05 55.366.371,17 77.928.531,04 60.600.000,00  نفقات اإلستثمار

% 92,54 506.269.869,31 547.107.947,04 527.931.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% --- 0,00 0,00 200.000,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% --- 0,00 0,00 200.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 10,63 40.000.000,00 376.341.643,00 165.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 10,63 40.000.000,00 376.341.643,00 165.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 59,16 546.269.869,31 923.449.590,04 693.131.000,00 المجموع العام…………………



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

56� �
�

 الالزتامنس بة  املبلغ املفوض ابدلرمه املديرايت

 املصاحل املركزية

 %96 3.628.300,00 مديرية املوارد البرشية و املزيانية والشؤون العامة

 %100 224.280,00 تش ية العامةف امل 

 %73 857.960,00 التشغيلمديرية 

 %88,19 5.337.744,00 مديرية الشغل

 %100 218.520,00 للعامل الاجامتعيةمديرية امحلاية 

 %64,77 4.080.820,00  املرصد الوطين للشغل  مديرية

 %92,10 3.803.152,00 مديرية التعاون ادلويل و الرشاكة

 - 18.150.776,00 املصاحل املركزية مجموع

 - 17.380.767,91 املصاحل اخلارجية

 - 35.531.543,91 اإجاميل املبلغ املفوض ابدلرمه

 

 : درهام موزعة كام ييل285.090.000 بلغ مجموع الإعاانت واملساهامت اليت حتملهتا مزيانية القطاع  كام

 املبلغ امللزتم به املفتوح املبلغ الإعاانت و املساهامت
 املبلغ املؤدى

 

 

 

 التس يري

عانة لفائدة الإعامل   500.000 500.000 500.000 للموظفني الاجامتعيةاإ

املسامهة يف نفقات تس يري الواكةل الوطنية 

 للتشغيل
217.000.000 211.847.100 211.847.100 

 5.182.669,02 5.182.669,02 5.200.000 مساهامت واشرتااكت يف املنىامت ادلولية

واملصاريف التعويضات عن حوادث الشغل 

 املرتبطة هبا لفائدة أأعوان ادلوةل
14.090.000 9.565.453,50 9.565.453,50 

 227.095.222,52 227.095.222,52 236.790.000 ابدلرمه اجملموع

 

 

 

 

 الاستامثر

 1.000.000 2.000.000 2.000.000 برانمج حماربة تشغيل الأطفال

 3.000.000 3.000.000 3.000.000 مسامهة لفائدة املنىامت النقابية

جتهزي الواكةل الوطنية  املسامهة يف نفقات

 للتشغيل
2.000.000 2.000.000 2.000.000 

 40.000.000 40.000.000 40.000.000 دفع لفائدة صندوق الهنوض بتشغيل الش باب

دمع امجلعيات العامةل يف جمال حتسني ظروف 

 معل الفئات الهشة
300.000 300.000 150.000 



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

57� �
�

 املبلغ امللزتم به املفتوح املبلغ الإعاانت و املساهامت
 املبلغ املؤدى

دمع امجلعيات العامةل يف جمال حتسني ظروف 

 معل املرأأة
1.000.000 1.000.000 500.000 

 46.650.000 48.300.000 48.300.000 ابدلرمه اجملموع

 273.745.222,52 275.395.222,52 285.090.000 ابدلرمه اجملموع
 

 التايل:موزعة حسب اجلدول  درهام،  6.414.183,20مبلغ التعويضات  بلغ كام
 

 

نعاش التشغيل و الكفاءات يف اطاروخبصوص  ، يبني اجلدول أأسفهل  برانمج الهنوض بتشغيل الش باب الاعاانت املمنوحة للواكةل الوطنية لإ

 مبالغ هذه الإعاانت:

 املبلغ الاعانة

نعاش التشغيل و الكفاءات  40.000.000,00 الاعاانت املمنوحة للواكةل الوطنية لإ

 40.000.000,00 اجملموع

 

 

 

 

 

 املبلغ امللزتم به املبلغ املفتوح ابدلرمه النفقة

قامة داخل اململكة للمصاحل املركزية  تعويضات التنقل وتغيري الإ
5 200 000,00 5 192 030,00 

قامة داخل اململكة للمصاحل اخلارجية  تعويضات التنقل وتغيري الإ

 392.192,20 000,00 400 التعويضات الكيلومرتية

 200,00 484 000,00 600 التعويضات عن املهام ابخلارج

 241.511,00 000,00 500 مصاريف نقل املوظفني ابخلارج

 500,00 000,00 5 تعويضات عن الصندوق

 750,00 103 000,00 104 تعويض جزايف عن اس تعامل الس يارة الشخصية حلاجات املصلحة

 183,20 414 6 6.809.000,00 اجملموع
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 ةـيـــ الم ــؤون الإسـاف والشــالأوق9.1- 

مليون درمه  4.196,01من طرف وزارة الأوقاف والشؤون الإسالمية ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع  71,91وهو ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ
 

 حول احملاور التالية: 2016متحورت منجزات وزارة الأوقاف والشؤون الإسالمية خالل س نة 

o�مديرية املساجد: 

 برانمج بناء املساجد ��

 ؛درمه  198,08 894 4بناء مسجد بين عامرت ابحلس مية مببلغ��

 ؛درمه 391,76 727 6مببلغ  بناء مسجد ابمجلاعة القروية بين بوش يب ��

 ؛درمه  667,36 783 14بناء مسجد ابلعرائش القرص الكبري��

 ؛درمه 943,20 455 4بناء مسجد كبري حبي املطار ابلناظور مببلغ ��

يسان مببلغ ��  ؛درمه 038,01 489 7بناء مسجد تيشوت اإ

 ؛درمه  747,39 775 9العيايدة مببلغبناء مسجد س يدي عبد هللا جبامعة ��

 ؛درمه  382,44 888 6بناء مسجد مبركز دمنات أأزيالل مببلغ��

 ؛درمه  122,68 223 4بناء مسجد  ومرافقه حبي املسرية السامرة مببلغ��

ضايف لبناء مسجد مرس  الزتام��  ؛درمه 678782,84مببلغ  2اإ

ضايف لبناء مسجد صدينا بتطوان مببلغ  الزتام��  ؛درمه 929,44 530اإ

 ؛درمه 988,80 114ملحق بناء مسجد  الريياحني بتامس نا مببلغ ��

ضايف لبناء مسجد بسال الزتام��  ؛درمه  066,31 059 1اجلديدة مببلغ اإ

 درمه. 435,50 117ملحق بناء مسجد املسويل ابلرابط مببلغ ��

 برانمج احملافىة عىل املساجد الأثرية ��

 ؛درمه 429,36 484 14ترممي مسجد الأندلس بفاس مببلغ ��

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 109,02 524.092.139,33 480.716.000,00 480.716.000,00  نفقات الموظفين

% 98,89 2.696.251.566,57 2.726.474.850,00 2.416.000.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 37,01 960.735.032,49 2.595.752.141,45 961.235.000,00  نفقات اإلستثمار

% 72,05 4.181.078.738,39 5.802.942.991,45 3.857.951.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 46,84 14.931.912,60 31.877.025,42 20.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% 46,84 14.931.912,60 31.877.025,42 20.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 71,91 4.196.010.650,99 5.834.820.016,87 3.877.951.000,00 المجموع العام…………………
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 ؛درمه 649,6 347 3مببلغ  ترممي مسجد عني ادريس ومرافقه بتوانت��

 ؛درمه 675,52 145 10ترممي مسجد الأردن و مرافقه مبكناس مببلغ ��

 ؛درمه 965,40 616 3ترممي مسجد القنارية الكبري ومرافقه مبراكش مببلغ ��

 درمه.  900,52 372 3ترممي مسجد س يدي مسعود ومرافقه مبراكش مببلغ ��
 

 الربانمج الوطين لتأأهيل املساجد املترضرة��

 ؛درمه 138,00 119 2 مسجد حيدرة ومسجد أأزل ومسجد مف العليق ابملضيق مببلغ:مساجد 3اإصالح ��

بعامةل  مسجد عني اللني مسجد سوارة بومجيل الهبطية مسجد الكوف الفويق مسجد ادلحارش مسجد أأفراسو :مساجد 5اإصالح ��

 ؛درمه 916,65 338 4 املضيق مببلغ

 ؛درمه 573,56 636 4 اإصالح مسجد طارق ابن زايد بطنجة مببلغ��

 درمه 616,00 692 اإصالح مسجدي القصارين و برواكة واد خلوط ببليونش مببلغ��

عادة بناء مسجد أأولد عبد هللا موىس جبامعة ابين لن ��  ؛درمه 270.80 413 3مببلغ  اإ

عادة بناء مسج��  ؛درمه 362,18 071 7مببلغ  د الكبري مبريرتاإ

عادة بناء مسجد أأي  عبد هللا ابمجلاعة احلرضية حامم بدائرة مريرت مببلغ��  ؛درمه  644.48 179 3اإ

عادة بناء مسجد مبركز أأنيف ومرافقه  بتنغري��  ؛درمه  656.00 166 6مببلغ اإ

عادة بناء مسجد أأولد عيىس ابمجلاعة القروية حد بوموىس��  درمه.980.12 039 4 مببلغ  اإ

ملديرية التجهزيات العامة بوزارة  الالزتاممن اعامتدات الأداء و 549,69 338 83اعامتد مايل قدره  2016 كام فوض  الوزارة برمس س نة

 :والنقل واللوجستيك من أأجل تأأهيل مجموعة مساجد ويتعلق الأمر ابملشاريع التالية التجهزي

�عادة البناء  :معلية اإ

عادة بناء مسجد اجملموةل مببلغ��  ؛درمه  872,88 846 3اإ

ساكن مببلغ�� عادة بناء مسجد اإ  ؛درمه 000,00 000 2 اإ

عادة بناء مسجد العتيق بلكممي مببلغ��  ؛درمه  000,00 000 4اإ

عادة بناء مسجد أأبو ادلرداء العكيوي مببلغ��  ؛درمه  360,00 027 3اإ

عادة بناء مسجد رايض �� ميسوان مببلغ 2اإ  ؛درمه  871,20 673 2ابإ

عادة بناء مسجد اتنس يف  مببلغ��  ؛درمه  830,37 312 3اإ

كرض مببلغ�� عادة بناء مسجد أأاكدير اإ  ؛درمه 000,00 630 3 اإ

عادة بناء مسجد أأب ادلردار العكيوي أ ي  ملول مببلغ��  ؛درمه  360,00 027 3اإ

عادة بناء مسجد البعابشة أأولد منصور جبامعة النويرات س يدي قامس مب ��  ؛درمه  800,00 299 8بلغاإ

عادة بناء مسجد اتزيل  بشفشاون مببلغ��  ؛درمه  613,52 450 4اإ

عادة بناء مسجد خمفامن بدائرة أأسايك بتارودان  مببلغ��  ؛درمه  653,93 487 3اإ

عادة بناء مسجد تكواين  بدائرة أأسايس بتارودان  مببلغ��  ؛درمه  808,10 737 4اإ

عادة بناء مسجد الرحبة القدمية بتارودان  مببلغ ��  ؛درمه 125,28 131 4اإ

قلمي اتوانت مببلغ�� عادة بناء مسجد الكهف ابمجلاعة القروية عني مديونة ابإ  ؛درمه  000,00 500 1اإ
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عادة بناء مسجد العتيق ابن مس يك مببلغ��  ؛درمه  000,00 000 6اإ

عادة بناء مسجد اجملموةل مببلغ��  درمه.  835,48 570 3اإ
 

�معلية الإصالح والتدعمي: 

 ؛درمه 400,00 68اإصالح مسجد س يدي محمد مببلغ ��

  ؛درمه 908,00 113 اإصالح رضحي مولي  بوش ىت مببلغ ��

   ؛درمه 674,00 25 اإصالح زاوية بين توزين مببلغ��

 ؛درمه 500,00 485 اإصالح مسجد أأولكي  مببلغ ��

  ؛درمه 000,00 274  اإصالح مسجد س يدي حمند أأوشن مببلغ��

 ؛درمه 800,00 128 اإصالح مسجد احملس نني يح الرشاد مببلغ��

  ؛درمه700,00 410 اإصالح مسجد العريب عني حرودة مببلغ ��

 ؛درمه800,00 206 اإصالح مسجد عبابو مببلغ ��

  ؛درمه 090,00 197اإصالح مسجد املسرية مببلغ��

نزاكن مببلغ��  ؛درمه 819,00 538 اإصالح مسجد أأفوليك ابإ

  ؛درمه 500,00 485 أألكيتا دار امحلراء صفرو مببلغاإصالح مسجد ��

  ؛درمه 090,00 197 اإصالح مسجد املسرية مببلغ��

 ؛درمه400,00 049 1 اإصالح مسجد الغرابة ابدلريوش مببلغ ��

 ؛درمه 800,00 826 اإصالح مسجد ولد عبد هللا أأجماوو مببلغ��

 ؛درمه 674,00 25 اإصالح مسجد زاوية ابين توزين مببلغ��

 ؛درمه000,00 96 اإصالح مسجد امللياكت  مرس مببلغ ��

 ؛درمه 400,00 68 اإصالح مسجد الأمري س يدي محمد مببلغ��

  ؛درمه082,76 454 اإصالح مسجد مرشان طنجة مببلغ ��

  ؛درمه800,00 128 اإصالح مسجد احملس نني يح الرشاد مببلغ ��

 ؛درمه200,00 876 1 اإصالح مسجد الغرابة و ولد عبد هللا أأجمو مببلغ ��

عادة تأأهيل مسجد املسويل مببلغ��   ؛درمه 435,50 117 اإصالح مسجد اإ

  ؛درمه 500,00 485 اإصالح مسجد تأأهيل مسجد أأولكي  مببلغ��

  ؛درمه 749,00 160 اإصالح مسجد عرصة الزيتون مببلغ��

 درمه. 278,00 172 طنجة مببلغ 2اإصالح مسجد املرس��
    

 ابملس تلزمات والعناية هبابرانمج تفريش وجتهزي املساجد ومدها ��
 

عادة مه  معلية  جاملية قدرها  الصناعية مبساحة ابلزرايب فرش  مجموعة مساجد وجتهزي تفريش اإ وأأمدت ابلتجهزيات  مرت مربع 000.00 489اإ

 .  2016درمه خالل س نة 097,09 680 58 الرضورية بتلكفة انهزت

o�مديرية التعلمي العتيق وحمو الأمية: 
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جنازات هممة يف جمال بناء وجتهزي  45.07ما يناهز  2016الالزتامات املالية لس نة بلغ جحم  مليون درمه ومكن  هذه الاستامثرات من حتقيق اإ

 . كام هو مبني يف اجلدول التايل:مؤسسات التعلمي العتيق
 

 التلكفة ابدلرمه املشاريع عدد نوع النفقة

 246.19 723 24 03 2015تدعمي مشاريع البناء امللزتم هبا برمس س نة 

 956.34 253 1 02 ادلراسات املعامرية 

 540.00 168 01 ادلراسات التقنية 

 640.00 152 01 املراقبة التقنية 

 342.01 4387 03 البناء 

 295.74 587 3 03 الالإصالح

 125.06 686 1 30 التجهزي

 145.12 726 8 08 لأشغال البناء والإصالح الإضافية الالزتامات

 766.76 249 04 تفويض الإعامتدات 

 624,40 072�45 اجملمــوع
  

، بتحقيق املنجزات التالية:2016كام قام  املديرية برمس س نة   
   

 
 

جناز متابعةفضال عن   التالية: املشاريع اإ
  

متام بناء مؤسسة للتعلمي العتيق مبكناس�–  ؛اإ

متام بناء مؤسسة للتعلمي العتيق مبيدل �–  ؛اإ

متام بناء مؤسسة للتعلمي العتيق جبرس يف�–  ؛اإ

 مليون درمه. 82.179.013,83 بلغ مجموع الإصدارات حيث

مداد  التجهزي، فقد معل  املديرية عىل وفامي خيص  .درمه 1.686.125.06مببلغ    مؤسسة تعلميية عتيقة ابلتجهزيات الأساس ية 30اإ
  

o� الأوقافمديرية: 

 مبالغ النفقات امللزتم هبا حسب الربامج املسطرة��

 مبلغ الاعامتدات
 املرشوع

 اعامتدات الأداء اعامتدات الالزتام

عادة بناء مدرسة الصوايب بش توكة أأي  041,76 398 2 000,00 000 2  ابها  اإ

 بناء مؤسسة للتعلمي العتيق بامترة  308,73 441 1 000,00 000 7

عادة بناء س تة كتاتيب قرأ نية مبراكش  991,52 547 000,00 300  اإ

 هتيئة و اإصالح اجلناح احلس ين مبدرسة س يدي الزوين مبراكش  886,62 819 2 0,00

 بش توكة أأي  ابها   هتيئة مدرسة الفقيه محمد حلبيب بوشواري 409,12 467 0,00

 هتيئة جناح الاساتدة مبدرسة س يدي الزوين  000,00 300 805,56 432

 عامةل شفشاون  ادلراسات التقنية لبناء مؤسسة للتعلمي العتيق بباب اتزة 540,00 168 0,00

 املراقبة التقنية لبناء مؤسسة للتعلمي العتيق بباب اتزة عامةل شفشاون  640,00 152 0,00

 ادلراسات املعامرية لبناء مدرسة التعلمي العتيق بتاوانت  384,92 786 0,00

 ادلراسات املعامرية لبناء مدرسة التعلمي العتيق للبنات وداخلية للأولد ابلريصاين  571,42 467 0,00
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 مبلغ الالزتام
 (2017 الالزتام)اعامتدات 

 مبلغ الالزتام
 (2016)اعامتدات الأداء 

  

توزيع النفقات  برانمج بناء املركبات الثقافية والإدارية اجلهوية 128,66 415 121 863,13 752 14

حسب برامج 

 الوزارة

املتعلق "اجلزء 

"ابلأوقاف  

 برانمج بناء املركبات ادلينية والثقافية 315,12 942 108 228,56 235 168

 بناء املقرات الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة 324,24 152 54 562,11 950 12

 برانمج ترممي املمتلاكت الوقفية الأثرية 999,92 949 43 763,20 646 48

 اجملموع 767,94 459 328 417,00 585 244
 

 جدول الالزتامات حسب طبيعة بنود املزيانية العامة لدلوةل��
 

 مبلغ الالزتام

الالزتام اعامتدات 2017) ) 

 مبلغ الالزتام

 )اعامتدات الأداء 2016)
 

 ادلراسات 911,41 737 3 048,00 233
توزيع النفقات 

حسب طبيعة 

 بنود املزيانية

 الأشغال 427,81 581 306 093,72 936 241

 التجهزي 428,72 140 18 275,28 416 2

 اجملموع 767,94 459 328 417,00 585 244
 

 جدول تلخييص لتوزيع النفقات حسب هجات اململكة��
 

 مبلغ الالزتام 

)اعامتدات الأداء      2016(    

 مبلغ الالزتام

  (اعامتدات الالزتام 2016)
 مجموع مبلغ الالزتام

توزيع 

النفقات 

حسب 

هجات 

 اململكة

    449,71 884 72    962,42 696 65    487,29 187 7 هجة طنجة تطوان احلس مية

    743,16 601 25    743,16 601 20    000,00 000 5 هجة الرشق

    312,48 705 82    312,48 705 40    000,00 000 42 هجة فاس مكناس

    499,07 141 71    690,83 275 16    808,24 865 54 هجة الرابط سال القنيطرة

 515,92 886 1 000,00 000 1 515,92 886 هجة بين مالل خنيفرة

 283,64 790 17 893,68 907 3 389,96 882 13 هجة ادلار البيضاء الكربى سطات

 224,84 648 299 766,43 164 96 458,41 483 203 هجة مراكش أ سفي

اتفيالل هجة درعة   1 154 108,12 233 048,00 1 387 156,12 
 

 ترممي وتقوية النس يج املعامري القدمي��

 

 تـأأهيل الأمالك الوقفية ابملدن العتيقة وتفعيل مقتضيات اتفاقيات الرشاكة املربمة ��
 

 مبلغ الالزتام ابدلرمه املشاريع

عادة تأأهيل  املأ ثر التارخيية ابملدينة القدمية بفاس بناء عىل اتفاقية الرشاكة املربمة معو اكةل التمنية ورد ترممي و اإ

 (ADER – Fèsالاعتبار ملدينة فاس  )
34 000 000,00 

 مبلغ الالزتام ابدلرمه املرشوع

 408,00 948 45 ترممي رضحي مولي اسامعيل مبكناس حصة فريدة
 012,00 810 3 ترممي رضحي س يدي بنعارش بسال ، حصة فريدة

 813,21 741 3 مبدينة تطوان، حصة فريدة ترممي الزاوية التيجانية
براهمي، جامعة أأم الربيع خبنيفرة، حصة فريدة  732,00 779 1 ترممي رضحي س يدي عيل و اإ
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 بناء متحف محمد السادس حلضارة املاء ابملغرب

نتاج، الرتكيب و الهتيئة املتحفية  057,52 294 58 الإ

 280,00 736 1 والسمل املتحركأأشغال املصاعد 

 512,92 894 4 التجهزي ابلأاثث
 

 برانمج بناء املركبات الثقافية والإدارية اجلهوية ��

 برانمج بناء املركبات ادلينية والثقافية��
 

 برانمج بناء املقرات الإدارية للمؤسسات التابعة للوزارة��
 

 مبلغ الالزتام ابدلرمه املرشوع

 745,60 907 1 أأشغال الصباغة الأعىل العلمي للمجلس العامة مقر الأمانة

 190,46 109 20 ومعاجلة الصوت أأشغال السمعي البرصي
 941.280,00 ادلراسات التقنية وتتبع أأشغال بناء مقر معهد محمد السادس للقراءات وادلراسات القرأ نية ابلرابط

 

 مبلغ الالزتام ابدلرمه املشاريع

 بناء املركب الإداري

 والثقايف محمد السادس مبراكش

 427,42 605 2 أأشغال الصباغة
 952,00 364 25 أأشغال الزليج التقليدي
 160,00 139 22 أأشغال اجلبس املنقوش

 456,00 353 13 أأشغال اخلشب التقليدي املنقوش

 516,40 002 9 أأشغال جنارة اخلشب، احلديد و الاملنيوم
 560,80 724 7 ارائك قاعات احملارضات

 895,57 693 28 أأشغال السمعي البرصي و معاجلة الصوت
 257,32 857 3 أأشغال الغرس و املساحات اخلرضاء

 107,00 996 5 أأاثث املكتب

 100,00 236 الزايدة يف جحم الأشغال للصفقة املتعلقة ببناء املركب الإداري بطنجة حصة النجارة اخلشبية و احلديد

 949,42 74 ملحق للصفقة املتعلقة ببناء املركب الإداري للأوقاف بطنجة حصة التلبيس و اجلبس

 926,00 667 للصفقة املتعلقة ببناء املركب الإداري للأوقاف بطنجة حصة التلبيس و اجلبسالزايدة يف جحم الاشغال 

 217,20 360 الزايدة يف جحم الأشغال للصفقة املتعلقة ببناء املركب الإداري بطنجة حصة الكهرابء و املراقبة

 071,56 347 الكربى التلبيس و الهتيئة اخلارجيةملحق للصفقة املتعلقة ببناء املركب الإداري ابدلار البيضاء حصة اّلأشغال 

 مبلغ الالزتام ابدلرمه املرشوع

 -الرتصيص والوقاية من احلرائق -الهتيئة اخلارجية -الزتفي  -بناء املركب ادليين والثقايف للأوقاف ابحلس مية: الأشغال الكربى

 املساحات اخلرضاء واملصاعد -الصباغة والزجاج -النجارة -الأسقف املزيفة -التلبيس -تيار ضعيف(الكهرابء )تيار قوي و 
34 379 647,80 

 بناء املركب ادليين و الثقايف بنب سلامين
 523,26 941 1 ابلأاثثالتجهزي 

 402,40 239 3 أأشغال  معاجلة الصوت و الصوتيات

 895,92 612 72 الرساغنة، حصة فريدةبناء مركب ديين وثقايف للأوقاف بقلعة 

 746,40 626 1 ادلراسات الهندس ية وتتبع أأشغال بناء مقر املركب ادليين والثقايف للأوقاف بوزان

 546.451,20 ادلراسات التقنية وتتبع أأشغال لبناء املركب ادليين والثقايف للأوقاف ابلصويرة

 048,00 234 املركب ادليين والثقايف للأوقاف  ابلراش يديةمراقبة وعقلنة احلصص التقنية والثانوية لبناء 

 بناء مقر اجمللس العلمي احمليل بسال
 911,53 582 10 أأشغال السمعي البرصي ومعاجلة الصوت

 349,12 685 1 أأشغال التكييف
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 الـثقـــــافــة 10.1-

مليون درمه وهو ما ميثل نس بة  783,68من طرف وزارة الثقافة ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 63,68  املوضوعة رهن اإ

o�املشاريع الثقافية دمع: 
حداث مه  هذه املشاريع   :مكتبة 50مكتبات جديدة ودمع وتقوية ما يفوق  8اإ

حداث  :هجة سوس ماسة درعة�- قلمي تزني  ودمع وتقوية  4اإ  ؛درمه 1.800.000,00 هأأخرى، بغالف مايل قدر  10مكتبات ابإ

حداث مكتبتني ودمع  :هجة فاس مكناس�-  درمه؛ 720.800,00مبا قميته مكتبات،  7اإ

حداث مكتبة ودمع  :هجة طنجة تطوان�-  درمه؛ 1.736.000,00 هغ قدر بلمب مكتبات،  8اإ

 درمه؛ 964.000,00 مكتبة، بلكفة مالية تقدر ب 11دمع  :هجة بين مالل خنيفرة�-

 درمه؛ 00246.000, مكتبات، مبا قميته 3دمع : هجة لكممي واد نون�-

 درمه؛ 00190.000, بلغدمع املكتبة الوسائطية لبوجدور، مب  :هجة العيون بوجدور�-

 درمه؛00190.000, مكتبات، مببلغ مايل يناهز 4دمع : هجة مراكش أ سفي�-

عادة تأأهيل مكتبة الرشيف الإدرييس بوجدة، بقمي: هجة الرشق�-  درمه؛ 768.570,00 ةاإ

قلمي السطات مبا يقارب 5دمع  :هجة ادلار البيضاء سطات�-  .درمه 190.000,00 مكتبات ابإ
 

o�:دمع املشاريع الفنية 

حصة التلبيس  ،درمه 1.022.790,00 حصة املصاعد مببلغ (الفنون ابس تكامل مرشوع بناء معهد للموس يق  والرقص مبدينة اتزة:قام  مديرية 

 ).درمه 6.028.020,00حصة جنارة اخلشب، جنارة الاملينيوم وجنارة احلديد مببلغ و  درمه 5.107.831,80 والأسقف املس تعارة مببلغ

o�:مشاريع الرتممي والهتيئة 

   درمه؛ 1.920.000,00ترممي منازل قرص أأي  بن حدو بورززات مببلغ �-

 درمه؛  3.835.080,00ترممي وتدعمي وهتيئة  اقواس وصاابت مدينة تطوان مببلغ �-

 درمه؛ 2.320.696,00أأشغال ترممي  أأسوار مدينة تزني  مببلغ �-

 .درمه 2.630.000,00مببلغ  ترممي وهتيئة فيال برداكريس :هجة طنجة تطوان احلس مية�-

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 99,61 208.381.740,19 209.207.000,00 209.207.000,00  نفقات الموظفين

% 98,19 178.703.034,91 182.000.000,00 182.000.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 55,70 273.361.676,12 490.788.972,26 300.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 74,88 660.446.451,22 881.995.972,26 691.207.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 69,41 2.579.078,12 3.715.794,25 4.300.000,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% 69,41 2.579.078,12 3.715.794,25 4.300.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 34,90 119.999.302,44 343.856.511,61 20.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 34,90 119.999.302,44 343.856.511,61 20.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

(��������)

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 63,68 783.024.831,78 1.229.568.278,12 715.507.000,00 المجموع العام…………………

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية لسنة 

2016

البيان

1/2

ية العامة الميزان
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ــ ت ـ ات ال ــــيـ ن ـ ب ـ ات ال ــاعــطـق 2-  ةـيـــ ت ـــ ح ـ

 واللوجستيك التجهزي والنقل1.2- 

مليون درمه  12.802,87من طرف وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك ما مجموعه  2016املنجزة خالل الس نة املالية  بلغ  النفقات

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 62,21وهو ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

 : 2016سنـــة  التالية برمساملنجــزات بتحقيق  قام  وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك

o�الطـــرق: 

�الطرقــي الرصيد عىل احملافىة  

جناز العمليات  2016قام  الوزارة خالل س نة   :ال تيةيف هذا اجملال ابإ

 لكم؛ 1.050تقوية القارعة عىل طول ��

 لكم؛  580 تكس ية القارعة عىل طول��

 لكم. 770توس يع القارعة عىل طول ��

جناز الأشغال املتعلقة ب   24شغال الإصالح والتوسعة ب أأ منشأأة فنية وبدء  33أأما فامي خيص املنشأ ت الفنية، فقد متكن  من الانهتاء من اإ

 منشأأة فنية.  30منشأأة فنية فضال عن الإعالن عن طلبات العروض اخلاصة ب 

� اإصالح أأرضار الفيضاانت 
 

 الاعامتداتوذكل بفضل  الفارطة، ةاملوامس الش توي خالل الطرقية   ابملنشأ ت حلق  اليت اجلس مية الأرضار اإصالح مواصةل 2016 عرف  س نة

جناز   معلية اصالح وجتديد ملقاطع طرقية ومنشأأة فنية. 120املعبأأة من مزيانية الوزارة، حيث مت القيام ابإ

�الربانمج الوطين الثاين للطرق القروية 
 

طار الربانمج جمهوداهتا قصد اس تكامل عىل مواصةل  2016س نة خاللمعل  الوزارة   وية،القر  للطرق الوطين الثاين العمليات املربجمة يف اإ

 اإىل من خدمات الطرق  املس تفيدة القروية الساكنة نس بة من يف الرفع فعال يف حتقيق أأهداف هذا الربانمج املمتثةل بشلك للمسامهة وذكل

 عند الانهتاء من الربانمج. %80

 الشلك التايل: عىل موزعة لكم من الطرق القروية، 367حوايل  هتم اليت لأشغالا انطالقة2016  س نة عرف  جنازاتالإ  مس توى وعىل

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 91,47 748.699.493,62 818.535.000,00 818.535.000,00  نفقات الموظفين

% 88,39 210.079.631,10 237.668.000,00 237.668.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 78,97 7.923.284.173,00 10.032.651.073,30 6.899.221.000,00  نفقات اإلستثمار

% 80,10 8.882.063.297,72 11.088.854.073,30 7.955.424.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 9,82 175.269.696,40 1.784.710.230,68 174.500.000,00  نفقات اإلستغالل

% 27,01 582.648.377,85 2.156.786.539,89 576.300.000,00  نفقات اإلستثمار

% 19,23 757.918.074,25 3.941.496.770,57 750.800.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 57,00 3.162.892.453,30 5.548.583.912,75 2.516.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 57,00 3.162.892.453,30 5.548.583.912,75 2.516.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

(��������)

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 62,21 12.802.873.825,27 20.578.934.756,62 11.222.224.000,00 المجموع العام…………………

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان

1/2

ية العامة الميزان
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 لكم؛ 153بناء أأو هتئي ��

 لكم من الطرق اليت س بق  هتيئهتا؛ 138بناء قارعة ��

هناء الأشغال اليت هتم ��  لكم من الطرق القروية اليت س بق فسخ صفقاهتا. 76اإ

�برانمج التأأهيل الرتايب 
 

طار هذا الربانمج، مت خالل س نة  عطاء انطالقة الأشغال املتعلقة مبا  2016يف اإ منشأأة عبوركام مت  50لكم من الطرق و 2.060مجموعه اإ

 منشأأة عبور. 27لكم من الطرق و 932الانهتاء من الأشغال ب 

�التفاقيات املوقعة أأمام صاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا 
 

ضفاء دينامية سوس يو تنفيذا للتعلاميت املولوية السامية بوضع خمططات مندجمة لتأأهيل اجملال احلرضي ابملدن املغربي ىل اإ عداد برامج هتدف اإ ة مت اإ

 اقتصادية بعدد من املدن واجلهات التابعة لها وتدعمي ماكنهتا وحتسني فضاء عيش الساكنة مع احلفاظ عىل البيئة.  

 ية والبيئية.كام تتوىخ هذه الربامج مواهجة التحدايت اليت تواهجها هذه املدن عىل املس توايت احلرضية والاقتصادية والاجامتع 

جناز مشاريع تقوية وتثنية بعض املقاطع الطرقية مبدن طنجة ومراكش وتطوان وادلار البيضاء والرابط  وتتجىل مسامهة الوزارة يف متويل واإ

 والقنيطرة.

جاميل يص ىل وقد مت يف هذا الإطار التوقيع أأمام صاحب اجلالةل املكل محمد السادس حفىه هللا عىل س تة اتفاقيات مببلغ اإ مليون  21.710ل اإ

ىل غاية س نة  2015مليون درمه مكسامهة للوزارة خالل الفرتة املمتدة من س نة  3.667درمه، مهنا  موزعة حسب التفاقيات عىل  2018اإ

 الشلك التايل:

 مسامهة الوزارة املبلغ الإجاميل التفاقية

 242 484 مدينة مراكش 

 325 7.663 مدينة طنجة

 660 1.100 بين مالل

قلمي تطوان  600 900 اإ

 910 9.425 مدينة الرابط

 551 1.597 ادلار البيضاء

قلمي القنيطرة  379 541 اإ

 3.667 21.710 اجملموع

 

طار مرشوع مزيانية الاستامثر لس نة  ىل  2016وقد خصص لهذ املشاريع يف اإ جاملية تصل اإ  450مليون درمه، مهنا  2.100اعامتدات مالية اإ

 .2016اكعامتدات للأداء لس نة مليون درمه 

�الس يارة الطرق 
 

جناز مشاريع  2016 مليون درمه برمس مزيانية الاستامثر لس نة 260اعامتدات مالية تصل اإىل رصد  مت لأداء مس تحقات نزع امللكية املرتبطة ابإ

 الطرق الس يارة وتنفيذ الأحاكم الصادرة لفائدة ماليك الأرايض.

� الطرق الرسيعة 
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 احلس مية:-مواصةل الأشغال ابملقاطع التالية من الطريق الرسيع اتزة  2016مت خالل س نة 

 لكم؛ 25عىل طول  505تثنية الشطر الثالث من الطريق اجلهوية رمق ��

 لكم ابتداء من احملول الرشيق ملدينة اتزة؛ 35عىل طول  505تثنية الشطر الرابع من الطريق اجلهوية رمق ��

 لكم. 14الرابط بني وادي النكور وبين بوعياش عىل طول  2تثنية الشطر الثاين من الطريق الوطنية رمق ��

بني  401لكم وتثنية الطريق اجلهوية  8بني اجلديدة وازمور عىل طول  1الانطالقة للأشغال املتعلقة بتثنية الطريق الوطنية رمق  كام أأعطي 

 لكم.  11طول  عىليار املداري للرابط الرابط وبدال املزنه عىل الطريق الس  

� 2018-2014الربانمج اخلاص لهتيئات السالمة الطرقية 

 مليون اكعامتدات الأداء يف مزيانية الاستامثر للوزارة، مكن  من: 240 قدرهمبلغ مايل  2016لربانمج برمس قانون املالية لس نة هذا اخصص ل 

 حوادث سري مميتة؛حدوث لكم من احملاور اليت تعرف  47الانهتاء من هتيئة أأو توس يع وتقوية ��

 ؛413والطريق اجلهوية رمق  9لكم بلك من الطريق الوطنية رمق 108,9مواصةل الأشغال ب ��

 لكم من املقاطع التابعة لهاتني الطريقني؛ 51فتح الأظرفة املتعلقة بصفقات هتيئة ��

 السوداء يف بعض احملاور الطرقية وبناء جدران الوقاية.معاجلة النقط ��

�حتسني التشوير الطريق وتقوية جتهزيات السالمة 

طار الربانمج  عطاء انطالقة أأشغال تشوير )تشوير معودي وأأفقي مع وضع معدات  2016س نوي للصيانة الاعتيادية، مت خالل س نة ال يف اإ اإ

 لكم. 2.400 منمليون درمه، مت الانهتاء 72للوزارة بغالف مايل يفوق  لكم من الطرق التابعة 2.950السالمة( حوايل 

�مصاحل ادلوةل املسرية بصفة مس تقةل 

 واملعدات السوقيات مصاحل��

ضامن من أأجل أأداء هماهما ترتكز هذه املصاحل عىل ثالث برامج هتم هتيئة املساكل لفك العزةل عن العامل القروي وصيانة الش بكة الطرقية وكذا 

 :2016ويبني اجلدول ال يت الإجنازات امليدانية برمس س نة  السري العادي عىل الطرقات يف فصل الش تاء.
  

 صيانة الطرق

 )اايم العمل(
 املصلحة املساكل القروية )ابللكم( هتيئة

 بفاس واملعدات السوقيات مصلحة 350 3.500

 ابلرابط واملعدات السوقيات مصلحة 145 7.000

 مبراكش واملعدات السوقيات مصلحة 60 5.050

 مبكناس واملعدات السوقيات مصلحة 50 6.000

 بوجدة واملعدات السوقيات مصلحة 50 3.500

 ابلبيضاء واملعدات السوقيات مصلحة 110 5.000

 بأأاكدير واملعدات السوقيات مصلحة 50 6.100

 اجملمـــوع 815 36.150
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 الطرقية والأحباث لدلراسات الوطين املركز��

طار تمنية أأنشطته وخدماته وبغية تعزيز  طار مزيانية مصلحة ادلوةل املسرية بصفة مس تقةل، قام املركز خالل س نة امليف اإ  2016وارد املعبأأة يف اإ

جناز مجموعة من العمليات تتعلق أأساسا ب:  ابإ

 لبحث؛تمنية خدمات جديدة تتعلق ببنك معطيات حوادث السري ونىام تدبري الطرق ومعليات ا��

 تتبع ومعاجلة واس تغالل معطيات الكشوفات املرئية لتدهور الطرق؛��

جناز معليات الفحص التلقايئ للطرق؛��  اإ

جناز معليات الفحص الطريق��  عند الطلب؛ اإ

عداد جسل السري الطريق؛��  اس تغالل معطيات العد الطريق من أأجل اإ

جناز الأحباث وادلراسات التقنية؛��  اإ

 الفنية؛اقتناء معدات حفص املنشأ ت ��

 اقتناء هجاز لقياس اس تواء قارعة الطريق بواسطة اللزير؛��

جناز دراسة تتعلق بأأثر الربانمج الوطين للطرق القروية عىل تطور نىام النقل.��  اإ

 الطرق واإصالح ال ليات يف مصلحة التكوين��

صالح الطرق خالل س نة  مس توى التكوين داخل املعهد وتأأهيل  مبواصةل جمهوداهتا للرفع من 2016قام  مصلحة التكوين يف ال ليات واإ

 وتطوير الكفاءات يف جمالت الصيانة الطرقية وقيادة أ ليات الأشغال العمومية وماكنيك أ ليات الأشغال العمومية وتدبري حضرية ال ليات. 

o�النقل الطـريق: 

�املزيانية العامة 

طار مزيانية الاستامثر لس نة  الاعامتداتخصص   لتوفري املعدات والأدوات  2016املرصودة لربانمج النقل الطريق والسالمة الطرقية يف اإ

 الالزمة للمصاحل اخلارجية للوزارة من لوازم املعلوماتية والعتاد املعلومايت وأأاثث وعتاد املكتب.  

� املدنالصندوق اخلاص مبواكبة اإصالح قطاع النقل الطريق ما بني 

طار الصندوق اخلاص مبواكبة اإصالح قطاع النقل الطريق ما بني املدن، مهنا: 2016شهدت س نة  جناز العمليات املدرجة يف اإ  مواصةل اإ

ضافيني؛�� قلميني اإ جناز ادلراسات الهادفة اإىل حتسني ظروف النقل ابلعامل القروي وذكل عىل مس توى اإ  مواصةل اإ

بيك املوحدة عىل مس توى املصاحل اجلهوية للوزارة للتعريف ابملنتوجات الاجامتعية احملدثة تنفيذ الصفقة املتعلقة بتدبري الش با��

ىل هناية س نة  2014لفائدة همنيي وشغيةل قطاع النقل الطريق اليت متتد من س نة   ؛2016اإ

لزايم لسائقي النقل الطريق للبضائع واملسافرين اذلين اكنوا يزاو �� جناز معلية التكوين املس متر الإ  2010لون قبل فاحت أأكتوبر اإ

واملتوفرين عىل بطاقة السائق املهين، وذكل بتعاون بني وزارة الاقتصاد واملالية ووزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء 

نعاش الشغل؛  ومكتب التكوين املهين واإ

لزايم لسائقي س يارات الأجرة من الصنف الأول والثاين�� جناز معلية التكوين املس متر الإ والس يارات اخلفيفة اذلين اكنوا يزاولون  اإ

واملتوفرين عىل بطاقة السائق املهين، وذكل بتعاون بني وزارة الاقتصاد واملالية ووزارة التجهزي والنقل  2010قبل فاحت أأكتوبر 

نعاش الشغل.   واللوجستيك واملاء ومكتب التكوين املهين واإ
 

o�الطرقية السالمة: 

� مس تقةلمصاحل ادلوةل املسرية بصفة 

 مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية��
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طار مزيانية  جناز 2016ستامثر ملصلحة ادلوةل املسرية بصفة مس تقةل لس نة الايف اإ ، قام  مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية عىل اإ

 برانمج استامثري هام، يمتحور حول:

�حتسني جودة اخلدمات املقدمة للمرتفقني 

الرتابية ملراكز تسجيل الس يارات من خالل بناء وخلق مراكز جديدة لتقريب اخلدمات من املواطنني وحتسني ظروف  توس يع التغطية��

 .العمل واس تقبال املرتفقني

�املراقبة الطرقية 

 الاعالن عن طلب عروض قصد اقتناء وصيانة أأهجزة املراقبة واملعاينة ال لية خملالفات قانون السري وأأنىمة اس تغاللها؛��

ية لفائدة مجيع هيأأت املراقبة )ادلرك املليك، الأمن الوطين، واملراقبة التابعة لوزارة التجهزي ق مواصةل اقتناء املطابع اخلاصة ابملراقبة الطر ��

 والنقل واللوجستيك واملاء(؛

 قل البضائع؛اعداد املستندات املرجعية من أأجل القيام بدراسة لبلورة اسرتاتيجية الوزارة ملراقبة محوةل مركبات ن��

 س يارة رابعية ادلفع للرفع من مس توى أأداء فرق املراقبة الطرقية. 50اقتناء ��

�تعلمي الس ياقة 
  

الإعالن عن طلب العروض للقيام بدراسة تروم تكريس مبادئ السالمة الطرقية ابلوسط املدريس واختيار مكتب ادلراسات اذلي ��

 اس توف  فيه الرشوط الالزمة للقيام هبذه ادلراسة؛

الاس مترار يف تنفيذ ملحق لتفاقية التدبري املفوض لإجناز واس تغالل ومتويل وصيانة املنىومة اجلديدة لتدبري رخص الس ياقة والبطاقة ��

 ؛"الرمادية الالكرتونية مع رشكة "الس ياقة اكرد

 مواصةل تفعيل مقتضيات عقد الربانمج املوقع بني الإدارة وهمنيي تعلمي الس ياقة.��

� الفاعلني بقطاع النقل الطريق للبضائع واملسافرينتأأهيل  

متابعة برانمج جتديد حىرية عرابت النقل الطريق للبضائع حلساب الغري والنقل الطريق ابلعامل القروي واملسافرين ومن منحة للتكسري ��

ىل منحة تأأهيل مقاولت النقل الطريق للمسافرين، مع توس يع الربانمج  لناقلني اذلين اخلاص ابدون اقتناء مركبة جديدة ابلإضافة اإ

 طن.  3,5لنقل الطريق للبضائع حلساب الغري تفوق يس تغلون عرابت ا

�البنيات التحتية للنقل 

مليون درمه لفائدة الصندوق اخلاص ابلطرق مكسامهة يف متويل برانمج حتسني السالمة الطرقية املنجز من طرف  225حتويل مبلغ ��

 متويل برانمج حذف املمرات املس توية. مليون درمه لفائدة املكتب الوطين للسكك احلديدية مكسامهة يف 75مديرية الطرق و

�املركز الوطين لإجراء الاختبارات والتصديق 

 سنمترت مكعب؛  50متكني املراكز من التوفر عىل خطوط للمراقبة التقنية لدلراجات النارية اليت تفوق أأسطوانهتا ��

جناز بوابة الكرتونية خاصة ابملركز الوطين لإجراء الاختبارات والتصديق؛��  اإ

 م ابفتحاص داخيل ملراكز الفحص التقين للعرابت؛القيا��

عداد ووضع منىومة ملراقبة الش باكت ومراكز املراقبة التقنية والأعوان الفاحصني؛��  اإ

جناز مرشوع منىومة معلوماتية لعملية املراقبة التقنية تتضمن بناك للمعلومات خاص مبؤرش احلاةل املياكنيكية للمركبات؛��  اإ

 الرأأي العام بأأمهية املراقبة التقنية للمركبات يف التقليل من حوادث السري؛تنىمي أأنشطة لتوعية ��

 تسلمي جوائز للش باكت ومراكز املراقبة التقنية وكذا الأعوان الفاحصني املمتزيين.��
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o�املوائن واملكل العمويم البحري: 
 

�بناء وتوس يع البنيات التحتية املينائية والبحرية 

جناز ادلراسات والكشوفات اجليوتقنية املتعلقة مبرشوع بناء ميناء القنيطرة الأطليس وكذا الاعالن عن طلب مواصةل  2016مت خالل س نة  اإ

 عروض ابلنتقاء املس بق املتعلق بأأشغال هذا امليناء.

مليون درمه  920مليون درمه، مهنا  2.597، 2016وفامي خيص مرشوع بناء ميناء أ سفي، خصص  هل الوزارة برمس مزيانية الاستامثر لس نة 

 وما يلهيا. 2017مليون درمه اكعامتدات لاللزتام لس نوات  1.797اكعامتدات للأداء و

كذكل مواصةل اشغال توس يع ميناء طرفاية هبدف حتسني ظروف الولوج والاس تغالل داخل امليناء من هجة وتشجيع  2016وعرف  س نة 

ىل تمنية الاقتصاد ابملنطقة. املبادلت التجارية مع جزر الكناري من هجة أأخرى، ابلإ   ضافة اإ

لأشغال بناء ميناء الصيد  2016وهبدف خلق حوض محمي للصيد البحري لفائدة ساكنة منطقة املهرييز، أأعطي  الانطالقة الفعلية خالل س نة 

 .2016داء برمس س نة مليون درمه اكعامتدات للأ  100مليون درمه، س تخصص مهنا  209احمليل للمهرييز اذلي تقدر تلكفته الاجاملية 

جناز حاجز رئييس طوهل  جناز رصيف طوهل  140مرت، وحاجز عريض طوهل  400ويتضمن هذا املرشوع اإ ىل  150مرت، واإ مرت ابلإضافة اإ

 الأرايض املسطحة.

ىل مواصةل الأشغال به بتلك 2016، شهدت س نة 2015وابلنس بة مليناء اجلهبة اخلاص ابلصيد اذلي أأعطي  انطالقته خالل س نة  فة تصل اإ

 مليون درمه. 20

جناز الأشغال املتعلقة ابلكشوفات اجليوتقنية الالزمة لدلراسات املفصةل املتعلقة ابمليناء الطايق اجلرف الأصفر  2016ومت خالل س نة  كذكل اإ

 وميناء ادلاخةل الأطليس.

�احملافىة عىل البيئة وسالمة املالحة البحرية 
 

طار مزيانية الاستامثر لس نة مليون درمه  15 قدرها اعامتداترصد  مة املالحة البحرية، متابلنس بة للمحافىة عىل البيئة وسال لهذا الغرض يف اإ

ضافية ورشاء وصيانة العتاد التقين  4شاطئ مهنا  70ومه  العمليات اليت أأجنزت يف هذا الصدد صيانة عدة منارات وتشوير  .2016 شواطئ اإ

جناز دراسة ملراقبة جودة مياه الشواطئ برمس صيف اخلاص ابلتشوير البحري والشاطيئ  ، حيث مت يف هذا الإطار مراقبة 2016والقيام ابإ

 مليون درمه. 2,7شاطئا مببلغ  79جودة مياه 

�الـدراسـات 

 :التالية للقيام ابدلراسات درمه مليون 50 ب يقدر مايل غالف خصص

جناز ادلراسة الاسرتاتيجية لتحديد الب �- هناء اإ  التحتية املينائية اخملصصة يف الأوراش البحرية؛يات ن اإ

 مواصةل ادلراسة املفصةل مليناء القنيطرة الأطليس؛�-

 مواصةل ادلراسة املفصةل مليناء ادلاخةل الأطليس؛�-

جناز دراسات تمكيلية للميناء الغازي ابجلرف الأصفر؛�-  اإ

عطاء الانطالقة لإجناز ادلراسات املتعلقة مبيناء الصيد البحري �-  س يدي بولفضايل بزتني ؛اإ

جناز ادلراسة اليت تتعلق بتحديد الصفر الهيدروغرايف للسواحل املغربية.�-  اإ
 

�صندوق حتديد وحفظ وتمثني املكل العمويم البحري واملينايئ 
 

طار تنفيذ مزيانية هذا الصندوق برمس س نةتتلخص   فامي ييل:،  2016أأمه العمليات اليت أأجنزت يف اإ

 ؛سلفامواصةل حتيني احلدود اليت طرأأت علهيا تغيريات من جراء الىواهر الطبيعية وزرع الأواتد يف املناطق اليت مت حتديدها �-

 تقوية اخلطوط الساحلية عىل الشواطئ املغربية الأكرث تعرضا للتأأثريات الطبيعية والعمرانية؛ �-
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عداد خمططات لهتيئة واس تغالل بعض الشواطئ من أأجل �-  تمثيهنا واحملافىة علهيا؛اإ

 توفري الوسائل اللوجستيكية الالزمة لرشطة املكل العمويم البحري؛�-

 مبارشة دراسة تتعلق ابخملطط املديري لتمثني املكل العمويم البحري.�-
 

o�املالحـة التجاريـة: 

جناز العمليات التالية: معل  الوزارة عىل مواصةل تأأهيل جمال املالحة التجارية وتقوية قدرات مركز مراقبة املالحة  البحرية، وذكل من خالل اإ

 القيام ابلعمليات الرضورية لصيانة وحامية البناايت التقنية ملركز مراقبة حركة املالحة التجارية بطنجة؛�-

 صيانة الأانبيب واملضخات والأسالك الكهرابئية وهتيئة البرئ املايئ؛ �-

قنوات الكشف ابلرادار ونىام التصالت الالسلكية ونىام التكييف واملنشأ ت اقتناء قطع الغيار الالزمة لس مترارية اش تغال �-

 الكهرابيئ التابعة للمركز؛

 رشاء العتاد التقين للمحطة الثانوية "سريس" وحمطة الربط وحمرك أأوتوماتييك للباب الرئييس للمركز؛�-

صالح معدات القيام ابلصيانة الوقائية والتصحيحية ملعدات اجلهد املرتدد العايل �- واملودلات والعاكسات الكهرابئية وصيانة واإ

 ماكحفة احلريق وتركيبات الكشف والإخامد وحمطة تكييف الهواء املركزية وكذا نىام اكمريات املراقبة التابعة للمركز؛

 تنىمي دورات تكوينية لفائدة موظفي املركز.�-
 

�مديرية املالحة التجارية 

طار مزيانية مصلحة ادلوةل املسرية بصفة مس تقةل " مديرية املالحة التجارية" ا الاعامتداتمعل  الوزارة بفضل  جناز  عىلملرصودة يف اإ اإ

 العمليات التالية:

 القيام حبمالت تفتيش ية للسفن اليت ترسو ابملوائن الوطنية وجتميع املعطيات املتعلقة بتحديد وتتبع سفن املسافات الطويةل؛�-

لالتصالت  نوي لعمليات هذا املركز الوطين للمعطيات واذلي تنجزه املنىمة ادلوليةحتمل تاكليف معلية التدقيق الس  �-

 ؛ةعرب الأمقار الصناعي البحرية

طار نىام التعرف ال يل للسفن لضامن اس مترارية اخلدمات؛�-  اإصالح املعدات التقنية املشغةل يف اإ

ضافة وظائف �-  جديدة؛تطوير نىام معلومات مديرية املالحة التجارية عرب اإ

 تطوير املنىومة املعلوماتية املتعلقة بتتبع أأنشطة نقل املواد اخلطرية؛�-

 طبع واثئق أ منة لفائدة الضباط والبحارة بشلك يامتىش مع املعايري ادلولية؛�-

 خلق موقع الكرتوين للتحقق من حصة كتيبات حبارة املالحة التجارية العاملني ابملغرب؛�-

حداث رابط بني نىام �-  ىام معلومات مديرية املالحة التجارية؛ون PORTNETاإ

طار رشاكة بني الوزارة والسلطات املينائية  2016تعزيز برانمج الأسطول لتسهيل معلية العبور لس نة �- ابستئجار سفينة يف اإ

نعاش الأقالمي الشاملية.   والوزارة امللكفة ابجلالية املغربية ابخلارج وواكةل اإ
 

�املعهد العايل لدلراسات البحرية 

 هبدف الرفع من مس توى التكوين ابملعهد العايل لدلراسات البحرية، فقد تركزت العمليات الاستامثرية املنجزة من طرف املعهد حول:

 اقتناء حمايك ال ةل متعدد؛�-

 اقتناء حمايك القيادة؛�-

 اقتناء حمايك املواصالت؛�-



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

72� �
�

 اقتناء معدات معلوماتية؛�-

 اقتناء منصات بيداغوجية الكرتونية؛�-

 معدات بيداغوجية الأتوماتيكية والالكرتونية؛اقتناء �-

 اقتناء منصات بيداغوجية للتذبذب؛�-

 اقتناء أ ةل للجر؛�-

جناز أأشغال هتيئة بناايت ادلاخلية وقاعة حمايك القيادة؛�-  اإ

جناز دراسة ملالمئة نذام اجلودة مع اسرتاتيجية الوزارة يف التكوين. �-  اإ
 

o�:أأنشطة أأخرى 

�القيادة والتوجيه 

طار مزيانية الاستامثر لس نة رصد لربانمج  مليون درمه اكعامتدات للأداء، موزعة  356,9، اعامتدات مالية تقدر ب 2016القيادة والتوجيه يف اإ

 حسب العمليات واملشاريع عىل الشلك ال يت:

  مليون درمه لفائدة املدرسة احلسنية للأشغال العمومية؛ 8,8مليون درمه، مهنا  13,5 التكوين:�-

 مليون درمه؛ 10,9املعلومات:  تطوير أأنىمة�-

 مليون درمه؛ 18,7البناايت الإدارية: �-

 مليون درمه؛ 38ادلراسات: �-

 مليون درمه؛ 260تنفيذ الأحاكم القضائية: �-

 مليون درمه. 19,8دمع املهام: �-
 

�البناايت الإدارية 

قلميية للتجهزي  2016مت خالل س نة  جناز أأشغال بناء مقرات املديرايت الإ والنقل واللوجستيك بلك من اتوريرت وتطوان وصفرو مواصةل اإ

قلميية للتجهزي والنقل واللوجستيك بلك من ادلار البيضاء واجلديدة وفكي ك ومقر مديرية التجهزيات واجلديدة ومواصةل هتيئة مقر املديرايت الإ

متام ادلراسات املتعلقة ببناء وتوس يع وهتيئة مقرات امل2016 كام عرف  س نة  العامة. قلميية للتجهزي والنقل واللوجستيك بلك اإ من ديرايت الإ

 صفرو وبوجدور.

جناز مجموعة من معليات الصيانة خالل س نة  داري واحملافىة عليه، مت اإ طار العناية اخلاصة اليت تولهيا الوزارة لصيانة تراهثا الإ   مه 2016ويف اإ

قلميية للتجهزي والنقل واللوجستيك واملاء بلك من  صوصابخل أأشغال صيانة املساكة ابلنس بة لبعض البناايت التابعة للمديرايت اجلهوية والإ

وبين مالل والسامرة ملا لها من أأمهية قصوى يف احلفاظ عىل سالمة البنيات احلامةل وثبات واس مترارية ابيق  مراكش وأأاكدير ووجدة وتنغري

 باين ووظائفها.مكوانت امل 
 

�العمومية للأشغال احلسنية املدرسة  

جناز العمليات التالية:  2016خالل س نة  معل  املدرسة   عىل اإ

 صيانة القاعات ادلراس ية؛�-

قامات السكنية؛�-   صيانة الإ

 صيانة اخملتربات�-
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 توفري وسائل النقل؛�-

ضافية، مسعية برصية متعددة التخصصات.�-  اقتناء معدات اإ
 

� املعلوماتتطوير أأنىمة 

جناز مشاريع تطوير الأنىمة املعلوماتية اليت تتجىل يف التطبيقات الإلكرتونية املوهجة للمرتفقني والأنىمة اخلاصة بتأأهيلواصل    الوزارة اإ

ل حاكمة جيدة والأنىمة اخلاصة بدمع التس يري فضال عن التطبيقات اخلاصة بدمع القرار. وقد سامه  ه ذه العمليات املديرايت والارتقاء هبا اإ

قام  الوزارة بتحديث املعدات وش باكت املعلومات  كام لية داخلها.يف حتسني جودة اخلدمات املقدمة لرشاكء الوزارة والرفع من النجاعة والفعا

 عرب متابعة اقتناء جتهزيات معلوماتية جديدة وصيانة وربط املصاحل اخلارجية املتبقية بش بكة الوزارة.
 

�ادلراسات والأحباث 

 من: 2016املرصودة لهذا اجملال خالل س نة  الاعامتداتمكن  

عداد تصور واحداث املرصد الوطين للبناء والاشغال العمومية والرشوع بعد �- الانهتاء من اجناز املرحةل الاوىل من ادلراسة اخلاصة ابإ

جناز املرحةل املتعلقة بتطوير النىام املعلوميايت لهذا املرصد؛  ذكل يف اإ

جناز دراسة�- عداد معايري مغربية متعلقة بقواعد حساب املنشأ ت اخلاصة ابخلرسانة املسلحة واخلرسانة املس بقة الاهجاد  اإ تتعلق ابإ

 واملنشأ ت املعدنية؛

قلمي بوملان(؛�-  مواصةل اجناز ادلراسة حول تقيمي اخملزون من مادة الغاسول جبامعة قصايب )اإ

البيئية الصناعية هبدف تمثني مس تخرجات املقالع املوجودة بأأقالمي صفرو واتزة ابرام صفقة لإجناز دراسة اجلدوى اخلاصة ابلأنىمة �-

 والسامرة وس يدي افين؛

جناز ادلراسة حول مرجعية أأمثان الوحدات اخلاصة ابلأشغال العمومية واملينائية والبناء. وقد مت الانهتاء من املرحلتني الأوىل�-  مواصةل اإ

عداد مرجعية الأمثان؛والثانية اخلاصتني عىل التوايل بتشخي عداد لحئة املواد ويمت اجناز املرحةل الثالثة اليت هتم اإ  ص واقع احلال وابإ

عداد ملف طلب العروض لإجناز دراسة تتعلق بتقومي ترسانة املعايري والقوانني يف جمال البناء والاشغال العمومية وصياغة مرجعية �- اإ

 خاصة بذكل؛

عداد ملف طلب العروض دلراسة هيلكة�-  وتنىمي ونىم تدبري املركز اخلاص ابليقىة والتنس يق بوزارة التجهزي والنقل واللوجستيك. اإ
 

�دمع الاسرتاتيجيات القطاعية 

ىل  2016رصد لربانمج دمع الاسرتاتيجيات القطاعية برمس مرشوع القانون املايل لس نة  جاملية تصل اإ مليون درمه،  2.905اعامتدات مالية اإ

 موزعة كام ييل:

 مليون درمه؛ 800حتويالت برمس خمصصات من رأأس املال لفائدة الرشكة الوطنية للطرق الس يارة: �-

 مليون درمه؛ 1.625حتويالت برمس خمصصات من رأأس املال لفائدة املكتب الوطين للسكك احلديدية: �-

 مليون درمه؛ 400املسامهة يف متويل مرشوع ميناء الناظور غرب املتوسط: �-

عاانت التجهزي �-  مليون درمه. 80اللوجستيكية:  لفائدة الواكةل املغربية لتمنية الأنشطةاإ

 

 

 



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

74� �
�

 القطاعات املنتجة3- 

 الفالحة والصيد البحري1.3- 

مليون درمه وهو  16.181,67من طرف وزارة الفالحة والصيد البحري ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 74,05ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

 فامي ييل: من طرف وزارة الفالحة والصيد البحري 2016تمتثل أأمه برامج الاستامثر املنجزة خالل س نة 

 الفالحةقطاع �
 

o�املزيانية العامة لدلوةل املنجزات يف اإطار: 

 اجملال الفاليحالسقي وهتيئة ��

�:الربانمج الوطين لقتصاد مياه السقي 

أألف هكتار، وهو ما ميثل  500، حوايل 2016و 2008بلغ  املساحات احملوةل واجملهزة حديثا بشلك فردي بتقنيات اقتصاد مياه السقي، ما بني 

 .2020أألف هكتار يف افق  550من الهدف الإجاميل للربانمج الوطين لقتصاد مياه السقي احملدد يف  91%

 : 2016موازاة ذلكل، مه برانمج التحويل امجلاعي خالل س نة

 ؛هكتار منهتية 137.800هكتار من بيهنا  185.000انطالق ادلراسات عىل مساحة �-

من  %22هكتار )أأي  49.000ث مت الانهتاء من الأشغال عىل مساحة هكتار حي 120.000اإطالق الاشغال عىل مساحة �-

 (.2020أألف هكتار يف افق  220الهدف الإجاميل احملدد يف 

�:برانمج تدارك التفاوت 

 ؛أألف هكتار( 160من الهدف الإجاميل احملدد يف  %17أألف هكتار، )أأي  27متابعة ادلراسات عىل مس توى �-

هناء ادلراسات عىل مس توى �-  ؛من الهدف الإجاميل( %83أألف هكتار )أأي  133اإ

هكتار عىل مس توى املناطق التالية: قناة الربط السفيسف لواحة  16.850اهناء اشغال التجهزي الهيدروفاليح عىل مساحة �-

 ؛فيكيك، دوائر انسمكري، شبيكة، دار أأقوابع تميقي  وأأس يف املال

أألف  160من الهدف الإجاميل احملدد يف  %18هكتار )أأي  28.130متابعة اشغال التجهزي الهيدروفاليح عىل مساحة �-

الثاين لس بو الأوسط وبوهودة واتفراطا ودار اخروفة وحمجرة أأجراس واجسن والقصوب وواد  هكتار( عىل مس توى الشطر

 ؛الطني

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 93,80 751.095.905,67 800.782.000,00 800.782.000,00  نفقات الموظفين

% 89,22 2.042.006.075,65 2.288.802.800,00 2.246.638.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 71,14 7.877.426.247,71 11.073.902.145,39 8.256.400.000,00  نفقات اإلستثمار

% 75,34 10.670.528.229,03 14.163.486.945,39 11.303.820.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 64,67 65.377.373,20 101.092.197,53 62.850.000,00  نفقات اإلستغالل

% 25,16 28.998.283,33 115.236.133,59 24.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 43,63 94.375.656,53 216.328.331,12 86.850.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 72,50 5.416.765.656,42 7.471.071.839,95 1.948.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 72,50 5.416.765.656,42 7.471.071.839,95 1.948.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

(��������)

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 74,05 16.181.669.541,98 21.850.887.116,46 13.338.670.000,00 المجموع العام…………………

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية لسنة 

2016

البيان

1/2

ية العامة الميزان
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ملشاريع هكتار بدائريت بودنيب وسايس ويمت تنفيذ هذه ا 35.400انطالق اشغال التجهزي الهيدروفاليح عىل مساحة  �-

 مليار درمه مكنح من دول جملس التعاون اخلليجي. 7بمتويالت خارجية تناهز 
 

�   :برانمج الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص يف جمال الري 

 ؛هكتار 15.000مواصةل اشغال طلبات العروض املتعلقة ابملشاريع اليت هتم منطقة ش توكة اي  ابها عىل مساحة �-

 دبري املفوض:اجناز دراسة هيلكة الت�-

� ؛هكتار 30.000مرشوع سهل سايس عىل مساحة  

� هكتار 5.000مرشوع ادلاخةل عىل مساحة. 

 ؛هكتار 5.000اإطالق طلب العروض املتعلقة بدراسة مرشوع قدوسة عىل مساحة �-

 ؛مواصةل التدبري املفوض ملرشوع الكردان يف سنته السادسة�-

 .هكتار 3.200مساحة مواصةل اشغال مرشوع ازمور برئ اجلديد عىل �-

� قلمي برانمج تمنية املراعي وتنىمي ظاهرة الرتحال ابملناطق الصحراوية والصحراوية جلهيت سوس ماسة ولكممي واد نون واإ

 السامرة:

 ؛هكتار الفاليح 147.000خلق محميات رعوية عىل مساحة �-

 ؛هكتار 6.000غرس الشجريات العلفية عىل مساحة �-

 ؛لكم 190طول  هتيئة املساكل الرعوية عىل�-

 .خلية حنل 290صهرجي مطاطي و 1.230شاحنات صهرجيية و 9اقتناء �-

�   :برانمج الاعدادت العقارية وحامية الأرايض الفالحية 

متام اجناز برانمج العمل اخلاص حبامية الأرايض الفالحية املس تنبط من ادلراسات املنجزة حول أ اثر التعمـيـر عىل الأراضــي �- اإ

 ؛الفالحية

متا�-  هكتار؛  3.500م اجناز مشاريع الضم عىل مساحة تقدر ب اإ

 ؛الرشوع يف اعداد اخلريطة الوطنية الفالحية�-

نتاج الفاليح�- جناز برانمج الطرق القروية لتسهيل نقل وترصيف الإ  ؛اإ

جناز أأشغال هتيئة الرتبة قصد تمثني العقار الفاليح وكذا حصاد مياه الأمطار�-  .اإ
 

نتاج��  تمنية سالسل الإ

�ادلعامة الثانية مشاريع: 

مليار درمه عىل مساحة  14,85جاميل قدره اإ مرشوعا، ابعامتد استامثري  616و يف طور الإجناز أأ عدد املشاريع املنجزة  2016ىل غاية س نة اإ بلغ 

نتاج. وتمتثل أأمه الإجنازات  738أألف هكتار لفائدة  752 ابلنس بة لهذه أألف مس تفيد، وتشمل بذكل مجموع هجات اململكة وأأمه سالسل الإ

 املشاريع فامي ييل:

�:السالسل النباتية 

 هكتار(، 206.215من أأجشار الزيتون ) %73هكتار مهنا  284.026أأشغال التشجري عىل مساحة �-

 ؛مهنا خمصصة لعرص الزيتون % 16وحدة للتمثني  223بناء وتشييد �-

 .هكتار 81.714الهتيئة الهيدروفالحية عىل مساحة �-
 

�:السالسل احليوانية 
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 ؛هكتار 15.529حتسني الأرايض الرعوية عىل مساحة �-

 ؛نقطة ماء 444خلق �-

، اليشء اذلي مليون يوم معل 23,8مليار درمه وخلق أأكرث من  9,42ملشاريع ادلعامة الثانية ما مجموعه ضافة املقمية بلوغ ال �-

 .اكن هل انعاكس اجيايب من الناحية الاجامتعية والاقتصادية
 

� الفالحيةتمنية الصناعة:   

نشاء الوحدات الصناعية هبام وكذا مواصةل أأنشطة قطيب اجلودة للمنتجات �- قطيب مكناس وبراكن: مواصةل معلية تسويقهام واإ

 الغذائية التابعني هلام يف جمالت البحث ومراقبة جودة املنتوجات الفالحية ومواكبة املهنيني؛

هناء أأشغال هتيئة وجتهزي ال �- هكتار وانطالق معلية  105شطر الأول من هذا القطب عىل مساحة قطب اتدةل: مواصةل واإ

 تسويقه وكذا مواصةل أأشغال بناء قطب اجلودة للمنتجات الغذائية التابع هل؛

 ؛قطب سوس: الهتيئي لنطالق أأشغال هتيئته وجتهزيه�-

 قطيب الغرب واللوكوس: مواصةل دراسة اجلدوى لتحديد موقع املرشوع؛�-

 .اسة اجلدوى ويوجد هذا املرشوع يف مرحةل حتديد موقع هذا القطباحلوز: مواصةل در  قطب�-

� :نتاج احليواين  سالسل الإ

جناز ادلراسة التقنية والهندس ية وكذكل طلبات العروض لبناء وجتهزي سوق هجوي منوذيج لتسويق املاش ية بس يدي بنور �- اإ

 ؛هيدف اإىل حتسني ظروف تسويق املاش ية والرفع من دخل املربني

جناز ادل�- راسة التقنية والهندس ية وكذكل طلبات العروض لبناء وجتهزي جمزرة للحوم امحلراء وجمزرة لدلواجن وسوق منوذيج اإ

ىل تطوير تمثني وتسويق احليواانت.  لتسويق املاش ية ابلقرص الكبري هيدف اإ
 

�:املنتجات احمللية 

 ؛واجلودة للمنشأأ حسب التنىمي اخلاص ابلعالمات املمزية  2016منتجات حملية س نة  8ترمزي �-

 ؛دلى املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجارية "Terroir du Maroc"تسجيل الرمز امجلاعي �-

عالن طلب الاهامتم للتشغيل والتدبري املفوض للفضاء اللوجستيي لتمثني وتسويق املنتجات احمللية ابحلس مية�-  .اإ
 

�:الغرف الفالحية 

هناء أأشغال بناء �- الفالحية اجلهوية )ااكدير، اجلديدة، ادلاخةل، مراكش، بين مالل، مكناس، وجدة مقرات للغرف  8اإ

 ؛ والقنيطرة(

 ؛الساقية امحلراء-الغرفة الفالحية جلهة العيون مواصةل أأشغال بناء مقر�-

عطاء انطالقة �-  ؛شغال بناء مقرات الغرف الفالحية بلك من العرائش لكممي والراشديةأأ اإ

عداد واملصادقة عىل �-  ؛ار يتعلق ابلتنىمي الهيلكي اجلديد للغرف الفالحية هبدف مراجعة تنىمي مصاحلهاقر  11اإ

حداث �-  ؛مصلحة للتدقيق ومراقبة التدبري )مصلحة عىل صعيد لك غرفة( لتحسني احلاكمة عىل صعيد هذه املؤسسات 12اإ

حداث �-  ؛ملحقة للغرف الفالحية عىل مس توى الأقالمي، منح  لها رتبة مصلحة 29اإ

 تمنية الغرف الفالحية، وذكل من خالل:دمع �-

�؛مسامههتا يف اجناز مشاريع تمنوية مواكبة للمخططات اجلهوية للمغرب الأخرض 

�.برجمة معليات تكوين واعالم الفالحني وتأأطري التنىاميت املهنية وكذا تنىمي املعارض الفالحية 
 

o�صندوق التمنية الفالحية املنجزات يف اإطار: 
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 الإعاانت املاليةالإجنازات برمس ��

� :الهتيئة الهيدروفالحية والعقارية 

مقارنة مع  %13أألف هكتار، وذكل بزايدة  43انهزت املساحات املس تفيدة من دمع ادلوةل قصد التجهزي بنىم الري والتحسينات العقارية 

 .2014مقارنة مع  %37وبزايدة بنس بة  2015
  

�:املعدات الفالحية 

ىل الزتايد الكبري اذلي عرفه اقتناء ابيق اإ . ويعزى ذكل 2015مقارنة مع  %14يف اقتناء املعدات الفالحية بنس بة ارتفاعا  2016جسـل  سـنة 

، خصوصا بسبب اعامتد نىام لدلمع أأقل حتفزيا 2014و 2011املعدات ابس تثناء اجلرارات واذلي جاء نتيجة للرتاجع احلاد اذلي عرفه ما بني 

 صغرية، املكونة أأساسا من معدات جين الزيتون.ومالمئة للمعدات الفالحية ال

ذ انتقل  من %-11أأما ابلنس بة للجرارات، فقد عرف  نقصا أأقل حدة )  .2016وحدة س نة  2589ىل اإ  2015وحدة س نة  2669( اإ
 

�:التشجري املمثر 

، وميكن تفسري ذكل 2015مقارنة مع  34%بنس بة  هكتار، مسجةل اخنفاضا 2981ابلنس بة للتشجري ابحلوامض، فقد بلغ  املساحات املدمعة 

أأكتوبر  15أألف درمه للهكتار( املعمول به سلفا، يف  12، قبل حلول هناية ادلمع )2014و 2013بلجوء الفالحني اىل التشجري املكثف خالل 

 وقد مت جتديد هذا ادلمع حسب نوعية احلوامض. .2014

جامليا  4510مبا قدره  2015مقارنة مع س نة  % 60س بة ابرتفاع بن  2016ابلنس بة للتشجري ابلزيتون، اتسم  س نة  هكتار، وقد جسل  تراجعا اإ

طار مشاريع ادلعامة الثانية ابملناطق البورية، املموةل لكيا من اإ ، ويعزى ذكل 2015و 2010ما بني  %66حبوايل  ىل استبدال الضيعات يف اإ

 طرف مزيانية ادلوةل.

هكتار، مسجةل ارتفاعا ملحوظا  3239، حيث مث زراعة 2016يف حتفزي الفالحني خالل س نة واكن لدلمع اجلديد حلقول قصب السكر أأثر 

 .2015مقارنة مع س نة  %280بنس بة 

. وقد عرف  املساحة 2016هكتار خالل  2725، فقد مت زراعة 2014وخبصوص الاجشار املمثرة اليت بدأأت تس تفيد من معلية ادلمع س نة 

 هامة بذكل جل أأنواع الأجشار ومهنا أأجشار اللوز، الرمان، الاجاص والتفاح.  2016و 2014بني  املس تفيدة من ادلمع ارتفاعا ما
 

�:وحدات التمثني 

 24و وحدة(13مهنا هتم حمطات التربيد ) % 53وحدة للتمثني،  34من خلق  2016مكن  الإعاانت اخملصصة لتمثني املواد الفالحية خالل س نة 

ن هذه أأ ل اإ ، 2014( مقارنة مع %+119جناز الوحدات )اإ ورمغ الارتفاع املسجل عىل مس توى  وحدة(. 13)م وحدات عرص الزيتون مهنا هت %

( %10الإجنازات تبق  ضعيفة مقارنة مع الأهداف املسطرة عىل مس توى عقود الربامج لسالسل الانتاج، وذكل راجع اىل ضعف نس بة ادلمع )

 يف هذا اجملال.اليت ل تشلك رافعة لتحفزي وترسيع الاستامثر 

 املنجزات يف اإطار العمليات الأخرى دلمع التمنية الفالحية��

�:التأأمني الفاليح 

�احلبوب والقطاين والنبااتت الزيتية: 

هكتار  962 079 1عرف هذا املنتوج اقبال وجناحا كبريين دلى الفالحني ابلنىر اىل املساحات املؤمنة، اليت ما فتئ  تعرف تصاعدا، لتبلغ 

حيث مثل  مساحة  2015-2014مقارنة مع  %33وذكل بنس بة ارتفاع    متجاوزة بذكل الهدف احملدد يف مليون هكتار، 2016-2015خالل 

 .افالح 29.252(. وبلغ عدد الفالحني املؤمنني 2013-2012أألف خالل  470و 2014-2013أألف هكتار  677أألف هكتار ) 717

�:زراعة الأجشار املمثرة 

 .افالح 1341هكتار، لفائدة  5.373بلغ  املساحة الاجاملية املؤمنة برمس هذا الربانمج 

�:نتاج  تأأهيل سالسل الإ

نتاج النبايت  20منذ انطالق خمطط املغرب الأخرض، مت التوقيع عىل  برانمج تعاقدي بني احلكومة والتنىاميت البميهنية وتتعلق ابمه سالسل الإ

، حتويل الإعاانت لفائدة التنىاميت البميهنية لإجناز العمليات املضمنة ابلتفاقيات العرش التالية: 2016برمس س نة  واحليواين. وهكذا، فقد مت

 زراعة البواكر. -احلبوب -تربية ادلواجن -الزعفران- -FIMAR  COMADER--زي  الزيتون -تربية النحل  –السكر –القطب الفاليح 
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 قطاع الصيد البحري�

o� لتجهزيات:واالبنيات التحتية 

 املصاحل املركزية ومندوبيات الصيد البحري��

 مليون درمه لإجناز املشاريع التالية: 8,3  مت الالزتام ابعامتدات بلغ

قامة نىام معلومايت لفائدة املصاحل املركزية ورشاء عتاد معلومايت ملندوبيات الصيد البحري ابلعرائش�� طنجة و  اقتناء واإ

 ؛بوجدور وادلاخةلو  لصويرةاو الناضور و 

 ؛رشاء س يارات نفعية��

قامة أأشغال الهتيئة بلك من املصاحل املركزية ��   ؛الصحية مندوبيات الصيد البحري والوحداتو اإ

فين�� قلمي الصويرة و"مسا" مبدينة س يدي اإ قلمي احلس مية، "موكدور" ابإ  ؛رشاء عتاد تقين لفائدة بواخر املراقبة "البوران" ابإ

قامة  اكمريات املراقبة يف مندوبييت الصيد البحري ��  ؛بوجدور والناضورب اقتناء واإ

قامة عتاد املواصالت السلكية والالسلكية بلك من مندوبية الصيد البحري ابملضيق ��  طنجة وادلاخةل. و رشاء واإ

 النقط اجملهزة للتفريغ ��

 درمه  خصص  لإجناز املشاريع  التالية: مليون 19ابعامتدات بلغ   2016مت الالزتام برمس الس نة املالية 

قلمي "تزني "��  ؛رشاء الأرايض اخلاصة مبرشوع بناء النقطة اجملهزة للتفريغ "كوريزمي" ابإ

قلمي تزني �� جناز ادلراسات التقنية واجليوتقنية وكذا أأشغال بناء النقطة اجملهزة للتفريغ "كوريزمي" ابإ  ؛اإ

قلمي تطواندراسات تقنية  خاصة ببناء  النقطة ��  ؛اجملهزة للتفريغ "أأمسا" ابإ

قلمي طنجة بعتاد مكتيب ومعلومايت، حيث مت الانهتاء من أأشغال البناء هبذه النقطة ��  يفجتهزي قرية الصيادين "ادلالية " ابإ

 ؛2016س نة 

نعاش والتمنية الاقتصادية و الاجامتعية للمناطق ا 2,7 دفع اعامتدات بلغ �� لشاملية  للمسامهة مليون درمه لفائدة واكةل الإ

قلمي تطوان.  يف بناء النقطة  اجملهزة للتفريغ ب "واد لو" ابإ

o� :اس تدامة وتمنية الرثوات السمكية  

 يصندوق تمنية الصيد البحر ��

جاميل بلغ  طار الرشاكة يف جمال الصيد البحري بني املغرب  291.012.148خصص غالف مايل اإ درمه تتضمن املسامهة املالية املمنوحة يف اإ

ىل  2015املرحةل من س نة  الاعامتداتدرمه،  دون احتساب  291.012.68وروس يا واليت بلغ    الاعامتدات، حيث خصص  هذه 2016اإ

 لإجناز املشاريع ال تية:

طار اتفاقية بني وزارة الصيد البحري، وزارة  78دفع اعامتدات بلغ  �� مليون درمه لفائدة املكتب الوطين للصيد يف اإ

 ؛ية واملكتب الوطين للصيد البحري من أأجل تأأهيل البنيات التحتية  للموائناملال الاقتصاد و 

عانة اخملصصة  50الواكةل الوطنية للموائن من اعامتدات بلغ   ةاس تفاد�� مليون درمه ممتثةل يف الشطر الثاين والأخري من الإ

 ؛لبناء امليناء اجلديد للصيد مبدينة ادلار البيضاء

عانة املمنوحة لفائدة مجعية "هاليوتيس"  امللكفة بتنىمي ادلورة  12,5دفع الشطر الأول يقدر ب �� مليون درمه من الإ

 ؛الرابعة ملعرض "هاليوتيس" مبدينة أأاكدير
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طار التفاقية املربمة بني وزارة الصيد البحري واملعهد الوطين للبحث يف الصيد البحري، مت دفع اعامتدات بلغ  ��  3يف اإ

ماكنيات خمتربمليون درمه لتقوية   ؛البحث العلمي مبدينة طنجة اإ

عانة مببلغ �� " اليت تعمل عىل تنش يط القطب التنافيس بأأاكدير ابعتبارها haliopolisدرمه لفائدة مجعية " 500 000دفع اإ

 حلقة وصل بني املهنيني، مراكز البحث العلمي، اجلامعات والإدارات املتواجدة ابملنطقة.

 البحث العلمي ��

عانة   مليون درمه،  خصص  لإجناز املشاريع ال تية: 45مبلغ  2016التجهزي املمنوحة من املزيانية العامة برمس الس نة املالية بلغ  اإ

 ؛محالت اس تكشافية يف جمال املوارد السمكية��

جناز همامت تصنيف املناطق البحرية ابلبحر الأبيض املتوسط واملناطق اجلنوبية��  ؛اإ

 ؛لإدرييس" بعد الرضر الناجت عن احلريق اذلي حلق هباصيانة وتأأهيل ابخرة " الرشيف ا��

جناز دراسة لبناء مزرعة لرتبية الأحياء البحرية و خمترب متخصص يف هذا النشاط البحري مبدينة ادلاخةل.��  اإ

 حتسني تسويق املوارد السمكية ��

عانة مببلغ   از مشاريع تدبري مناطق الصيد جبنوب اململكة.لفائدة املكتب الوطين للصيد لإجن 2016مليون درمه برمس س نة  20,7مت دفع اإ

 حامية الرثوات السمكية  ��

عانة التجهزي بلغ  2016مس تقةل التابع لقسم حامية الرثوات السمكية برمس الس نة املالية  صورةمرفق ادلوةل املسري ب اس تفاد مليون  3,7من  اإ

 درمه مت رصفها كام ييل:

 اقتناء عتاد مكتيب، معلومايت و مسعي برصي لفائدة هذا القسم   ��

دفعات لفائدة الواكةل الوطنية للموائن من أأجل تغطية مصاريف الاس تغالل املؤق  للمكل العمويم من طرف مندوبيات ��

 الصيد البحري

نقاذ الأرواح البرشية بلك من مدينيت  القنيطرة والناضور��  صيانة بواخر اإ

عانة لف�� ائدة املديرية الوطنية للأرصاد اجلوية اليت توفر املعلومات اخلاصة ابلأحوال اجلوية لفائدة مندوبيات الصيد دفع اإ

 البحري بنرشات الأحوال اجلوية 

 دفع اشرتاك ومساهامت لفائدة املنىامت ذات الصةل ابجملال البحري داخل املغرب  وخارجه. ��

 تمنية تربية الأحياء البحرية: ��

عانة جتهزي بلغ   2016اكةل الوطنية لتمنية الأحياء البحرية برمس الس نة املالية اس تفادت الو مليون درمه مت رصفها لإجناز مشاريع  15من اإ

الوطنية لتمنية الأحياء البحرية ابملغرب وتقيمي فعاليهتا واملشاركة يف  الاسرتاتيجيةترتبط مبهام الواكةل الأساس ية اليت تمتحور حول تتبع ووضع 

 تربية الأحياء البحرية والرتوجي للأنشطة املرتبطة برتبية الأحياء البحرية. الس ياسة احلكومية يف جمال وضع

o� :التكوين البحري 

عاانت لفائدة معاهد ومراكز التكوين  000.180.5درمه، خصص مبلغ  000.164.6 ابعامتدات بلغ  2016مت  الالزتام برمس س نة  درمه اكإ

نقاذ الأرواح البرشية املتواجد "ببوزنيقة."  الاعامتداتاملهين البحري و  املتبقية لإجناز أأشغال الهتيئة مبركز التنس يق والبحث واإ
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 املندوبية السامية للمياه والغاابت وحماربة التصحر 2.3-
 

 1.317,29ما مجموعه املندوبية السامية للمياه والغاابت وحماربة التصحر من طرف  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 43,57مليون درمه وهو ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

 :فامي ييل  2016للمياه والغاابت وحماربة التصحر خالل س نةتتجىل حصيةل املشاريع والإجنازات احملققة من طرف املندوبية السامية 

o�حتديد املكل الغابوي: 
 

 من حتقيق الإجنازات التالية:  2016 متكن  املندوبية السامية خالل س نة

 ؛هكتار 800.000حتفيظ ما يناهز  -

 ؛هكتار 400.000املصادقة عىل معليات التحديد  -

طار صفقات معومية 450.000ختصيص دراسات تقنية ملساحة تعادل  -  ؛هكتار وذكل يف اإ

يعمل عىل ختزين ومعاجلة وحتليل البياانت واملعلومات اجملالية لأهداف حمددة تساعد عىل  اجناز نىم املعلومات اجلغرافية -

 التخطيط واختاذ القرار فامي يتعلق ابملكل الغابوي.
 

 :2016-2015-2014لس نوات ويربز الرمس التايل حصيةل حتديد املكل الغابوي خالل ا

 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 95,34 442.628.329,33 464.260.000,00 464.260.000,00  نفقات الموظفين

% 90,75 69.153.219,56 76.200.000,00 76.200.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 44,65 101.904.050,52 228.224.373,56 157.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 79,84 613.685.599,41 768.684.373,56 697.460.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 16,94 9.578.602,17 56.553.896,74 14.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% 67,05 368.766,00 550.000,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% 17,42 9.947.368,17 57.103.896,74 14.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 31,57 693.655.999,11 2.197.346.896,69 516.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 31,57 693.655.999,11 2.197.346.896,69 516.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

(��������)

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 43,57 1.317.288.966,69 3.023.135.166,99 1.227.460.000,00 المجموع العام…………………

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية لسنة 

2016

البيان

1/2

ية العامة الميزان
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o�هتيئة وصيانة املساكل الغابوية:   
 

لكم لتقوم بأأدوار رئيس ية يف  810لكم من املساكل الغابوية وصيانة ش بكة مساكل يبلغ طولها  257، مواكبة مشاريع فتح 2016خالل س نة  مت

دارة وتمنية الرتاث الغابوي )منع وماكحفة حرائق تمنية التجمعات  ،تسهيل التنقل واملبادلت التجارية ،الغاابت تدبري املكل الغابوي وحتسني اإ

 الريفية اليت تقع داخل أأو يف حميط الغاابت...(.

 :20052016-خالل الفرتة  يبني الرمس التايل حصيةل املشاريع املتعلقة بتمنية ش بكة املساكل الغابوية

 
 

o�احملافىة عىل الغاابت وهتيئهتا: 
 

جناز  ،2016السامية للمياه والغاابت وحماربة التصحر خالل متكن  املندوبية  عادة هيلكة النىم الغابوية، وذكل عرب اإ من ترس يخ أأولوايهتا واإ

 معليات التشجري وجتديد الغاابت وحتسني املراعي: 

نتاج ��  ؛مليون من الش تالت الغابوية 30اإ

هكتار من التشكيالت الغابوية مهنا: الأرز، البلوط الفليين، العرعار،  43.000تشجري وختليف وصيانة ما يعادل ��

 ؛الاراكن، الطلح الصحراوي، الصنوبر احلليب والبلوط الأخرض....

 ؛هكتار 24.800الأشغال احلراجية الغابوية عىل مساحة تقدر ب ��

مجعية رعوية موزعة عىل خمتلف الأقالمي، لحرتام منع الرعي عىل مساحة  163التعويض عن منع حق الرعي: التعاقد مع ��

 ؛مليون درمه 23 بلغ  جامليةاإ هكتار بلكفة  91.380

 مليون هكتار. 3,1تعزيز برانمج هتيئة الغاابت عىل مساحة ��

o�برانمج الوقاية وامحلاية من احلرائق وكذا رصد حصة الغاابت: 

 حرائق الغاابت��

  خطة معل تتوىخ تدبري اخملاطر عن طريق توفري املعدات الالزمة محلاية أأفضل ضد احلرائق:  2016وضع  املندوبية السامية خالل مومس 

 ؛نقطة للزتود ابملاء 70برج للمراقبة وكذا هتيئة  20صيانة ��

 ؛لكم من مصدات النار 470 شق وصيانة��

 حارسا ملكفا برصد احلرائق. 1.200تشغيل ��

 مس توى اخنفاض عدد احلرائق واملساحة املترضرة للك حريق: الرمس البياين املوايلويرصد 
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 حصة الغاابت��

طار تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية ملراقبة ورصد حصة الغاابت، معل  املندوبية السامية عىل تعزيز املاكسب وتوس يع التجربة اليت مت  يف اإ

ش بكة منتىمة ملراقبة حصة الغاابت يف املناطق املمثةل يف  2016اليت تغطهيا حىت هناية عام تكريسها ابلأطلس املتوسط. وتشمل املناطق 

 البيان التايل:

    

o�احملافىة عىل املياه والرتبة: 

 هتيئة الأحواض املائية ��

مرت مكعب من سدود  230.000يعادل ما  2016اعتبارا لل اثر السلبية لتأ لك الرتبة عىل املوارد املائية، مه  الإجنازات املسجةل خالل س نة 

 الرتسيب واملعاجلة املياكنيكية للس يول.

 حماربة زحف الرمال يف املناطق الساحلية والقارية ��

هكتار من الكثبان الرملية محلاية الطرق وواحات النخيل والتجمعات السكنية، مع  346يف تثبي   2016س نة  مه التدخالت خاللأأ متثل ت 

نشاء أأحزمة خرضاء ح  لكم من احلزام الشاطيئ. 4ول املدن، وكذا بناء اإ
 

o�تمثني املناطق احملمية، موارد القنص واملوارد السمكية يف املياه العذبة: 

 ( واملناطق الرطبةSIBEتمنية املناطق احملمية )��

، كام هو مبني يف اجلدول هجات اململكةاجناز دراسات الهتيئة جملموعة من املناطق احملمية مبختلف  يف 2016س نة الإجنازات خالل مه أأ تمتثل 

 :أأسفهل

 اجلهة الاقلمي العملية العدد

4 
قلمي هتيئة محمية تغزرت  أ سا الزاك اإ

 لكممي واد نون
 طنطان "واد الواعر" و "واد اماما فاطمة" رعة" واحملميات عىل مس توى مصب "واد د هتيئة

5 

 

 اتزة هتيئة املنزته الوطين اتزاك

 اتوانت هتيئة محمية لةل اوتكة مكناس-فاس

 افران اية عواض هتيئة املناطق الرطبة افنورير، تيفوانسني و

 احلس مية-تطوان-طنجة تطوان البيقاري للمتوسطمحمية احمليط احليوي منزته بوهامش،   2

  هجة بين مالل خنيفرة خنيفرة هتيئة املنزته الوطين خنيفرة 1

 اسفي-مراكش مراكش املنزته الوطين لتوبقالهتيئة  1
 

http://www.fm6e.org/ar/-ar-reserve-de-la-biosphere-intercontinentale-de-la-mediterranee/introduction.html
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A8%D9%86%D9%8A_%D9%85%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%AE%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A9
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 شهدت حزمة من الإجراءات املتعلقة ابحلفاظ عىل احلياة الربية:  2016ن س نة أأ ىل اإ وجتدر الإشارة 

طار مرشوع ��  ؛"ACCN"وضع الصيغة الهنائية لوثيقة احلفاظ عىل الأرايض الرطبة ابملغرب يف اإ

طار تنفيذ خطة العمل �� قلميية يف اإ  الاسرتاتيجية بشأأن احلفاظ عىل ذوات احلوافر املغربية؛خطط اإ

 ؛"Bird Life" تنفيذ التفاق الثاليث بني املندوبية السامية ورشكة الطرق الس يارة ومجعية الطيور العامليَّة ��

 رصد تنفيذ خطة العمل من أأجل احلفاظ عىل قرد البابون؛ ��

عداد التقارير بشلك دوري لهذه الهيئات )التقرير �� التقرير الس نوي بشأأن التجارة ادلولية  ،الوطين عن تنفيذ اتفاقية "رامسار"اإ

  يف الأنواع من احليواانت والنبااتت املهددة ابلنقراض(. 

 القنص وتمنية الوحيش��

 عرف  وثرية تزايد عدد القناصني كام يبني الرمس التايل:
 

 
  عىل:املندوبية السامية للمياه والغاابت وحماربة التصحر ، تعمل حلفظ وتمنية احلياة الربيةو 

عادة تأأهيل احليواانت الكبرية املنقرضة أأو املهددة ابلنقراض )الأروية، الغزال الرببري��  ؛الغزلن ...( ،اإ

 ؛وضع محميات صيد دامئة أأو مؤقتة��

 ؛اجناز مرافق لتمنية الطرائد الصغرية��

دارة الوحيش وحقوق الصيد. ��  ارشاك مبارش للصيادين ومنىامهتم، كرشاكء ممتزيين يف اإ

 الصيد والاسزتراع السميك��

 وذكل من خالل تمنية وصيانة املوارد السمكية وتنىمي جتمعات صيادي الأسامكعىل  2016ارتكزت تدخالت املندوبية السامية خالل مومس 

نتاج  صبعيات وتفريغ  19.7اإ مواقع مائية )الأهنار، السدود، البحريات  69مليون مهنا، لإعادة توطني املوارد السمكية يف  17.5مليون اإ

 .واملسطحات املائية الطبيعية(

o�نتاج  :تمثني سالسل الإ

هيا أأيضا بعقد مزادات علنية يف مناطق خمتلفة من اململكة، لبيع الأخشاب واملنتجات الغري اخلشبية واليت شارك ف 2015/2016متزي مومس 

طار تعاونيات غابوية. ويف نفس الس ياق، تتجىل منتوجات الغاابت اليت مت بيعها واس تغاللها:  ذوي احلقوق املنىمون يف اإ

 ؛(3م 425.000( خشب العمل والصناعة��

 ؛س تري( 328.850خشب احلطب )��

 ؛طن( 1650) س تري( وادلابغ 763الفلني )��

 طن. 2.653املنتجات احلرجية غري اخلشبية: ��

يوم معل لصاحل  240.000، ومت خلق 2015/2016وقد اس تفادت التعاونيات الغابوية من خمتلف اجلهات من اتفاقيات رشاكة خالل املومس 

درمه للأرسة الواحدة. وقد عرف رمق أأعامل هذه التعاونيات )او اجملموعات  12.000متعاوان، وتوفري متوسط دخل س نوي يعادل  1.440

 مليون درمه. 37( ارتفاعا ملحوظا يعادل ذات النفع الاقتصادي
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 الطاقة واملعادن واملاء والبيئة 3.3-

مليون درمه وهو  4.134,41من طرف وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 41,22ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

 فامي ييل: 2016تمتثل أأمه منجزات وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة برمس س نة 

 قطاع الطاقة واملعادن�

o�الطاقة يف جمال:  

 ضامن الزتويد��

�الغاز الطبيعي 

جاملية انهزت  0162مت تأأمني حاجيات البالد من الغاز الطبيعي س نة  خصص مجمل هذه المكية لزتويد  .مليون مرت مكعب 1080بمكية اإ

ثنني. أأوهلام الإاتوة اليت دحصل علهيا املغرب مقابل و حمطيت توليد الكهرابء اتهدارت وعني بين مطهر.  مت  تلبية هذه احلاجيات من مصدرين اإ

مليون مرت مكعب. أأما املصدر الثاين فيخص  459,4بلغ  الإاتوة العينية  حيث الأورويب ابلرتاب الوطين،-مرور أأنبوب الغاز املغاريب

طار العقد التجاري املوقع س نة  ، SONATRACHبني املكتب الوطين للكهرابء والرشكة اجلزائرية  2011الاس ترياد املبارش من اجلزائر يف اإ

 مليون مرت مكعب. 620,4حيث وصل  المكية املس توردة 

�وختزين املواد النفطية تقوية قدرات اس تالم 
 

جناز مشاريع اس تالم وختزين املنتجات البرتولية، وأأخرى  ن للتوزيع الإجناز أأو ادلراسة. وستسامه هذه املشاريع يف تقس مي هجوي أأحسقيد مت اإ

 والربوابن(:فامي خيص مراكز التعبئة ومس تودعات ختزين غاز البرتول املسال ابمجلةل )البوطان  أأما واخملزون الاسرتاتيجي.

ضافة �� قلمي ش توكة أ ي  ابها ابإ لغاز  4لغاز البوطان و 6خزاانت مهنا  10توس يع قدرات التخزين ملركز التعبئة س يدي بييب ابإ

ىل  جاملية تصل اإ  ؛مرت مكعب 2.420الربوابن بسعة اإ

ضافة وحدة لتعبئة قنينات ��  ؛لكغ مبركز تعبئة الغاز البوطان ابحلاجب 3اإ

ضافة خزانني بسعة توس يع قدرات التخزين ��  ؛مرت مكعب 460مبركز العرائش ابإ

ضافة خزانني بسعة ��  .مرت مكعب 460توس يع قدرات التخزين مبركز الصخريات ابإ

 ضامن تعممي الولوج اإىل الطاقة بأأفضل تلكفة��

� برانمج الكهربة القروية الشامل 
 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 102,87 495.374.598,97 481.576.000,00 481.576.000,00  نفقات الموظفين

% 89,09 480.390.862,27 539.192.500,00 535.993.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 47,33 2.756.290.256,64 5.823.809.216,16 3.630.986.000,00  نفقات اإلستثمار

% 54,53 3.732.055.717,88 6.844.577.716,16 4.648.555.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 59,76 61.481.971,55 102.887.587,57 52.986.000,00  نفقات اإلستغالل

% 29,52 23.572.682,26 79.844.341,60 38.570.000,00  نفقات اإلستثمار

% 46,55 85.054.653,81 182.731.929,17 91.556.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 10,57 317.303.922,62 3.002.353.675,42 200.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 10,57 317.303.922,62 3.002.353.675,42 200.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 41,22 4.134.414.294,31 10.029.663.320,75 4.940.111.000,00 المجموع العام…………………
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اعامتدا عىل البنيات و  من الأرس القروية. 11883اس تفادة  قرية بواسطة الش بكة الكهرابئية، مما يعين 349، كهربة 2016خالل س نة مت  

طار برانمج الكهربة القروية الشمويل خالل س نة  ، فقد متثل  الإجنازات 2016التحتية الكهرابئية ذات اجلهد املنخفض واملتوسط املنجزة يف اإ

 ال القروي فامي ييل:اجمليف 

 لكم؛ 632توس يع ش بكة اجلهد املتوسط: ��

 ؛لكم 1695توس يع ش بكة اجلهد اخملفض: ��

 حمول.  278مياك فولط أأمبري:  33حمولت كهرابئية بقدرة ��

 .2015هناية س نة  عند99,15% ، مقابل99,43%جبميع التقنيات املس تعمةل  2016بلغ  نس بة الكهربة القروية ابململكة عند هناية س نة و 

 :1995الرمس البياين التايل تطور نس بة الكهربة القروية منذ  ويربز
 

 
 تشكيل ابقة كهرابئية مثىل��

�2016املنشأأة س نة  القدرة تطور 

 35414، ليناهز حوايل 2015مقارنة بس نة  2,9%، تزايدا يف الطلب عىل الطاقة الكهرابئية مبعدل 2016عرف  اململكة خالل س نة 

نتاج الكهرابء، يمت تزنيهل عرب برامج معل  جياكواط طار اخملطط املتعدد الس نوات املتعلق بوسائل اإ ساعة. ويمت الاس تجابة لهذا الطلب يف اإ

نتاج الطاقة  بأ جال حمددة. وقد مت اعامتد مزجي ذيك وواقعي للمصادر املنتجة للكهرابء يزاوج بني خمتلف التكنولوجيات املتاحة يف جمال اإ

ىل ما يناهز   2016ويأأخذ بعني الاعتبار الإماكانت واملوارد احمللية، وبذكل وصل  القدرة املنشأأة يف س نة  الكهرابئية  مياكواط. 8262اإ

� نتاج الطاقة الكهرابئية املنجزة خالل س نة  2016مشاريع اإ

بتلكفة  CSPبتقنية  مياكواط 160احملطة الشمس ية نور ورزازات ويه احملطة الأوىل من املرشوع الشميس لورززات بقدرة ��

 ؛2016مليون درمه، ومت الرشوع يف اس تغاللها يف أأوائل س نة  5600تناهز 

طار القانون  102بقدرة  2احلقل الردحي أأخفنري �� جنازه يف اإ جاملية تناهز  13-09مياكواط ومت اإ  مليون درمه. 1600بتلكفة اإ

�نتاج الطاقة الكهرابئية يف طور الإجناز  مشاريع اإ

جناز مرشوع توس يع حمطة جرادة؛ 2016مياكواط: عرف  س نة  350دة بوحدة بقدرة توس يع حمطة جرا��  مواصةل اإ

جناز مرشوع حمطة ادليزل ابلعيون وقد مت تشغيلها  2016مياكواط: عرف  س نة  72حمطة ادليزل ابلعيون بقدرة �� مواصةل اإ

 ؛2017خالل س نة 

جناز مرشوع حمطة ادليزل ابدلاخةل وقد مت تشغيلها م 2016مياكواط: عرف  س نة  16,5حمطة ادليزل ابدلاخةل بقدرة �� واصةل اإ

 ؛2017خالل س نة 

جناز مرشوع احملطة احلرارية ل سفي. 2016مياكواط(: عرف  س نة  1386املرشوع احلراري ل سفي )��  مواصةل اإ

�نتاج الطاقة الكهرابئية قيد التطوير  مشاريع اإ

عطاء انطالقة مسلسل طلبات العروض ابلنس بة ملرشوع احملطة احلرارية الثانية لدلاخةل بقدرة �� مياكواط وبتلكفة اجاملية  22اإ

 مليون درمه؛ 370تناهز 
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جاملية تناهز مياكواط 850اختيار مطور املرشوع الردحي املندمج اذلي تبلغ قدرته الإجاملية �� مليار درمه، ويمت  11، بتلكفة اإ

نتاج التعاقدي للكهرابء عىل أأن يمت الرشوع يف اس تغالل أأول حقل "ميدل " بقدرة  طار الإ مياكواط يف  180تطويره يف اإ

 ؛2019الربع الأول من س نة 

اط وبتلكفة اجاملية تناهز مياكو  120اس تكامل مراحل طلبات العروض للمرشوع الشميس الفوتوضويئ نور اتفيالل  بقدرة ��

 .مليون درمه 1190

 الربانمج التعاقدي بني ادلوةل واملكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب��

�الربانمج التعاقدي 

حتسن أأمه املؤرشات املالية للمكتب، حيث جسل  العديد من مؤرشات الأداء حتس نا ملموسا عىل سبيل اذلكر ل  2016عرف  س نة 

. 2016لس نة  بتوقعات العقد الربانمج   2013بس نة مقارنة وذكل ة املضافة، الفائض الإجاميل لالس تغالل ورأأس املال املتداولللحرص: القمي

ىل قدرة المتويل اذلايت اليت  2670مليون درمه، كام بلغ  نتيجة الاس تغالل  790فبالنس بة للنتيجة الصافية فقد بلغ   ضافة اإ مليون درمه، اإ

 . 2016درمه مع ممت  مليار 8,8بلغ  

� تعريفة الكهرابء 

لضامن اس تفادة الزبناء املعنيني من الشطر الاجامتعي، قام  احلكومة مبعاجلة وضعية العدادات املشرتكة، حيث وضع  نىام جديد للفوترة 

ليت يس تحيل فهيا وضع عدادات تس تفيد منه حرصاي الأرس والعائالت والبيوت اليت تقمي بنفس السكن املزود بواسطة عداد واحد مشرتك، وا

 .فردية هبا من طرف الفاعل امللكف ابلتوزيع لأس باب تقنية

حداث تسعرية ثالثية املراكز الساعاتية ابلنس بة ملوزعي الطاقة الكهرابئية ابتداء من فاحت يناير  حداث التسعرية 2016كام مت أأيضا اإ . كام مت اإ

ك.و.س/الشهر، وذكل  500لت املزنلية والإانرة اخلاصة والقوة احملركة لالس هتالاكت اليت تفوق املزدوجة للمراكز الساعاتية ابلنس بة لالس تعام

ىل غاية  2014بصفة اختيارية من فاحت غش   جبارية ابتداء من فاحت يناير  2015دجنرب  31اإ عداد 2016وبصفة اإ . ويف هذا الصدد، مت اإ

 للمراكز الساعاتية، لس امي من حيث رشوط الأهلية والفوترة. ال ليات الالزمة املتعلقة بتطبيق التسعرية املزدوجة

ىل تعزيز اخنراط الزبناء املزنليني واملوزعني يف الس ياسة الوطنية الرامية للتحمك يف الطلب عىل الكهراب  ء.وهتدف هذه التدابري اجلديدة اإ

نه منذ س نة 2002اي يف اجملال القروي منذ س نة فامي يتعلق بنىام العدادات ذات الأداء املس بق "نور" واذلي مت اعامتده حرص مت  2016، فاإ

ماكنية اعامتد هذا النىام ابجملال احلرضي داخل جمال التوزيع اخلاص ابملكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب.  الرشوع يف دراسة اإ

 التقنيات النووية��

 الوزارة مبا ييل:قام   فامي يتعلق ابلس تعامل السلمي للتقنيات النووية،

، يف حاةل 2016املصادقة عىل املرسوم اليت مينح مبوجبه ضامانت ادلوةل للمركز الوطين للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لس نة ��

 ؛وقوع أأرضار نووية

 ؛2017اعداد املرسوم اذلي س متنح مبوجبه ضامانت ادلوةل للمركز الوطين للطاقة والعلوم والتقنيات النووية لس نة ��

لنووي املشاركة يف أأعامل اجلنة اليت أأحدث  مبوجب املرسوم املتعلق بتطبيق القسم الثالث من القانون املتعلق ابلأمن والسالمة يف اجملالني ا��

م ن والسالمة والإشعاعي واليت تضم ممثلني عن السلطة احلكومية امللكفة ابلصحة وعن السلطة احلكومية امللكفة ابلطاقة ومدير الواكةل املغربية للأ

ون املذكور، يف اجملالني النووي والإشعاعي. وقد قام  هذه اللجنة جبرد مجيع الواثئق وامللفات املتعلقة ابملهام املس ندة اإىل الواكةل مبوجب القان

 النووي والإشعاعي. جتدر واليت يف حوزة الوزارتني امللكفتني ابلصحة والطاقة، وكذكل نقلها اإىل الواكةل املغربية للأمن والسالمة يف اجملالني

جنة امللكفة بدراسة القوانني النووية والتابعة ل ىل هذه الوزارة لعرضها عىل ال اإ الإشارة اإىل أأن مجيع القوانني اليت تقرتهحا الواكةل، جيب تقدميها 

تعلق ابلسالمة والأمن يف اجملالني النووي للمجلس الوطين للطاقة النووية دلراس هتا. وقد مت كذكل تسلمي مشاريع املراس مي التطبيقية للقانون امل 

حداث الواكةل املغربية للأمن والسالمة يف اجملالني النووي والإشعاعي، املتعلقة ابلأمن النووي والأمن الراديو لويج، لل واكةل والإشعاعي واإ

 ؛املغربية للأمن والسالمة يف اجملالني النووي والإشعاعي قصد املراجعة والاس تكامل

 الإحداث الفعيل وكذا املبارشة الفعلية لأعامل الواكةل املغربية للأمن والسالمة يف اجملالني النووي والإشعاعي؛ مواكبة��

ماكنية انتاج الكهرابء وحتلية مياه البحر ابس تعامل الطاقة النووية؛��  تتبع أأعامل جلنة التفكري يف اإ
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 وكذا تتبع تطبيق توصياهتا؛ 2015اليت زارت املغرب يف أأكتوبر  INIR املشاركة يف أأعامل بعثة الواكةل ادلولية للطاقة اذلرية��

دارة وتقيمي مجيع برامج التعاون التقين مع الواكةل ادلولية للطاقة اذلرية يف جمال الاس تخدام السلمي للطاقة النووية اليت مت�� تنفيذها يف  تتبع واإ

 ؛ابملغرب يف خمتلف القطاعات الاجامتعية والاقتصادية 2015-2016

عداد برانمج التعاون التقين مع الواكةل ادلولية للطاقة اذلرية للفرتة �� بتنس يق مع القطاعات املعنية ابلس تعاملت السلمية للطاقة  2019-2018اإ

 ؛اذلرية

 ؛ؤمترات العامة للواكةل ادلولية للطاقة النوويةاملعامل أأ املشاركة يف ��

 ؛2017اإىل س نة  2012الاس تعامل السلمي للطاقة النووية للفرتة املمتدة من س نة تقيمي الربانمج الإطار للتعاون التقين يف جمال ��

عداد الربانمج الإطار للتعاون التقين يف جمال الاس تعامل السلمي للطاقة النووية للفرتة املمتدة من س نة ��  ؛2023اإىل س نة  2018اإ

 ؛ات النووية وكذا املشاركة يف أأعاملهادراسة ملفات اجملالس الإدارية للمركز الوطين للطاقة والعلوم والتقني��

 ؛دراسة ملفات اجمللس الإداري للواكةل املغربية للأمن والسالمة يف اجملالني النووي والإشعاعي وكذا املشاركة يف أأعامهل��

 ؛تنس يق ملف الضامانت النووية مع الواكةل ادلولية للطاقة اذلرية��

 ولية للطاقة اذلرية.الإعداد واملشاركة يف بعثات التفتيش للواكةل ادل��

 تطوير الطاقات املتجددة��

�وضعية املرشوع املغريب للطاقة الشمس ية 

عطاء الانطالقة الرمسية لتشغيل الشطر الأول من مرشوع املركب الشميس " نور ورزازات ، 2016خالل س نة  نرصه هللا قام صاحب اجلالةل ابإ

مليون درمه، كام أأعط  جاللته انطالقة أأشغال بناء احملطتني الشمس يتني  7000ساعات للتخزين وابستامثر يناهز  3مع  مياكواط 160" بقدرة 1

ىل  5مليون درمه مع  17000مياكواط وابستامثر يناهز  350" بقدرة 3" و "نور ورزازات 2"نور ورزازات  ساعات للتخزين ابلنس بة "لنور  6اإ

ىل  5" ومن 2ورزازات   .2018". وسيمت تشغيل هاتني احملطتني يف أأفق 3ساعات للتخزين ابلنس بة "لنور ورزازات  8.5اإ

جناز "نور أأما خبصوص الطاقة الشمس ية الفتوفلطائية، فقد مت انتقاء اجملموعة املكونة من أأكوا ابور،شان  وس تريلينغ وويس تون  PV "من أأجل اإ

I  جاملية تناهز  70" بقدرة تقدر ب 4 مياكواط اذلي يتضمن حمطة "نور ورزازات 170بقدرة مياكواط، و"نور العيون" و"نور بوجدور"، بقدرة اإ

 .2018مياكواط. وسيمت تشغيل هذه احملطات يف أأفق  100

 مياكواط واليت سزتاوج بني الطاقة الشمس ية الفتوفلطائية والطاقة احلرارية املركزة. 400كام سيمت اإطالق طلب العروض لنور ميدل  بقدرة 

� عية املرشوع املغريب للطاقة الردحيةوض   

نشاء واس تغالل وصيانة املرشوع املندمج للطاقة الردحية بقدرة 2016عرف  س نة  عداد ومتويل واإ رساء املناقصة لتطوير واإ مياكواط  850، اإ

( بقدرة 2ية التالية: طنجة )ويضم هذا املرشوع احلقول الردح «. اينيل جرين ابور»و« س مينس»مع « انريفا هودلينغ»عىل التجمع اذلي يضم 

مياكواط وبوجدور  300مياكواط وتيسكراد ابلعيون بقدرة  200مياكواط وجبل حلديد ابلصويرة بقدرة  150مياكواط وميدل  بقدرة  100

 مياكواط. 100بقدرة 

طار القانون املتعلق ابلطاقات املتجددة، ع جناز احلقول الردحية من طرف اخلواص يف اإ جناز احلقول الردحية  2016رف  س نة فامي يتعلق ابإ متابعة اإ

مياكواط. كام مت الرتخيص لإجناز احلقل الردحي  18*2بقدرة  2و1مياكواط والوليدية  100بقدرة  2مياكواط وأأخفنري 120جبل خالدي بقدرة 

 مياكواط. 200لأفتيسات بقدرة 

�وضعية املرشوع املغريب للطاقة الكهرومائية 

جناز مرشوع حمطة حتويل الطاقة عرب الضخ عبد املومن اليت سيمت تشغيلها خالل س نة ، انتقاء 2016عرف  س نة  اجملموعة اليت س تقوم ابإ

عطاء الانطالقة دلراسة تقيمي ممكن احملطات البحري2021 كام مت الرتخيص لإجناز حمطة كهرومائية  ة من أأجل حتويل الطاقة عرب الضخ.. كام مت اإ

طار القانون رمق مياكواط من طرف 12صغرى بقدرة   ابلطاقات املتجددة. املتعلق 13-09اخلواص يف اإ

�وضع اسرتاتيجية وطنية لتمثني الكتةل احلية 

جناز دراسة لوضع اسرتاتيجية وطنية لتمثني الكتةل احلية ابملغرب اليت تمت عىل ثالث مراحل:2016عرف  س نة  عطاء انطالقة اإ  ، اإ
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 ؛احليوية: وضع تشخيص قطاع الكتةل 1املرحةل �-

 ؛: اقرتاح مرشوع اسرتاتيجية وطنية لس تعادة الطاقة من الكتةل احليوية2املرحةل �-

( لتنفيذ 2030-2026( وطويةل املدى )2025-2021( ومتوسطة )2020-2016: اقرتاح مرشوع خمططات معل قصرية )3املرحةل �-

قلميي.  الاسرتاتيجية عىل املس توى الوطين والإ

�النصوص التنىميية 
 

، حمفزا لإجناز املشاريع الطاقية الطموحة املربجمة، 2016الأوراش الإصالحية واملواكبة يف جمال الطاقات املتجددة اليت مت اعامتدها س نة شلك  

 واليت تتلخص فامي ييل:

نتاج الطاقة من مصادر اإ �� ىل تروجي اإ متجددة وبيعها صدار القانون املغري واملمتم للقانون املتعلق ابلطاقات املتجددة واذلي هيدف اإ

نتاج الكهرابء من مصادر متجددة حلساب مس هتكل  عطاء احلق للمس تغل يف اإ وتصدرهيا من طرف القطاع العام أأو اخلاص، واإ

أأو مجموعة من املس هتلكني املرتبطني ابلش بكة الكهرابئية الوطنية للجهد املنخفض واجلهد املتوسط واجلهد العايل واجلهد العايل 

 جدا؛ 

 Moroccan Agency)الواكةل املغربية للطاقة الشمس ية" اليت أأصبح  "الواكةل املغربية للطاقة املس تدامة "توس يع همام "��

For Sustainable Energy)  ،نتاج الكهرابء من لك املصادر الطاقية املتجددة احلالية واملس تقبلية جناز حمطات اإ لتشمل اإ

نتاج الكهرابء من مصادر طاقية متجددة واملنجزة من ما عدا احملطات الكهرومائية لتحويل الطاقة عن طريق ا لضخ ومشاريع اإ

طار القانون املتعلق ابلطاقات املتجددة؛  طرف اخلواص يف اإ

تركزي همام الواكةل الوطنية لتمنية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية عىل تعزيز النجاعة الطاقية وذكل من أأجل اس تغالل ��

 اقة يف لك القطاعات الاقتصادية خاصة البناايت والصناعة والنقل والفالحة؛املاكمن الهائةل لقتصاد الط

هتئي النص التطبيقي احملدد لرشوط وكيفيات ولوج الش بكة الكهرابئية الوطنية ذات اجلهد املنخفض، وكذا النص التطبيقي ��

نتاج الطاقة الكهرابئية انطالقا من   مصادر الطاقة الشمس ية.احملدد ملناطق اس تقبال مواقع تمنية مشاريع اإ

 النجاعة الطاقية��

� الربانمج الوطين لتعممي اس تعامل املصابيح ذات الاس هتالك املنخفض 

ىل غاية س نة ماليني مصباح  9مت توزيع  طار الربانمج الوطين لتعممي اس تعامل املصابيح ذات الاس هتالك املنخفض2016اإ املرحةل الأوىل  .، يف اإ

 200من الاقتصاد يف الطاقة وحمو  جياكواط ساعة 2600ماليني مصباح ذات الاس هتالك املنخفض( مكن  من حتقيق  5من هذا الربانمج )

  .مياكواط خالل ساعات اذلروة

�  اعامتد توقيGMT+1 

ىل  27من  GMT+1متديد مدة تطبيق توقي   2016مت خالل  دا شهر رمضان، هبدف حتسني هامش ما ع 2016أأكتوبر  30مارس اإ

 احتياطي الكهرابء خالل ساعات اذلروة وقد مكن هذا الإجراء من توفري ما يقارب مليون درمه يف اليوم.

�الربانمج الوطين لسخاانت املاء الشمس ية 

ىل الرفع من مساحة الألواح الشمس ية تواصل جناز الربانمج الوطين لسخاانت املاء الشمس ية اذلي هيدف اإ ىل  اإ مليون مرت مربع يف أأفق  1,7اإ

 مرت مربع. 530000 تركيب 2016ابلسكن وقطاع اخلدمات حيث مت خالل س نة  2020

�النجاعة الطاقية يف البناايت 
 

عداد خمطط معل لتطبيق مقتضيات املرسوم رمق  2016متزيت س نة  ابملوافقة عىل ضابط البناء العام احملدد لقواعد الأداء الطايق  874-13-2ابإ

عداد هذا اخملطط طار يف  للمباين واحملدث للجنة الوطنية للنجاعة الطاقية يف البناايت من طرف وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة وقد مت اإ اإ

وهيم هذا اخملطط ابخلصوص التدابري املتعلقة ابلتحسيس والتكوين وتقوية القدرات ووضع  .MED ENECالتعاون ادلويل مع برانمج 

جراءات مواكبة مه  أأساسا دورات تكوينية وتواصلية.  مواصفات ملواد البناء جناز اإ  واحرتام مقتضيات الضابط. كام تمت متابعة اإ
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�للمساجدبرانمج التأأهيل الطايق  
 

 

طار طلبات العروض لرتكيب املصابيح ذات الاس هتالك املنخفض وخساانت املاء الشمس ية والإضاءة  ابنتقاء رشكة 2016متزيت س نة  يف اإ

جناز محالت حتسيس ية وتواصلية. 100الأوتوماتيكية ل   مسجد وتنىمي دورات تكوينية واإ

ن الرابط )مسجد الس نة والغندور( ومراكش )مساجد الكتبية ومولي الزييد وقد مت التأأهيل الطايق ملساجد منوذجية مه  أأساسا مد

 وتمنل (. كام مت اإصدار دلئل تقنية متعلقة ابحلث عىل اقتصاد الطاقة.

�برامج النجاعة الطاقية يف قطاع الصناعة والنقل 

جناز  تواصل مقاوةل صناعية حيث مث تطبيق بعض  42ائدة افتحاصات طاقية لفخالل برانمج النجاعة الطاقية يف القطاع الصناعي من اإ

التوصيات اليت ل تتطلب متويال كبريا. وكذا برانمج النجاعة الطاقية يف قطاع النقل اذلي هيدف اإىل حتسني الاس هتالك الطايق للمحراكت 

 وتشجيع النقل امجلاعي. 

�النجاعة الطاقية يف قطاع الإانرة العمومية 

حداث رشكة التمنية احمللي نشاء رشاكت مبدن وجدة وتزني .2016  س نةة يف مت اإ  مبراكش كام يمت التحضري لإ

�تقوية قدرات اجلهات وامجلاعات الرتابية لتفعيل اسرتاتيجية الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية 

جناز الربانمج ابيق امجلاعات. حيث مت تطوير وشفشاون عىل أأن يمت تعمميه عىل  ابمجلاعات الثالث المنوذجية بأأاكدير ووجدة اجلهوي مت اإ

رشاك القطاعات املعنية لإدماج تقنيات النجاعة الطاقية يف قطاع العمومية. وقد مه   والإانرة والنقل البناايت خمططات معل قطاعية وهجوية ابإ

  :الإجنازات

  ؛التأأهيل الطايق لقطاع الإانرة العمومية ابلنس بة للجامعة��

 ؛املؤسسات الإدارية التابعة للجامعةوضع الألواح الشمس ية لكهربة ��

حداث فضاء لإعطاء املعلومات الطاقية العملية )��  (.  Espace info Energieاإ

ماكنية خلق فرص الشغل من خالل معرفة العرض والطلب والتكنولوجيا والتكوين املتعلق ابلنجاعة الطاق  جناز ادلراسات املتعلقة ابإ ية كام مت اإ

 ال اجلهوي ملواكبة هذا الربانمج وذكل يف املدن التالية: شفشاون وبين مالل وأأاكدير ومراكش وطنجة.والطاقات املتجددة يف اجمل

�وضع خمطط وطين للنجاعة الطاقية 

عداد عقد برانمج مت   . 2020% يف الطاقة حبلول 5هيم الإجراءات اليت تس هتدف النجاعة الطاقية يف أأفق اقتصاد  2020-2017اإ

�الإطار املؤسسايت 

صدار القانون اذلي يقيض بتغيري القانون  املتعلقنىر  ابلواكةل الوطنية لتمنية الطاقات  ا لأمهية النجاعة الطاقية يف الاسرتاتيجية الطاقية، مت اإ

حداث الواكةل املغربية للنجاعة الطاقية وتغيري هماهما لتنصب عىل الهنوض 2016 املتجددة والنجاعة الطاقية يف ش تنرب بقطاع  واذلي ينص عىل اإ

 .النجاعة الطاقية ابملغرب

�النصوص التنىميية 

عداد مرشوع املرسوم املتعلق مبقاولت اخلدمات الطاقية اذلي هيدف اإىل سن أأحاكم ورشوط ممارسة هاته املقاولت  2016 متزيت س نة ابإ

عداد مرشوع املرسوم املتعلق ابلأداء  ات منح رخص لها ملامرسة أأنشطهتا.وكذا كيفي الطايق الأدىن للأهجزة والتجهزيات الطاقية اذلي كام مت اإ

 دحدد الرشوط الطاقية لعرض هاته الأهجزة للبيع فوق الرتاب الوطين.

� التقييس 

ىل توعية 2016يف س نة مت  ، البدء يف مراجعة املواصفة املغربية املتعلقة ابلعنونة الطاقية لل لت الكهرابئية املزنلية وهيدف هذا الإجراء اإ

  ابس تعامل الأهجزة الأقل اس هتالاك للكهرابء مما س ميكن من اقتصاد يف اس هتالك الكهرابء وابلتايل تسجيل خفض الفاتورة الكهرابئية.املس هتكل

 NMكام مت اعامتد عدة مواصفات مغربية فامي خيص الافتحاص الطايق خاصة يف قطاعات الصناعة والبناايت والنقل و يتعلق الأمر ابملواصفات

EN 16247  ىل  1، الأجزاء  .5اإ

�ادلراسات 
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عطاء الانطالقة دلراسة بدمع من طرف برانمج الأمم املتحدة للبيئة )2016يف س نة  ( هتم حتديد الأداء الطايق الأدىن لأهجزة PNUE، مت اإ

صابيح التدرجيي من املالإانرة املس تعمةل يف القطاع الصناعي وقطاع البناايت ووضع خمطط وطين للتحسني من جودة الإانرة والتخلص 

انرة العمومية املتوهجة وغري الفعاةل.  عطاء الانطالقة دلراسة بدمع من طرف البنك العاملي حت  عنوان "الربانمج الوطين لالإ كام مت أأيضا اإ

طار مبادرهتا  ىل تصممي برانمج حول الإضاءة الفعاةل يف املغرب ووضع خطة المتويل  CEETIالفعاةل" يف اإ ىل النتاجئ واليت هتدف اإ استنادا اإ

 ووضع خمطط لتبادل اخلربات والكفاءات.

�نقل الكهرابء 

ىل الشلك الأمثل للش بكة لضامن نقل الكهرابء يف أأفضل ظروف  ىل التوصل اإ مت اعامتد برانمج همم لتمنية ش بكة نقل الكهرابء، اذلي هيدف اإ

 :فامي ييل 2016السالمة والاقتصاد. وتتجىل الإجنازات الرئيس ية لس نة 

 ؛واحملطة احلرارية ل سفي 6و 5ش باكت اجلهد اجلد مرتفع لترصيف الطاقة املنتجة من طرف احملطة احلرارية جرف الأصفر ��

 ؛ش باكت اجلهد اجلد مرتفع لترصيف الطاقة املنتجة من طرف احلقول الردحية ابجلنوب��

 .كيلو فولط بني أأاكدير والعيون 400متديد ش بكة ��

جناز ما مجموعه  2016س نة  خاللوهكذا مت  ىل  1037اإ  25545لكم من اخلطوط ذات اجلهد العايل واجلد عايل، ليصل طول هذه اخلطوط اإ

 . 2016لكم مع هناية س نة 

 الاندماج يف النىام الطايق الإقلميي والأفريقي والاورو متوسطي��

�تطوير الربط الكهرابيئ مع ادلول اجملاورة 
 

جناز دراسة اجلدوى ملرشوع الربط الكهرابيئ بني املغرب والربتغال.  2016عرف  س نة  طالق طلبات العروض املتعلقة ابإ  اإ

�)س بانيا واجلزائر  وضعية تبادل الكهرابء بني املغرب وادلول اجملاورة )اإ
 

جياكواط ساعة، وقد سامه  هاته  5154اجلزائري حوايل -الإس باين واملغريب-من الربط املغريب 2016 بلغ  واردات الطاقة الكهرابئية س نة

 من الطلب الوطين عىل الكهرابء. %14.6الواردات يف تلبية 

�الأورويب والعقد املربم مع رشكة سوانطراك للزتود ابلغاز الطبيعي-وضعية التبادل عرب أأنبوب الغاز املغاريب 

اتوة ع   645) 2015 س نة مقارنة مع 2016س نة  1%الأورويب تراجعا طفيفا بنس بة -بور الغاز الطبيعي عرب أأنبوب الغاز املغاريبجسل  اإ

مليون مرت مكعب  445 (. وانتقل  الإاتوة العينية من2015مليون مرت مكعب املسجةل س نة  650مقابل  2016س نة  مليون مرت مكعب

ىل  2015س نة  . يف حني جسل  مكية الغاز املس تورد من اجلزائر يف اطار العقد املربم مع رشكة 2016ع هناية مليون مرت مكعب م 459,4اإ

 (.2015مليون مرت مكعب املسجةل س نة  610مقابل  2016س نة  مليون مرت مكعب 4620,) 2%سوانطراك ارتفاعا نسبيا بلغ 

�ضبط قطاع الكهرابء 

عداد القانون املتعلق بضبط قطاع القام   حداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء س نة وزارة ابإ ، وذكل ابلتشاور مع مجيع 2015الكهرابء واإ

شارة قوية جتاه املستمثرين اخلواص، حيث س يضمن تنافس ية وشفافية النىام الكهرابيئ املغريب  الأطراف املعنية. ويشلك هذا الإصالح اإ

 .وحسن سري السوق احلرة للكهرابء

 راملراقبة والوقاية من اخملاط��

�النصوص الترشيعية والتنىميية 

اليت حتتوي عىل  صيغة مرشوع القانون املتعلق ابملواد املتفجرة ذات الاس تعامل املدين، والشهب الاصطناعية واملعدات تمتة��

عداد مرشوع مرسوم تطبيقه، هبدف تعزيز سالمة املنشأ ت والأشخاص والتحمك يف اخملاطر الصناعية  مواد بريوتقنية، واإ

 ابملواد املذكورة، مبعية خرباء يف ميدان املتفجرات وصناع املواد املتفجرة؛ املرتبطة

دخال مقتضيات ابجلريدة الرمسية نرش القانون املتعلق ابس ترياد وتصدير وتصفية وختزين وتوزيع الهيدرواكربورات �� هبدف اإ

 ؛متعلقة مبراقبة جودة املواد النفطية
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بسن  1955يناير  12تعامل أ لت الضغط البخاري والىهري الرشيف الصادر يف مواصةل مراجعة الىهري الرشيف املنىم لس  ��

 نىام لأهجزة ضغط الغاز. 

�املتفجرات ذات الاس تعامل املدين 

املصادقة عىل املراحل الثالث لإجناز ادلراسة املتعلقة بطلب عروض يروم وضع أأنىمة معلوماتية لتتبع الأنشطة املتعلقة ابملواد ��

 ؛الاس تعامل املديناملتفجرة ذات 

عداد مرشوع القرار �� نشاء مرشوع وحدة صناعية بس يدي بوعامثن واليت  (CADEX)للرتخيص لرشكة اكديكس  الوزارياإ ابإ

نتاج متفجر "أأمونيكس" ومتفجر " ىل émulsionsتضم مصنعني لإ مس تودعات من النوع السطحي  8" ابلإضافة اإ

(superficiels) مس تودعات من النوع املدفون  3للك وحدة، وطنا  20بطاقة استيعابية تقدر ب(enterrés)  بطاقة

منصب شغل  130طنا من املتفجرات من الصنف اخلامس للك وحدة، كام س يوفر هذا املرشوع  120استيعابية تقدر ب

منصب غري مبارش، مما سيسامه يف تلبية حاجيات مجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط واجلهة اجلنوبية لبالدان  200قار و

 ؛ولالس ترياد

لرتخيص لها بنقل وحداهتا لصنع وختزين املواد املتفجرة ذات الاس تعامل املدين ل EPC-MAROCمتابعة دراسة طلب رشكة ��

عداد القرار  قلمي سطات واإ املتعلق  الوزاريمن بوسكورة اإىل خارج املدار احلرضي ملدينة ادلار البيضاء مبنطقة مسك التابعة لإ

 ؛سلطات احمللية والعسكرية املعنيةابلبحث عن املنافع واملضار لهذا املرشوع والقيام هبذا البحث من طرف ال 

ترخيصا لس ترياد املواد املتفجرة واملواد اليت تدخل يف صناعة املواد املتفجرة والشهب الاصطناعية وأ لت  110منح ��

 ؛التشوير

ترخيصا لالس تعامل الفوري للمواد املتفجرة بعني املاكن بلك من اس تغاللت الفوسفاط وأأوراش الطرق والطرق  108منح ��

 ؛لس يارة ومشاريع احلقول الردحية ومشاريع السدود ومقالع اس تخراج مواد البناء وغريهاا

حول مأ ل موضوع نقل وحداهتا لصنع  EPC-MAROCعقد اجامتع للجنة الوطنية للمتفجرات والقيام بزايرة ميدانية لرشكة ��

 ؛احلرضي ملدينة ادلار البيضاءوختزين املواد املتفجرة ذات الاس تعامل املدين من بوسكورة اإىل خارج املدار 

عقد اجامتعات للجنة التتبع من أأجل دراسة مرشوع مرسوم بتطبيق مرشوع القانون املتعلق ابملواد املتفجرة ذات الاس تعامل ��

 ؛املعدات الأخرى اليت حتتوي عىل مواد متفجرة املدين، والشهب الاصطناعية ولك

 ؛سة امللكية لضباط ادلرك املليك بعني حرودةتنش يط حمارضة لفائدة الضباط املتدربني ابملدر ��

حول دور القوانني املتعلقة ابملواد املتفجرة ذات الاس تعامل املدين يف   Préventicaتنش يط حمارضة يف املعرض ادلويل الثالث��

 ؛الوقاية من اخملاطر

جناز النىام املعلومايت للأنشطة املتعلقة ابمل��  ؛واد املتفجرة ذات الاس تعامل املدينعقد عدة اجامتعات للجنة لتتبع مرشوع اإ

عداد حصيةل برمس س نة �� ىل 2015اإ ، للرخص الاس تثنائية لس ترياد املواد اليت تدخل يف صناعة املواد املتفجرة وارسالها اإ

 ؛الوزارة املنتدبة دلى وزارة الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي امللكفة ابلتجارة اخلارجية

ير املنجزة حول امحلالت املنجزة من طرف املديرايت اجلهوية والاقلميية لقطاع الطاقة واملعادن ملواقع تصنيع دراسة التقار ��

اليت تفصل هذه املنشأ ت عن  (distances d’isolement)وختزين املواد املتفجرة وذكل قصد قياس املسافات العازةل 

عداد ت  ؛قرير حول هذه ادلراسةاجلوار ومراقبة مطابقهتا للمسافات القانونية واإ

حول حتسني جودة املساطر املتعلقة برتاخيص املواد املتفجرة واملصادقة عليه من  GAPعقد عدة اجامتعات للجنة تتبع أأشغال ��

 ؛طرف هذه املديرية

 ؛للرتخيص ابس تعامل متفجر الأمونيكس يف منجم أأوجمران OUMAJRANEدراسة طلب الرشكة املنجمية ��

  لقة ابملواد املتفجرة وابلزناعات والأرضار النامجة عهنا.شاكية متع 05دراسة ��
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�مراقبة الغازات وأ لت الضغط البخاري والغازي  

جناز الأنىمة املعلوماتية لتتبع لك الأنشطة املتعلقة بأ لت الضغط البخاري��   ؛الرشوع يف اإ

صفقتني منحتا لرشكة  والغازي، موضوعمواصةل مراجعة النصوص الترشيعية والتنىميية املتعلقة بأ لت الضغط البخاري ��

SOCOTEC-MAROC؛ 

 ؛اعامتدا للمراقبة القانونية املتعلقة بأ لت الضغط البخاري والغازي 05منح وجتديد ��

ترخيصا اس تثنائيا لس تعامل معامل التلحمي ومعامل السالمة والإعفاء من الاختبارات الهيدروليكية عند الاس ترياد  35منح ��

 ؛أ ةل للضغط البخاري والغازي 1073وللربط بواسطة التلحمي عند اصالح ال لت البخارية ختص 

مؤسسة  26 ما مجموعه ،2016 ممت س نةوالغازي اإىل غ عدد املؤسسات املعمتدة للمراقبة القانونية ل لت الضغط البخاري و بل��

 ؛مراقبا 411تشغل 

 ؛تتبع تنىمي محالت دورية ملراقبة وزن حمتوى قنينات غاز البوطان مبختلف معامل تعبئة غازات البرتول املس يةل��

 اعداد الأجوبة عىل الأس ئةل الربملانية والشاكايت املتعلقة بغاز البوطان.��

�ةل للتيار الكهرابيئ مراقبة املنشأ ت املس تعم 

اعامتدات وجتديد اعامتدا للمراقبة القانونية للمنشأ ت  10يف أأشغال جلنة التقنيني اليت اقرتح  عىل الوزارة منح  ةشاركامل ��

 خشصا للقيام ابملراقبة القانونية للمنشأ ت املس تعمةل للتيار الكهرابيئ. 15الرتخيص لـ  ، وكذااملس تعمةل للتيار الكهرابيئ

� البيئةحامية 

املشاركة يف أأشغال "اللجنة الوطنية دلراسة التأأثري عىل البيئة" للنىر يف التأأثري البييئ للمشاريع الاقتصادية خصوصا مشاريع ��

 قطاعي الطاقة واملعادن؛                       

عداد بعض مشاريع النصوص الترشيعية والتنىميية املتعلقة ابحملافىة عىل البيئ�� ة، وكذا الاسرتاتيجيات الوطنية املشاركة يف اإ

 ؛املتعلقة ابلبيئة والتمنية املس تدامة

 لتمنية املس تدامة؛ذات الصةل ابن الوطنية االلج املشاركة يف أأشغال��

عداد��  .الأجوبة عىل الأس ئةل الربملانية والشاكايت املتعلقة ابحملافىة عىل البيئة اإ

�مراقبة جودة املواد النفطية 

 عينة لهذه املواد.  1123نقطة بيع وحتليل  705ما مجموعه  2016برانمج مراقبة جودة املنتجات النفطية لس نة مشل 

طار برانمج دمع الاحتاد الأورويب لإصالح القطاع الطايق، معل  الوزارة عىل البرتولية ابدلار البيضاء،  تطوير قدرات خمترب حتليل املواد ويف اإ

وس متكن هذه  من طنجة ومكناس ومراكش وأأاكدير. ملديرايت اجلهوية بلكابخمتربات جديدة  4عدات جديدة هل وخلق اقتناء م عربكام وكيفا، 

ىل  3000الوحدات من مضاعفة القدرة التحليلية للمخترب من   عينة يف الس نة وختفيض أ جال اإصدار نتاجئ حتليل هذه العينات.  6000اإ

� التقييس(Normalisation) 

 عىل:  2016س نة  خالل مت  املصادقة

 مرشوعا للمواصفات املتعلقة ابملواد النفطية ومعدات الغاز الطبيعي املس يل؛ 25��

 مرشوعا للمواصفات املتعلقة ابلطاقات املتجددة. 25��

�السالمة والوقاية من اخملاطر ابملنشأ ت الطاقية واملنجمية 

اخملاطر ابحملطات احلرارية لتوليد الطاقة الكهرابئية بمتويل من تتبع تنفيذ توصيات ادلراسة الافتحاصية حول السالمة وتقيمي ��

اتبعة للمكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب وواحدة اتبعة للمركز  10حمطة مهنا  11الاحتاد الأوريب واليت مه  

 احلراري ابجلرف الأصفر؛
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 اخملاطر ابملؤسسات الطاقية عىل الصعيد الوطين.مواصةل تنفيذ توصيات ادلراسات املتعلقة ابفتحاص السالمة وتقيمي ��

 ادلويلالتعاون ��

 وفامي ييل جرد لبعض عىل تعزيز وتمنية التعاون مع عدد من ادلول العربية والأوروبية والأمريكية والأس يوية. 2016معل القطاع خالل س نة 

 التفاقيات اليت مت التوقيع علهيا يف ميداين الطاقة واملعادن:

 Rwanda Energy لتطوير الطاقات املتجددة بني الواكةل املغربية للطاقة املس تدامة ومجموعة رواندا للطاقة مذكرة تفامه��

Group Ldt؛ 

 ؛مذكرة تفامه يف جمال الأمسدة بني اجملمع الرشيف للفوسفاط ووزارة الفالحة واملوارد احليوانية الرواندية��

 ؛واملعادن واجليولوجيا بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية تزنانيامذكرة تفامه يف جمال الهيدرواكربورات والطاقة ��

 ؛مذكرة تفامه من أأجل تمنية الطاقات املتجددة بتزنانيا بني الواكةل املغربية للطاقة املس تدامة ووزارة الطاقة واملعادن التزنانية��

- Tanzania Fertilizer Companyتزنانيا للأمسدة )مذكرة تفامه يف جمال الأمسدة بني اجملمع الرشيف للفوسفاط ورشكة ��

TFC)؛ 

ثيوبيا، وقعها الرئيس املدير العام للمجمع الرشيف للفوسفاط �� نتاج الأمسدة ابإ نشاء منصة مندجمة من الطراز العاملي لإ اتفاقية اإ

ثيويب  ؛ووزير املقاولت العمومية الإ

 ؛املغربية للطاقة املس تدامة ووزارة املياه والري والكهرابء الثيوبيةاتفاق للتعاون يف جمال الطاقات املتجددة بني الواكةل ��

اتفاق تعاون حول التعاون التقين والعلمي موقع ابلأحرف الأوىل بني املكتب الوطين للهيدرواكربورات واملعادن ووزارة املعادن ��

ثيوبية  ؛والبرتول والغاز الطبيعي الإ

 ؛س تغالل املنجمي وتمثني املعادن بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية مدغشقراتفاق تعاون يف اجملالت املتعلقة ابل��

 ؛اتفاقية الرشاكة لتمنية الطاقات املتجددة بني الواكةل املغربية للطاقة املس تدامة ووزارة الطاقة واحملروقات مبدغشقر��

ربورات بني املكتب الوطين للهيدرواكربورات واملعادن برتوكول اتفاق للتعاون التقين والعلمي والبحث عن املعادن والهيدرواك��

 ؛واملكتب الوطين للمعادن والصناعات الاسرتاتيجية مبدغشقر

بروتوكول اتفاق بني مجموعة املكتب الرشيف للفوسفاط ومجعية منتجي ومزودي الأمسدة يف نيجرياي من أأجل تطوير سوق ��

 ؛الأمسدة بنيجرياي

لطاقات املتجددة بنيجرياي بني الواكةل املغربية للطاقة املس تدامة ووزارة الطاقة والاشغال العمومية اتفاق تعاون لتمنية مشاريع ا��

 ؛والاساكن النيجريي

التفاق الإطار للتعاون العلمي والتقين املوقع بني املكتب الوطين للهيدرواكربورات واملعادن والواكةل الوطنية للمسح اجليولويج ��

 ؛بنيجرياي

 ؛مرشوع خط أأنبوب الغاز يربط نيجرياي واملغرب مرورا بني عدة بدلان غرب أأفريقيالإعالن عن ا��

 ؛برتوكول اتفاق بني املكتب الوطين للهيدرواكربورات واملعادن والرشكة الوطنية للبرتول بغينيا��

 ؛اجليبوتية امللكفة ابملوارد الطبيعيةاتفاقية الرشاكة لتمنية الطاقات املتجددة بني الواكةل املغربية للطاقة املس تدامة ووزارة الطاقة ��

مذكرة تفامه يف ميداين البحث اجليولويج والاس تكشاف التح  أأريض بني وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ابململكة ��

 ؛املغربية ووزارة املوارد الطبيعية والبيئية بروس يا الاحتادية

 ؛واملعادن واملاء والبيئة ابململكة املغربية ووزارة الطاقة بروس يا الاحتاديةمذكرة تفامه يف جمال الطاقة بني وزارة الطاقة ��

عالن مشرتك لتعزيز التعاون بني املغرب وأأملانيا يف جمال س ياسة الطاقة والطاقات املتجددة وقعه وزير الطاقة واملعادن واملاء �� اإ

 ؛والبيئة ووزير الاقتصاد والطاقة الأملاين
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عالن وزاري بني وزارة ��  ؛الطاقة واملعادن واملاء والبيئة ووزارة الاقتصاد الربتغاليةاإ

 ؛مذكرة تفامه للتعاون يف جمال الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بني حكومة اململكة املغربية واحلكومة اليواننية��

ة ابململكة املغربية ووزارة الرتاب مذكرة تفامه للتعاون يف قطاعي اجليولوجيا واملعادن بني وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئ��

 ؛واملوارد جبمهورية الصني الشعبية

 ؛اتفاق التعاون يف جمايل الهيدروكربورات والطاقة بني حكومة اململكة املغربية وحكومة مجهورية الصني الشعبية��

لطاقة املوقعة بني وزارة الطاقة مذكرة تفامه للتعاون يف جمالت النفط والغاز والكهرابء والطاقة املتجددة وكفاءة اس تخدام ا��

 ؛واملعادن واملاء والبيئة ابململكة املغربية ووزارة الطاقة والصناعة بدوةل قطرية

داري للواكةل ابلإجامع خالل لانضامم اململكة املغربية اإىل مجعية ادلول ل�� واكةل ادلولية للطاقة، وذكل بعد موافقة أأعضاء اجمللس الإ

 ؛اجامتعه بباريس

فريقيا“الطاقة واملعادن واملاء والبيئة يف أأشغال املؤمتر الرابع  ةر اوزمشاركة ��  حول الهيدرواكربورات املنعقد بنيودلهيي؛” الهند اإ

مشاركة وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة يف املؤمتر ادلويل املنعقد بلندن حول موضوع " دور الطاقات املتجددة، من اجل ��

 س ية"؛صناعة معدنية نىيفة وتناف 

الطاقة واملعادن واملاء والبيئة يف أأشغال ادلورة السادسة للجمعية العامة للواكةل ادلولية للطاقات املتجددة  وزارةمشاركة ��

(IRENA يف أأبو ظيب؛ ،) 

 افتتاح أأعامل املؤمتر العام اخلامس لالحتاد العريب للكهرابء مبراكش من طرف وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة؛��

 ترياان؛للبحر الأبيض املتوسط ب  دلورة العارشة للجمعية الربملانيةاالطاقة واملعادن واملاء والبيئة يف فعاليات  وزارةركة مشا��

فريقيا�� املنعقد مبدينة اكب اتون جبنوب   "Mining Indaba" مشاركة وفد من الوزارة يف مؤمتر الاستامثر يف التعدين ابإ

فريقيا   الإفريقي للتمنية؛ وذكل بناء عىل دعوة البنكاإ

" حيث مث  2016مشاركة وزارة الطاقة واملعادن واملاء والبيئة يف أأشغال املؤمتر ادلويل الثاين "حوار برلني حول حتول الطاقة ��

 اس تعراض هجود املغرب يف ماكحفة التغريات املناخية عرب تعزيز النجاعة الطاقية؛

 املنتدى الس نوي جلريدة "فاينانشل اتميز حول موضوع "ما بعد الاحفوري: الطاقة واملعادن واملاء والبيئة يف وزارة مشاركة��

 ؛"مقة الأطراف للتغريات املناخية العامل بعد

دماج �� عرض الس يد وزير الطاقة واملعادن واملاء والبيئة يف ابريس مبقر الواكةل ادلولية للطاقة خالل يف مؤمتر حول موضوع "اإ

 تجددة: احللول الأقل تلكفة ملس تقبل طاقة نىيفة"؛كفاءة اس تخدام الطاقة والطاقة امل 

تنىمي بتعاون مع رشكة الاستامثرات الطاقية ومعهد البحث يف الطاقة الشمس ية والطاقات اجلديدة النسخة الثانية من املعرض ��

 البيضاء؛ " مبعرض مكتب الرصف ابدلار2016ادلويل للطاقة الكهروضوئية "فوطوفلتاياك 

 لالتفاقية الإطار للأمم املتحدة بشأأن تغري املناخ، املنىمة مبراكش.  ملؤمتر الأطراف 22ادلورة  وزارة يفالمشاركة ��

o�يف جمال اجليولوجيا: 

 املشاريع املنجزة��

جناز �� (، مبنطقة الأطلس الصغري )عقدة افين(، املوافقة للأوراق الطبوغرافية 50000/1خرائط جيولوجية )مقياس  7اإ

طار املناوةل؛التالية: مريلف   ، اربعاء الساحل، ثالاثء خلصاص، تاكن ، افين، س بواي، أأسااك، وذكل يف اإ

جناز �� مفيس، ارارا،  (؛ مبنطقة اتفيالل ، املوافقة للأوراق الطبوغرافية التالية:50000/1خرائط جيولوجية )مقياس  5اإ

طار املناوةل؛  مرزوكة، الطاوس، العرتوس وذكل يف اإ

 جية.خريطة جيولو  26رمقنة ��
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 مشاريع يف طور الاجناز��

جناز �� (، مبنطقة الأطلس الكبري الغريب، املوافقة للأوراق الطبوغرافية التالية: 50000/1خرائط جيولوجية )مقياس  4اإ

طار املناوةل؛  امني اتنوت، أأدوز، أأزكدور، أأمزمزي، وذكل يف اإ

جناز �� (، مبنطقة الأطلس الكبري الرشيق، املوافقة للأوراق الطبوغرافية التالية: 50000/1خرائط جيولوجية )مقياس  6اإ

طار املناوةل؛ڭورامة، ڭاي  جخامن،   لب الثور، اي  وزاك، مازير، اتمسلم ، وذكل يف اإ

جناز �� ديطاف(، مس هتدفة الأوراق ( ابلأطلس الكبري الرشيق )منطقة اك50000/1خرائط جيولوجية )مقياس  10اإ

رت، جبل همجيبة، قرن طالو، ابن اتجي ، قرص موغال، اتلس ين  الرشقية، ڭالطبوغرافية ل ي  عامثن، متلوس ، تزو

طار املناوةل.  بوعنان، زملو، وذكل يف اإ

 2016املشاريع املربجمة س نة ��

 -ييس والقياس الطيفي يف منطقة اتفيالل  اجناز خرائط جيوفزيايئية بواسطة الطائرة وذكل ابس تعامل احلقل املغناط ��

 معيدر واليت س تغطي اجلزء الأكرب من املنطقة املعدنية لتافيالل  وجفيج؛

دخال لك �� رمقنة اخلرائط اجليولوجية املنجزة قبل اخملطط الوطين للتخريط اجليولويج؛ يتعلق الأمر بورش كبري يروم اإ

جناز  2015وزارة؛ وقد انطلق س نة اخلرائط مضن املنىومة الرمقية املعلوماتية لل  خريطة جيولوجية؛  17ابإ

 خريطة جيولوجية؛  20انطالق مرشوع رمقنة ��

جناز��  (، مبنطقة اتفيالل  مس هتدفة الأوراق الطبوغرافية لفزو، مسييس وأألنيف100000/1خرائط جيوكاميئية )مقياس  3 اإ

طار التعاون ادلويل مع مجهورية الصني الشعبية  ؛يف اإ

جناز �� (، مس هتدفة الأوراق الطبوغرافية التالية: املزنةل، جبل توبقال، 50000/1رائط جيولوجية وجيوكاميئية )مقياس خ 4اإ

طار التعاون ادلويل مع الصني زرقطان ،تلوات  .يف اإ

o�املعادن يف جمال: 

 اس تكامل الإطار القانوين املنىم للنشاط املعدين��

عداد املراس مي التطبيقية  2016مت خالل س نة  لهذا القانون. ويف هذا الإطار، فقد مت اإصدار ونرش املرسوم الصادر بتطبيق أأحاكم القانون اإ

 .املتعلق ابملنامج بشأأن مسطرة منح الس ندات املنجمية ابجلريدة الرمسية

عادة هيلكة النشاط املنجمي التقليدي مبنطقة اتفيالل  وجفيج ��  اإ

صدار القانون اجلديد  املتعلق اب 2016عرف  س نة  ماكنية ولوج وتضمن هذا القانون  ،ملنطقة املنجمية لتافيالل  وجفيج ابجلريدة الرمسيةاإ اإ

  ة بعض الرشوط.املستمثرين اخلواص لتمنية الأنشطة املعدنية ابملنطقة مع مراعا

  2016:   ويرصد اجلدول التايل بعض املعطيات حول النشاط املنجمي التقليدي برمس س نة

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

نتاج )طن(  الإ

 البارتني -

 واخلليط الزنك -

 الرصاص -

307.242 

282.700 

21.374 

3.168 

 230,60 )مليون درمه(  رمق املعامالت

 166,10 حصة الصناع )مليون درمه(

 61,45 مصاريف النقل )مليون درمه(

 280 عدد الأوراش النش يطة

 962 عدد الصناع
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 الرتاث املعدين الوطين��

رخصة حبث اإىل رخصة اس تغالل  65رخصة حبث. كام مت كذكل حتويل  100رخصة حبث جديدة وجتديد  228منح  2016مت خالل س نة 

لغاء  15رخصة اس تغالل وتفوي   63وجتديد  وهكذا، فقد بلغ عدد الرخص املعدنية هناية س نة . اتفاقيات 5رخصة ومعاجلة  237رخصة واإ

 . )اس تغالل ةرخص1201 ورخصة حبث  (6353 رخصة 7554ما مجموعه  2016

 .%20متبوعة جبهة سوس ماسة بـ  %32وخبصوص التوزيع اجلغرايف لهذه الرخص، توجد عىل رأأس القامئة هجة درعة اتفيالل  بنس بة 

 التنقيب عن املعادن��

للهيدرواكربورات واملعادن مرشوعا معدنيا حيث مه  الأحباث اخلاصة ابملكتب الوطين  40يف  2016تواصل  أأشغال البحث خالل س نة 

للأشغال العامة اجليوكمييائية  02للصخور واملعادن الصناعية و 03للمعادن الأساس ية واليورانيوم و 09للمعادن النفيسة و 10مرشوعا، مهنا  27

طار الرشاكة مه  الأشغال  .ومرشوع خاص للجيوحرارية  03دن النفيسة وللمعا 04للمعادن الأساس ية و 06مرشوعا من بيهنا  13ويف اإ

فريقيا جنوب الصحراء كغينيا كوانكري والغابون ومايل  للصخور واملعادن الصناعية. ومن هجة أأخرى فقد تواصل  الرشاكة مع دول من اإ

 وموريتانيا من أأجل تقوية الطاقات وتبادل اخلربات.

 التنقيب عن الهيدرواكربورات��

خاصة ابملكتب الوطين للهيدرواكربورات  20ف عن الهيدرواكربورات مهنا ملف طلب رخص الاس تكشا 22معاجلة  2016خالل س نة  مت

طار الرشاكة مع رشاكت عاملية و عداد  2واملعادن يف اإ قرار  124رخص الاس تكشاف لدلراسات الاس تطالعية ورخصة الامتياز. كام مت اإ

دول التايل الارقام الرئيس ية يف جمال البحث خاص ابلس تكشاف والتفاقيات البرتولية ومرسومني لمتيازات الاس تغالل. يلخص اجل

 :2016واس تغالل الهيدرواكربورات لس نة 
 

 

 

 

 

 

 
 

�  جنازات املكتب الوطين  للهيدرواكربورات واملعادن يف جمال التنقيب اإ
 

لكم من اخلطوط  14050متابعة ادلراسات التقيميية لأحواض الرشيط البحري الرابط / طرفاية مبتابعة تأأويل ��

 ؛(3D)من املقاطع الاهزتازية ثالثية الأبعاد  2لكم 6200و (2D)الاهزتاز ثنائية الأبعاد

جناز  1857تأأويل القيام بتحليل جيولويج وجيوفزاييئ، �� ( 2Dمن اخلطوط الاهزتاز ثنائية الأبعاد ) 456,75مك واإ

دلراسة الأهداف اليت تمتثل يف حقب العصور القدمية، اجلورايس، الطباشريي والعرص الثاليث ملنطقة ملس يد 

 الساحلية؛

ريي ملنطقة حوض القيام بدراسات جيولوجية وجيوفزيايئية دلراسة الأهداف اليت تمتثل يف اجلورايس والطباش��

 املزيوريف.
 

� جنازات رشاكء املكتب  اإ

 اابر اس تكشافية؛ 2حفر ��

 من الاهزتازات ثالثية الابعاد؛  2لكم 5323��

 متابعة دراسة وتقيمي الأنىمة البرتولية؛��

 بداية حفر برئ اس تكشايف مبنطقة حاحا الربية. ��

 امتيازات الاس تغالل  9

 رخص البحث  93

 رخص الاس تكشاف 5

 (²املساحة الإجاملية )لكم 320.958

 الاستامثرات )مليون درمه(  1.058

 عدد الرشاكت 23
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ينرييج"  وعىل مس توى الاكتشافات، فهناك اكتشافات متواضعة للغاز الطبيعي نذكر مهنا عىل اخلصوص اكتشافات من طرف رشكة "سوند اإ

نتاج ل  مبنطقة  طنًا من املكثفات. 4841الطبيعي ومن الغاز  3مليون م 80,24، 2016س نة تندرارة. ولقد بلغ الإ

 املشاريع التمنوية ��

جناز برانمج صناعي يتوىخ منه مضاعفة قدرات اس تخراج الفوسفاط مبرتني وقدرات التحويل  ركز اجملمع الرشيف للفوسفاط اسرتاتيجيته عىل اإ

 بثالث مرات حىت يمتكن اجملمع من فرض نفسه كرشكة رائدة يف السوق العاملية للمنتجات الفوسفاطية ذات القمية املضافة العالية. 

طار هذا الربانمج:  وفامي ييل أأمه  املشاريع املنجزة أأو اليت يه يف طور الإجناز يف اإ

نتاجية  4280مرشوع مغسةل بين معري بتلكفة �- مليون طن يف الس نة، وبذكل تعترب أأكرب مغسةل  12مليون درمه وتبلغ قدرهتا الإ

 ؛للفوسفاط يف العامل

جناز أأربع وحدات للتحويل بغالف مايل قدره �- مهنا وحدة املركب الإفريقي للأمسدة ابجلرف الأصفر واليت مت  مليون درمه 21600اإ

 ؛2016تدشيهنا خالل س نة 

نتاجية تبلغ �- مليون  1900مليون طن يف الس نة وذكل بغالف مايل قدره  3مرشوع وحدة جديدة للغسل والتعومي ابلعيون بطاقة اإ

 ؛درمه

نتاجية�- نتاج الأمسدة ابلعيون بقدرة اإ  مليون درمه. 8360تبلغ مليون طن يف الس نة بغالف مايل قدره  مرشوع الوحدة املندجمة لإ

وبقةل ويف نفس الس ياق، وبغية الاس تفادة من المنو الواعد للسوق الافريقية اليت تمتزي بنس بة مرتفعة للأرايض الصاحلة للزراعة غري املس تغةل 

ىل تعزيز متوقعه يف القارة الافريقية عرب حداث اس تعامل الأمسدة، ابدر اجملمع اإ ثيوبيا وكينيا والكوت  14 اإ رشكة اتبعة بلك من نيجراي وأأنكول واإ

ماليني طن  5هبدف بيع ما يناهز  وذكل .واملوزمبيقوالس نغال والبنني  والاكمريونديفوار وغاان وتزنانيا والكونغو ادلميقراطية وزامبيا وزميبابوي 

 .  2015ة مليون طن س ن 1,1 من الأمسدة خالل الس نوات املقبةل مقابل

مكن  أأشغال البحث والتنقيب املنجزة من طرف املقاولت املنجمية خالل الس نوات الأخرية من اكتشاف احتياطيات  فقدومن هجة أأخرى، 

نتاججديدة تسمح ابس مترارية   ببعض املنامج وتمتثل يف: الإ

ميرض؛ 402�-  طن من معدن الفضة مبنجم اإ

 املغرب؛من خام النحاس مبختلف منامج  4 854 000�-

 طن من املعادن املتعددة الفلزات بضوايح كامسة؛ 849 000�-

 من معدن الكوابل  ببو عزار. 2 751�-

 قطاع املاء�
 

o�تعبئة املوارد املائية السطحية: 

 السدود الكربى��

�( 13مشاريع سدود يف طور الإجناز )سدا: 
 

قلمي خنيفرة، سد دار  2016خالل س نة مت  قلمي تطوان، سد اتملوت ابإ جناز ثالثة عرش سدا، ويه اكلتايل: سد وادي مارتيل ابإ متابعة اإ

قلمي صفرو، سد وجلة قلمي الراشدية، مركب أأمدز وعني تميدرين ابإ قلمي اترودان ، سد متقي  ابإ قلمي العرائش، سد س يدي عبد هللا ابإ  خروفة ابإ

قلمي قلمي  السلطان ابإ قلمي كرس يف، سد تيداس ابإ قلمي الراشدية، سد اتراك ومادي ابإ قلمي طنجة، سد قدوسة ابإ امخليسات، سد خروب ابإ

قلمي تنغري قلمي زاكورة وسد تودغة ابإ   .امخليسات، سد أأكدز ابإ

�:مشاريع سدود يف طور الانطالق 
 

قلمي احلس مية لتأأمني ت 2016س نة  شهدت جناز أأشغال سد غيس ابإ  زويد مدينة احلس مية واملراكز اجملاورة لها ابملاء الصاحل للرشب.  الرشوع يف اإ

�معيات أأخرى 
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طار أأشغالمت   تعلية السدود والرفع من طاقهتا الاستيعابية: يف اإ

 اهناء أأشغال بناء مفيض متعرج بسد حصار؛�-

قلمي قلعة الرساغنة.�-  الرشوع يف أأشغال تعلية سد تميينوتني ابإ

 السدود الصغرى��

� ( هناء أأشغال اإجناز س بعة  : ( سدود صغرى07اإ

جناز 2016س نة  عرف  قلمي بوملان، سد س يدي عيل بن سد سدود صغرى ويه اكلتايل: سد اترويس و  7 الانهتاء من أأشغال اإ يسلغيوين ابإ

فين، وسد بومسوم و  قلمي س يدي اإ دبوعرشة ابإ قلمي اتوريرت، سد اإ قلمي طاطا وسد كدية  سدقامس ابإ مني تلي  ابإ قلمي قلعة الرساغنة.اإ  اتمالوت ابإ

�( سدود صغرى09مواصةل اإجناز أأشغال تسعة ): 

جناز أأشغال  2016مت خالل س نة  قلمي بنسلامين، سد  9مواصةل اإ قلمي حفص اجنرة، سد العصمة ابإ سدود صغرى ويه اكلتايل: سد بين عامر ابإ

قلمي ات قلمي احلس مية، سد مكراش ابإ قلمي احلوز، سد بوعصام ابإ قلمي مولي يعقوب، سد اتوريرت بولية واكجدي  ابإ وانت، سد عني السمن ابإ

قلمي فكيك قلمي لكممي وسد هرهيرية ابإ  .أأاكدير، سد أأمرسة ابإ

�( سدود صغرى08الرشوع يف  اإجناز أأشغال مثانية ): 

جناز أأشغال  الرشوع مت قلمي أأزيالل، سد لغشاوات و  08يف اإ قلمي الرحامنة، سد تزيرت سد سدود صغرى ويه اكلتايل: سد واريك ابإ العرصة ابإ

بودرارن و  قلمي تزني ، سد اس يف اإ قلمي ميدل  سدابإ فين وسد احلنك ابإ قلمي اإ فين، سد مزوج ابإ قلمي س يدي اإ دبوفوس ابإ  .اإ

  احلد من تأأثري الىواهر الطبيعية القصوى عىل املوارد املائية��
 

� امحلاية من الفيضاانت:   

 املشاريع املنجزة: -

يف حامية املناطق واملواقع املهددة مبخاطر الفيضاانت، قام  الوزارة املنتدبة امللكفة ابملاء مبجموعة من الإجراءات الهيلكية املمتثةل من أأجل تعزيز 

جناز العمليات واملشاريع من خالل هتيئة الشعاب وجماري الأودية وبناء منشأ ت فنية، وقد مه  هذه املشاريع حامية مدينة اتوريرت، اتوان  ت،اإ

 .تطوان، خنيفرة، الريصاين، طنجة، بوعرفة، لكممي، املنطقة الصناعية ملوسة ومنطقة عوامة من الفيضاانت

  :املشاريع يف طور الإجناز- 

جناز ، قام  بغية احلد من خماطر الفيضاانت اليت هتدد املناطق واملواقع اليت مت رصدها متعلقا معلية ومرشوعا  23الوزارة املنتدبة امللكفة ابملاء اإ

ميوزار كندر، ميسور، واد أأمليل، اتفراوت، جرادة، لقباب، خنيفرة،  بهتيئة الشعاب وجماري الأودية وبناء منشأ ت فنية. وقد مه  مدن اإ

مركز س يدي عبو، مركزي بوعطشة و السواكن، يح النقيب مبدينة فاس، ميدار  أأرفود، زاكورة، سطات، طنجة، تلس ين ، مركز أأكنول،

 .وادلريوش

يف مرشوعي حامية مدينة ادلار البيضاء من فيضاانت وادي بوسكورة  2016برمس س نة  ماليا سامه القطاع امللكف ابملاء وة عىل ما تقدم،عال

 كذا املسامهة يف حامية سامرة من فيضاانت وادي سلوان.و مليون درهام  82.5مليون درهام وحامية سهل مارتيل من الفيضاانت مببلغ  25مببلغ 

 2016: املشاريع اجلديدة اليت أأطلق  خالل س نة -

ىل تعزيز حامية املناطق واملواقع احلساسة واملنشأ ت الاسرتاتيجية من خماطر الفي ضاانت، وفاء ابلزتاماهتا وسعيا مهنا لتنفيذ خمططها الرايم اإ

انت وهتيئة اجملاري املائية مه  عرشة أأقالمي: أأحد عرش مرشوعا للحامية من الفيضا 2016أأطلق القطاع احلكويم امللكف ابملاء خالل س نة 

 تزني ، اتزة، خنيفرة، الرش يدية، س يدي افين، صفرو، احملمدية، وجدة، مراكش، طنجة، العيون والناظور.

o�املوارد املائية اجلوفية: 

 يف جمال  التنقيب و تعبئة املوارد املائية اجلوفية فامي ييل: 2016 املنجزة يف س نة تتلخص العمليات

 التنقيب و تعبئة املوارد املائية اجلوفية��
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جناز �- هناء أأشغال اإ جاميل يناهز  43اإ مرت، وذكل عىل مس توى الاحواض املائية لسوس ماسة درعة  7000ثقبا اس تكشافيا بعمق اإ

 و زيز كري غريس و ملوية و اتنس يف ؛

جناز برئين للزتود ابملاء الصاحل للرشب لفائدة القوات املسلح�- هناء أأشغال اإ  ة امللكية حبوض درعة؛اإ

جناز �- ىل  3مواصةل أأشغال اإ جاميل يصل اإ  ؛مرتا 120أ ابر أأخرى حبوض درعة السفىل بعمق اإ

جناز  �- برام تسع صفقات من أأجل اإ غريس -زيز-درعة و كري -ماسة -ثقبا اس تكشافيا ابلأحواض املائية التالية: سوس 170اإ

 ؛الشاوية وأأم الربيع وس بو وملوية والساقية امحلراء رقراقيب أأ واتنس يف  و 

اابر ابلأقالمي التالية: فكيك، الراش يدية، زاكورة وطاطا. وذكل مضن التدابري  03ثقبا اس تغالليا و  15الرشوع يف ثقبا اس تكشافيا و�-

جناز ثقب اس تكشايف معيق املتخذة من أأجل التخفيف من أ اثر اجلفاف ابملناطق الرشقية واجلنوبية فضال عن مواصةل أأشغا ل  اإ

قلمي أأورسد بعمق اجاميل يناهز   م. 1400ابإ

o�امحلاية واحلفاظ عىل املوارد املائية والوسط الطبيعي واملناطق الهشة:  

 احلفاظ عىل املوارد املائية وحاميهتا من التلوث��

�اخملطط الوطين لإعادة اس تعامل املياه العادمة املعاجلة: 

عادة اس تعامل املياه املعاجلةقام  الوزارة املنتدبة  طار تفعيل اخملطط الوطين لإ  ، بعقد عدة اتفاقيات رشاكة، أأمهها :امللكفة ابملاء، يف اإ

عادة اس تعامل املياه العادمة املعاجلة ملدينة عني عودة لسقي املساحات اخلرضاء ابلكولف املليك دار السالم؛�-  اتفاقية رشاكة لإ

هكتار وسقي  300املياه العادمة املعاجلة ملدينة زاكورة لإحداث احلزام الأخرض اذلي تبلغ مساحته اتفاقية رشاكة لإعادة اس تعامل �-

 املساحات اخلرضاء؛

عادة اس تعامل املياه العادمة املصفاة ملدينة بوزنيقة لسقي الكولف واملساحات اخلرضاء لباهيا كولف بيتش؛�-  اتفاقية رشاكة لإ

ياه العادمة املصفاة لسقي الكولف واملساحات اخلرضاء، مبدن: طنجة، تطوان، مارتيل، املضيق اتفاقية رشاكة لإعادة اس تعامل امل �-

 والفنيدق؛

عادة اس تعامل املياه العادمة ملدينة وجدة لسقي الأرايض الفالحية�-  ؛اتفاقية رشاكة لإ

عادة اس تعامل املياه العادمة�-  املعاجلة. تقدمي املساعدة التقنية واملسامهة املالية وتتبع مشاريع اإ

 التطهري السائل ابلوسط القروي ودمع املؤسسات التعلميية واملساجد ابملاء الصاحل للرشب��
 

�التطهري السائل ابلوسط القروي: 

  :املشاريع املنجزة -

جناز العديد من املشاريع املتعلقة ابلتطهري السائل؛ مه  مجموعة من امجلاعات وادلواوير ابلوسط القروي موزعة عىل  الأقالمي التالية: مت اإ

 اترودان ، سطات، الرحامنة، ميدل ، الراش يدية، س يدي بنور، قلعة الرساغنة، ورززات

 :مشاريع يف طور الإجناز أأو ادلراسة -

امجلاعات تنفيذ مجموعة من مشاريع التطهري السائل ابلوسط القروي لفائدة مجموعة من ، 2016خالل س نة واصل القطاع احلكويم امللكف ابملاء 

 .وادلواوير، موزعة عىل الأقالمي التالية: س يدي قامس، شيشاوة، خنيفرة، تزيني ، الرحامنة، الراش يدية، جرادة، سطات، احلوز، خنيفرة

جناز  2016مت خالل س نة  كام مرشوعا للتطهري السائل ابلعاملت والأقالمي التالية: اتوريرت، س يدي قامس، س يدي بنور،  17الرشوع يف اإ

 وكة اي  ابها، امخليسات،  اجلديدة،  تنغري، اليوسفية، زاكورة، الفقيه بن صاحل، اترودان ، زاكورة، اتزةش ت

�دمع املؤسسات التعلميية واملساجد ابملاء الصاحل للرشب والتطهري السائل: 

  :املشاريع املنجزة -
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جناز �- مس توى الأقالمي التالية: سطات، اجلديدة، قلعة الرساغنة، نىم مائية لزتويد املدارس القروية ابملاء الصاحل للرشب عىل  8اإ

 ؛برش يد، احلوز، اترودان ، خريبكة

جناز �- نىم مائية لزتويد املساجد القروية و مدارس التعلمي العتيق ابملاء الصاحل للرشب عىل مس توى الأقالمي التالية: طاطا،  8اإ

 ؛شيشاوةاترودان ، براكن، اجلديدة، س يدي بنور، قلعة الرساغنة، 

جناز �- مرفقا حصيا ابملساجد القروية ابلأقالمي والعاملت التالية: احلوز، اليوسفية، س يدي بنور، اجلديدة، العرائش،   125اإ

شفشاون، ميدل ، خنيفرة، الصويرة، اتوريرت، براكن، جرادة،   اترودان ، س يدي افين، قلعة الرساغنة، جرس يف، اتزة، 

 ؛الراش يدية، س يدي قامس

جناز �- مرفقا حصيا ابملدارس القروية ابلأقالمي والعاملت التالية: احلوز، اسفي، اليوسفية،  س يدي بنور، اجلديدة، العرائشن  127اإ

شفشاون، ميدل ، خنيفرة، الصويرة، شيشاوة، اتوريرت، براكن،   جرادة، ادلريوش، اترودان ،  الش توكة اي  ابها، قلعة 

 .تزيني الرساغنة، جرس يف، اتزة، الراش يدية، 

  :مشاريع  يف طور الإجناز -

جناز اشغال جتهزي  2016خالل س نة  تواصل مساجد و مدارس قروية ومدارس عتيقة بش بكة مائية للزتويد ابملاء  8مدارس قروية و  8اإ

                                                                                                الصاحل للرشب بلك من أأقالمي  وزان وس يدي قامس واجلديدة والرش يدية وقلعة الرساغنة وشيشاوة و تنغري.           

جناز أأشغال ما يناهز  2016خالل س نة تواصل كام  مرفقا حصيا مبساجد ومبدارس قروية ومبدارس عتيقة ابلأقالمي والعاملت التالية:  260اإ

نزاكن، اترودان ، س   –الصويرة، اش توكة يدي قامس، الراش يدية، العرائش، قلعة الرساغنة، خنيفرة، احلوز، تزيني ، شفشاون، وجدة، اتزة، اإ

 اجلديدة، اسفي، مراكش اتنس يف ، طاطا و ااكدير ادوتنان.  

 قطاع البيئة�
 

o�ترس يخ احلاكمة البيئية والتمنية املس تدامة: 

وعدد أأعضاء واختصاصات وكيفيات معل اللجنة الوطنية للتدبري املندمج  تشكيلتعزيز الرتسانة القانونية البيئية عرب قوانني هتم �-

عداد اخملطط الوطين والتصاممي اجلهوية للساحل  ؛للساحل واللجان اجلهوية وكيفيات اإ

جناز برانمج س نوي للتفتيش واملراقبة مشل �- ة معلية مراقبة للمطارح املتواجدة ببعض هجات اململك 14تعزيز املراقبة البيئية ابإ

طار الربانمج الوطين للنفاايت الصلبة أأو اس تفادت  جنازها يف اإ   من دمع مايل؛وخاصة اليت مت اإ

 10يف جمال التطهري السائل بتنس يق مع املصاحل املعنية للوزارة )اخملترب الوطين واملصاحل اخلارجية( والسلطات احمللية مراقبة �-

طار الربانمج الوطين للتطهري السائل أأو اليت اس تفادت حمطات ملعاجلة املياه العادمة متواجدة ببعض هجات ا ململكة املنجزة يف اإ

  ؛من دمع مايل

نتاج �- نتاج الطاقة الكهرابئية ابحملمدية، ومراقبة جودة الهواء احملاذية للمقلع التابع لوحدة اإ  الإمسن مراقبة عدة مشاريع مهنا حمطة اإ

 ؛خاصة مبنطقتني مبدينة مراكش وحمطتني متنقلتني للمخترب الوطين ولس مي بفاس(،ه)

صدار  20الرتخيص ل �- لرشاكت متخصصة يف معاجلة النفاايت  خيصلرت قرارات تتعلق اب 7رشكة جبمع ونقل النفاايت اخلطرة واإ

 اخلطرة.
 

o�تقوية أأهجزة الرصد واليقىة والوقاية والتوقعات املس تقبلية والتخطيط: 

 لدلراسات ورصد التلوثتعزيز املراقبة والرصد البييئ للمخترب الوطين ��

مت  حيث رصد جودة مياه الشواطئ املغربية ومراقبة التلوث ملواكبة تنفيذ برامج تدبري وحامية البيئة ومراقبة جودة الهواء. مت يف هذا الإطار،

املسامهة يف التأأهيل   ة. كام متدرمه دلمع اخملترب من أأجل القيام ابلتحاليل اخملربية الالزمة لعمليات املراقب 594.150مزيانية تقدر ب  ختصيص

 .الهواء ابلنس بة لتحاليل 10584ابلنس بة لتحاليل املاء و 3998البييئ للقطاع اخلاص بتقدمي خدمات يف جمال أأخذ العينات والتحاليل بلغ  

 حتسني طرق معرفة وتتبع احلاةل البيئية��
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جناز خمططات هجوية، للحفاظ 4انطالقة  أأعطي  عىل البيئة وحماربة التغريات املناخية مه  هجة طنجة تطوان  دراسات هجوية من أأجل اإ

عداد ملخص لصناع القرار حول حاةل البيئة عىل اإ احلس مية، وهجة ادلار البيضاء سطات، وهجة فاس مكناس وكذا هجة مراكش أ سفي. كام مت 

 معلوماتية بيئية هجوية يف هذا اخلصوص. أأنىمةالصعيد الوطين. كام مت وضع 

 والتقيمي البييئ عرب حفص دراسات التأأثري عىل البيئةالوقاية ��

 25مرشوع عىل الصعيد املركزي، حصل مهنا  50مرشوع عىل املس توى اجلهوي حصل معىمها عىل قرار املوافقة البيئية، و  700مه   

 مرشوع عىل قرار املوافقة البيئية.

عداد وتزنيل الاسرتاتيجية الوطنية للتمنية املس تدامة��  اإ

عد وقد مت تقدمي هذه الاسرتاتيجية للمشاركني يف أأشغال ادلورة الثامنة للمجلس الوطين للبيئة  اد الاسرتاتيجية الوطنية للتمنية املس تدامةمت اإ

 اذلين أأوصوا برضورة ترسيع اعامتدها من طرف اجمللس احلكويم. 
 

o�تعبئة الفاعلني الأساس يني وتعزيز مبادئ التمنية املس تدامة: 

 تتطوير الرشااك��
 

�مع امجلاعات الرتابية:  

برام مجموعة من التفاقيات هتم تنفيد الربانمج الوطين لتدبري النفاايت املزنلية والربانمج الوطين للتطهري السائل ومت  جناز  يف هذا الإطار اإ اإ

ورشة هجوية 50أأكرث من  كام مت تنىمي لإدماج البيئة والتمنية املس تدامة يف مسلسل التخطيط الاسرتاتيجي احمليل. ودليل تقين الإطار املرجعي

من الأطر التابعة للجامعات الرتابية حول تفعيل القانون الإطار مبثابة ميثاق وطين للبيئة والتمنية املس تدامة من طرف هذه  1000لفائدة حوايل 

دماج التمنية املس تدامة يف الربامج ملواكبة امجلاعات الرتابية يف مع  قطب كفاءات عىل صعيد لك هجات اململكة 12امجلاعات، و تـكوين  لية اإ

 التمنوية احمللية. 

�مع الفاعلني الاقتصاديني:  

برام اتفاقية رشاكة مع امجلعية املهنية لصناع الإمسن  من أأجل التخلص من الأكياس البالستيكية يف أأفرنة مصانع الامسن  و كذا اتفاقيمت  ة اإ

لتعزيز التعاون من أأجل تنفيد خطة معل لالنتقال حنو مناطق صناعية  (COZINE)ية مجعيات تدبري املناطق الصناع  تكتلرشاكة مع 

من ممثيل مؤسسات تدبري هذه  40مس تدامة و تنىمي أأربع ورشات وطنية تكوينية حول أ ليات الانتقال ملناطق صناعية مس تدامة، لفائدة 

 املناطق الصناعية. 

� العمومية الهيئاتمع: 

 ؛مليون درمه لمتويل محالت مجع الأكياس البالستيكية من طرف الانعاش الوطين 85 مبلغ صيص خت �-

برام �-  ؛اتفاقيات للرشاكة مع وزارة ادلاخلية 5اإ

طار تنفيد الربانمج الوطين لتدبري النفاايت املزنلية 18ختصيص مبلغ �-  ؛مليون درمه يف اإ

طار تنفيد الربانمج الوطين490  ختصيص مبلغ�-  ؛للتطهري السائل مليون درمه  يف اإ

اتفاقيات رشاكة مع وزارة الفالحة والصيد البحري، وزارة التصال، وزارة الس ياحة، وزارة الرتبية الوطنية  6التوقيع عىل �-

والتكوين املهين والوزارة املنتدبة امللكفة ابلتعمري وس ياسة املدينة، وذكل لإدماج املعايري البيئية يف التدبري الإداري والس ياسة 

 ؛قطاعيةال

برام اتفاقية رشاكة مع وزارة الصناعة والتجارة�-  ؛اإ

نتاج والاس هتالك املس تدام وبلورة خارطة طريق وطنية لتعزيز املشرتايت العامة  وضع خطة معل وطنية�- لتشجيع أأمناط الإ

 ؛املس تدامة
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ختزين الكربون، تدبري اخملاطر مرشوعا حول املناخ ) 14متويل  ،مت مع معاهد البحث العلمي ،بتنس يق مع عدة قطاعات وزارية�-

جاميل قدره  نذار، والتدبري املس تدام للموارد املائية، النجاعة الطاقية( وتمثني نفاايت معامل الزيتون مببلغ اإ  5املناخية وأأنىمة الإ

لمية وتقنية مليون درمه. وقد مت انتقاء هذه املشاريع املمثةل خملتلف جامعات ومعاهد البحث العلمي الوطنية، وفق معايري ع 

ىل  200.000حمددة بدمع من طرف خرباء يف اجملال. ويرتاوح مبلغ ادلمع املمنوح يف هذا الإطار بني  درهام للمرشوع  400.000اإ

 ؛الواحد

طار برانمج دمع مبادرات اجملمتع املدين لقمة املناخ، مت  املسامهة يف متويل �- صةل ابلتغريات املناخية  اذ مرشوعا مجعواي 40يف اإ

جاميل بلغ بغ   ؛مليون درمه 9.38الف مايل اإ

طار مجعوي حول مواضيع مرتبطة  500دورة تكوينية عىل صعيد خمتلف هجات اململكة، حيث مت تكوين حوايل  12تنىمي �- اإ

اخ، التعبئة ، دور اجملمتع املدين يف املفاوضات حول املنسابلتغريات املناخية: التفاقية الإطار حول التغريات املناخية، اتفاقية ابري

 ( والتحدايت املناخية عىل املس توى الوطين واحمليل.(COP22والتحضري ملسامهة اجملمتع املدين الوطين يف أأشغال 

 تعزيز التعاون ادلويل وادلبلوماس ية البيئية��

ىل تعزيز العالقات مع الرشاكء ادلوليني يف جمال البيئة والتمنية املس تدامةاجل تواصل   يف ميادين متعددة مه  وضع  وذكل، هود الرامية اإ

كام حرص القطاع عىل  الاسرتاتيجيات وبناء القدرات املؤسساتية والقانونية والتقنية، ومشل  أأيضا تنفيذ مشاريع محلاية البيئة والتمنية املس تدامة.

قلميية. ةشاركامل خالل وعىل تعزيز هجوده بشأأن ادلبلوماس ية البيئية من  الوفاء ابلزتامات بالدان جتاه اجملمتع ادلويل  يف املنتدايت ادلولية والإ

 برانمج الإعالم والتوعية ��

وقد  مت تنىمي قافةل حتسيس ية حول التغري املنايخ وأأيضا تنىمي جائزة احلسن الثاين للبيئة وفق املقتضيات اجلديدة عقب صدور القرار اجلديد.

ترش يحا، والإعالم  100ومه  الرتش يحات ميادين البحث العلمي والتقين ب ترش يحا من خمتلف مدن اململكة املغربية.  216مت التوصل ب 

ترش يحات. وقد مت  4ترش يحا ومبادرات امجلاعات الرتابية ب  56ترش يحا، والعمل امجلعوي ب  21ترش يحا ومبادرات املقاولت ب 35ب 

فائزا يف اجملالت امخلس  12س الوطين للبيئة. حيث مت تتوجي يف افتتاح ادلورة الثامنة للمجل 2016يوليوز  19تنىمي حفل تسلمي اجلائزة يوم 

 للجائزة مع تسلمي شهادتني تقديريتني لرشكتني خاصتني.

لكرتونية أأيضا مت  كام اإىل مجموعة من املعلومات التوجه مبارشة من الزائر  نيلمتك www.environnement.gov.maتغيري تصممي البوابة الإ

حصفي  100دورات تكوينية لفائدة  4 واملعطيات لك حسب حاجته. وابملوازاة مع ذكل نىم  الوزارة يف جمال تقوية قدرات الصحفيني

س نة  تمتزي ا، و هذاملس تجدات يف جمال البيئة والتمنية املس تدامة ولتحسيسهم بدورمه يف املسامهة يف نرش وترس يخ ثقافة بيئية.  بأ خر لإخبارمه

 ابس مترار أأنشطة التحسيس هبدف رفع مس توى الوعي البييئ وترس يخ مبادئ احملافىة عىل البيئة.  2016

 برانمج الرتبية عىل البيئة والتمنية املس تدامة ��

حداث �- قلمي مكناس 4اإ  ؛نوادي بيئية بدور الطالبة ببوفكران واملهاية وجماط ومولي ادريس زرهون عىل مس توى اإ

 ؛ة داخل اخملاميت الصيفية لس امي ابلصويرية، واملعمورة بسال، واجلديدةيالقافةل البيئ تنىمي �-

 ؛تقوية قدرات الفاعلني يف جمال الرتبية البيئية�-

دورات تكوينية يف جمال الرتبية عىل البيئة والتمنية املس تدامة لفائدة مؤطري امجلعيات واخملاميت الصيفية ودور الش باب  4 مينىت �-

ماكنياهتم يف هذا اجملال. وقد اس تفاد من هذه ادلورات أأزيد من   مؤطر. 100والنوادي النسوية، لتطوير اإ

o�غري املناخالسهر عىل تنفيذ الس ياسة الوطنية يف جمال حماربة ت: 

 املشاركة املمتزية يف املفاوضات ادلولية��

ملؤمتر الأطراف يف التفاقية الإطار للأمم املتحدة بشأأن تغري املناخ، قام  الوزارة بوضع برانمج لتقوية قدرات  22يف أأفق انعقاد ادلورة 

قلمي  ية املعرتف هبا من طرف التفاقية الإطار بشأأن تغري املناخ املفاوضة لفائدة أأعضاء اللجنة الوطنية مع حتديد املهام، حسب فرق التفاوض الإ

 و حسب الأهجزة الفرعية لهذه التفاقية. وقد عرف  هذه ادلورة مشاركة مكثفة للوفد املفاوض املغريب.

http://www.environnement.gov.ma/
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 للأطراف يف التفاقية الإطار حول املناخ  22تنىمي املؤمتر ��

طار اللجنة الوطنية للمفاوضات املتعلقة ابلتغريات املناخية، قام  الوزارة بربجمة وتنىمي  عدة عالوة عن تنىمي ورايدة الفريق التفاويض يف اإ

ثيوبيا والفيتنام.  والئتالف أأنشطة موازية داخل الرواق املغريب ابلفضاء الأزرق، هتم تنفيذ املساهامت احملددة وطنيا: مناذج املغرب والش ييل واإ

ة من أأجل تمثني النفاايت. والتكيف مع تغري املناخ يف منطقة الرشق الأوسط وشامل أأفريقيا. ومسامهة املناطق الصناعية املس تدامة يف ماكحف

طالق مبادرة الرشاكة حول املساهامت احملددة وط  تغري املناخ ومبادرة الش بكة ادلولية ملراكز الكفاءات يف جمال تغري املناخ. نيا برايدة املغرب واإ

 وأأملانيا.

   احلراري  الاحتباساملشاريع املنجزة والإجراءات املتخذة عىل املس توى الوطين يف جمال ��

جناز اخملطط اجلهوي جلهة سوس الانهتاءمت يف هذا الصدد اجناز مجموعة من الأنشطة هتم  عداد املسامهة احملددة وطنيا من أأجل -من اإ ماسة واإ

وتأأطري ومصاحبة القطاعات املعنية ابلتخفيف من  2030ماكحفة الاحتباس احلراري وحتديد مس توى الطموح اذلي يأأمل اعامتده يف أأفق 

ىل بلورة انبعاث الغازات ادلفيئة خصوصا يف امليادين املتعلقة ابلفالحة والس قطاعية بشأأن  اسرتاتيجيةكن والنفاايت، وذكل من أأجل البلوغ اإ

حداث السلطة الوطنية املعنية  2016خالل س نة مت أأيضا  كامالتخفيف الطوعي.  التأأسيس الرمسي ومأأسسة مركز الكفاءات للتغري املنايخ واإ

(Autorité Nationale Désignée)  .دلى الصندوق الأخرض للمناخ 

o�تنفيذ الس ياسة الوطنية يف جمال احملافىة عىل التنوع البيولويج وتمثينه السهر عىل: 

عداد الاسرتاتيجية الوطنية وبرانمج معل محلاية وتمثني التنوع البيولويج اذلي تبلغ تلكفته  2016مت خالل س نة  أألف دولر، بدمع من  320اإ

طار الربانمج اخلاص ابلتكيف مع التغري املنايخ وتمثني التنوع ا  -لبيولويج الصندوق العاملي للبيئة وبرانمج الأمم املتحدة للتمنية. كام مت يف اإ

عداد مرشوع قانون وطين ل لية احلصول عىل ا ملوارد اجلينية وتقامس املنافع الناجتة بروتوكول انغواي املمول من طرف التعاون املغريب الأملاين عرب اإ

قامس عن اس تخداهما وتقوية القدرات للقطاعات الوزارية الوطنية ومصاحلها اجلهوية حول بروتوكول انغواي بشأأن احلصول عىل املوارد اجلينية وت

 املنافع الناجتة عن اس تخداهما.

o�تشجيع الانتقال حنو الاقتصاد الأخرض: 
 

  النفاايتالربانمج الوطين لتمثني��

التوقيع عىل اتفاقيتني خاصة بتطبيق القانون القايض مبنع صنع الأكياس البالستيكية واس تريادها وتصديرها وتسويقها واس تعاملها �-

مليون درمه من عائدات الرضيبة الايكولوجية لمتويل محالت مجع الأكياس البالستيكية  70كام مت يف هذا الإطار ختصيص 

 والتخلص مهنا؛

ورش يت معل لفائدة الفاعلني املعنيني، الأوىل هتم وضع منىومة تمثني مواد الهدم والبناء والثانية هتم وضع منىومة تمثني  تنىمي�-

 خملفات الأهجزة الكهرابئية والالكرتونية؛

نتاج�- احملروقات  حتضري ملف خاص لالس تفادة من برانمج المتويل الأورويب للتنافس ية والتمنية اخلرضاء، وذكل لإجناز مرشوع اإ

 البديةل من النفاايت املزنلية.

 تشجيع مشاريع الابتاكر يف التكنولوجيات النىيفة��

طار تشجيع املبادرات اخلرضاء خصوصا املتعلقة خبلق روح املقاوةل، تنجز الوزارة املنتدبة امللكفة ابلبيئة برانمج  التكنولوجيات النىيفة ”يف اإ

ىل الرتوجي لالخرتاعات يف ميدان التكنولوجيات النىيفة،  .”(Cleantech Maroc)لالبتاكر واملهن اخلرضاء يف املغرب  هيدف هذا الربانمج اإ

والطاقات  مثني النفاايت، وترش يد اس تعامل املاء،ت  :وخلق فرص شغل خرضاء، كام يسع  اإىل حتفزي الاخرتاعات احمللية يف امليادين التالية

  رضاء.واملباين اخل املتجددة والنجاعة الطاقية،

o�تعزيز حامية البيئة وحتسني اإطار عيش املواطنني: 

 الربانمج الوطنــي للنفاايت املزنليـة واملامثةل��
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مليون درمه من مزيانية  53.3و  اعامتدات الأداءمليون درمه من  228 ، غالفا ماليا قدره2016خصص  الوزارة املنتدبة امللكفة ابلبيئة س نة 

 . وذكل من خالل:الربانمجالالزتام لإجناز مشاريع 

هناء الأشغال ابملطارح  التالية: مكناس، جرادة، ميسور، سوق الأربعاء الغرب، جرس يف، املهدية، بن الطيب، �- متابعة واإ

 ؛مليون درمه( 98.56اتوانت، الوطية )طان طان(، طاطا، أأقا، فوم احلصن، فوم الزكيد وس يدي عالل البحراوي )

جناز مرشوع تمث�-  ؛مليون درمه( 17ني الطاقة من الانبعااثت ملطرح مدينة مراكش )مسامهة يف اإ

جناز مرشوع فرز النفاايت وسط مدينة مراكش )�-  ؛مليون درمه( 10مسامهة يف اإ

جناز الربانمج الاس تعجايل لرتممي وتأأهيل املطارح العشوائية، وكذا خلق حوض مؤق  لطمر النفاايت املزنلية، وس يخص �- متابعة اإ

مدن  4 -مليون درمه من مزيانية الالزتام( 53.30و  اعامتدات الأداءمليون درمه من  102.44) - 2016س نة هذا الربانمج 

 : قلعة الرساغنة، مطرح واد الناشف مبدينة وجدة واجلهبة.ويه

 الربانمج الوطين للتطهيـر السائل ومعاجلــة املياه العادمة��

مكسامهة الوزارة املنتدبة امللكفة ابلبيئة يف متويل أأو متابعة متويل مشاريع  ،2016نة س   برمسمليون درمه  500غالف مايل بقمية  مت ختصيص

طار رشاكة مع وزارة ادلاخلية واملكتب الوطين للكهرابء و املاء الصاحل للرشب  93 التطهري لصاحل مدينة ومركزا. وتنجز هذه املشاريع يف اإ

 والواكلت املس تقةل.

 السائل ابلوسط القرويالربانمج الوطين للتطهيـر ��

جناز مشاريع التطهري السائل ابملراكز القروية. وهتم هذه 2016مليون درمه من املزيانية العامة خالل س نة  53خصص  الوزارة  ، وذكل ملتابعة اإ

قلمي جرس يف و اتزارين جناز ش باكت الرصف الصحي وحمطات املعاجلة ابمجلاعات القروية التالية: اتدارت ابإ قلمي زاكورة ومخيس  املشاريع اإ ابإ

جناز قناة رصف املياه العادمة قرب مدينة فقيه بن صاحل.  قلمي ورزازات، واإ قلمي العرائش و تندوت ابإ قلمي اجلديدة وقرص أأجبري ابإ  متوح ابإ

 برانمج الوقاية وحماربة التلوث الصناعي��

�حماربة تلوث الهواء:   

لهذا  ء النامج عن قطاع الفخار ابستبدال الأفرنة التقليدية بأأفرنة عرصية، وقد خصصحماربة تلوث الهوا ،2016يف هذا الإطار خالل س نة مت 

 .مليون درمه 10.32 الغرض مبلغ

�حماربة التلوث السائل:  

طار اللجان التالية:  مت وضع مسطرة جديدة لرصف الهبات عن طريق واكلت الأحواض املائية طبقا للمعايري املتفق علهيا يف اإ

جنازهاجلنة هجوية �-  ؛تقوم بتقيمي ادلراسات التقنية للمشاريع وتتبع مراحل اإ

 جلنة وطنية تقوم بتحديد املشاريع ذات الأولوية والغالف املايل اخملصص لها وتتبع سري معليات متويلها. �-

جناز  65ويف هذا الإطار، مت  برجمة حلد ال ن   مرشوع.  24مليون درمه عىل شلك هبات، لمتويل اإ

� ث الهوايئ والسائل والصلبحماربة التلو:  

جاملية تقدر ب  7املوافقة عىل متويل  2016مت  خالل س نة  مليون درمه عىل شلك هبة. وهتدف  11مليون درمه، مهنا  31مشاريع بتلكفة اإ

ىل معاجلة املقذوفات السائةل وماكحفة تلوث الهواء:  جناز حمطات ملعاجلة املقذوفات ال  5هذه املشاريع اإ جاملية تقدر مشاريع ختص اإ سائةل، بتلكفة اإ

جاملية تقدر حبوايل و مليون درمه عىل شلك هبة.  9.5مليون درمه، مهنا  23ب  مرشوعني ملاكحفة تلوث الهواء والاقتصاد يف الطاقة بتلكفة اإ

 مليون درمه عىل شلك هبة.  1.5مليون درمه، مهنا  8

جناز حمطات ملعاجلة 3كام مت الانهتاء وتشغيل  جاملية تقدر ب  مشاريع ختص اإ مليون درمه  2مليون درمه، مهنا  6املقذوفات السائةل، بتلكفة اإ

جاملية تقدر ب  مليون درمه،  27عىل شلك هبة، وتسلمي شهادة املطابقة للمشاريع املنجزة، وختص حمطات ملعاجلة املقذوفات السائةل بتلكفة اإ

 .مليون درمه عىل شلك هبة 11مهنا 

 اميوية اخلطريةبرانمج تدبري املواد الك��
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�( مرشوع التدبري العقالين والتخلص من ثنايئ فنيل متعدد اللكورPCB): 

" والتصدير والتخلص ال من من PCBانطالق العمل ابلوحدة احمللية ببوسكورة ملعاجلة احملولت والزيوت احملتوية أأو امللوثة ب "�-

هناء معليات التخلص ال من من مجيع PCBطن من املعدات )احملولت واملكثفات( املعطةل احملتوية أأو امللوثة ب" 374,385 " واإ

  "؛ PCBاملعدات )احملولت واملكثفات( املعطةل احملتوية أأو امللوثة ب"

عادة اس تعامPCBانطالق معليات معاجلة احملولت اليت توجد قيد اخلدمة وامللوثة ب "�- شارة، فقد مت  معاجلة " قصد اإ لها. لالإ

 ؛"PCBطن من املعدات امللوثة ب " 202حوايل 

جناز فيمل واثئقي حول معل الوحدة احمللية ببوسكورة ملعاجلة احملولت والزيوت احملتوية أأو امللوثة ب "�-   ؛"PCBاإ

 ".PCBتنىمي ورشات تكوينية حول التدبري السلمي للمعدات احملتوية عىل "�-

� الكاميويةتدبري املواد: 

طار اتفاقيات روتردام وابزل  العضوية  امللواثتاملتعلقة ابلتوايل بتدبري املواد الكاميوية والتحمك يف تنقل النفاايت اخلطرة وتدبري  وس توكهومليف اإ

عداد أأجوبة اس ترياد ابلنس بة لس بع مواد كاميوية ويه:  والرصاص  (amiante)أأنواع من الاسبس توس  5الثابتة، مت حتقيق عدة أأنشطة مه  اإ

ثيل والرصاص رابعي املثيل ووضع مسودة دفرت التحمالت اذلي دحدد املواصفات اليت يتوجب عىل الرشاكت املتخصصة يف تدوير  رابعي الإ

عداد التقرير الوطين حول خمتلف الأنشطة اليت قام هبا املغرب لتطبيق مقتض  يات التفاقية النفاايت احرتاهما لس ترياد النفاايت غري اخلطرة واإ

طار املرشوع العاملي  ومرشوع موني  أأفريقيا  FEM-PMS/POPsورصد امللواثت العضوية الثابتة يف الهواء واملاء عىل الصعيد الوطين، يف اإ

(MONET-Afrique) طار اخلطة العاملية لرصد امللواثت العضوية الثابتة  .، ويف اإ

 رس القرأ نيةالربانمج الوطين للتأأهيل البييئ للمساجد واملدا��

 .عنيةلتنفيذ هذا الربانمج ابلأقالمي والعاملت امل  ،2016مليون درمه برمس مزيانيهتا لس نة  2.2خصص  الوزارة املنتدبة امللكفة ابلبيئة 

 برانمج التدبري املندمج للساحل��
 

�مرشوع التدبري املندمج للساحل املتوسطي ابملنطقة الرشقية: 

ىل احلكومة املغربية هبة مالية بلغمنح الصندوق العاملي للبيئة  مليون درمه( لإجناز مرشوع منوذيج  41.4مليون دولر )حوايل  5.18  اإ

جناز  2016يمتثل بلك من أأقالمي الناظور وبراكن وادلريوش، حت  اإرشاف البنك ادلويل والوزارة املنتدبة امللكفة ابلبيئة. وقد مت خالل س نة  اإ

متام أأشغال حام هكتار، وتنىمي ورشات تكوينية لفائدة امجلعيات الفالحية املس تفيدة  500ية املوارد املائية والرتبة بتشجري عدة أأنشطة هتم اإ

 خلية( لرتبية النحل والتجهزيات الرضورية وذكل لفائدة مجعيات نسائية هتمت برتبية النحل... 400خلية أأخرى )زايدة عىل  800واقتناء 

طار تفعيل اخملطط الوطين الاو جناز مترين ميداين ملاكحفة التلوث يف اإ  SIMULEX »س تعجايل ملاكحفة التلوث البحري الطارئ، مت اإ

  .ابملشاركة الفعلية للواكةل الأوروبية للسالمة البحريةمترين ال مبيناء الناضور، وذكل بتعاون مع مجيع القطاعات املعنية. ومتزي هذا  « 2016

�يف اإطار تنفيذ أأحاكم القانون املتعلق ابلساحل اخملطط الوطين والتصاممي اجلهوية للساحل:  

أأعطي  انطالقة دراسة لإجناز اخملطط الوطين اجلهوي للساحل، ودراس تني لإجناز التصاممي اجلهوية للساحل، وذكل لضامن تدبري مندمج 

 .ومس تدام لهذا اجملال الهش
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 الاستامثر والاقتصاد الرمقيالصناعة والتجارة و 4.3

 3.730,22من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع  53,50مليون درمه وهو ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

 ، ميكن تلخيصها فامي ييل: 2016الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي بتحقيق عدد من املنجزات برمس س نة قام  وزارة 
 

 

 الصناعي القطاع�
 

o�2020-2014 خمطط ترسيع التمنية الصناعية 

  املنىومات الصناعية��

مليار درمه من الصادرات  144من أأهداف خمطط ترسيع التمنية الصناعية، أأي ما ميثل  %89مسح  الاسرتاتيجية الصناعية بتحقيق 

 .2016و  2014منصب شغل مت التعاقد لإحداهثا يف اطار التفاقيات الاستامثرية املوقعة بني  173000مهنا  ،فرصة معل 485450و
 

  2016  برمس س نة الصناعيةحصيةل املنىومات               
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اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 91,97 187.669.936,94 204.052.000,00 204.052.000,00  نفقات الموظفين

% 88,74 268.532.663,92 302.607.000,00 302.607.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 72,45 1.855.059.137,93 2.560.635.013,62 2.285.250.000,00  نفقات اإلستثمار

% 75,35 2.311.261.738,79 3.067.294.013,62 2.791.909.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% --- 0,00 0,00 49.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 1.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% --- 0,00 0,00 50.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 36,34 1.418.955.952,39 3.904.924.431,46 1.527.785.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 36,34 1.418.955.952,39 3.904.924.431,46 1.527.785.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 53,50 3.730.217.691,18 6.972.218.445,08 4.369.694.000,00 المجموع العام…………………
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  2016 برمس س نةاملنجزات  املنىومات الصناعية

 قطاع اجلدل

 

درالية الوطنية للصناعات يعقود أأداء بني الوزارة امللكفة ابلصناعة ووزارة املالية والف  4 التوقيع عىل مت

 .ه العقود قطاع الأحذية وقطاع املنتجات واملالبس اجلدلية وقطاع املدابغذاجلدلية. وختص ه

 املنىومة الصناعية

 "حمرك ونىام نقل احلركة"

مت اإطالق املنىومة الصناعية "حمرك ونىام نقل احلركة"، وذكل برشاكة مع فيدرالية القطاع واليت تتعلق 

جديدة ختص س باكة احلديد وس باكة الألومنيوم وحقن الألومنيوم حت  الضغط وتنقية الألومنيوم مبهن 

 والصناعة املعدنية للمحرك.

 قطاع صناعات مواد البناء

أأنشطة  5وقد مت حتديد  .عىل عقدين للأداء الأمثل من أأجل تفعيل منىومة قطاع مواد البناء مت التوقيع

 هممة لتطوير مواد البناء ويه: مواد البناء اجلاهزة والسرياميك )الصحية والبالط( والرخام والإمسن 

لْب.  والصُّ

 قطاع الصيدةل
عقود للأداء من أأجل تفعيل منىومتني صناعيتني تمتحوران حول الأدوية و املس تلزمات  3مت توقيع 

 الطبية.

 الكمييائيةالصناعات 
الكميياء العضوية ومنىومة الكميياء اخلرضاء.  منىومة: لترسيع وترية تطور القطاع، مت اطالق منىومتني

طار منىومتني  .وقد مت التوقيع عىل ثالثة عقود للأداء ملواكبة تطور الأنشطة اليت مت حتديدها يف اإ

 قطاع الفوسفاط

للفوسفاط، مبناس بة تقدمي خمطط اإصالح الاستامثر،  وقع  وزارات الصناعة واملالية واملكتب الرشيف

حت  الرئاسة الفعلية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، اتفاقية لتطوير منىومة صناعية 

خاصة ابملكتب الرشيف للفوسفاط وتفعيلها يف مناطق اجلرف الأصفر وخريبكة وأ سفي والعيون 

  والكنتور.

 واملياكنيكية قطاع الصناعات التعدينية

اخلاصة بني لك من وزارة  يمتحور هذا القطاع حول ثالثة منىومات صناعية ُوقع  عقود أأداهئا

لكرتومياكنيكية. ويتعلق الأمر  الصناعة ووزارة املالية وفيدرالية الصناعات التعدينية واملياكنيكية والإ

 ابملنىومات الصناعية التالية: 

  ؛والألومنيومتمثني املعادن ابلنس بة للنحاس ��

 ؛)ال لت الفالحية وادلراجات العادية( احلرف اجلديدة��

 حتويل املعادن.��

 قطاع ترحيل اخلدمات

املالية وصندوق الايداع والتدبري والواكةل اخلاصة الاقتصاد و بني وزاريت الصناعة ووزارة  مت التوقيع

طنجة املتوسط، والفدرالية املغربية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت وترحيل اخلدمات وامجلعية 

 عقود املتعلقة ابمخلس منىومات التالية:الاملغربية لتدبري العالقات مع الزبناء عىل 

 ؛ (CRM)منىومة تدبري العالقات مع الزبناء��

 ؛(BPO)منىومة ترحيل معاجلة املعطيات ��

 ؛ (ITO)منىومة ترحيل خدمات تكنولوجيات الإعالم��

 ؛ (ESO)منىومة ترحيل اخلدمات الهندس ية��

 (KPO).     منىومة ترحيل معاجلة املعطيات الاسرتاتيجية��
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 قطاع النس يج

 37للمقاولت الرائدة و مرشوعا استامثراي 16: 2016شهد القطاع دينامية استامثرية حقيقية برمس س نة 

حداث  2.1مرشوعا للرشاكت املتوسطة والصغرية، تبلغ قميهتا الإجاملية حوايل   34300مليار درمه مع اإ

فرصة معل. وقد أأطلق  وزارة الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي ابلرشاكة مع امجلعية 

، هبيلكة ثالثة منىومات صناعية 2016أأكتوبر 6املغربية لصناعات النس يج والألبسة، بتارخي امخليس 

ضافية بقطاع النس يج يف ختصصات "الرتيكو" و"النس يج املزنيل" و"النس يج ذي الاس تعامل  جديدة اإ

 التقين".

 ، برشاكة مع وزارة الفالحة، دراسة اسرتاتيجية لتطوير هذا القطاع. 2016أأطلق  الوزارة س نة  قطاع الصناعات الغذائية
 

 2016الاستامثرية املهيلكة اليت مت اإطالقها س نة املشاريع ��

  2016 املنجزات برمس س نة املنىومات الصناعية

 املنىومة الصناعية رونو

طار بني   حت  الرئاسة الفعلية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس، نرصه هللا، مت التوقيع عىل اتفاقية اإ

حداث  ادلوةل املغربية ومجموعة رونو ىل اإ منىومة صناعية خاصة ابجملموعة الفرنس ية لتطوير هتدف اإ

 .مشرتايت فروعها بأأجزاء مصنعة ابملغرب

  املنىومة الصناعية بوينغ

قام  مجموعة بوينغ اليت تعترب أأول مصنع عاملي للطائرات بوضع منىومة صناعية ابملغرب، وذكل مبوجب 

 الفعلية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادساحلكومة املغربية حت  الرئاسة  مع التفاق اذلي مت توقيعه 

  نرصه هللا.
 

 مشاريع صناعية جديدة��

جاملية قدرها  41التوقيع عىل  2016شهدت س نة �� مليار درمه بني ادلوةل والرشاكت الصناعية من أأجل  2,9عقَدا لالستامثر بقمية اإ

جناز مشاريعها ابملغرب  ؛اإ

طارعىل   PSAوقع  اململكة املغربية ومجموعة�� نشاء مرشوعها الصناعي 6و اتفاق اإ  ؛ابملنطقة احلرة الصناعية ابلقنيطرة اتفاقيات لإ

نتاج الأجزاء  ، بتوقيع مذكرة تفامه مع ادلوةل املغربية منECAPLASTمجموعة  قام �� أأجل تشييد وحدة صناعية متخصصة يف اإ

 ؛البالستيكية للمحرك ودلاخل وخارج الس يارة

برام اتفاقية استامثري�� نتاج  11000من أأجل تشييد مصنع تبلغ مساحته  Hexcelة مع مجموعة مت اإ مرت مربع يف املنطقة احلرة ميدابرك لإ

  ؛اللوازم الرتكيبية

، وتعترب هذه الرشكة من Midparcابدلار البيضاء بتدشني وحدهتا الصناعية اجلديدة مليدابرك   Alcoa Fixationsقام  رشكة��

والطائرات. وستسامه هذه الوحدة الصناعية يف تنش يط وتفعيل املنىومة الصناعية للطريان يف أأمه املمونني لصناعة الس يارات 

 ؛املغرب

نتاج شفرات التوربينات الردحية )يف  " الأملانية مذكرة تفامه معSiemensوقع  مجموعة "�� احلكومة املغربية لبناء وحدة صناعية لإ

من أأجل حتقيق هذا  2016سبمترب  16التوقيع عىل اتفاقية استامثر يف  وقد مت .مرت مربع 133،000مدينة طنجة، عىل مساحة 

ىل ما يناهز   فرصة معل مبارشة. 650مليون يورو، واذلي س يحدث حوايل  100املرشوع اذلي س تصل لكفته اإ
 

 واس تعاملها وتسويقها وتصديرها واس تريادها صنع الأكياس من مادة البالستيك قانون منع��

واس تعاملها، حزي التنفيذ يف الفاحت من يوليوز س نة  وتسويقها وتصديرها واس تريادها البالستيك مادة من الأكياس مبنع صنعدخل القانون القايض 

مليار كيس  26. ويعترب هذا القانون حتول جذراي يف املغرب اذلي يعد من البدلان اليت تس هتكل الأكياس البالستيكية بشلك كبري )2016

 بالستييك يف الس نة(.
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رسال  1536، مت  2016بهناية س نة و  ثرها، اإ حمرض خمالفة للسادة والكء املكل. كام مت تسجيل  20معلية مراقبة للوحدات الصناعية. ومت عىل اإ

رسال  261.855خمالفة من خالل مراقبة  9077 ثرها، اإ حمرض خمالفة للسادة والكء املكل. أأما خبصوص املعابر  1.076نقطة جتارية، ومت عىل اإ

طنا من الأكياس البالستيكية مع ما  135حكام وجحز  139طنا من الأكياس البالستيكية. ويف اجململ، مت اإصدار  19دية، فقد مت جحز احلدو 

 مليون درمه من الغرامات.  2,76 مجموعه 

 والتكنولوجية البنيات التحتية الصناعية��

 حىائر صناعية مندجمة موهجة للكراء: 

 ابلإجراءات التالية:القيام  2016س نة  خاللمت 

الانهتاء من ادلراسات املتعلقة مبرشوع احلىرية الصناعية املوهجة للكراء ملؤسسة مسجد احلسن الثاين: دراسات السوق والمتوقع ��

 ؛والتصور وكذا ادلراسات التقنية والقانونية واملالية

جناز احلىرية الصناعية املوهجة للكراء مبدينة سطات�� هكتارا والرشوع يف  19عىل مساحة  SETTAPARK الانهتاء من أأشغال اإ

 تسويقها؛

جناز احلىرية الصناعية املوهجة للكراء مبدينة برش يد CFCIMاقتناء )من طرف �� عىل  ECOPARC( الوعاء العقاري اخلاص ابإ

جناز ادلراسات التقنية. 61مساحة   هكتارا ومت الانهتاء من اإ
 

 :مواقع مشاريع املناطق الصناعية 

 املرشوع  2016   برمس س نةاملنجزات 

عادة تأأهيل املنطقة الصناعية لقلعة الرساغنة .مت الانهتاء من الأشغال�-  اإ

عادة تأأهيل املنطقة الصناعية بنسودة .مت  املصادقة عىل امللحق املتعلق بتعديل التفاقية من قبل الفاعلني احملليني�-  اإ

عادة تأأهيل الإانرة العمومية�- يف أأفق الانهتاء من  ،مت الانهتاء من أأشغال اإ

عادة تأأهيل املساحات  الأشغال املتبقية )أأشغال انشاء مقر امجلعية واإ

 .اخلرضاء(

عادة تأأهيل املنطقة الصناعية كزانية  اإ

جناز ادلراسات املتعلقة بتحيني�- عادة تأأهيل املنطقة وكذا اللكفة  اإ برانمج اإ

 .املتعلقة به
عادة تأأهيل املنطقة الصناعية لبرئ رايم  اإ

عادة تأأهيل املنطقة الصناعية ملدينة اجلديدة يف طور الأشغال�-  اإ

جناز دراسة حركة املرور وادلراسة التقنية والرشوع يف الأشغال.�- عادة تأأهيل املنطقة الصناعية مولي رش يد اإ  اإ

عداد اتفاقية رشاكة جديدة لإجناز حمطة تصفية مياه الرصف الصحي �- اإ

 .واملصادقة والتوقيع علهيا
عادة   تأأهيل احلضرية الصناعية للنوارصاإ

عداد ملحق اتفاقية الرشاكة واملصادقة عليه.�- عادة تأأهيل املنطقة الصناعية لتابريك  بسال اإ  اإ

عداد ملحق اتفاقية الرشاكة واملصادقة عليه.�- عادة تأأهيل املنطقة الصناعية للتقدم ابلرابط اإ  اإ

عادة تأأهيل املنطقة الصناعية ملدينة ورززات .انهتاء مجيع  اشغال اعادة تأأهيل املنطقة الصناعية�-  اإ
 

 مناطق الأنشطة الاقتصادية: 

طار طلب ابداء الاهامتم برمس س نة �� عادة تأأهيلها  2016الانهتاء من دراسة ملفات الرتش يح املقدمة يف اإ لنتقاء املشاريع اليت ستمت اإ

 ؛2017س نة 

 كام ييل:متابعة الاش تغال عىل املشاريع اليت يه يف طور الإجناز ��
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 املرشوع  2016   املنجزات برمس س نة

جناز الشطر الأول  ككتوبول  لكممي .متابعة أأشغال اإ

جناز دراسة السوق وادلراسة التقنية واملالية للمرشوع وانطالق  الانهتاء من اإ

جناز ادلراسات التمكيلية )دراسة التأأثري عىل البيئة(.  اإ

 الصناعية لعني الشاككادلراسات التقنية لإجناز احلضرية 

 املنطقة الصناعية لبوجدور .الرشوع يف التسويق

جناز ادلراسات التقنية-   ؛اإ

 .الإعالن عن طلب العروض املتعلق بأأشغال الهتيئة- 

 املنطقة الصناعية عني عائشة )اتوانت(

 

 مشاتل املقاولت: 

 ؛تتبع املشاريع املنجزة أأو اليت يف طور الإجناز��

 ؛يب اجلعد وتنغريأأ تمتمي اشغال بناء املشاتل بلك من سطات، ��

 متابعة أأشغال هتيئة مرشوع احملالت املهنية للقنيطرة.��

 الإعالن عن طلب ابداء الاهامتم يف هجات اململكة، لختيار مشاريع اإجناز فضاءات الاس تقبال: 

عادة تأأهيل املناطق الصناعية، لضامن تطور متواز   معل نشاء مناطق الأنشطة الاقتصادية واإ ن الوزارة عىل مواكبة الفاعلني احملليني يف مشاريع اإ

 مبختلف اجلهات. ويمت اختيار املشاريع عن طريق الإعالن الس نوي عن طلب ابداء الاهامتم وفق معايري حمددة مس بقا.
 

 

  اخلاص ابملناطق الصناعية:املوقع الإلكرتوين 

طالققام  الوزارة بتطوير  لكرتوين خاص ابلعقار الصناعي. ويسمح هذا املوقع املوجه للمستمثرين يف اجملال الصناعي ابحلصول عىل  واإ موقع اإ

 ر الصناعي الشاغر بلك هجات اململكة.امعلومات واحضة ومضبوطة فامي يتعلق ابلعق

 البحث والتطويرالبنيات التكنولوجية وبنيات ��

 املراكــــز التقنيــة الصناعية:  

طار التنفيذ الفعيل للمخطط التمنوي للهنوض ابملراكز التقنية الصناعية للفرتة املمتدة بني   : 2016، مت برمس س نة2017و 2013يف اإ

 دمع ش بكة املراكز التقنية الصناعية؛��

طار النسخة الأوىل من طلب  متويل وتتبع��  مشاريع؛ اقرتاحاملشاريع التمنوية للمراكز التقنية يف اإ

طار النسخة الثانية من طلب اقرتاح مشاريع؛ اختيار��  ومتويل املشاريع التمنوية للمراكز التقنية يف اإ

طالق النسخة الثالثة من طلب اقرتاح مشاريع املراكز التقنية الصناعية؛�� عداد واإ  اإ

طار النسخة الثالثة من طلب امل  اختيار��  مشاريع؛ اقرتاحشاريع التمنوية للمراكز التقنية يف اإ

 اإطالق ومتويل وتتبع معلية حتديث املراكز التقنية عىل املس توى التنىميي والتنفيذي؛��

طار التدابري املتعلقة ابملطابقة   معلية تتبع  و متويل ��   يف التقارب  و رشاء املعدات واملساعدة التقنية لفائدة املراكز التقنية يف اإ

طار  يف  وذكل   الأورويب  الاحتاد  مع  املعايري  "؛Réussir le Statut Avancé" برانمج اإ

طار الس نة الثالثة من MITCER) دمع ش بكة املراكز التقنية الصناعية املغربية��  املوقعة بني ادلوةل وهذه الش بكة؛ التفاقية( يف اإ

عادة بناء وتوس يع املباين اخلاصة هبذه املراكز��  .متويل معلية اإ

 مليون درمه لمتويل أأوراش اخملطط التمنوي للهنوض ابملراكز التقنية الصناعية. 157، رصف غالف مايل قدره 2016 س نة ممت قد مت اإىلو 

 دمع انشاء اقطاب التنافس ية والابتاكر :(Clusters) 

مليون درمه لفائدة اقطاب التنافس ية والابتاكر املغربية املس تفيدة من دمع  41، رصف مبلغ يقدر حبوايل 2016 س نةحدود هناية  اإىلمت 

 صندوق دمع اقطاب التنافس ية والابتاكر.
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 مجمعات الابتاكر: 

 : 2016فامي ييل أأمه املنجزات املتعلقة هبذا الورش يف س نة 

 اس مترار اشغال بناء مجمع الابتاكر مبدينة مراكش؛��

 اس مترار اشغال بناء مجمع الابتاكر مبدينة سطات؛��

 توقيع اتفاقيتني للرشاكة لإجناز مجمعني لالبتاكر يف مدينيت الرابط وسطات؛��

 بتاكر بتشاور مع الوزارة امللكفة ابلتعلمي العايل و البحث العلمي واجلامعات املعنية.اعداد القانون الاسايس ملؤسسة مجمع الا��
 

 دمع الابتاكر: 

 صندوق متويل الابتاكر: -

ىل الواكةل الوطنية للهنوض ابملقاوةل الصغرى واملتوسطة. واليت 2016خالل س نة مت  ، توقيع اتفاقية لنقل أأنشطة صندوق متويل الابتاكر اإ

 .2014-2011تنفيذ املشاريع املموةل من طرف صندوق متويل الابتاكر يف الفرتة  الواكةل مبقتضاها بتدبري ومتابعة معلياتس تعمل 

 ":Innova project 2.0وحدة تكوين لإنشاء املقاولت املبتكرة "- 

 ، عىل النحو التايل:2016ميكن تلخيص أأمه منجزات هذا الاجراء خالل س نة 

 مبشاركة مؤسسات التعلمي العايل العمومية اخملتارة وامجلعيات املعنية؛ IP2.0عقد اجامتع اللجنة الاسرتاتيجية اجلديدة للوحدة ��

 تنىمي ورشة معل لتدريب املدربني؛��

 ؛الوحدة التدريبية حتديث��

عداد وتوقيع اتفاقيات رشاكة بني الوزارة و مؤسسات التعلمي العايل اخملتارة �� نشاء وتدبري اإ وامجلعيات املتعاقدة العامةل يف جمال اإ

 املقاولت و جمال التوجيه والإرشاد والتشبيك؛

قلمييني للجمعيات املتعاقدة فضال عن املمثلني �� عقد اجامتعات اللجنة التنفيذية يف مؤسسات التعلمي العايل اخملتارة مبشاركة ممثلني اإ

 اجلهويني للوزارة يف املناطق املعنية؛

ىل تعريف الطلبة  -سامه  الوزارة وبعض امجلعيات املتعاقدة يف تنش يطها  -ىمي ندوات حتسيس ية حول الثقافة الابتاكرية تن�� هتدف اإ

"، واختيار الطالب حاميل املشاريع املبتكرة من بني الطلبة املشاركني يف الندوات التحسيس ية قصد Innova Projectبربانمج "

 متابعة وحدة التكوين.

 ؛IP2.0ر الطالب ملتابعة وحدة الكوين اختيا��

 ؛اإطالق برانمج لتفعيل تدريس الوحدة يف خمتلف مؤسسات التعلمي العايل اخملتارة��

 ؛IP2.0عقد اجامتعات اللجنة الاسرتاتيجية املركزية لرصد تنفيذ اتفاقات الرشاكة لنرش وحدة ��

 امتام وتقيمي هممة الرشكة املتخصصة لتعممي الوحدة املذكورة. ��
 

 قطاع التجارة والتوزيع  �
 

o�:برانمج رواج 

 فامي ييل: ،2016س نة  برمستمتثل أأمه منجزات برانمج رواج 
 

  2016   املنجزات برمس س نة النشاط

 عرصنة جتارة القرب

 

جراء مراقبة ودفع مس تحقات  2016 خالل س نةوزارة ل اختمت  برانمج عرصنة جتارة القرب عن طريق اإ

 .2016-2013املرحةل الانتقالية من برانمج رواج اخلدمات املقدمة خالل 

بدراسة لتقيمي أأثر معلية جتهزي احملالت التجارية بأأهجزة التربيد كجزء من برانمج العرصنة.  كام قام  الوزارة

 وقد مكن  هذه ادلراسة من تقيمي حاةل املعدات وكذا طريقة اس تخداهما لناشطي اجلزارة والبقاةل.
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  2016   املنجزات برمس س نة النشاط

 املتجولنيتنىمي الباعة 

 

جنازه حت  اإرشاف السادة الولة  طار تفعيل الربانمج الوطين لتنىمي الباعة املتجولني اذلي يمت اإ يف اإ

وزارة و والعامل، مت التوقيع عىل اتفاقية رشاكة بني وزارة الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي 

ىل ادلاخلية ووزارة املالية والواكةل الوطنية للهنوض  ابملقاوةل الصغرى واملتوسطة. وهتدف هذه التفاقية اإ

 حتديد أأحاكم ورشوط متويل التجربة المنوذجية.

 التكوين يف همن التجارة والتوزيع

 

 

تتبع تنفيذ اخملطط التوجهييي للتكوين يف همن التجارة والتوزيع من طرف مكتب التكوين  وزارةلواصل  

نعاش الشغل )  (.OFPPTاملهين واإ

. وهتدف هذه التفاقية 2016مت توقيع اتفاقية رشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين يف عام  كام،

ىل:  اإ

تطوير عروض تكوين تامتىش مع احتياجات الأفراد ومع توهجات خمتلف اخلطط القطاعية ول س امي ��

 يف جمال التجارة؛

 ؛تلبية احتياجات القطاعات واملقاولت من حيث املهارات��

 املرافقة وتقدمي اخلدمات املتعلقة ابلإعالم والتوجيه للأفراد واملقاولت.��

 حتسيس التجار

 

عداد دليل لفائدة  اإىل هذا ادلليل . حيث يريم التجارمعل  الوزارة برشاكة مع وزارة ادلاخلية عىل اإ

غناء معارفهم ابلتقنيات املس تجدة يف  حتسيس مسريي هذه الفئة من املقاولت حبقوقهم وواجباهتم واإ

 تس يري وتدبري املقاولت وكذكل املامرسات السلمية املتعلقة ابحلياة اليومية للمقاوةل.

 توزيع مادة التبغ املصنع ابمجلةل

 

رخصة توزيع ، 2016  اللجنة الاستشارية املتعلقة ابلرخص لتوزيع التبغ املصنع ابمجلةل، خالل س نة منح

ىل دراسة. .«Bazard Distribution SARL»رشكة التبغ املصنع ابمجلةل ل  طلب تقدم  به  ابلإضافة اإ

 وبذكل وصل عدد املوزعني للتبغ املصنع ابمجلةل .«Expert Morocan Distribution»رشكة 

ىل   عىل الصعيد الوطين. موزعني 6املرخص هلم، اإ

التدبري املفوض لتسويق الكحول 

 الإيتييل

 

 :املس تقةل للكحول، عىل تتبع ومراقبة املفوض هل، وذكل من خاللمعل  الوزارة، عرب املصلحة 

 ؛جرد ممتلاكت التدبري املفوض��

  ؛تتبع العمليات التجارية من خالل التقارير املعدة من طرف املفوض هل لك ثالث أأشهر��

 املشاركة يف امجلع العام اذلي عقده املفوض هل.��
 

o�امللكية الصناعية والتجارية: 
 

 خلصوص:اب 2016خالل س نة  املتعلقة بأأنشطة امللكية الصناعية والتجاريةمه  الاجنازات 

 2020-2016انطالق العمل ابسرتاتيجية امللكية الصناعية والتجارية برمس  ��

 خمتلفا. ميداان 11ي يمتحور حول العمل ابملنىور الاسرتاتيجي للملكية الصناعية والتجارية واذل لنطالقالس نة الأوىل  2016شلك  س نة 
 

 الأنشطة املتعلقة ابلرتوجي للملكية الصناعية��

 كلوذ ،حت  الرعاية السامية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس ،تنىمي النسخة الأوىل من "أأس بوع ادلار البيضاء للملكية الصناعية"مت 

خبري مغريب وخرباء من ادلول الافريقية  46التىاهرة مشاركة عرف   وقداملدير العام للمنىمة العاملية للملكية الفكرية.  لس يدا حبضور

وبتسلمي بتنىمي مؤمترات حول امللكية الصناعية  ، كام متزيتبدل 37ممارس فعيل للملكية الصناعية من  162جانب  اإىلوالأس يوية والأوروبية 

 .جوائز للعالمات وأأخرى للتصاممي

حول تطور النىام املغريب للملكية الصناعية  معرضمت تنىمي  ،(2016-1916الصناعية ابملغرب )يف اطار الاحتفال ابذلكرى املئوية للملكية و

 من اجامتعات امجلعية العامة للمنىمة العاملية للملكية الفكرية املنعقدة مبقر املنىمة. 56س نة من الوجود وذكل عىل هامش ادلورة  100عرب 
 

 نشطة املتعلقة ابلخرتاعالأ ��
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جياد توازن بني حاجيات السوق و  Patent Market Place. النسخة الأوىل من تسوق براءات الاخرتاعتنىمي مت  ىل اإ هيدف هذا النشاط اإ

ىل املسامهة يف تمثني وتسويق الابتاكرات من أأجل الهنوض بسوق براءات الاخرتاع ابملغرب. وتعد  وبراءات الاخرتاع املوجودة، كام هيدف اإ

    خملرتعني الافراد مغاربة وأأفارقة عىل رأأس املس هتدفني من طرف هذا النشاط.  املقاولت واجلامعات وا

 نشطة املتعلقة ابلتعاون ادلويل الأ ��

للجنة ادلامئة املعنية بقانون العالمات التجارية والتصاممي الصناعية واملؤرشات اجلغرافية اليت انعقدت  36و  35ترأأس املكتب ادلورة��

 ؛مبقر املنىمة العاملية للملكية الفكرية جبنيف

، املكتب الصيين، دوةل، املكتب الأوريب للرباءات 17مواصةل التعاون ادلويل ل س امي مع املنىمة الافريقية للملكية الفكرية اليت تىم ��

املكتب الاس باين للرباءات والعالمات، املكتب الياابين للرباءات، املاكتب الوطنية لدلول الأعضاء يف اتفاقية أأاكدير، املعهد الوطين 

ي و للملكية الصناعية لفرنسا، مكتب جيبويت للملكية الصناعية والتجارية، املكتب الأمرييك للرباءات والعالمات، املكتب السعود

 ؛مكتب الاحتاد الأورويب للملكية الفكرية

طار تنفيذ بنود  -التعاون الأورو�� متوسطي: مواصةل الرشاكة القامئة بني املغرب وفرنسا يف جمال امللكية الصناعية وماكحفة الزتييف يف اإ

الصناعة  وزيرنس ية من طرف الس يد اتفاقية الرشاكة املوقعة بني اللجنة الوطنية للملكية الصناعية وحماربة الزتييف واللجنة الفر 

ونىريه الفرنيس من أأجل التعريف حبقوق امللكية الصناعية مع دمع وتشجيع املبادرات الرامية  والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي

قلميي ن عىل املس توى الوطين أأو ادلويل أأو الإ  ؛اإىل حماربة الزتييف اإ

فريقيا، جنوب: تنىمي أأايم للتدريب -التعاون جنوب�� وأأايم موضوعاتية يف جمال امللكية الصناعية لفائدة ممثيل ادلول الافريقية: جنوب اإ

ثيوبيا، الغابون، غاان، غينيا، كينيا، مايل، اكمريونفاصو،  بنني، بوتسواان، بوركينا ، موريتانيا، كونغو، اجلزائر، ساحل العاج، اإ

 نس، أأوغندا، زمبابوي...   نيجر، نيجرياي، السينغال، السودان، تو ال ، املوزمبيق
  

o�حامية املس هتكل ومراقبة السوق: 
 

 حامية املس هتكل��

 تعزيز الإطار القانوين املتعلق حبامية املس هتكل: 

عداد النصوص التطبيقية للقانون القايض بتحديد تدابري محلاية املس هتكل التالية: 2016عرف  س نة   مواصةل تعزيز الإطار القانوين، وذكل ابإ

مشرتك مع وزارة العدل يتعلق مبنح الإذن اخلاص ابلتقايض مجلعيات حامية املس هتكل )الصيغة الهنائية دلى الأمانة العامة قرار ��

 للحكومة(؛

ىل حتديد همام اجمللس وكذا  95.13مرشوع قانون رمق �� حداث اجمللس الاستشاري الأعىل لالس هتالك واذلي هيدف اإ املتعلق ابإ

مانة العامة للحكومة. أأعضائه وكيفيات سريه. مت اإ   رسال هذا املرشوع للأ

بداء الرأأي وذكل لتعيني وتأأهيل ابحيث وزارة الاقتصاد واملالية )بنك �� رسالها للقطاعات املعنية قصد اإ عدة قرارات مشرتكة مت اإ

 ؛املغرب( وكذا وزارة الس ياحة ووزارة ادلاخلية...

 حتسيس وتوعية الفاعلني الاقتصاديني حول رضورة احرتام مقتضيات من طرف مندوبيات الوزارة ارتكزت عىل محةل مراقبة اإطالق��

شهار املنتوجات الالكرتومزنلية اليت يمت تسويقها من قبل املصنعني 31.08القانون رمق  . مشل  هذه امحلةل التحسيس ية مراقبة اإ

 واملس توردين وجتار امجلةل وكذا املساحات الكربى.
 

 :معلية خاصة برمضان 

رمضان، شارك  مندوبيات الوزارة بتنس يق من طرف أأقسام الشؤون الاقتصادية، التابعة خملتلف عاملت وأأقالمي اململكة، يف مبناس بة شهر 

طار اللجان املشرتكة مع خمتلف املتدخلني لس امي املكتب الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية وكذا ماكتب ح فظ معليات املراقبة يف اإ

عالن الأسعار وكذا فوترة وعنونة املنتوجات.مشل  هذه  الصحة. عالم املس هتكل واإ  امحلةل مراقبة مدى الزتام املورد ابإ
 

 :تكوين الباحثني 



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

114� �
�

 23وزارات وكذا  8ممثل من  34، واذلي حرضه املتعلق حبامية املس هتكلمت تنىمي دورتني تكوينيتني لفائدة الباحثني امللكفني بتطبيق القانون 

 هذه الوزارة.أأطار من مندوبيات 

 :خلية مراقبة املواقع التجارية 

نذارية حلث وتذكري الرشاكت املعنية  100مكن  خلية مراقبة املواقع التجارية من مراقبة أأكرث من  رسال أأكرث من تسعني رساةل اإ موقع مع اإ

 عد.ونصوصه التطبيقية فامي خيص العقود املربمة عن ب 31.08برضورة الامتثال ملقتضيات القانون رمق 

 :دمع احلركة الاس هتالكية 

ملس هتكل وكذا بدأأ ادلمع املايل للحركة الاس هتالكية عرب توقيع ثالث اتفاقيات مع الفدرالية الوطنية مجلعيات املس هتكل والفدرالية املغربية حلقوق ا

 فدرالية اجلنوب مجلعيات حامية املس هتكل وذكل مببلغ يُقدر حبوايل س تة ماليني درمه.

 العاملي للمس هتكل ختليد اليوم: 

مت تنىمي الاايم الوطنية للمس هتكل يف عدة مدن من اململكة بتعاون مع عدد من الرشاكء خاصة مجعيات حامية املس هتكل وكذا القطاعات 

رتني  بلك "كيف تشرتي عرب الأن الوزارية املعنية بتطبيق القانون القايض بتحديد تدابري محلاية املس هتكل. وُعقدت هذه ادلورة حت  شعار

 ثقة".

 خشص. 3500مدينة مبشاركة أأزيد من  29تىاهرة يف  32مت تنىمي كام 
 

 

 تدبري البوابة الإلكرتونية اخلاصة ابملس هتكل: 

شاكية تعلق  أأساسا  480زايرة كام اس تقبل  حوايل  635 36حوايل  2016عرف  البوابة الالكرتونية اخلاصة ابملس هتكل خالل س نة 

 مبجالت السكن واخلدمات البنكية والتأأمينية وكذا املواد الغذائية وحفظ الصحة والتجارة والصناعة والنقل والتصالت...

ىل املصاحل املعنية مبعاجلهتا رسال هذه الشاكايت اإ عداد مجموعة من الواثئق العملية تتع ،كام مت اإ عالم املس هتكل واليت ُوضع  رهن ومت اإ لق ابإ

شارته، عىل البوابة الالكرتونية للمس هتكل، من خالل  خبارية و  11اإ عالن أأسعار املنتوجات والإشهار والبيع  12رساةل اإ وثيقة معلية ختص اإ

 عن بعد وكذا منوذج للرشوط التعاقدية للبيع عن بعد.

عادة هيلكة شامةل لنىام ا 2016خالل س نة كام مت  ملراقبة عند الاس ترياد لأجل حتسني فعاليهتا وتقومي النقائص اليت اكن  حتد من حتقيق اإ

حصائيات س نة  النتاجئ املسطرة لها.  :2016ويلخص اجلدول التايل اإ
 

 عدد امللفات املعاجلة عدد العينات املأأخوذة عدد املنتوجات غري املطابقة

412 8.886 176.285 
 

هنا  احمللية،أأما فامي خيص املراقبة  ثر التوصل بشاكايت أأو معلومات عن منتوجات صناعية. وتنتج عن هذه املراقبة أأخذ فاإ ما مربجمة أأو اإ تكون اإ

حصائيات س نة و  عينات للمنتوجات احلساسة. وتتحمل هذه الوزارة تاكليف التحاليل اجملرات عىل هذه العينات. يلخص اجلدول التايل اإ

2016: 

عدد املؤسسات 

 املراقبة

عدد املنتوجات 

 املراقبة
 عدد العينات املأأخوذة

 عدد امللفات غري

 املطابقة
 عدد التحذيرات

عدد امللفات 

 القضائية

7.784 11.097 

3

قيد  54من بيهنا  84

 الفحص

161 106 63 

 

 املرتولوجيا��

 ، عىل احلصيةل التالية :2016خالل س نة أأسفرت أأنشطة القياسة 

  2016   املنجزات برمس س نة النشاط

 أأهجزة القياس وتقييستقنني 
مرشوع مواصفة  24املشاركة يف اللجنة التقنية لتقييس أأدوات القياس اليت قام  بدراسة 

 واملصادقة علهيا.
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  2016   املنجزات برمس س نة النشاط

الرتخيص لهيئات من أأجل مزاوةل اس ترياد، 

 صناعة، اإصالح وتركيب أأهجزة القياس املقننة

صالح ملف من أأجل منح وجتديد الرخص  100من  دراسة أأكرث ملزاوةل صناعة واس ترياد واإ

 وتركيب أأهجزة القياس املقننة ومراقبهتا.

 معليات املراقبة

شهادة مصادقة عىل الامنذج هتم عدادات املاء، عدادات الطاقة الكهرابئية، مجموعات  46منح - 

 ؛قياس السوائل ما عدا املاء وأأهجزة الوزن

 أ ةل قياس. 620.273مراقبة ما مجموعه - ��
 

نعـــاش اجلـــودة والسالمة داخل املقاوةل ��  اإ
 

 ؛20تنىمي الأس بوع الوطين للجودة/ امللتق  ادلويل للجودة يف ادلورة ��

 ؛تنىمي حفل تسلمي اجلوائز الوطنية للجودة والسالمة املهنية عىل الفائزين ابجلائزة الوطنية للجودة واجلائزة الوطنية للسالمة ��

 ؛الوطنية للجودة يف دورهتا التاسعة عرشة حت  شعار "اجلودة دعامة لتنافس ية واس تدامة املقاوةل"الرشوع يف تنىمي اجلائزة ��

-GIPSI-FCP-Solutechاملشاركة يف املعارض وامللتقيات املرتبطة ابجلودة والصحة والسالمة والتمنية املس تدامة: ��

Preventica…)). 
 

  الاعامتد��
 

  الأنشطة

ىل  2016ىل غاية هناية اإ وصل عدد الاعامتدات املمنوحة من طرف النىام املغريب لالعامتد �� هيئة تقيمي  110اإ

وفقا للمواصفة  (laboratoire HARGUIL) مطابقة معمتدة، مبا فهيا  اعامتد اول خمترب للتحاليل الطبية

NM ISO 15189  نىمةأأ و  NM وفقا للمواصفة(IMANOR)  اجلودة ول هيئة منح شهادة املطابقة للأ

ISO/CEI 17021؛ 

 ؛2016مند بداية س نة  معلية تقيمي اعامتد 85تنىمي ��

 .تنىمي املنتدى السادس للتنس يق بني املقميني واخلرباء التقنيني لالعامتد��

عىل الصعيد  الأنشطة

   العاملي

 واملنتدى العاملي لالعامتد )EA) ) املشاركة الفعاةل عىل اخلط يف أأعامل املنىمة الاوروبية لالعامتد��

(IAF( واملنىمة العاملية لالعامتد(ILAC واجمللس العريب الاستشاري لالعامتد ((ARAC؛ 

عداد ملف ترش يح الهيئة املغربية لالعامتد لتصبح من املوقعني عىل اتفاقيات الاعرتاف داخل املنىمة  �� اإ

 ؛EA)) الاوروبية لالعامتد

 .تقيمي املطابقة منىمة من طرف الهيئة الفرنس ية لالعامتد هيئاتتقياميت لعامتد  10 املشاركة يف��

 اجلودة والتنىمي 
عداد عدة واثئق تقنية وفقا للمتطلبات العاملية يف جمال الاعامتد��  ؛مراجعة واإ

 .العمل عىل اعداد نىام معلومايت لتدبري انشطة الاعامتد��

  التحسيس بأأمهية الاعامتد

حت  شعار "الاعامتد أأداة يف خدمة الس ياسات  2016 ابليوم العاملي التاسع لالعامتد برمس س نةالاحتفال ��

 ؛العامة" من خالل اعداد ونرش بيان وكتيبات تروجيية يف موضوع الاعامتد وتقيمي املطابقة

خمتربات تنىمي حصتني للتحسيس بأأمهية الاعامتد والتبادل حول متطلبات النىام الوطين لالعامتد لفائدة ��

  .واخملتربات العامةل يف جمال البناء والاشغال العمويم التجارب واملعايرة
 

o�أأنشطة التقييس: املعهد املغريب التقييس: 

 بتحقيق املنجزات التالية: 2016متزيت حصيةل معل املعهد املغريب للتقييس برمس س نة 
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صيغة  400مواصفة متطابقة مع املواصفات الأوروبية و 200حوايل مواصفة قياس ية جديدة مبا فهيا  1200اعامتد ونرش أأكرث من ��

 ؛جديدة ملواصفات معمتدة سابقا

حداث أأربعة جلان تقييس جديدة تتعلق ابلتلحمي��  ؛والأانبيب البالستيكية وتدبري ماكحفة الرشوة وتدبري الابتاكر اإ

نشاء جلنة توجهيية لأشغال التقييس يف جمال البناء��  ؛اإ

عداد ونرش دليل�� عداد املواصفات القياس ية اإ  ؛معل دحدد قواعد اش تغال اللجان التقنية امللكفة ابإ

عداد مواصفات قياس ية مغربية لأنىمة التدبري تالمئ وضعية وخصوصيات املؤسسات الصغرية واملتوسطة والرشاكت الصغرية جدا��  ؛اإ

طار تنفيذ القانون اعامتد مواصفات قياس ية مغربية تتعلق ابلأكياس البالستيكية وأأكياس الورق يف�� بشأأن حىر الأكياس  77-15 اإ

 ؛البالستيكية

بداء الرأأي والتصوي  عىل أأك��  ؛مرشوع مواصفة قياس ية دولية مقرتحة من قبل املنىامت ادلولية للتقييس 100 من رثاإ

جناز ما يفوق  60منح ��  ؛اصةل عىل شهادة املطابقةتدقيق للمراقبة أأو التجديد للمقاولت احل 500شهادة مطابقة للمواصفات املغربية واإ

حداث عرشة )�� ( أأنىمة جديدة لشهادة املطابقة هتم قطاعي البناء و الس ياحة وجمال السالمة من احلرائق واملعدات الطبية، 10اإ

  ؛ابلإضافة اإىل وضع قواعد منح شارة وطنية حول املسؤولية اجملمتعية موهجة ملواد اخلرسانة

لأنشطة منح شهادة املطابقة لنىم اجلودة، من طرف النىام  ISO/IEC 17021املعيار ادلويلاحلصول عىل شهادة اعامتد وفق ��

  ؛املغريب لالعامتد

املشاركة يف عدة تىاهرات عاملية هبدف التعريف بعالمة حالل املغرب و تبادل اخلربات والاطالع عىل فرص التعاون يف هذا ��

 ؛اجملال

تفسارات موهجة من قبل الفاعلني الاقتصاديني هتم عىل اخلصوص املعايري والأنشطة طلب معلومات و اس   10000معاجلة أأكرث من ��

 ؛ذات الصةل

 ؛اختاذ لك الرتتيبات الرضورية لمتكني لك الفاعلني من الصيغة الالكرتونية للك املواصفات املغربية ��

عادة تصممي املوقع الالكرتوين للمعهد عىل شلك بوابة غنية ابملعلومات احليوية �� ليكون منصة للتفاعل مع لك الرشاكء و املهمتني مبيدان اإ

 ؛التقييس

 ؛متدرب من القطاعني العام واخلاص 240دورة تكوينية حول املواصفات املتعلقة بأأنىمة التدبري لفائدة  30تنىمي ��

ابخلرسانة اجلاهزة لالس تعامل  تنىمي أأربع ندوات وطنية يف جمالت تدبري الطاقة والتكوين يف جمال التقييس وشهادة املطابقة اخلاصة��

 ؛والتدبري البييئ

تنىمي ادلورة الس نوية للمنتدايت الوطنية امخلسة اخلاصة بتدقيق منىومات التدبري ومنتوجات حالل والتقييس والإلكرتوتيكنيك ��

 ؛والشهادة ابملطابقة

املعهد يف لك  مسامهةرشاكء املعهد فضال عن  املشاركة يف املعارض و املنتدايت واملسامهة يف تنش يط الفعاليات املنىمة من طرف��

  ؛الأنشطة البني وزارية والبني همنية اليت تدخل مضن اختصاصاته

  ؛صياغة ونرش وتوزيع عرشات الواثئق الرتوجيية املتعلقة ابلتقييس والشهادة ابملطابقة عىل شلك ملصقات ومنشورات وكتيبات��

ية يف املقتنيات العمومية ودليل اس تعامل املواصفات القياس ية املتعلقة ابملالبس نرش وتوزيع دليل املطابقة للمواصفات القياس  ��

 ؛(EPIواملعدات الواقية )

جراء العديد من املقابالت مع وسائل الإعالم املغربية مه  القضااي املتعلقة ابملعايري والشهادة �� نرش عرشات البالغات الصحفية واإ

 ؛ابملطابقة
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قلميية واجامتعات جلان التقييس ادلولية املتعلقة عىل التوايل ابلطاقة املشاركة يف امجلعيات العم�� ومية ملنىامت التقييس ادلولية والإ

 ؛الشمس ية والس ياحة واخلدمات ذات العالقة وتدبري البيئية وتدبري الصحة والسالمة يف الشغل واملواد الغذائية

 ؛ية املس تدامة و ابلتقارب الترشيعي بني ادلول الاربع املوقعة عىل اتفاقية أأاكديرتنفيذ  برامج التعاون املتعلقة ابملواصفات يف جمال التمن ��

توقيع أأربع اتفاقيات تعاون مع لك من املعهد الإس باين للصحة والرعاية أألجامتعية ومعهد حالل بقرطبة واخملترب الوطين للأحباث ��

 ؛وادلراسات والفدرالية الوطنية للصناعات يف جمال الصيد البحري

 اس تقبال عدة وفود من السفارات والمتثيليات ادلبلوماس ية واملنىامت الاجنبية الرشيكة للمعهد؛��

عداد واعامتد النىام الأسايس للصفقات اخلاص ابملعهد��  ؛اإ

حداث احملاس بة العامة ابملعهد ��   مرشوع  نىام الرقابة ادلاخلية لأنشطة املعهد. وهتئياإ
 

o� صناعة والتجارة:تفعيل دور املندوبيات الاقلميية لل 
 

  2016   املنجزات برمس س نة النشاط

جديد للمصاحل  منوذجاإجناز دراسة لإعداد 

اخلارجية لوزارة الصناعة والتجارة 

 والاستامثر والاقتصاد الرمقي

طار مرشوع اجلهوية املتقدمة جنازقام  الوزارة  ،يف اإ جديد ملصاحلها  منوذجدراسة من اجل وضع  ابإ

الرشوع يف املرحةل الثالثة اليت و عداد دراسة املقاربة، اإ هناء مرحليت التشخيص و اإ مت  . كاماخلارجية

 جديد للمصاحل اخلارجية.  منوذجختص اقرتاح 

عداد وحتيني العقود املربمة بني املصاحل  اإ

 2016املركزية برمس س نة  اخلارجية والإدارة

عداد  دارة 12مت اإ طار  .2016املركزية برمس س نة عقد برانمج بني املصاحل اخلارجية والإ وذكل يف اإ

عادة هيلكة املصاحل اخلارجية للوزارة،  .واليت من خاللها يمت حتديد تقس ميهم اجلغرايف اجلديد اإ

تتبع منجزات املصاحل اخلارجية بطريقة 

منتىمة ومس مترة يف اإطار الربانمج 

 التعاقدي

دارة �� قلميية والإ جنازات املندوبيات الإ طار الربانمج التعاقدي من خالل دراسة مت تتبع اإ املركزية يف اإ

عرض الإشاكليات اليت تعيق و  تقيمي حصيةل الإجنازات يف أأفق ،حصيةل املنجزات الواردة من طرفها

 حتقيق للأهداف.

عداد تقرير لدلراسات املونغرافية خملتلف  اإ

 اجلهات

عداد تقرير2016خالل س نة مت  خملتلف هجات اململكة تشمل معلومات  لدلراسات املونوغرافية ، اإ

 هجوية متعلقة بقطاعي التجارة والصناعة.

عداد تقرير حول تدبري املندوبيات للعقود  اإ

 املربمة

عداد تقرير حول تدبري املندوبيات ملواردها قصد تفعيل العقود املربمة  ،  2016بداية س نةيف مت اإ

 تقرير يتوصل هبا القسم س نواي من طرف مصاحله اخلارجية.  29وذكل انطالقا من دراسة 

 الرشااكت مع اجلهات 

هبا من طرف معل  الوزارة عىل دراسة مقرتحات اتفاقيات اطار من اجل الرشاكة اليت توصل  

طلب هجة الرشق فامي خيص ابرام اتفاقيات اطار من اجل الرشاكة واملتعلقة بعض اجلهات، لس امي 

 بتعزيز الاستامثر وخلق فرص العمل يف املنطقة الرشقية. 

يف هذا الاطار، مت التوقيع عىل هذه التفاقية املربمة بني وزارة الاقتصاد واملالية، وزارة الصناعة 

ارة الفالحة والصيد البحري، جملس اجلهة، ولية هجة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي، وز

  .الرشق وواكةل تمنية الرشق
 

 

 الاستامثرقطاع �
 

o�خمطط اإصالح الاستامثر: منىومة مبتكرة من أأجل تمنية شامةل مسخرة خلدمة املواطن: 

تدابري  5 ططاخمل هذاويتضمن  .الاستامثرحت  الرئاسة الفعلية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، مت تقدمي خمطط اإصالح 

 رئيس ية من شأأهنا أأن تسمح للمملكة بتحسني قدرهتا الاس تقطابية واغتنام املزيد من الفرص: 

لغاء التام للرضيبة عىل الرشاكت ابلنس بة للصناعات اليت يه يف طور��   ؛الإحداث، وذكل خالل مخس س نوات الإ



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

118� �
�

  ؛تطوير منطقة حرة بلك هجة عىل الأقل��

 ؛منح صفة املنطقة احلرة )مجموع املزااي اليت متنحها منطقة حرة( للصناعات التصديرية الكربى املتواجدة خارج جمال منطقة حرة��

ر غري املبارِش للمناولني��   ؛ختويل صفة املصّدِ

 .توفري دمع متنوع لفائدة اجلهات الأقل حىا لتحفزي الاستامثر الصناعي وتشجيع تمنية ترابية متوازنة��
 

o�:تويخ النجاعة والفاعلية يف الرتوجي للعرض املغريب:  الواكةل املغربية لتمنية الاستامثرات والصادرات 

طار تفعيل ميثاق الاستامثر املسخر خلدمة اكفة القطاعات الوزارية والرتوجي لالسرتاتيجيات الوطنية الكربى وعرض املغرب، مت دمج  يف اإ

نعاش الصادرات ومكتب معارض ادلار البيضاء يف مؤسسة واحدة خاضعة لوصاية وزا رة الواكةل املغربية لتمنية الاستامثرات واملركز املغريب لإ

 .الواكةل املغربية لتمنية الاستامثرات والصادرات ويهالصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي، 
 

o�2016ة خالل س نة مشاريع الاستامثر املربم: 
 

رمق املعامالت الإضايف 

 اخلاص ابلتصدير

 )مباليني ادلرامه(

 رمق املعامالت الإضايف

 مباليني ادلرامه()

 فرص العمل

 التعاقدية

 الاستامثر

 مه(ا ادلر نيي)مبال

عدد 

 املشاريع

 

 القطاع

 الطريان 18 492 2 964 2 1495 1597

 الس يارات 77 766 14 538 57 21700 20365

 ترحيل اخلدمات 2 59 072 1 1204 910

 الكميياء وش به الكميياء 46 260 16 411 8 2500 475

 الصناعات الغذائية 33 156 1 370 5 3822 1728

 النس يج واجلدل 65 312 2 954 30 6130 2695

 قطاعات أأخرى 14 506 1 613 1 1898 1245

 الكهرابء والإلكرتونيك 12 855 564 2 3013 2773

 التعدين واملياكنيك 30 446 990 2 1939 349

 مواد البناء 13 355 209 1 1151 270

 اجملموع العام 310 207 40 685 114 852 44 407 32

 

o� الأنشطة الرتوجيية: 

 2016املنجزات  الأنشطة الرتوجيية

 صناعة الس يارات

 

لك من الولايت املتحدة وأأملانيا وتركيا يف  2016تنىمي عدد من اللقاءات العالية املس توى بني املقاولت س نة 

يطاليا، وذكل خالل مواعيد عاملية كبرية خاصة بقطاع صناعة الس يارات.  واإ

 صناعة الطريان

 

 MROاملشاركة يف عدة مواعيد دولية )معرض فارنبورو ادلويل للطريان، معرض برلني ادلويل للطريان، ��

Europe ابلألغام(؛، املعايري ادلولية للأعامل املتعلقة 

جناز أأكرث من �� لقاًء بني املقاولت العامةل يف جمال الطريان واملتخصصة يف املهن، وكذا تنىمي العديد من  29اإ

 الاجامتعات واللقاءات بني الوحدات الصناعية.

 النس يج

 
 FABRIC START, DENIM BY) تنىمي بعثة تروجيية يف ش نغهاي ومشاراكت يف عدة مواعيد��

VISION, Première vision ...)؛ 
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 2016املنجزات  الأنشطة الرتوجيية

جناز �� لقاء بني املقاولت مع مستمثرين أأجانب يس تجيبون ملتطلبات املنىومات الصناعية اخلاصة بقطاع  40اإ

 النس يج.

 الصني

 

 اإطالق محةل تواصل رمقية عىل مواقع التواصل الاجامتعي يف الصني؛��

الإعالم الصينية )العديد من زايرة العديد من املواقع يف املغرب من طرف عرشين حصفيا من أأبرز وسائل ��

 رؤساء التحرير(؛

قلمي جيانغيش؛�� نعاش التجارة ادلولية ابإ  توقيع مذكرة تفامه مع اجمللس الصيين لإ

املشاركة يف مواعيد تروجيية نّىمهتا السفارة الصينية برشاكة مع الأقالمي واملؤسسات التالية: اجمللس الصيين ��

نعاش التجارة ادلولية، اجمللس الصيين نعاش التجارة ادلولية يف خويب، غرفة التجارة يف شونكينغ(؛لإ   لإ

جناز ��  .معامةل بني املقاولت 30اإ

الصناعات املياكنيكية 

 والتعدين

 

عقد اجامتع مع فيدرالية الصناعات املعدنية واملياكنيكية والكهرومياكنيكية من أأجل وضع خطة معل مشرتكة ��

الأجنبية للمنىومة الصناعية اخلاصة ابلصناعات املياكنيكية والتعدين من أأجل السامح بتحديد امجلعيات 

واملقاولت املراد تعبئهتا، وكذا اختيار البدلان املناس بة لتنىمي لقاءات بني املقاولت العامةل يف قطاع 

  الصناعات املياكنيكية والتعدين؛

 مقاوةل عامةل يف القطاع. 16واس هتداف  MIDEST 2016املشاركة يف معرض ��

 الكميياء

فدرالية الصناعات الكاميوية وش به الكاميوية من أأجل وضع خطة معل مشرتكة للرتوجي  عقد اجامتع مع��

 لالستامثر ابلقطاع؛

 املشاركة يف معرض املواد املبتكرة وكميياء املواد.��

 اجلدل

 

 العمل عىل تطوير وسائل البيع ابلتنقل: أ رضية؛��

 املغرب من أأجل تنش يط املنىومات الصناعية احملددة؛تشكيل فريق ��

 البيع ابلتنقل للك سوق مس هتدف.  اسرتاتيجيةحتديد ��
 

o�مرافقة املستمثرين: 

عداد والتتبع��  اللجنة التقنية لالإ

 ؛2016جلنة خالل  12انعقاد ��

 طلبات؛ 6مرشوع ملحق و 22مرشوع اتفاقية و 23وضع ودراسة ��

حداث  131,77ملحقا بغالف استامثري تقديري يبلغ  20مرشوع اتفاقية ووضع توجهيات مناس بة مخلسة عرش �� مليار درمه مع توقع اإ

 منصب شغل مبارش. 10.348ما يقارب 

نعاش الاستامثرات(��  جلنة التتبع )رصف صندوق اإ

 ملفا؛ 20دراسة أأكرث من ��

حالهتا عىل رصف املنحة )مت  12مت عقد �� متام مخسة ملفات واإ الإفراج عن عرشة ملفات منحة فعليا س نة جلنة مركزية أأسفرت عن اإ

رسالها هناية  2016  (؛2015مبا فهيا س تة ملفات مت اإ

 عرشة ملفات يف طور املعاجلة��
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 التتبع��

جناز ��  مرشوع غري متعاقد علهيا؛ 21زايرة للمشاريع، مبا فهيا  40اإ

والمتديد والتعديل، مراجعة لواحئ سلع التجهزي،  التكفل بلك الطلبات املتعلقة بنىام التفاقيات )اتفاقية استامثر، ملحقات الرصف،��

 التأأخريات ...(.
 

 الاقتصاد الرمقي قطاع�

o�  2020اسرتاتيجية املغرب الرمقي: 

حداث من أأجل جتاوز الصعوابت املرتبطة بنىام احلاكمة وقيادة الاسرتاتيجيات الرمقية، لهيا واكةل تمنية الاقتصاد الرمقي اليت  مت اإ عهد اإ

نشاء هذه الواكةل من قبل جملس احلكومة يف  وقد مت . تنفيذ اسرتاتيجية ادلوةل لتمنية القطاع ابلإرشاف عىل املصادقة عىل مرشوع قانون اإ

 .2016يوليوز 

o�برانمج احلكومة الإلكرتونية: 

جناز برانمج احلكومة الإلكرتونية 2016خالل س نة تواصل   :من خالل كلوذ، اإ

 ؛2016( منذ يناير 112عىل مس توى مجيع املستشفيات اجلهوية )مت تعمميه  :أأخذ املواعيد عرب اخلط��

لكرتوين للأس ئةل الربملانية: ��  ؛2016أأبريل  8عىل مس توى مجيع الوزارات منذ  هليفع مت ت التدبري الإ

طالق معلية تعممي اس تعامل 2016فرباير  2طلب نرش الإشعارات القانونية عرب اخلط: قام  الأمانة العامة للحكومة يف �� بوابة نرش  ابإ

 .الإشعارات القانونية ابجلريدة الرمسية
 

o�:التصالت والربيد 

 التصالت ��

�  2018مذكرة للتوهجات العامة ملواصةل تمنية قطاع التصالت يف أأفق س نة  

 التالية:من حتقيق النتاجئ  2016تنفيذ مذكرة للتوهجات العامة ملواصةل تمنية قطاع التصالت اليت مكن  خالل س نة  تواصل
 

 النتاجئ احملققة قطاع التصالت

 

 سوق التصالت

 

شهد قطاع التصالت تطورا ملحوظا متثل عىل اخلصوص يف تطور حىرية الانرتن ، حيث يرجع الفضل يف هذا 

، 2016من احلىرية الإجاملية للأنرتن  يف ممت 92,72% ( واذلي ميثل 3G/4Gالتطور لمنو الانرتن  املتنقل )

 . 2015مقارنة بنفس الفرتة من س نة  18,59%مسجال ارتفاعا بنس بة 

حترير سوق  مواصةل

 التصالت

 

جناز مجموعة من الأنشطة، من أأمهها: 2016عرف  س نة   اإ

جناز وتطوير ش باكت اجليل الرابع �� من طرف املتعهدين الثالثة، حيث فاق  تغطية  4Gمواصةل اإ

 ؛%60الساكنة نس بة 

 ؛VSATالرشوع يف تقدمي اخلدمات من طرف املتعهدين اجلدد يف جمال التصالت عرب الساتل من نوع ��

حداث نىام لحتالل للمكل العمويم لدلوةل وحتديد  2016تضمني قانون املالية لس نة �� مقتضيات هتم اإ

  الل مرسوم تطبيقي.مبالغ الااتوى من خ

مواصةل تفعيل اخلدمة 

 الاساس ية لالتصالت

 

طار اخلدمة الاساس ية لالتصالت، خاصة: 2016متزيت س نة   مبواصةل تفعيل مجيع الربامج املدرجة يف اإ

جناز مخسة نسخ لهذا الربانمج، واليت مكن  من اس تفادة �� جناز": بعد اإ طالب، قررت جلنة  117.700برانمج "اإ

جناز" للس نوات الاربعة املوالية واعامتد مقاربة جديدة  جناز برانمج "اإ تدبري اخلدمة الاساس ية لالتصالت متديد اإ

 ية. للمتويل تتلخص يف متويل جزيئ من خالل صندوق اخلدمة الاساس  
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 النتاجئ احملققة قطاع التصالت

جناز النسخة السادسة لهذا الربانمج خالل الس نة اجلامعية  ومكن  ما يناهز  2015/2016وقد مت الرشوع يف اإ

 طالب من الاس تفادة من هذا الربانمج.  33.000

 (:PNHDاخملطط الوطين للصبيب العايل )- ��

التصالت املتنقةل ذات  ع يف اإطالق استشارات من أأجل تغطية املناطق النائية وغري املغطاة بش باكتورش ال 

منطقة وتقوية ش بكة التغطية للرتاب الوطين  10000وتمتحور أأوىل الاستشارات حول تغطية  ،الصبيب العايل

 من أأجل السامح بتقدمي خدمات الصبيب العايل والعايل جدا.

جناز برانمج �� دمات من املناطق املس هتدفة تعترب مغطاة خب 99%، حيث أأن  « PACTE »مواصةل تفعيل اإ

 التصالت.
 

 قطاع الربيد ��

 2017-2013ابلنس بة جملموعة بريد املغرب بتنفيذ املشاريع الاسرتاتيجية واملشاريع املدرجة يف العقد الربانمج مع ادلوةل  2016متزيت س نة 

وذكل عرب اإطالق منتجات وخدمات جديدة  تركز عىل تاكمل التكنولوجيات اجلديدة، وتطوير املنتجات الربيدية الرمقية، فضال عن التحسن 

قامة. وقد وصل  نس بة التغطية يف  105ر جلودة اخلدمة املقدمة للزبناء والإدماج الفعال ل املس مت جامعة جديدة مضن  منىومة التوزبع حملل الإ

 . 2015٪، أأي بزايدة س تة نقاط مقارنة مع س نة 66٪ مقابل 72حدود 

، أأي 2015مليون درمه س نة  2939مليون درمه، مقابل  3084قدره  امب 2016( س نة GBAMوقد بلغ رمق املعامالت جملموعة بريد املغرب )

٪ عىل مدى الأربع س نوات املاضية، وذكل نتيجة  التأأثري املشرتك 9.4يقدر ب   (TCAM)ومبعدل منو متوسط س نوي +٪5بزايدة قدرها 

 1928٪ )20.2لوجستيك ب مليون درمه(، ومن مداخيل الطرود والنقل وال 1822٪ )6.1( ب PNBللزايدة يف املنتوج الصايف البنيك )

 مليون درمه(. 117٪ )12ب  SDTMمليون درمه(، وكذا مداخيل 

o�:تكنولوجيات املعلومات والثقة الرمقية 

 تكنولوجيات املعلومات��

� الاسرتاتيجية الوطنية لالنتقال اإىلIPv6 

ىل بروتوكول الانرتن  اجلديد ) طار تنفيذ خطة العمل اخلاصة ابلنتقال اإ املنبثقة عن الاسرتاتيجية الوطنية املعدة لهذا الغرض،  (IPV6يف اإ

ىل الربوتوكول  ( ابملغرب،DUEمع بعثة مفوضية الاحتاد الأورويب ) (RSAوبرانمج التعاون "جناح الوضع املتقدم ) وملواكبة بالدان لالنتقال اإ

طالق املناقصة لختيار اخلرباء اذلين termes de références، الانهتاء واملصادقة عىل الرشوط املرجعية )2016اجلديد شهدت س نة  ( واإ

 س يواكبون الوزارة لإجناز العمليات املدرجة مضن خطة العمل املذكورة أأعاله. 

لزامية للتحضري لهذا الانتقال، واليت تشمل دمع املؤسسات العمومية يف معلية التوعية والتدريب والتحضري  لعملية وهتم املناقصة الإجراءات الإ

 .IPv6قال اإىل الانت

�التقييس 

ي، دحتوي الربانمج الس نوي للتقييس، املعد من طرف اللجنة الوطنية لتكنولوجيا املعلومات والتصالت، اليت ترأأسها مديرية الاقتصاد الرمق

عداد هذا الربانمج بناء عىل احلاجيات  139عىل   عربت عهنا اجلهات املعنية بقطاع تكنولوجيا املعلومات والتصالت. اليتمعيار. وقد مت اإ

 ، اعامتد و مناقشة مجموعة من املعايري التقنية موزعة عىل الشلك التايل:  2016خالل س نةمت 

طارمعيار تتعلق ابلولوجيات لتكنولوجيا املعلومات والتصال للأشخاص يف وضعية اعاقة، وقد أأدرج  هذه املعايري يف  18�� مواكبة  اإ

 الس ياسات العمومية املتاكمةل لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات اخلاصة.

 معايري تتعلق برتمزي املعطيات والأش ياء السمعية والبرصية وكذا تقنيات السالمة املعلوماتية. 9��

 معيار تتعلق بتقنيات السالمة املعلوماتية وهندسة الربجميات. 36��
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 السالمة املعلوماتية ومعاجلة املعلومات، مبا يف ذكل معاجلة الصور والنص املكتوب. معيار تتعلق بتقنيات 62��

 معيار. 155وقد بلغ العدد الإجاميل للمعايري اليت مت  دراس هتا واعامتدها 

 تمنية الثقـــــة الرمقيــة��

 اختاذ مجموعة من الإجراءات والتدابري املتعلقة بتطوير الثقة الرمقية، حيث مت ما ييل : 2016خالل س نة  مت

�عالمة الثقة اخلاصة مبواقع املتاجرة عىل اخلط 

طار اتفاقية الرشاكة بني وزارة الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي والاحتاد العام ملقاولت املغرب من أأجل بناء الث دلى قة يف اإ

لكرتوين وتعزيز تطوير التجارة الإلكرتوين ، مت خالل س نة  منح عالمة الثقة للك من رشكة 2016 املس هتلكني عرب اخلط يف مواقع التسويق الإ

Venteonline et ADK Media) )ملطابقهتام لرشوط احلصول عىل العالمة 

�بوابة الثقة الرمقية 

غناء حمتوى  2016 مت خالل س نة رساء الثقة الرمقية ومنحهم بعض و  البوابة الرمقية.حتيني واإ هتدف هذه البوابة اإىل  حتسيس فاعيل اجملمتع بأأمهية اإ

غناء حمتوى البوابة الرمقية.2016 ادللئل واملامرسات احلس نة واحللول والتقنيات للحامية من خماطر الأنرتن . ولقد مت خالل س نة   حتيني واإ
 

� الربانمج الوطين التنفيذي-  محلاية الطفوةل ابملغربالس ياسة العمومية املندجمة 

طار اخنراط الوزارة مكسؤول أأو رشيك يف هذه الس ياسة من خالل الهدف مت   الاجامتعية ابملعايري الرابع املتعلق ابلهنوض الاسرتاتيجي يف اإ

 ويتعلق الأمر ب: مبارشة تفعيل التدابري املناطة ابلوزارة يف هذا الشأأن

 املتعلقة ابلأنرتن  تكل خاصة خمتلف اخملاطر وحول وحقوقهم الأطفال حامية تعلمية حول بوحدات للأطفال ادلراس ية املناجه تعزيز��

 ؛الشخصية املعطيات واس تعامل

 ؛الإنرتن  واس تعامهل اإىل الأطفال ولوج وسالمة تأأمني تعزيز��

 وحقوقه. الطفل براجمها بأأن حترتم الالزتام الأنرتني  وعرب الالكس يكية وسائل الإعالم خملتلف التحمالت دفاتر تضمني��
 

�التحسيس بأأمن نىم املعلومات 

عداد دليل املامرسات احلس نة ) 2016  مت خالل س نة نرتن  والأمن guides de bonnes pratiquesاإ ( من أأجل  ترس يخ الاس تعامل ال من لالإ

  .ال ابء والأساتذة واملعلمنياملعلومايت لفائدة الأطفال من خمتلف الأعامر ولفائدة 

 أأمن نىم املعلومات ��

عداد قرارات وتوصيات اللجنة الاسرتاتيجية لأمن نىم املعلومات ويف أأشغال اللجنة التقنية امللكفة بأأمن الإنرتن ؛��  املشاركة يف اإ

 لوصاية الوزارة؛مواصةل تنفيذ التوجهيات الوطنية لأمن نىم املعلومات عىل خمتلف املديرايت واملؤسسات اخلاضعة ��

( عىل مس توى الوزارة لتقوية تأأمني نىاهما Security Operating Centerالرشوع يف وضع نىام مراقبة داخيل للأمن )��

 املعلومايت؛

عداد النصوص القانونية املتعلقة بأأمن نىم املعلومات واجلرمية الإلكرتونية وعىل اخلصوص املرسوم املتعلق حبامي�� ة املسامهة يف دراسة واإ

 .نىم معلومات البنيات التحتية ذات الأمهية احليوية
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 الس ياحة  5.3-

مليون درمه وهو ما ميثل  848,89 مجموعه ما  الس ياحة  وزارة  طرف   من   2016املالية  الس نة  خالل  املنجزة  النفقات   بلغ 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 84,88نس بة   املوضوعة رهن اإ

 من طرف وزارة الس ياحة فامي ييل: 2016تتلخص حصيةل املشاريع والربامج املنجزة خالل س نة 

o�اإجنازات مديرية الاسرتاتيجية والتعاون: 
 

 التعاون أأنشطة يف اإطار��
  

طار تنىمي الاجامتع الثاين لفريق العمل املشرتك �� اخملتص يف التعاون يف جمال الس ياحة وال اثر مبقر وزارة الس ياحة ابلرابط، وذكل يف اإ

  ؛التعاون بني اململكة املغربية وجملس التعاون دلول اخلليج العربية

 ؛نسا(( مبقر املنىمة بباريس )فر OECD) الاقتصادي( للجنة الس ياحة ملنىمة التمنية والتعاون 97املشاركة يف أأشغال ادلورة )��

س ياحة" مبقر وزارة الس ياحة ابلرابط، متهيدا للمؤمتر الرابع لوزراء الس ياحة "للحوار  5+5تنىمي الاجامتع الثاين للجنة خرباء "احلوار ��

 ؛"5+5

فريقيا ملنىمة الس ياحة العاملية �� واليت عقدت (UNWTO) املشاركة يف أأشغال ادلورة الثامنة وامخلسون لجامتع اللجنة اجلهوية لإ

 ؛بأأبيدجان )ساحل العاج(

س بانيا( (UNWTO)( للمجلس التنفيذي ملنىمة الس ياحة العاملية 103املشاركة يف أأشغال ادلورة )��  ؛اليت عقدت مبلقا )اإ

عالن ادلار البيضاء" حول  5+5تنىمي املؤمتر الرابع لوزراء الس ياحة " للحوار �� " ابدلار البيضاء واذلي توج  أأشغاهل ابلتوقيع عىل "اإ

 ؛ياحة والتغريات املناخية""الس  

 ؛املنىمة بباريس )فرنسا( ( مبقرOECD) الاقتصاديللجنة الس ياحة ملنىمة التمنية والتعاون  98املشاركة يف أأشغال ادلورة ��

عالن مراك 22تنىمي مؤمتر وزراء الس ياحة الأفارقة مبدينة مراكش، عىل هامش ادلورة �� ش" لقمة املناخ للأمم املتحدة والتوقيع عىل "اإ

 ؛حول امليثاق الإفريقي للس ياحة املس تدامة واملسؤوةل

 ؛( لجامتع اجمللس الوزاري العريب للس ياحة مبسقط )سلطنة عامن(19املشاركة يف أأشغال ادلورة )��

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 92,55 162.087.024,82 175.133.000,00 175.133.000,00  نفقات الموظفين

% 95,55 92.260.032,32 96.561.000,00 96.561.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 85,73 534.799.833,18 623.796.452,58 526.837.000,00  نفقات اإلستثمار

% 88,12 789.146.890,32 895.490.452,58 798.531.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 77,33 46.266.971,37 59.832.504,03 46.795.000,00  نفقات اإلستغالل

% 30,07 13.479.151,60 44.829.985,42 17.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 57,08 59.746.122,97 104.662.489,45 63.795.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 84,88 848.893.013,29 1.000.152.942,03 862.326.000,00 المجموع العام…………………
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قاء اذلي تنىمي زايرة لبالدان لفائدة الس يد املدير العام لقرص الصداقة التابع لرئاسة امجلهورية السودانية، حيث اضطلع من خالل الل��

شارة املتدربني السودانيني يف جمال  مجعه مع املسؤولني عن هذا القطاع عىل اخلطوط العريضة  للربامج واملواضيع اليت س توضع رهن اإ

 ؛التكوين

بية يف موظفا سودانيا عن الهيئة العامة لقاعة الصداقة ابخلرطوم لالس تفادة من التجربة املغر  30تنىمي دورات تدريبية ببالدان لفائدة ��

جمال التكوين ابلنس بة للفوج الأول، وذكل بلك من معهد التكنولوجيا الفندقية والس ياحية بفاس واملعهد املتخصص للتكنولوجيا 

 ؛والس يايح ببنسلامن الفنديقالتطبيقية الفندقية والس ياحية ابحملمدية ومركز التأأهيل املهين 

 ؛مبختلف املصاحل التابعة لهذا القطاعتنىمي تدريب لفائدة أأطر وزارة الس ياحة النيجريية ��

 ؛السعودية والأردنو  تنىمي ورشة معل لفائدة أأطر دول اخلليج. وقد شارك يف هذه ادلورة ممثلني عن مرص��

"الس ياحة الصحراوية واملسارات" اليت نىمهتا الهيئة العامة للس ياحة والرتاث الوطين  ورشة حول مشاركة وفد عن قطاع الس ياحة يف��

 ؛تحف الوطين ابلرايضمبقر امل 

من التجربة املغربية يف جمال تدبري وتس يري ديور  الاس تفادةتنىمي زايرة لفائدة مسؤولني عن الرشكة " نزل" السعودية من أأجل ��

 ؛الضيافة

 ؛بني املغرب وروس يا عىل هامش الزايرة امللكية لروس يا 2016/2018التوقيع عىل برانمج تنفيذي يف اجملال الس يايح لس نوات ��

 ؛هامش الزايرة امللكية لهذا البدل عىلالتوقيع عىل مذكرة تفامه يف اجملال الس يايح بني املغرب والصني ��

 ؛لمغربل زايرة الس يد وزير الصناعة والتجارة والس ياحة البحريين��

 ؛الوفد املرافق  تنىمي زايرة ببالدان لفائدة الس يدة وزير الس ياحة جبمهورية الكونغو رفقة��

مع  وزراء الس ياحة للك من الكونغو، كوت ديفوار، النيجر، أأنغول، زميبابوي، الرأأس الأخرض، مجهورية الكونغو  عقد جلسات معل��

مم املتحدة  22عىل هامش مشاركهتم يف مؤمتر وزراء الس ياحة الأفارقة مبدينة مراكش، مبناس بة ادلورة  ادلميقراطية لقمة املناخ للأ

عالن مراكش" حول امل   ؛يثاق الإفريقي للس ياحة املس تدامة واملسؤوةلوالتوقيع عىل "اإ

ىل  09: الأول خالل الفرتة املمتدة من ادلميقراطيةالكونغو  مجلهوريةتنىمي تدريبني لفائدة أأطر وزارة الس ياحة ��  2016ابريل  16اإ

ىل  23ابلنس بة للمفتشني والثاين من   ؛اخلاص ابملكونني 2016أأبريل  30اإ

 ؛ة الس ياحة بغينياتنىمي تدريب لفائدة أأطر وزار ��

 ؛عقد اجامتع جلنة املتابعة املغربية الغينية��

 ؛تنىمي ندوة حول السوق الصيين ابدلار البيضاء بتأأطري لك من وزارة الس ياحة واملكتب الوطين املغريب للس ياحة��

 ؛مشاركة أأطر الوزارة يف دورة تدريبية حول التس يري الفنديق والس يايح ابلصني��

 ؛همرجان الورد الطائفي اذلي عقد ابلسعوديةمشاركة هذا القطاع يف ��

ندونيس يالفائدة وفد عن مجهورية  تنىمي زايرة معل لبالدان��  .وتأأطري معلية احلج تنىمي جمال يفمن التجربة املغربية  لالس تفادة اإ
 

o� مديرية املوارد والتكويناإجنازات: 
 

 تنويع العرض التكويين��

 ؛طالب ابملس توى العايل 274متدرب يف التكوين املهين و 2397تكوين ��

 ؛2016و  2011متدرب ما بني  056 10تكوين ��
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جازاتني همنيتني: �� حداث اإ بلك من معهد احملمدية و ااكدير و سال بتعاون  “تدبري وهندسة املطعمة” و“ التسويق الفنديق والس يايح”اإ

  ؛مع املعهد  العايل ادلويل للس ياحة بطنجة

حداث شعبة الإرشاد ابملدن واملدارات��  ؛الس ياحية ابلسكل العايل يف املعهد العايل ادلويل للس ياحة بطنجة اإ

حداث شعبة التقين املتخصص يف التسويق الفنديق والس يايح بلك من احملمدية  وأأاكدير��  ؛اإ

 Agence   de   Voyage     -  Technique de Gestion  ابلكفاايت :   املقاربة  وفق   تكوينية     برامج   3   مراجعة ��

Hôtelière–  Guide des Espaces Naturels؛ 

  ؛Ecotourisme-    Golf-nautiques Loisirs - SPA et bien être     املتخصص: التقين مبس توى برامج جديدة  4تطوير ��

ابلرابط  Sofitelبني قطاع التكوين املهين والسلسةل الفندقية  “ ابلتدرج املهين داخل املقاوةل”توقيع اتفاقية لإنشاء مركزين للتكوين ��

 ؛ابلصخريات  Amphitriteو

حداث البااكلوراي املهنية مبعهدي مراكش وفاس أأطلس��   ؛اإ

حداث املسار املهين يف الفندقة والس ياحة��  ؛فاس أأطلسمبعهدي مراكش و   اإ

حداث مسار اكتشاف املهن يف التعلمي الأويل مبدينة القنيطرة  كتجربة رائدة��  ؛اإ

عداد دراسة لإحداث املدرسة العليا للتدبري الفنديق مبراكش برشاكة مع جامعة القايض عياض والكونفدرالية الوطنية للس ياحة �� اإ

 .(CNT - FNIHوالفيدرالية الوطنية للصناعة الفندقية )
 

 مؤسسات التكوينتأأطري ��
 

داري يف  314التكوين املس متر لفائدة ��   ؛وحدة يف جمال التس يري املايل والبيداغويج وفق املقاربة ابلكفاايت 25اطار تربوي واإ

 ؛والبيداغويج: التسجيل والتوجيه والربجمة والتقيمي واملهنج للتس يري الإداري  HELISA ON LINEوضع نىام معلومايت��

نعاش  5التكوين الفنديق والس يايح لفائدة  منح شارة المتزي يف�� مؤسسات: اثنان يف القطاع اخلاص واثنان مبكتب التكوين املهين واإ

 ؛الشغل وواحدة بوزارة الس ياحة

 ؛حتديث جتهزيات مؤسسات التكوين��

عادة هتيئة وترممي ��  -معهد أأاكدير -معهد فاس  -معهد مراكش  مؤسسات تكوينية يف أأفق خلق مؤسسات المتزي : 4اطالق أأشغال اإ

 ؛معهد احملمدية

 .احلصول عىل شارة المتزي يف التكوين الفنديق والس يايح مبعهد التكنولوجيا التطبيقية الفندقية والس ياحية��
 

 دمع الإدماج خلرجيي مؤسسات التكوين ��

حداث مركز تدبري املسار املهين �� طار الرشاكة مع الواكةل  (Centres de Gestion de Carrière)تمتمي أأشغال اإ  مبعهد مراكش يف اإ

 ؛USAIDادلولية  للتمنية الأمريكية

حداث يف الرشوع��  مبعاهد التكوين الفنديق والس يايح(Centres de Gestion de Carrière) املهين املسار لتدبري مراكز اإ

 ؛فاس -أأاكدير -ابحملمدية 

 ؛“Silatech et International Youth Foundation IYF” مع برشاكة للمتدربني  “Soft Skills” التمكيلية املهارات تطوير ��

نعاش التشغيل واملنىمة ادلولية للش باب�� دماج خرجيي املؤسسات التكوينية برشاكة مع الواكةل الوطنية لإ  ؛دمع اإ

برشاكة مع البنك مبرصد الس ياحة  “Plateforme Formation/Emploi“تفعيل املنصة الالكرتونية اخملصصة للتكوين والتشغيل ��

نعاش التشغيل وقطاع التكوين املهين واملهنيني  .ادلويل والواكةل الوطنية لإ
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 للموظفني التكوين املس متر��

حدى الراكئز الأساس ية اليت تعمتدها مصلحة تطوير املوارد البرشية قصد الهنوض ابلكفاءات وحتقيق املعادةل بني الوظيفة  يعترب التكوين املس متر اإ

 درمه خمصصة للتكوين املس متر.3.000.000  قدرها يف هذا الشأأن، حصل  وزارة الس ياحة عىل مزيانيةواملوظف. 

 مشل  هذه احلصص التكوينية الإدارة املركزية وكذا املصاحل اخلارجية.
 

o�اإجنازات مديرية التقنني والتطوير واجلودة: 
 

 النشاط الس يايحوحتسني تأأطري  حتديث وحتيني القوانني املنىمة للمهن الس ياحية��
 

�الإيواء الس يايح: 
 

جناز الأنشطة املسطرة يف التفاقية الثالثية بني وزارة الس ياحة، وبرانمج الأمم املتحدة للتمنية واملنىمة العاملية للس ياحة�� )  مواصةل اإ

جراء افتحاصات رسية لفائدة  مؤسسات الإيواء  250مواصةل تكوين متخصصني يف مراقبة وتصنيف مؤسسات الإيواء الس يايح واإ

 ؛الس يايح(

لكرتونية معلوماتية خاصة مبسطرة الاستامثر واملراقبة ملؤسسات الإيواء الس يايح.��   اإطالق دراسة لوضع منىومة اإ
 

�توزيع الأسفار: 
 

دراج مرشوع القانون املنىم لواكلت الأسفار  يف مسطرة املصادقة. ��  اإ
 

�الإرشاد الس يايح: 
 

لفائدة فئيت  2016دورات للتكوين املس متر عىل الصعيد الوطين يف س نة  103 تنىمي ، متواملدارات الس ياحيةابلنس بة ملرشدي املدن ��

 ؛مرحش 2000اس تفاد مهنا حوايل  املرشدين الس ياحيني

  لس ياحينيللتكوين املس متر يف الإسعافات الأولية  لفائدة فئيت املرشدين ا ةجلس 37 تنىمي ، متابلنس بة ملرشدي الفضاءات الطبيعية��

 ؛مرحش 700اس تفاد مهنا حوايل 

اجلبلية بتابن  واملعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية  املهن يف من مركز التكوين اخرجي 144اس تفاد  ،تأأهييلال تكوين ابلنس بة لل ��

 بتنغري.
 

�قوافل التنافس ية: 
 

دارة اجلودة لفائدة مؤسسات ��  الإيواء الس يايح ملراكش ولأاكدير.تنىمي دورتني لقوافل التنافس ية حول نىام اإ
 

 الس ياحة املس تدامة��
 

�( تتبع(Monitoring :ورصد الاس تدامة 
 

جناز البحوث امليدانية وجتميع املعلومات الرضورية مجلع املؤرشات.��  اإ
 

 

� املوقع المنوذيج: مرزوكة-الإطار القانوين للبيئة: مرشوع حامية وتمثني الس ياحة للمناطق احلساسة والهشة: 
 

عداد قانونني  اجلاري هبا العملحتليل الإطار القانوين �� للنشاط الس يايح اخلاص ابلبيفواك والرايضات املياكنيكية، لدلراسة املتعلقة ابإ

 ؛املوقع المنوذيج: مرزوكة -لهذه الأنشطة يف املناطق الصحراوية نيمؤطر 

عداد مرشوع دفرت التحمالت اخلاص ابلبيفواك��  والأحاكم املؤطرة للأنشطة الرايضية. اإ
 

 

�:التوعية وتقوية الكفاءات 

ي يعـد موعـدا سـ نواي خمصصـا لتبـادل اخلـربات اذل نىم  وزارة الس ياحة النسـخة الأوىل مـن اليـوم املغـريب للسـ ياحة املسـ تدامة واملسـؤوةل،

جنازات ا براز اإ املس تدامة، وكفضاء لتشارك التجـارب   ململكة يف جمال الس ياحةوالتطورات املسجةل يف جمال الس ياحة املس تدامة ابملغرب، عرب اإ
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دمـاهجام يف  واملبادئ التوجهيية نتـاج املسـ تدامني واإ فريقية خاصة املقاربة املتعلقـة بتطـوير اخملططـات اخلاصـة ابلسـ هتالك والإ العملية مع ادلول الإ

 العامة.  الس ياسات
 

الأوىل لليوم املغريب للس ياحة املس تدامة واملسؤوةل، امليثاق املغريب اجلديـد للسـ ياحة املسـ تدامة، اذلي مبناس بة الاحتفال ابلس نة  كام مت التوقيع

طارا مرجعيا وأأداة لتوحيد هجود رشاكء القطاع حول مبادئ وقمي الس ياحة املس تدامة  ويف هذا الصدد مت:. يعترب اإ

 ن خالل مخس فائزين؛املغرب للس ياحة املس تدامة يف نسخهتا السادسة، م تسلمي جوائز��

 ؛تنىمي النسخة السابعة جلوائز املغرب للس ياحة املس تدامة��

اذلي نُىم مبراكش، من أأجل تطوير الس ياحة املس تدامة يف س ياق التغري  COP 22يف فعاليات مؤمتر الاطراف للمناخ  املشاركة��

 املنايخ، فضال عن بلوغ مجموعة من الأهداف، أأمهها:

�جراءاته ومساهامته دعام لاللزتامات الوطنية مبوجب اتفاق ابريس وخطة التمنيـة املسـ تدامة تشجيع القطاع الس يايح عىل  مضاعفة اإ

  ؛2030لعام 

�الوعي ابلقضااي والاشاكلت اليت لها عالقة ابلس ياحة وتغري املناخ؛  

�( دمع تطوير وتنفيذ نىم معلومات الاس تدامةSIS كأساس لختـاذ قـرارات الاسـ هتالك املسـ تدام، و ) غـازات الاحلـد مـن انبعـااثت

غناء فعالية املوارد عرب سلسةل القمية.   واإ
 

طـار و نتـاج مسـ تدام يف اإ طار الوعي ابلرهاانت اليت اختارها املغرب يف جمال السـ ياحة املسـ تدامة، تبـىن مقـارابت واجنـازات لسـ هتالك واإ يف اإ

 الاجنازات يف :التمنية الس ياحية، جعل  منه قطاعا مس تداما ومسؤول. وتمتثل هذه 

 تتوجي الفائزين جبوائز املغرب للس ياحة املس تدامة يف فئة مبادرة "الس ياحة واملناخ"��

 املبادرة من وبدمع للتمنية الأمم املتحدة وبرانمج للمناخ املتحدة الأمم مع برانمج برشاكة وضع هجاز رصد وعرض الأداء البييئ للفنادق:��

 . 2016من ش تنرب 16يف  الس ياحية ابملنشأ ت اخلاص العالمة البيئية مرشوع الأملانية، مت اإطالق احلكومة متولها اليت ادلولية للمناخ

ونس بة   واس هتالك املاء واملوارد غري املتجددة فعليا عىل البيئة واملناخ،  رتتبمؤسسات فندقية مبراكش، وذكل لتتبع الأثر امل 10حفص ��

 اس تعامل املنتوجات البيولوجية املعمتدة.

 مس تفيدين من هذا الربانمج ويرتقب متديد التجربة يف منطقة س ياحية أأخرى. 10العالمات البيئية لـ  تسلمي��
 

أأطلق  وزارة الس ياحة برشاكة مع املندوبية السامية للمياه والغاابت وحماربة التصحر، وبدمع من برانمج الس ياحة املس تدامة  ومن هجة أأخرى،

(GIZ) الأطراف   عبارة عن قامئة الطعام صديقة البيئة املس تلهمة من جتربة فرنسا خالل مؤمترملناخ"، ويها، مبادرة "طيب لأجلCOP 

ىل الريق  ابلأطعمة منخفضة الكربون وتشجيع املنتوجات احمللية ومكوانت املطبخ املغريب.21  ، وهدف  هذه املبادرة اإ
 

 

مبـراكش منتـدى وزاري حـول الرهـاانت املتعلقـة  2COP 2املناخيـة الأطـراف بشـأأن التغـريات  نىم  وزارة الس ياحة عىل هامش مـؤمتر كام

فريقيا،  مبشاركة املنىمة العاملية للس ياحة فريقيـا، مبـا فـهيم  30وقد تضمن هذا املنتدى مشاركة  .ابلس ياحة واملناخ ابإ وزيـرا للسـ ياحة،  13بـدلا اإ

عادة   الاسـرتاتيجيةتبادل املشاركون يف هذا املنتدى تصوراهتم تمنية هبذه القارة. و ة كرافعة لل عىل راهنية  وأأمهية الس ياحة املس تدام التأأكيدهبدف اإ

طـار  فريقـي للسـ ياحة املسـ تدامة، اذلي  يشـلك اإ وأأفضل املبادرات يف جمال الس ياحة املسـ تدامة. ويف هـذا الصـدد مت التوقيـع عـىل امليثـاق الإ

فريقيا،  فريقية املوقعة رمسيا بني ادلول  والزتامامرجعيا للتمنية الس ياحية ابإ  يف الس ياحة املس تدامة. ابلخنراطالإ
 

الأطـراف بشـأأن  عـىل هـامش مـؤمتر ية لفائدة القطاع اخلاص الس يايحخرباء الس ياحة املس تدامة حول املؤرشات البيئ  اجامتع ن انعقادعفضال 

ىل  COP 22 التغريات املناخية مبـراكش، و  ابحثـني وخمتصـني يف جمـالت تقيـمي دورة احليـاة وأأهـداف التمنيـة املسـ تدامة وأأجنـدة املنـاخ، اإ

ىل أأطـر تسـ يري الوهجـات السـ ياحية وخـرباء  جانب مشاركني ميثلون القطاع اخلاص السـ يايح وامليـدان الأاكدميـي واملـنىامت ادلوليـة، ضـافة اإ اإ

 استشاريني.

ىل  -دور مهنج دورة احلياة يف تس يري قطاع الس ياحة  اس عىل مناقشةركز هذا الاجامتع ابلأس منذ مرحةل حتديـد الس ياسـة القطاعيـة وصـوًل اإ

عدد مـن املـؤرشات املرتبطـة بأأهـداف التمنيـة املسـ تدامة، كـام تضـمن املقـرتح توجهيـات للقطـاع اخلـاص لمرحةل تفعيل املشاريع، وخرج مبقرتح 

 الس يايح من أأجل:
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املوارد الطبيعية اليت تعرف ضغطًا مس مترًا )خصوصًا املوارد  واس تعامل اس هتالكؤرشات عىل أأصعدة وطنية ك ليات لتتبع هذه امل اعامتد��

 الطاقية واملائية والرتابية واملادية(؛

  القرار وتمثني نتاجئها عىل صعيد املؤسسات وعىل نطاق قطاعي وطين. لختاذتوظيف هذه املؤرشات مكعطيات أأساس ية ��
 

ــام ــوزارة  ك ــ  ال ـي 2016دورة نىم ــار العرشـ ــ نوية لأعضــاء الإط ــدوة الس ــ ياحة املســ تدامة والن ــدى ادلويل حــول الس ــامش  للمنت ــىل ه ع

هبـدف  مبدينة مراكش، حت  عنـوان "تطـوير السـ ياحة املسـ تدامة يف ظـل منـاخ متغـري"، COP 22 الأطراف بشأأن التغريات املناخية مؤمتر

ىل أأثر التغريات امل  عىل اختاذ التدابري اليت مـن شـأأهنا تقويـة الالزتامـات  ناخية عىل النشاط الس يايح وتشجيع الفاعلني الس ياحينيلف  الانتباه اإ

كام خصص  أأشغال الندوة ادلوليـة مضـن  ، 2030عىل املس توايت الوطنية لدلول من أأجل تفعيل اتفاق ابريس وأأجندة التمنية املس تدامة بأأفق 

الفـاعلني يف جمـال السـ ياحة املسـ تدامة ونتاجئهـا القميـة  ارب ادلولية الرائدة من طرف مجةل من أأعضاء الربانمججدول اعاملها تقدمي عدد من التج

 .كسبيل لنرش وتعممي هذه التجارب وتشجيع اإطالق مبادرات مماثةل عىل نطاق أأوسع
 

�املس تدامة برانمج الس ياحة املس تدامة لالإطار العرشي للربامج املتعلقة بأأمناط الاس هتالك والإنتاج YFP)10): 
 

نتاج املس تدامة طار تفعيل برانمج الس ياحة املس تدامة املنبثق عن الإطار العرشي للربامج املتعلق بأأمناط الاس هتالك والإ  (، YFP)10 يف اإ

 يف اإطالق أأنشطهتا ول س امي فامي خيص:  ، بصفته "عضوا قياداي" للربانمج، دورا رائدا2016 الس ياحة يف س نة قطاع لعب
 

جناز خطة معل س نوية للربانمج�� : الس نة ادلولية للس ياحة  2017: " وحتضري أأجندة الربانمج للمشاركة ابحتفاليات2017 -2016 اإ

 ؛ "املس تدامة من أأجل التمنية

طار اللقاءات مع الأعضاء الرايديني ال خرين للربانمج وكذا أأ �� جناز تصاممي الأنشطة يف اإ عضاء املسامهة يف اجامتعات متابعة ورصد اإ

 (؛MACاللجنة الاستشارية املتعددة الأطراف )

 تمثني ترش يحات رشاكء جدد للربانمج؛��

طار��  تمثني املشاريع احملورية )أأو املشاريع الرائدة( ومشاريع التحفزي املؤهةل للحصول عىل متويل من طرف برانمج الس ياحة املس تدامة لالإ

نتاج  (؛YFP)10 املس تدامة العرشي للربامج املتعلقة بأأمناط الاس هتالك والإ

طار �� ىل تمنية الس ياحة املس تدامة بشلك عام وأأنشطة برانمج الس ياحة املس تدامة لالإ املشاركة يف الفعاليات ادلولية اليت هتدف اإ

نتاج املس تدامة  .( بصفة خاصةYFP)10 العرشي للربامج املتعلقة بأأمناط الاس هتالك والإ

طالقه خالل شهر نونرب وجيدر التذكري بأأن قطاع الس ياحة عضو قيادي  ، اإىل جانب منىمـة السـ ياحة 2014لربانمج الس ياحة املس تدامة منذ اإ

  .العاملية ووزارة الانتقال الإيكولويج بدوةل فرنسا وزارة الثقافة والرايضة والس ياحة بدوةل كوراي اجلنوبية
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 والتضامين الاجامتعيوالاقتصاد  الصناعة التقليدية6.3- 
 

والاقتصاد الاجامتعي والتضامين ما مجموعه  من طرف وزارة الصناعة التقليدية 2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول الاعامتدات% مقارنة مع 83,29مليون درمه وهو ما ميثل نس بة  606,65  املوضوعة رهن اإ

 التايل:

 

 قطاع الصناعة التقليدية �

o�البنيات التحتية: 

 :تشغيل املشاريع التالية 2016عرف  س نة 

 ؛مليون درمه مكسامهة للوزارة 1.6مليون درمه مهنا  3.86قرية احلدادة بوزان: بلغ  التلكفة الإجاملية للمركب ��

ماليني درمه  5مليون درمه مهنا  18: بلغ  التلكفة الإجاملية للمركب  مركب مندمج للصناعة التقليدية بوجدة��

 ؛مكسامهة للوزارة

 .دور الصانعة بلك من مقريصات وواد يفران وفضاء العرض والتسويق ابلريش��
 

هناء الأشغال بلك من:  كام مت اإ

مليون درمه 1,5مليون درمه مهنا  4,2املركب املندمج للصناعة التقليدية مبزوضية: بلغ  التلكفة الإجاملية للمركب ��

 ؛مكسامهة للوزارة

 ؛مليون درمه مكسامهة للوزارة 3مليون مهنا   11,45قرية الصناعة التقليدية بزاكورة: بلغ  التلكفة الإجاملية للمرشوع��

 ؛مليون درمه مكسامهة للوزارة 15مليون درمه، مهنا  52.5قرية الفخارة بأ سفي: بلغ  لكفة املرشوع ��

 ؛مليون درمه، من مزيانية الوزارة 5ناعة التقليدية بواد لو : بلغ  التلكفة الإجاملية قرية الص ��

جاملية بلغ  �� مليون درمه مكسامهة للوزارة، ويضم  0,64مليون درمه، مهنا  2,64دار النس يج ابدلار البيضاء: بتلكفة اإ

نتاج، فضاء للتكوين املهين   ؛والتكوين املس متراملرشوع فضاء للعرض والبيع، فضاء لالإ

عادة تأأهيل املأ ثر التارخيية للمدينة العتيقة بفاس، �� كام مت تأأهيل فضاءات أأخرى للصناعة التقليدية مضن برانمج ترممي واإ

 اذلي مت التوقيع عىل التفاقية اخلاصة به حت  الرئاسة الفعلية لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، خاصة:

� حوضا ومرافق أأخرى؛   236خمزان و  54عني أأزليتني، وتضم  تأأهيل دار ادلابغ 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 99,76 131.402.585,16 131.719.000,00 131.719.000,00  نفقات الموظفين

% 95,59 159.234.331,46 166.582.000,00 166.582.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 73,31 311.905.958,57 425.483.768,18 334.700.000,00  نفقات اإلستثمار

% 83,25 602.542.875,19 723.784.768,18 633.001.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 89,49 2.704.846,79 3.022.565,40 2.500.000,00  نفقات اإلستغالل

% 89,83 1.400.189,69 1.558.755,39 1.280.000,00  نفقات اإلستثمار

% 89,60 4.105.036,48 4.581.320,79 3.780.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 83,29 606.647.911,67 728.366.088,97 636.781.000,00 المجموع العام…………………

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان
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�  حوضا ومرافق أأخرى؛ 527خمزان و 63تأأهيل دار ادلابغ س يدي موىس، وتضم 

�  حمال همنيا ومرافق أأخرى؛ 28تأأهيل فندق أأعشيشن، ويضم 

�  حمال همنيا، انفورات وأ ابر. 18تأأهيل سوق الصباغني، ويضم 
 

جناز الأشغال اخلاصة ب:مبواصةل  2016كام متزيت س نة   اإ

مليون درمه مكسامهة  8مليون درمه مهنا  9,6مركب مندمج للصناعة التقليدية بقلعة الرساغنة: بلغ  تلكفته الإجاملية ��

 ؛للوزارة

ماليني درمه مكسامهة  5مليون درمه مهنا  14,5مركب مندمج للصناعة التقليدية بأأصيال: بلغ  تلكفته الإجاملية ��

 ؛للوزارة

جناز املرشوع بلكفة  قرية��  ؛مليون درمه مكسامهة الوزارة 4,5مليون درمه مهنا  7,8الصناعة التقليدية بزبو: مت اإ

 ؛ماليني درمه مكسامهة للوزارة 5مليون درمه مهنا  19.85قرية الصناعة التقليدية بأأزمور: بلغ  تلكفته الإجاملية ��

 ؛ماليني درمه مكسامهة للوزارة 4ا مليون درمه مهن 11قرية الفخارة بمتكروت: بلغ  تلكفته ��

  ؛ماليني درمه مكسامهة للوزارة 3مليون درمه مهنا  9.3قرية الصناعة التقليدية بتنغري: بلغ  تلكفته ��

 ؛ماليني درمه مكسامهة للوزارة 4ماليني درمه مهنا  5قرية الصناعة التقليدية بس يدي سلامين: بلغ  تلكفته ��

 ؛مليون درمه مكسامهة للوزارة 2.5مليون مهنا  3.5: بلغ  تلكفته قرية الصناعة التقليدية بأأحفري��

 ؛مليون درمه مكسامهة للوزارة 2.3مليون مهنا  4.3قرية الصناعة التقليدية ابحلنشان: بلغ  تلكفته ��

 ؛ماليني درمه مكسامهة للوزارة 7مليون درمه، مهنا  12قرية الصناعة التقليدية بفم اوزكيد: بلغ  تلكفته ��

  ؛مليون درمه مكسامهة للوزارة 9,36مليون درمه مهنا  15الصناعة التقليدية بقلعة مكونة: بلغ  تلكفته  قرية��

  ؛مليون درمه مكسامهة للوزارة 11,52مليون درمه مهنا  15,52مركب مندمج للصناعة التقليدية بوزان: بلغ  تلكفته ��

مليون درمه مكسامهة  13,11مليون درمه مهنا  21,11مركب مندمج للصناعة التقليدية بتارودان : بلغ  تلكفته ��

  ؛للوزارة

 ؛تزارين، أأجسن، و فضاء للعرض والتسويق ابحلاجب العطاوية ودار الصانعة ابدلار البيضاء دور الصانعة بلك من:��

جاملية بلغ  �� مهة مليون درمه مكسا3,48مليون درمه، مهنا   8,5تأأهيل مجمع الصناعة التقليدية بسطات: بتلكفة اإ

  ؛للوزارة

جاملية بلغ  ��  ؛مليون درمه مكسامهة للوزارة15مليون درمه، مهنا   19,2تأأهيل مجمع الصناعة التقليدية بوجدة: بتلكفة اإ

جاملية بلغ  ��  ؛مليون درمه 5,97تأأهيل مجمع الصناعة التقليدية ابلعيون: بتلكفة اإ

 ؛مكناس وأأوملاس تأأهيل مجمعات الصناعة التقليدية بلك من : اتزانخ ، اتمصلوح ،��

 ؛)تمثني منطقة لأنشطة الصناعة التقليدية خبميس الزمامرة)اجلديدة��

 تمثني منطقة لأنشطة الصناعة التقليدية ابلساكنية )القنيطرة(.��
 

عطاء الانطالقة للمشاريع التالية:  جناز ادلراسات أأو اإ  اإ

بناء قرى الصناعة التقليدية بلك من س يدي الشايف، بوعرفة، أأولد جالل، الزمامرة، لكممي، بن سلامين، ميدل ، ��

 ؛مارتيل، قرية للفخار واجلري بأأيب اجلعد، قرية للفخارة بتزيني ، الفقيه بن صاحل، أأمزمزي، اتليوين وأأراكنة

 ؛يرة، أ ي  أأورير وبن جرير، القنيطرة وتطوانبناء املركبات املندجمة للصناعة التقليدية بلك من الصو ��

 ؛تأأهيل مجمعات الصناعة التقليدية بلك من أأاكدير والرش يدية��

عادة بناء مجمع للصناعة التقليدية جبرادة��  ؛اإ

حداث فضاءات لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية بلك من السامرة، أأس ين، س يدي رحال، متالل ، س يدي �� اإ

فران، وس يدي اس  ؛امعيل،  امينتانوت، أأورياك، طاطا وس يدي اخملتاربوعامثن، اإ



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

131� �
�

حداث دور للصانعة بلك من أأولوز، اخلنافيف، س يدي بوموىس وأأرزان، برادية، القصيبة، سوق السب ، أأولد �� اإ

 ؛منة، اتكزيرت، مف أأودي، زاوية الش يخ، تزيي نسيل، أأسفي، س يدي احساين ودبدو

 س مية.تمثني منطقة لأنشطة الصناعة التقليدية ابحل ��
 

o�مواكبة املقاولت الصغرى و املتوسطة: 

 دمع الصناع الفرادى ��

نتاج، ق طار حتسني تقنيات الإ بتقدمي ادلمع للصناع الفرادى من أأجل اقتناء املعدات التقنية، وذكل عرب جتمعاهتم احلرفية سواء  قطاعم الايف اإ

نتاج اليت تس تلزم جمهودا بدنيا كبريا من طرف تعاونيات. وهتم املعدات التقنية املوهجة لتجمع  اكن  مجعيات أأو حريف معني، فقط مراحل الإ

 الصناع واليت ل متس ابخلصوصية الثقافية للمنتوج.

 دمع التجمعات احلرفية��

جناز مجموعة من معليات ادلمع  ، 2016س نةخالل مت   وذكل عىل الشلك التايل: اإ

اقتناء املعدات التقنية لفائدة فرع النس يج والطرز واخلياطة ابلعيون وورزازات ومراكش ولكممي واحلس مية وطنجة ��

 ؛وادلار البيضاء وأأاكدير واترودان 

  ؛اقتناء املعدات التقنية لفائدة فرع الفخار بورزازات وخنيفرة وسال��

 ؛ون والعيوناقتناء املعدات التقنية لفائدة فرع النجارة مبراكش وشفشا��

 ؛اقتناء املعدات التقنية لفائدة فرع احلدادة مبراكش وقلعة الرساغنة واحلس مية��

 ؛اقتناء املعدات التقنية لفائدة فرع الصياغة بورزازات ومراكش ولكممي��

 ؛اقتناء املعدات التقنية لفائدة فرع ادلابغة بتارودان ��

 ؛اقتناء املعدات التقنية لفائدة فرع املنتوجات اجلدلية ابلعيون وورزازات ومراكش ولكممي واسفي وشفشاون��

 ؛اقتناء املعدات التقنية لفائدة فرع املنتوجات النباتية مبراكش والعيون��

شاون وأأاكدير والعيون ادلمع ابملواد الأولية اخلاصة ابلنس يج لفائدة الصناع التقليديني بورزازات وادلار البيضاء وشف ��

 ؛وامخليسات

 ؛ادلمع ابملواد الأولية اخلاصة ابخلشب لفائدة الصناع التقليديني بشفشاون��

 ؛ادلمع ابملواد الأولية اخلاصة ابلصياغة لفائدة مجموعة من التجمعات احلرفية بلكممي والعيون��

 ؛التجمعات احلرفية ابلعيونادلمع ابملواد الأولية اخلاصة ابملصنوعات النباتية لفائدة مجموعة من ��

 ادلمع ابملواد الأولية اخلاصة ابملصنوعات اجلدلية لفائدة مجموعة من التجمعات احلرفية ابلعيون.��
 

 مراكز ادلمع التقين��

الرشوع يف اس تغالل مركز ادلمع التقين لدلابغة بفاس والرشوع يف التشاور مع الرشاكء احملليني حول السيناريوهات  2016س نة  مت برمس

 املمكنة لإحداث مركز ادلمع التقين يف فرع احلدادة ابلقنيطرة. 

 دار الصانعة��

طار تشاريك مع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية وامجلاعات القروية مبختلف أأقالمي اململكة،  القطاعم اق حداث وجتهزي عدد من "دور ابإ يف اإ

نتاجية للصانعات وتمنية مداخيلهن.  دارا  16، جتهزي 2016برمس س نة  حيث متالصانعة" كفضاء مالمئ للعمل ميكن من تعزيز القدرات الإ

 ،بشفشاون2 ،خبريبكة1 ،بقلعة الرساغنة1 ،بزتني  1 ،بأأاكدير  2،ببين مالل 1،مبكناس 1 الأمر بدور الصانعة ابملدن التالية:، ويتعلق للصانعة

 بأأزيالل.2 و ،بورزازات2  ،بوجدة3 
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 مواصةل اإجناز ادلراسات واخلربات ��

جناز دراسة خاصة ابس تخراج املواد امللونة من النبااتت الطبيعية املغربية �� )اتفاقية مع املدرسة العليا للصناعات اإ

 ؛النس يجية والألبسة ابدلار البيضاء

جناز�� دراسة من أأجل وضع برانمج معلومايت  لتطوير الفن الزخريف بقطاع الصناعة التقليدية، )اتفاقية رشاكة مع  اإ

 ؛ جامعة القايض عياض مبراكش(

جناز ادلراسة واخلربة التقنية من أأجل تعممي الاس تفادة من��  الشارة الوطنية. اإ
 

 املواصفات ��

عداد  2016ن التقنية للمواصفات املكونة من الإدارة واملهنيني واخملتربات املعنية واملعهد املغريب للتقييس برمس س نة االلج عكف  عىل اإ

 واملصادقة عىل مجموعة من املواصفات متثل  فامي ييل:

 ؛مواصفات مغربية هتم فرع اجلدل 07��

 ؛هتم فرع النس يجمواصفات مغربية  08��

 ؛مواصفات مغربية هتم اخلشب 02��

 ؛مواصفات مغربية هتم الفن الزخريف 03��

 مواصفات مغربية هتم فرع اجلدل. 09مراجعة ��
 

ىل هناية   مواصفة. 243ما مجموعه  2016وقد بلغ عدد املواصفات املغربية اخلاصة ابلصناعة التقليدية اإ

 التقليديةالعالمات املمزية ملنتوجات الصناعة ��

طاع لتمثني منتوجات الصناعة التقليدية وحاميهتا من املنافسة غري املرشوعة ومواصةل لتفعيل حماور الاسرتاتيجية الوطنية لشارات اجلودة بق

 الصناعة التقليدية، مت:

حداث �� الزين(؛ عالمة جامعية للتصديق: الشارة اجلهوية لسوس ماسة؛ صياغة الفضة ابلأقالمي اجلنوبية )ادلك  19اإ

عرعار الصويرة؛ خفار سال وأ سفي واتمكروت والرابط ودمنات وفاس؛ زرايب )زمور، بواييح، ولد بوس بع، 

  ؛مرابطية، بوطروش( وحنبل )زمور، الأطلس املتوسط والالكوي( ومنديل الشامل وحنديرة الأطلس املتوسط

نتاج املطابقة لأنىمة ا�� الشارة “س تعامل العالمات امجلاعية للتصديق : القيام بعمليات التصديق لفائدة وحدات الإ

يدواكن أأودرار“و” الوطنية للصناعة التقليدية املغربية وخفار )سال وأ سفي واتمكروت والرابط ودمنات وفاس( ” اإ

وزرايب )زمور، بواييح، ولد بوس بع، مرابطية، بوطروش( وحنبل )زمور والأطلس املتوسط والالكوي( ومنديل 

  ؛لأطلس املتوسطالشامل وحنديرة ا

جناز �� عالمات جامعية للتصديق: الشارة اجلهوية لدلارالبيضاء الكربى، الشارة اجلهوية لفاس ـ مكناس،  7الرشوع يف اإ

شارة املصنوعات النباتية بتازة، شارة البلوزة الرشقية، شارة ادلك الصويري، شارة خنجر قلعة مكونة، شارة النقش 

 عىل احلجر )جحر سال(.
 

 العلميالبحث ��

 يف هذا احملور، مت  العمليات التالية:

جناز ادلراسة اخلاصة ابس تخراج املواد امللونة من النبااتت الطبيعية املغربية )اتفاقية مع املدرسة العليا �� مواصةل اإ

 ؛للصناعات النس يجية والألبسة ابدلار البيضاء(

جناز ادلراسة من أأجل وضع برانمج معلومايت  لتطوير الف�� ن الزخريف بقطاع الصناعة التقليدية، )اتفاقية مواصةل اإ

 رشاكة مع جامعة القايض عياض مبراكش(،
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جناز ادلراسة اخلاصة بتشخيص وحتسني جودة املنتوجات النحاس ية بفاس )اتفاقية رشاكة مع جامعة ابن �� الرشوع يف اإ

 ؛طفيل ابلقنيطرة(

جناز ادلراسة من أأجل اس تغالل وتمثني مادة الطني �� لفرع الفخار بقطاع الصناعة التقليدية ابجلهات: الرشوع يف اإ

 .خنيفرة-اتفيالل  وبين مالل-احلس مية وسوس ماسة ودرعة-تطوان-طنجة
 

 تشجيع الابتاكر��

حداث وتنىمي اجلائزة الوطني ة لأهمر مت تنىمي ادلورة السادسة للجائزة الوطنية لأهمر الصناع مبدينة ادلار البيضاء، معال ابملرسوم املتعلق ابإ

ريف الصناع، وتنفيذا لربانمج معل الوزارة يف حموره املتعلق بتشجيع الصانعات والصناع التقليديني عىل الابتاكر والتجديد لتمثني العمل احل

 وحتفزي الصناع املبدعني. 

o�مؤسسة دار الصانع: 

عارض ينمتون اإىل خمتلف  3249تىاهرة داخل وخارج املغرب. وشارك فهيا ما يزيد عن  76، 2016أأجنزت مؤسسة دار الصانع برمس س نة 

 .املشاركة يف ادلورة التاسعة ملعرض الفرس ابجلديدة، يف دورته الثالثة فضال عنصانع تقليدي.  2922مقاوةل و 327هجات اململكة مهنا 

ىل  22عىل هامش مؤمتر املناخ "كوب وذكلبرشاكة مع فيدرالية مقاولت الصناعة التقليدية، ادلورة الرابعة ملعرض "من يدان" تنىمي  ابلإضافة اإ

ىل  7" اذلي احتضنته مراكش من   .2016نونرب  18اإ

مقاوةل عىل مساحة تقدر  68معارض همنية خارج املغرب. وقد بلغ عدد املشاركني  8، يف 2016خالل س نة  كام شارك  مؤسسة دار الصانع

 .  مرت مربع 2257.5ب 

 124معارض جتارية وقد بلغ عدد املشاركني  6، 2016خالل س نة  مؤسسة دار الصانععدد املعارض التجارية اليت شارك  فهيا  هذا، وقد بلغ

 مرت مربع.  2609عارض عىل مساحة تقدر ب 

س بعة أأسابيع للصناعة التقليدية بلك من الولايت  2016قد نىم  مؤسسة دار الصانع يف س نة ف ،الأسابيع املغربية ابخلارجأأما فامي خيص 

 .مرت مربع 5300الأوروغواي، ساحل العاج، البحرين و مدغشقر، عىل مساحة تقدر ب ، الأرجنتنياملتحدة الأمريكية، فرنسا، 

 وعدة وسائل أأخرى. مت تنىمي عدة محالت تواصلية واعالمية ابلقنوات والاذاعات الوطنية والش باكت الاجامتعيةفقد  وفامي يتعلق ابلتواصل،

 ،جلائزة احلسن الثاين للكولف ابلرابط 43ادلورة  رعاية عدة أأحداث أأمهها:ولإشعاع العالمة املؤسساتية حرف املغرب، سامه  املؤسسة يف 

 ملعرض الفرس ابجلديدة. 9للمهرجان ادلويل للفيمل مبراكش وادلورة  16ادلورة  ،للقفطان مبراكش 20ادلورة 

نتاج مجم من وسائل التواصل لتغطية أأخرى وعة كام مت تنىمي رحلتني للصحافة لتغطية الأنشطة الرتوجيية بلك من نيويورك ولوس أأجنليس واإ

العديد من التىاهرات: اكملطوايت والالفتات وامللصقات؛ وكتيبات مؤسساتية حول الصناعة التقليدية املغربية من أأجل حتسني صورهتا 

 وترس يخ ماكنهتا واكتشاف غىن وتنوع تراهثا الّزاخر.

o�التكوين املهين: 

  دمع بنيات التكوين��

ومس تودع للمالبس وكذا جتهزي قاعة الاجامتعات ابملعدات السمعية البرصية وأأاثث املكتب  هتيئة ملعب للرايضة��

 الرمحة؛ مبركز التأأهيل املهين يف فنون الصناعة التقليدية سال يح

نزاكن؛��  هتيئة وجتهزي قاعة احملارضات مبعهد فنون الصناعة التقليدية ابإ

الصناعة التقليدية بشفشاون برشاكة مع مؤسسة محمد اخلامس  مواصةل مرشوع بناء مركز التكوين والتأأهيل يف حرف��

 للتضامن؛



 

�2016المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 �
�

انية السنة المالية  ز             2016تقرير حول تنفيذ مي 

 �
�

�

134� �
�

مؤسسة للتكوين املهين يف حرف الصناعة التقليدية ابملعدات التقنية والتجهزيات املعلوماتية، وذكل مبراكز  12دمع ��

الأوداية، -التقدم، الرابط-الرابطالتأأهيل املهين يف فنون الصناعة التقليدية بلك من: مكناس، وادي زم، بين مالل، 

 تيفل ، وجدة، ورزازات، بوجدور، أ سفي، ابن جرير وكذا مبعهدي فنون الصناعة التقليدية مبراكش ومكناس؛

قلميي لعامةل اش توكة أ ي  ابها.�� حداث مركز التأأهيل املهين بأ ي  ابها برشاكة مع اجمللس الإ  مواصةل أأشغال اإ
 

 حتسني جودة التكوين��

دماج الشاابت والش باب املتخرجني يف احلياة املهنية هبدف حتسني ، برجمة دراس تني 2016عرف  س نة  ،جودة التكوين املهين وتسهيل اإ

 برشاكة مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين: 

نتاجية�� عداد مرجعيات املهن والكفاءات ودلئل احلرف واملهن يف قطاع الصناعة التقليدية الإ  دراسة من أأجل اإ

 ؛واخلدماتية

طار الرشاكة اليت تربط وزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي والتضامين ووزارة الرتبية �� دراسة قطاعية يف اإ

 الوطنية والتكوين املهين من هجة، والاحتاد الأوريب من هجة أأخرى.
 

 تكوين املكونني والطامق الإداري ��

طار تفعيل اتفاقية الوزارة، املربمة  نعاش الشغل، مت تنىمي مجموعة من ادلورات التكوينية برمس س نة يف اإ بني الوزارة ومكتب التكوين املهين واإ

من املكونني ومسؤويل مراكز التكوين املهين التابعة للوزارة، مبا يعادل  105يف جمالت تعلمي الكبار وكذا تس يري التكوين املس متر لفائدة  2016

 يوم تكوين. 660

دماج اخل��  رجينيتتبع اإ

دماج خرجيي مؤسسات التكوين التابعة للقطاع يف احلياة العملية وقد مشل  هذه ادلراسة امليدانية  2016عرف  س نة  جناز دراسة حول تتبع اإ اإ

، حيث مه خمتلف مكوانت منىومة التكوين ابلقطاع. وجسل  2013و 2012خرجيا وخرجية(، فويج  9672مجموع خرجيي هذه املؤسسات )

 (.2013% )فوج 97( و2012% )فوج 96ابة لهذا البحث نس بة الاس تج

 اإرساء املسار املهين ابلثانوي الاعدادي مبؤسسات التكوين��

طار اتفاقية الرشاكة بني وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين ووزارة الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي والتضامين، عرف   س نة يف اإ

رساء املسار املهين 2016 عطاء  اإ نتاجية اكحلدادة والنجارة والفصاةل واخلياطة، وذكل عرب اإ ابلثانوي الإعدادي يف حرف الصناعة التقليدية الإ

 .2016 -2015الانطالقة ملرحةل جتريبية مدهتا ثالث س نوات، اعتبارا من ادلخول املدريس 

 دمع التكوين يف حرف الصناعة التقليدية داخل املؤسسات السجنية  ��

دارة السجون استنادا  دماج السجناء، واملندوبية العامة لإ عادة اإ ىل مقتضيات اتفاقية الرشاكة املوقعة بني الوزارة ومؤسسة محمد السادس لإ اإ

عادة الإدماج، حول "دمع التكوين يف حرف الصناعة التقليدية داخل املؤسسات السجنية" مت   :واإ

حلاق فضاءات التكوين التابعة للمؤسسات السجنية مبراكز التكوين املهين التابعة للوزارة وذكل بلك من فاس، �� اإ

نزاكن وسال؛ -مكناس، أأاكدير  اإ

حتديد احلرف امللقنة داخل هذه املؤسسات السجنية؛ حرص حاجيات فضاءات التكوين داخل املؤسسات السجنية ��

 ادليداكتيكية؛ املعنية من حيث املعدات التقنية و 

انتقاء املكونني املس تضافني والصناع املؤهلني لالإرشاف عىل معلية التكوين داخل فضاءات التكوين التابعة ��

 للمؤسسات السجنية.
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o�التقليدية الصناعة غرف دمع: 

نعاش وتسويق منتوجات الصناعة التقليدية وحتسني دخل الصانعات والصناع التقليديني، بلغ   دعام ملهام غرف الصناعة التقليدية يف اإ

 درمه. 33.200.000حوايل  2016اخملصصة  لفائدة غرف الصناعة التقليدية لتنىمي املعارض اجلهوية خالل س نة  الاعامتدات

برجمة غالف مايل قدره  2016ةل بقطاع الصناعة التقليدية و لتعزيز قدراهتا خاصة النش يطة مهنا، مت برمس س نة دلمع امجلعيات املهنية العام

عانة  مالية لفائدهتا،  965.800,00  درمه اكإ

 : الإطار القانوين مت ما ييل  خيصاما فامي

 ؛التقليديةاملتعلق ابلعالمات املمزية ملنتوجات الصناعة  133.12اإصدار القانون رمق ��

عداد النصوص التطبيقية للقانون رمق �� حالهتا عىل  133-12اإ املتعلق ابلعالمات املمزية ملنتوجات الصناعة التقليدية واإ

 مسطرة املصادقة. 
 

 :قطاع الاقتصاد الاجامتعي والتضامين�

عداد 2016 س نة خالل قطاع الاقتصاد الاجامتعي والتضامين قام  والهتميش الاجامتعي والإقصاء والهشاشة الفقر حماربة هبدف برامج عدة ابإ

نتاجية الطاقات وحتريك والبطاةل نعاش تمثني مع الإ ويف هذا الصدد،  .للأسواق املنتوجات ولوج وتسهيل جودته من للرفع التضامين املنتوج واإ

 : مت اجناز العمليات التالية

نعاش منتوجات وخدمات الاقتصاد الاجامتعي والتضامين ��  عرب املعرض الوطين  لالقتصاد الاجامتعي والتضامينتمثني واإ

ندوة دولية حول الاقتصاد الاجامتعي والتضامين -املناظرة الوطنية لالقتصاد الاجامتعي والتضامين  -النسخة اخلامسة(

لتعاونيات  تنىمي لقاءات اعالمية لتخليد اليوم العاملي ل  -الاقتصاد الاجامتعي والتضامين حت  اجملهر بطنجة -ابجلديدة

 ؛"حت  شعار: "التعاونيات املغربية والتحدايت البيئية

طار قانوين وحميط مالمئ لقطاع الاقتصاد الاجامتعي والتضامين عرب��  :وضع اإ

� ؛املتعلق ابلتعاونيات 112-12قانون رمق 

� ؛املتعلق ابلتجارة املنصفة 72-11مرشوع قانون رمق 

� ابلقتصاد الاجامتعي والتضامنلق املتع 65.16مرشوع قانون الإطار رمق. 
 

 ؛تشجيع املبادرات احمللية لالقتصاد الاجامتعي والتضامين عرب  اخملططات اجلهوية لتمنية الاقتصاد الاجامتعي والتضامين��

تطوير أ ليات التتبع والتقيمي واليقىة الاسرتاتيجية، والرشاكة، وحتسني التواصل عرب وضع نىام معلومايت جغرايف ��

 ؛الاجامتعيلالقتصاد 

نشاء مرصد وطين لالقتصاد الاجامتعي��  .اإ
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 قطاعات أأخرى -4

 يةــــ ال ـمـاد والـــتصـ الاق 1.4- 

مليون درمه وهو ما ميثل  10.263,82من طرف وزارة الاقتصاد واملالية ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 18,63نس بة   املوضوعة رهن اإ

 ميكن تلخيصها فامي ييل: حتقيق مجموعة من الاجنازات 2016 عرف  سـنـة
 

o�الإصـالحـات الـكربى: 

  الإصـالح الرضييب��

دراج �- تدابري يف قانون املالية عدة مواصةل الإصالح الرضييب ومتابعة تزنيل توصيات املناظرة الوطنية حول اجلباايت، ابإ

  2016.لس نة

  اإصالح القانون التنىميي لقانون املالية��

تعزيز دور قانون املالية كأداة أأساس ية لتزنيل الس ياسات العمومية والاسرتاتيجيات القطاعية لتحقيق التمنية الاقتصادية و ��

 الاجامتعية املس تدامة والتوزيع العادل لامثر المنو؛

جناعة الس ياسات العمومية وتعزيز تناسقها وانتقائيهتا وانسجاهما والتحمك يف تلكفهتا وتقوية مسؤولية املدبرين تقوية فعالية و ��

 فامي خيص حتقيق الأهداف املرتبطة ابملوارد املالية املرخص هبا؛

 ؛تعزيز التوازن املايل وتقوية شفافية املالية العمومية وتبس يط مقروئية املزيانية��

عداد وتنفيذ قوانني املاليةاملصادقة عىل ��  ؛املرسوم املتعلق ابإ

عداد وتقدمي خمططات العمل والتكوين واسرتاتيجية التواصل للفرتة ��  ؛2020-2015اإ

جناز املرحةل التجريبية الثالثة للمزيانية املهيلكة حول الربامج واملرتكزة عىل جناعة الأداء اليت مه  �� قطاعا وزاراي  16اإ

عطاء الانطالقة للمرح اكفة القطاعات الوزارية واليت توافق الس نة الأوىل دلخول أأحاكم القانون   ةل الرابعة اليت مهواإ

 التنىميي لقانون املالية حزي التنفيذ؛

جراء تقيمي ملشاريع جناعة الأداء املعدة من طرف القطاعات املشاركة يف املرحةل التجريبية الثالثة؛��  اإ

 الوزارية من أ لية توقع واحتساب نفقات املوظفني؛اإصدار دليل معيل ميكن خمتلف القطاعات ��

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 94,97 2.146.145.598,00 2.259.739.000,00 2.259.739.000,00  نفقات الموظفين

% 90,14 346.766.154,51 384.690.000,00 383.690.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 39,65 214.866.778,53 541.922.043,80 189.070.000,00  نفقات اإلستثمار

% 84,98 2.707.778.531,04 3.186.351.043,80 2.832.499.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 28,62 54.943.529,39 191.988.489,00 85.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% 32,14 100.940.238,01 314.019.317,72 0,00  نفقات اإلستثمار

% 30,81 155.883.767,40 506.007.806,72 85.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 14,06 7.065.788.533,82 50.265.328.855,96 8.217.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 14,40 7.400.160.814,46 51.393.728.855,96 9.345.400.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 18,63 10.263.823.112,90 55.086.087.706,48 12.262.899.000,00 المجموع العام…………………

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان

1/2

ية العامة الميزان
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عداد منشور  لرئيس احلكومة هيم كيفيات توقع كتةل الأجور؛��  اإ

 .اإطالق موقع الكرتوين خمصص للقانون التنىميي لقانون املالية��

o�دمع احلاكمة اجليدة: 

طار اجلهود الرامية لتحسني احلاكمة وتعزيز املراقبة، قام  وزارة الاقتصاد و  جراءات نذكر مهنا:يف اإ  املالية بعدة اإ

جناز �� ىل الافتحاص الس نوي حلساابت اجلامعة العربية اإ  ابلإضافةتقرير( ودراس تني  152) هممة للمفتش ية العامة للاملية 81اإ

 والهيئات التابعة لها؛ 

العام واخلاص واملرسوم تفعيل الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص عرب نرش القانون املتعلق ابلرشاكة بني القطاعني ��

 التطبيقي؛

مؤسسة ومقاوةل  31مواصةل تفعيل ميثاق املامرسات اجليدة حلاكمة املؤسسات واملقاولت العمومية عرب التعممي التدرجيي: ��

 من الاستامثر الإجاميل لقطاع املؤسسات واملقاولت العمومية؛ %39معومية كربى متثل 

جناز �� مس توى الواكلت املس تقةل لتوزيع املاء والكهرابء ملراكش والقنيطرة ووجدة  معليات للتدقيق اخلاريج عىل 6اإ

  ؛ومكناس والرشكة املغربية للهندسة الس ياحية ومكتب التسويق والتصدير

مدينة اكدلار البيضاء، مراكش، فاس، مكناس، وجدة، أأاكدير،   18مبا يزيد يف تفعيل مرجعية أأمثان املعامالت العقارية��

 ؛احملمدية ، القنيطرة، الرابط، طنجة...(

متام الصياغة الهنائية ملرشوع القانون املتعلق ابحلاكمة واملراقبة املالية لدلوةل عىل املؤسسات واملقاولت العمومية وذكل �� اإ

مانة العا  مة للحكومة؛بعد نرشه عىل املوقع الإلكرتوين للأ

حداث جلنة  تفعيل القانون اذلي ينىم همنة احملاسب املعمتد واحملدث للمنىمة املهنية للمحاس بني املعمتدين،�� وذكل عرب اإ

بقرار وزير الاقتصاد واملالية، ملكفة حبرص قامئة احملاس بني املعمتدين حسب اجلهات، حيث مت تنىمي الانتخاابت لإرساء 

 نتاجئها ابملوقع الإلكرتوين لوزارة الاقتصاد واملالية؛ الهيئات املهنية وكذا نرش

طار القانون رمق �� جناز معلية فتح رأأسامل رشكة اس تغالل املوائن يف اإ املأأذون مبوجبه يف حتويل منشأ ت عامة اإىل  39-89اإ

 القطاع اخلاص؛

كل عرب حتديد بنك أأويل من املشاريع وذ تفعيل الإطار القانوين اجلديد املتعلق بعقود الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص��

طار رشاكة بني القطاعني، بتشاور بني وزارة الاقتصاد واملالية والقطاعات احلكومية واملؤسسات  جنازها يف اإ اليت ميكن اإ

 ؛واملقاولت العمومية املعنية

مؤسسة ومقاوةل  31التدرجيي:  مواصةل تفعيل ميثاق املامرسات اجليدة حلاكمة املؤسسات واملقاولت العمومية عرب التعممي��

 ؛من الاستامثر الإجاميل لقطاع املؤسسات واملقاولت العمومية %39معومية كربى متثل 

 ؛بعدد من مدن اململكةتفعيل مرجعية أأمثان املعامالت العقارية ��

محافىة العقارية واملسح نرش مرجعية أأمثان املعامالت العقارية مشرتكة بني املديرية العامة للرضائب والواكةل الوطنية لل��

 ؛العقاري واخلرائطية  ابلنس بة ملدينة ادلار البيضاء

تتبع وتقيمي تنفيذ س بعة عقود برامج قيد الإجناز: املكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب والرشكة الوطنية للنقل ��

لوطنية للطرق الس يارة ومجموعة بريد اخلطوط امللكية املغربية واملكتب الوطين للسكك احلديدية والرشكة ا -اجلوي 

 املغرب وواكةل هتيئة ضفيت أأيب رقراق والواكةل املس تقةل لتوزيع املاء والكهرابء مبراكش؛

جناز �� معليات للتدقيق اخلاريج: تدقيق الوظيفة التجارية )الفوترة/التحصيل( عىل مس توى الواكلت املس تقةل لتوزيع  6اإ

رة ووجدة ومكناس وكذا التدقيق الاسرتاتيجي ودراسة سيناريوهات مس تقبل الرشكة املاء والكهرابء ملراكش والقنيط

 .املغربية للهندسة الس ياحية ومكتب التسويق والتصدير
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o�العمومية للصفقات القانونية اس تكامل املنىومة: 
  

جناز دفرت الرشوط الإدارية العامة للأشغال ��  مبسامهة رشاكء اخلزينة العامة للمملكة؛ (CCAG Travaux)اإ

 اإصالح املنىومة املتعلقة بأ جال الأداء وفوائد التأأخري املرتبطة ابلطلبيات العمومية.��
 

 

o�دمع الاستامثر والتجهزيات العمومية: 
 

 تشجيع الاستامثر��
 

جناز هكتارا )خارج خمطط املغرب الأخرض( لفائدة خمتلف القطاعات من  10.537تعبئة ما يناهز �� مرشوعا  110أأجل اإ

حداث  7.145مببلغ استامثري يقدر بـ  وتتوزع املساحات املعبئة عىل خمتلف هجات  منصب شغل. 5.720مليون درمه واإ

 اململكة عىل الشلك التايل:

 
 التجهزيات العمومية��

 

من املساحة % 46  بنس بة الرتبية  الوطنية  رأأسها وزارة   العمومية عىل  لفائدة الادارات  هكتارا 57ختصيص ��

 .الإجاملية
 

 الرشاكة بني القطاع العام والقطاع اخلاص��
 

طار الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص. 40هكتارا ختص  1471تعبئة حنو ��  مرشوعا عن طريق طلبات العروض يف اإ

 كام هو مبني يف اجلدول التايل:

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����������������

�����������

����������������

���������

��������������

���������

��������

���������

�������������

����������������

�����������������

مناصب 

 الشغل

مبالغ الاستامثر )مليون 

 درمه(

املساحة 

 )هكتار(
 املنطقة املشاريع

 اخلنيفرة-بين مالل 7 154 45 139

 سطات-ادلار البيضاء 5 468 32 82

 مكناس-فاس 5 270 86 337
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o�الرفع من املردودية: 

 )مليار درمه( دون احتساب القروض و الهبات 2016 و 2010تطور املوارد العادية بني ��
 

 
 

  التخفيف من تلكفة ادلين العمويم وحتسني رشوط متويل الاقتصاد��

جراء دراسة هتدف اىل وضع خطة معل جلذب املستمثرين تنويع مصادر متويل ادلوةل وتوس يع قاعدة �� املستمثرين من خالل اإ

ىل السوق ادلاخلية لس ندات اخلزينة وأأيضا خض ديناميكية جديدة يف السوق املايل احمليل وتعزيز  الأجانب الغري املقميني اإ

 ة؛ماكنته عىل املس توى الاقلميي عرب الرشوع يف اإصدار صكوك س يادية يف السوق ادلاخلي

نشاء بوابة لتوفري معلومات وبياانت شامةل وموثوقة وحديثة عن   �� حتسني الشفافية فامي يتعلق بتدبري ادلين العمويم عرب اإ

 ادلين العمويم.
 

 املسامهة يف تعزيز تنافس ية الاقتصاد الوطين��

طار �� ىل نىام سعر رصف أأكرث مرونة وذكل يف اإ تعزيز تنافس ية الاقتصاد الانتقال التدرجيي من نىام سعر رصف اتبث اإ

الوطين وقدرته عىل مواهجة الصدمات اخلارجية وكذا اندماجه املزتايد يف دينامية املبادلت التجارية والتعامالت املالية 

 العاملية عىل غرار الاقتصادايت الناش ئة؛

والتنىميية للرقابة عىل مراجعة القوانني املتعلقة بعمليات الرصف ومبكتب الرصف هبدف حتديث النصوص القانونية  ��

معليات الرصف وتبس يطها ومالءمهتا مع دينامية الانفتاح الاقتصادي اذلي اخنرط فيه املغرب وكذكل التحرير التدرجيي 

 ؛والتطورات املهمة اليت عرفهتا معليات الرصف ببالدان

جنوب -عمل عىل تقوية التعاون جنوبالاخنراط يف جمهودات ادلوةل الرامية اىل تنويع الرشاكء الاقتصاديني من خالل ال��

 وتعزيز الانفتاح عىل الاقتصادايت الكربى واقتصادايت ادلول الصاعدة عن طريق ابرام اتفاقيات تشجيع وحامية الاستامثر

فريقيا عدد من دول مع  أأمرياك الالتينية.و  اأ س ي و اإ

 اجلهة الرشقية 1 14 1 3

 أ سفي-مراكش 1 137 9 11

 القنيطرة-سال-الرابط 3 152 36 62

 ماسة-سوس 4 169 69 36

 احلس مية-تطوان-طنجة 2 30 13 86

 واد اذلهب-ادلاخةل 12 77 3 -

 اجملموع 40 1471 294 756
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 تطوير القطاع املايل من أأجل ترسيع وثرية التمنية��

 يف جمال الارشاف عىل أأنشطة مؤسسات القطاع املايل ومراقبة اخملاطر؛ دمع الترشيع املغريب��

 تفعيل الاطار املنىم للبنوك التشاركية هبدف دمع جتميع الادخار واملسامهة يف متويل الاقتصاد؛��

عداد املدونة النقدية واملالية هبدف جتميع وادماج خمتلف املقتضيات القانونية املتعلقة ابلأدوات املالية و �� مؤسسات السوق اإ

 املايل ومؤسسات الرتخيص والرقابة؛

تعزيز الارشاف عىل سوق الرساميل وتفعيل مقتضيات القانون املتعلق ابلهيئة املغربية لسوق الرساميل و القانون املتعلق ��

 بدعوة امجلهور اإىل الاكتتاب؛

 وتوظيف الأموال ابجملازفة  Titrisationتفعيل الأدوات املالية املعروضة وخاصة ما يتعلق  مهنا بتسنيد الأصول��

OPCC  والتوظيف امجلاعي يف العقارOPCI؛ 

 تطوير مؤسسات سوق رأأسامل عرب تفعيل القانون املتعلق ببورصة القمي والاطار املؤسسايت اجلديد املنىم للسوق؛ ��

طار قانوين لإدماج الرشاكت �� داخل هذا  offshore والبنوكتعزيز القطب املايل لدلار البيضاء عرب الرشوع يف وضع اإ

 القطب وذكل من أأجل تدعمي العرض املغريب املتعلق ابلأنشطة املالية احلرة جتاه املستمثرين الاجانب؛

دماج املايل، عرب وضع هيئات احلاكمة �� املسامهة رفقة بنك املغرب وابيق املتدخلني يف وضع وتتبع الاسرتاتيجية الوطنية لالإ

 املشاورات بني الفاعلني من أأجل بلورهتا وتفعيل التدابري املتعلقة بقطاع املالية؛اخلاصة هبا واطالق 

طار اسرتاتيجية شامةل، تنص �� دمع وتنويع أ ليات ولوج املقاولت الصغرية جدا والصغرية واملتوسطة للمتويل، ودجمها يف اإ

طالق جيل اثين من الإصالحات، و وضع أ ليات خاصة ابملشاريع  خصوصا عىل تعزيز أأداء منىومة الضامن عرب اإ

، وتطوير خدمات جديدة لفائدة املقاولت ابلتشارك )التحسيس، الارشاد...(، وحتفزي المتويالت البنكية «اخلرضاء»

 وكذا تعبئة املوارد والمتويالت امليرسة لصاحل املقاولت؛  اخلاصة ابلفالحني الصغار والأنشطة القروية

عرب الاطالق الفعيل خلدمات صندوق املقاولت  start-upsمتويل املقاولت الناش ئة تفعيل  الاسرتاتيجية اجلديدة ل ��

وامتام مرشوع القانون  ،business angels« ابملستمثرين»ودمع وتطوير الاطار املؤسسايت املتعلق   ،FIIالناش ئة 

  Crowdfunding.املتعلق بأأنشطة المتويل امجلاعي
 

  ائية وامجلركيةالتنويع والرفع من املداخيل اجلب��
 

 مليون درمه؛ 134رشكة، نتج  عهنا رسوم ورضائب متنازع بشأأهنا بقمية  276مراقبة بعدية ملا يفوق ��

 1,1مليار درمه، أأسفرت عن حتصيل  5تشديد املراقبة عىل القمية عند الاس ترياد، حيث بلغ مجموع القمي املعدةل ما يفوق ��

ضافية؛  مليار درمه كرسوم ومكوس مجركية اإ

 طنا من خمدر الشريا؛ 39,8مليون درمه من البضائع املهربة وضبط ما يقارب   302,85ز ما قميتهجح��

جناز الوحدات امجلركية املتنقةل ملا يفوق �� جاملية  136تدخال ابلطريق الس يار نتج عنه  597اإ معلية جحز لسلع همربة  بقمية اإ

 مليون درمه؛ 14تقدر بـحوايل 

، مما مكن من حتصيل 2015% من مجموع قضااي املنازعات املسجةل عن طريق الصلح خالل س نة 76ما يعادل  تسوية��

مليون  188مليون درمه من الغرامات. بيامن مكن  تدابري التحصيل عن طريق التنفيذ القضايئ من حتصيل  325,7

مهنا عن  %71، مت تسوية لعدد القضااي املسجةل %14ارتفاعا بنس بة  2016س نة عرف  درمه. ابلإضافة اإىل ذكل، 

 طريق الصلح.
 

 ادلوةل أأمالك وحامية حتفيظ��
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 هكتار؛10.152تأأسيس رسوم عقارية مبساحة ��

يداع مطالب للتحفيظ مبساحة ��  هكتار؛ 54.093اإ

 

 

 

 

 

 

 
 

o�دراســات: 

جناز دراسات حول رحب الانتاجية وادلينامية القطاعية ابملغرب، القدرة الرشائية �� شاكليات المنو وحمدداته: اإ مواصةل تتبع اإ

الصادرات املغربية، التمنية الاقتصادية والاندماج اجملايل احلقيقية للمس هتكل املغريب، الاستامثر والمنو الاقتصادي، دينامية 

 ؛عىل ضوء اجلهوية املتقدمة

مواصةل دمع أ ليات اليقىة: دراسة الىرفية الاقتصادية واملالية عىل املس تويني الوطين وادلويل، وكذا اجلوانب املرتبطة ��

 عامل وجاذبية بالدان لالستامثرات الأجنبية املبارشة؛بتنافس ية وجاذبية الاقتصاد الوطين وبمتوقع املغرب يف جمال مناخ الأ 

جناز دراسات تقيميية لالسرتاتيجيات القطاعية الكربى، املغرب الأخرض، �� املسامهة يف تقيمي الس ياسات العمومية: اإ

القمية  الاسرتاتيجية الوطنية للامء، الاسرتاتيجية الطاقية، ميثاق الإقالع الصناعي، حتليل متوضع املغرب يف سالسل

العاملية، اقتصاد املعرفة، دمع الابتاكر، وكذا بعض الس ياسات الاقتصادية والنقدية خصوصا ما يتعلق ابس تدامة املالية 

  ؛العمومية واملديونية والادخار

املسامهة يف تقيمي الس ياسات الاجامتعية: حماوةل تقيمي الس ياسات العمومية يف جمالت التشغيل، الصحة، امحلاية ��

رساء أأهداف التمنية املس تدامةالا  ؛جامتعية، حماربة الفقر والفوارق الاجامتعية، تتبع اإ

دماج مقاربة النوع الاجامتعي يف املزيانية: عرب تفعيل مركز الامتياز للنوع الاجامتعي بوزارة الاقتصاد واملالية �� مواصةل اإ

دماج حقوق الانسان يف الس ياسات العمومية.  وتتبع اإ
 

o�تبس يط املساطر: 
 

 تصنيف املقاولت��
 

� دارة امجلارك: اإ 

تطوير تصنيف املقاولت وادلفع به حنو صفة "الفاعل الاقتصادي املعمتد" املتبناة عىل صعيد املنىمة العاملية للجامرك واليت ��

"ب"( وصفة "الفاعل الاقتصادي املعمتد  متزي بني: صفة "الفاعل الاقتصادي املعمتد تبس يطات مجركية" )صنف "أأ" و

 ؛أأمن وسالمة"

طار صفة  387مت اعامتد �� رشكة من صنف  187من بيهنا  –تبس يطات مجركية  -الفاعل الاقتصادي املعمتد  رشكة يف اإ

 "أأ" كام مت منح صفة "الفاعل املعمتد أأمن وسالمة" لفاعل اقتصادي واحد.
 

� :مديرية الرضائب 

ىل ��  ؛مقاوةل 29املصنفة طلبا، وبلغ عدد املقاولت  108وصل عدد طلبات التصنيف اإ

 .اعامتد تصنيف موحد بني ادارة امجلارك ومديرية الرضائب��

 الوضعية القانونية املساحة ابلهكتار النس بة

 العقارات احملفىة 779 963 54%

 العقارات يف طور التحفيظ 636 779 40%

 العقارات غري احملفىة 474 108 %06

 اجملموع 889 851 1 % 100
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o�النىم املعلوماتية: 

 تمتة تنفيذ خمطط اس مترار اش تغال النىم املعلوماتية للوزارة؛��

 اس تكامل اجناز، وكذا بلورة توصيات، تدقيق وافتحاص أأمن وسالمة النىم املعلوماتية للوزارة؛��

 جتديد معدات البىن التحتية للأنىمة املعلوماتية للوزارة؛ ��

دارة امجلارك واملديرية العامة للرضائب وفقا لالتفاقية الإطار املوقعة بيهنام؛��  تفعيل التبادل الالكرتوين للمعلومات بني اإ

حصائية تغطي أألف سلس 20عرب الأنرتني  للعموم، عن طريق تقامس ما يناهز  MANAR-Stat فتح بنك املعلومات�� ةل اإ

  مجيع اجملالت الاقتصادية والاجامتعية واملالية؛

الرشوع يف الورش الرايم اإىل حتديث النىام املعلومايت لتدبري أأمالك ادلوةل، واذلي  هيدف اإىل وضع نىام جغرايف ��

 وتوفري خدمات عىل اخلط؛ ووضع أأدوات مساعدة عىل اختاذ القرار مندمج

 جتديد معدات البىن التحتية للأنىمة املعلوماتية للوزارة؛ ��

 تأأهيل النىام املعلومايت لتدبري مزيانية ادلوةل ملواكبة اإصالح القانون الأسايس لقانون املالية؛ ��

 تأأهيل النىام املعلومايت لتدبري احلقيبة املالية لدلوةل وكذا قاعدة معطيات املؤسسات العمومية؛ ��

 نرتان  اخلاصة مبوظفي وزارة الاقتصاد واملالية؛حتيني بوابة الا��

تبس يط معلية الكفالت البنكية وحتصيهنا من الزتوير ابلعمل مع بعض الرشاكء يف القطاع البنيك عىل استبدال التوقيع ��

طار الأنىمة الاقتصادية امجلركية، وذكل ابملصا دقة عىل اخلطي للبنك، اليت جيسد الزتامه كضامن للعمليات املنجزة يف اإ

 هذا الالزتام عرب النىام املعلومايت "بدر"؛

دراج خدمة جديدة تسمح لأي ماكل حلقوق امللكية الصناعية، أأو مس تفيد �� غناء اخلدمات اليت يتيحها نىام "بدر" ابإ اإ

 حرصي حلق الاس تغالل أأو وكيل لصاحب احلق أأن يودع طلبات تعليق التداول احلر للسلع املشتبه يف كوهنا مزيفة دلى

 ؛امجلارك عرب الانرتني 

تبادل معلومات املراقبة مع لك من وزارة الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي واملكتب الوطين للسالمة ��

عىل صعيد بعض املاكتب  "Portnet" للتجارة اخلارجية الافرتايضالصحية للمنتجات الغذائية عرب الش باك الوحيد 

 ؛امجلركية

يت خاص ميكن من املعاجلة ال لية مللفات املنازعات من بداية تسجيلها، مرورا مبراحل تسويهتا عن طريق وضع نىام معلوما��

جراءات حتصيل مس تحقات  جراءات مواكبة، وانهتاء ابإ الصلح أأو معاجلهتا عرب املساطر القضائية وما يقرتن بذكل من اإ

َم عىل ابيق  2016اخلزينة. وقد بدأأ العمل هبذا النىام ابتداء من فاحت غش   ابملديرية اجلهوية لدلار البيضاء امليناء ومُعِّ

 ؛2016املديرايت اجلهوية منذ فاحت نونرب 

تشغيل النىام اجلديد لأداء الرضيبة اخلصوصية الس نوية عىل الس يارات مبسامهة مرتفقني خمتصني يف جمال الأداء ��

 وخدمات القرب؛

لكرتونية جديدة خاصة ابلرضيبة ع��  ىل ادلخل؛ فتح خدمات اإ

 فتح البوابة الإلكرتونية اجلديدة للمديرية العامة للرضائب؛��

جناز مرشوع "نىام املساعدة عىل اختاذ القرار"؛��  اس تكامل اإ

 الرشوع يف اس تغالل نىام للتبادل الإلكرتوين للمعلومات مع املوثقني؛��

 مواكبة تفعيل نىام التعريف املوحد للمقاوةل؛��

 من اخلدمات الإلكرتونية؛ مواصةل فتح جمال الاس تفادة ��
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 تطوير النىام املتعدد القنوات لأداء الرضيبة؛��

جناز املشاريع املتعلقة بطلب عدد من  الشهادات الرضيبية عرب الأنرتني ؛��  اإ

لكرتونية جديدة خاصة ابحلساب الرضييب؛ ��  الرشوع يف فتح خدمة اإ

جناز املرشوع املتعلق ابقتناء نىام لتحليل اخملاطر �� وذكل لتحسني برجمة التحقيقات والرشوع يف اس تغالهل مواصةل اإ

 لربجمهتا؛

والرضيبة عىل اخلدمات  الرشوع يف تطوير التطبيقات اخلاصة ابلرضائب احمللية )الرضيبة املهنية، الرضيبة عىل السكن��

 امجلاعية(؛

جناز�� قرار والأداء الإلكرتوين الرشوع يف اإ   ابلنس بة للمقاول اذلايت؛نىام للتبادل الإلكرتوين مع بريد املغرب لالإ

 احملاس بايت لدلوةل؛ ابلإصالحمواصةل التعممي التدرجيي للنىام املعلومايت اخلاص ��

مواصةل تطوير وتعممي نىام التدبري املندمج ملداخيل ادلوةل وامجلاعات الرتابية عىل مس توى ال مرين ابلرصف ابمجلاعات ��

 الرتابية؛

املتعلق بأ جال الأداء وفوائد التأأخري عىل مس توى نىام التدبري املندمج لنفقات  تفعيل مقتضيات وأأحاكم مرشوع القانون��

 ادلوةل وامجلاعات الرتابية؛

 وكذا تفعيل مقتضيات وأأحاكم القانون التنىميي لقانون املالية عىل مس توى تدبري نفقات موظفي ادلوةل وامجلاعات الرتابية��

 رتابية.التدبري املندمج لنفقات ادلوةل وامجلاعات ال

o�حتسني مرافق العمل وفضاءات الاس تقبال: 

دارية التابعة للوزارة بعدد من هجات اململكة، كام هو مبني يف اجلدول أأسفهل:��  تأأهيل وهتيئة املباين الإ

والإس بانية والإجنلزيية اإطالق البوابة الإلكرتونية اجلديدة للمديرية العامة للرضائب خبمس لغات : الفرنس ية والعربية ��

أأربع فضاءات ويتعلق الأمر بفضاء الرضائب والإجراءات اخلاصة ابمللزمني وفضاء اخلدمات  والأمازيغية واملتكونة من

 ؛الإلكرتونية وفضاء النصوص الترشيعية والتنىميية وفضاء مراجع أأسعار العقار

 اجلهة املرشوع

 ؛تأأهيل مقر مندوبية أأمالك ادلوةل خبريبكة��

 ؛أأشغال تأأهيل مقر املديرية اجلهوية للرضائب ببين مالل��

 .مقر تقس مية متعددة الاختصاصات بأأزياللهتيئة ��

 خنيفرة -بين مالل 

 ؛هتيئة مقر املديرية اجلهوية لأمالك ادلوةل بفاس��

جناز أأشغال مرشوع تأأهيل فضاءات اس تقبال مبقر املديرية اجلهوية للرضائب��  ؛بفاس اإ

 ؛هتيئة املركز اجلهوي للتكوين للمديرية اجلهوية لفاس��

هناء أأشغال تأأهيل و توس يع ��  .للرضائب مبكناس فضاءات الاس تقبال مبقر املديرية اجلهويةاإ

 مكناس -فـاس 

قلميية وقباضيت املدينة واملدينة اجلديدة بوجدة�� قلمييتان ملدينيت اتزة والناظور ؛هتيئة وتأأهيل مقر اخلزينة الإ  ؛واخلزينتان الإ

 ؛هتيئة وحتسني مرافق العمل مبندوبية أأمالك ادلوةل ابلناظور��

 .الهتيئة والتأأهيل ابملصاحل امجلركية ابلناضورأأشغال ��

 اجلــــــــــهة الرشقـــــــــــية

جناز دراسات مرشوع  بناء مقر املديرية اجلهوية للرضائب بأأاكدير��  مـــــاسة -ســــوس  .اإ
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عالمية عرب الصحف وامللصقات والأنرتني  �� ذاعية لإخبار امللزمني حبقوقهم وواجباهتم فامي القيام حبمالت اإ ووصالت اإ

 خيص:

� البنكية واخلدمات لس تخالص الرضيبة  اخلصوصية الس نوية عىل الس يارات؛ الهيئاتختويل 

� ىل زبنائه ويف مجيع الزامية تضمني رمق التعريف املوحد للمقاولت يف مجيع الواثئق اليت يسلمها اخلاضع للرضيبة اإ

 بائية؛الإقرارات اجل 

�  تغيري نىام حتصيل الرضيبة املس تحقة عىل اخلاضعني للرضيبة احملدد دخلهم املهين و/أأو الفاليح حسب نىام النتيجة

 الصافية احلقيقية أأو نىام النتيجة الصافية املبسطة، وكذا املس تحقة عىل أأولئك املزاولني ملهن حرة؛

�براء من الإدلء ابلإقرار الس نوي مبجموع ادل حداث اإ خل لفائدة اخلاضعني للرضيبة املتوفرين فقط عىل دخل همين اإ

علهيم واملتعلقة هبذا الرحب عن  حمدد حسب نىام الرحب اجلزايف و اذلين يقل أأو يساوي مبلغ الرضيبة الأصلية املرتتب

 مخسة أ لف درمه؛

�طلب رفع الرهن ابلنس بة ملقتين املساكن الاجامتعية؛ 

� .لكرتونية قرار والأداء بطريقة اإ لزامية الإ  تعممي اإ

معاجلة أأرش يف الادارة املركزية ووضع ال ليات واملساطر الرضورية لوضع منىومة منسجمة ومتاكمةل لتس يري الأرش يف ��

    ابلوزارة؛

 حتيني مدونة أأرش يف وزارة الاقتصاد واملالية عىل ضوء املس تجدات اليت جاء هبا قانون الأرش يف؛��

ي��  اىل الصحافيني مبختلف املنابر الوطنية؛ « مزيانية املواطن»عرب  2016صال مضامني قانون املالية لس نة اإ

نرش العديد من املقالت اليت متزيت برشح العديد من التدابري اخلاصة ابمليادين التعلميية والصحية وخلق فرص الشغل ��

 .2016اليت نص علهيا قانون املالية لس نة 

عادة تصممي ب��  وابة الأنرتاني  لوزارة الاقتصاد واملالية من أأجل:اإ

�نشاء الوزارة معلومات نىام اإىل الولوج تسهيل  الرشاكء؛ بني موثوقة معل فضاءات واإ

�اجلديدة؛ الأنرتان  لبوابة التشاريك  التحيني وترخيص تعزيز   

�دماج   التشاريك؛ العمل وترخيص...) اس تطالع منتدى، اجامتعية، ش باكت2.0 (الويب نىم اإ

�العربية؛ ابللغة املس تجدات نرش ترخيص 

�جناز يف والارساع والتبس يط املعلومات، تبادل حتسني عرب واملالية الاقتصاد بوزارة ادلاخيل التواصل حتسني  اإ

 واملعاينة؛ البحث تسهيل وكذا ختزيهنا وحتسني الواثئق

�اخلط؛ عىل ومقرتحاهتم  شاكايهتم تلقي خالل من الوزارة موظفي مع والتفاعل التواصل تسهيل 

�نشاء  .الاجامتعية الأعامل وملؤسسة للتكوين خمصصة مواقع اإ

o�التكوين: 

 من كتةل الأجور للتكوين؛1% ختصيص ما يعادل ��

جناز ��  يوم فرد من التكوين؛120.000حوايل اإ

 أأايم من التكوين للك فرد؛  7حتقيق نس بة ��

 40%. تفوق حتقيق نس بة ولوج للتكوين ��
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 الـداخـلـيــــة2.4- 

 

مليون درمه وهو ما ميثل  60.847,44مجموعه  ما   ادلاخلية من طرف وزارة  2016 املالية  الس نة  خالل   املنجزة النفقات   بلغ 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 86,75نس بة   املوضوعة رهن اإ
 

o� املركزيةمنجزات الإدارة: 

 اس تكامل الرصح ادلميقراطي وصيانة احلقوق واحلرايت��

 ويف هذا الإطار املعايري ادلولية.الضوابط و توفري مجيع الىروف من أأجل جناح العمليات الانتخابية وفق  لتحقيق هذا الهدف، مت العمل عىل

عداد اكفة الوسائل وذكل من خالل الترشيعية،  الانتخاابتتنىمي حسن عىل  ،2016الوزارة خالل س نة سهرت  والتقنية ليك  اللوجيستيكيةاإ

 مليون درمه.  750متر هذه الاس تحقاقات يف أأحسن الىروف حيث خصص لهذه الغاية مبلغ قدره 

 ة:الترشيعية وفق الأهداف التالي لالنتخاابت اللوجستييكوقد مت تنفيذ هذا الغالف املايل املرصد لهذه العملية من أأجل التأأطري 

 املسامهة يف احلاكمة اجليدة للعملية الانتخابية؛��

 ؛والشفافيةوفق مبادئ الفعالية  لالنتخاابتتدبري املزيانية اخملصصة ��

 حتسيس املواطن عن طريق تنىمي محالت تواصلية؛��

 للعمليات من أأجل احرتام ال جال احملددة و السهر عىل جودة اخلدمات؛ الاستباقيةالربجمة ��

 للأحزاب الس ياس ية. الانتخابيةالقانونية املتعلقة بمتويل امحلالت  تنفيذ املقتضيات��
 

عداد و تنفيذ املزيانية��  اإصالح منىومة التس يري و حتديث طرق اإ

 تفعيال ملضامني ادلس تورو  2016اجلديد اذلي دخل حزي التنفيذ ابتداء من فاحت يناير مت  هذه العملية تطبيقا ملقتضيات القانون التنىميي للاملية 

جناعة التدبري العمويم، خصوصا املقتضيات املتعلقة بتدبري املالية  مالءمة مس تجداته مع حاجيات التدبري احلديث املبين عىل ااجلديد وكذ

 ويف هذا الس ياق ولتكريس وتطبيق مبادئ احلاكمة املدرجة يف هذا الإطار، معل  الوزارة عىل مواكبة هذا الإصالح من خالل: العمومية.

ىل تعزيز حسن أأداء املرفق العام؛ اعامتد��  حاكمة مالية جيدة هتدف اإ

طار تشاريك مع اكفة الفاعلني؛��  مواكبة ادلينامية اجلديدة للجهوية املوسعة يف اإ

 تعزيز الالمتركز الإداري والشفافية وحسن التدبري؛��

 حتقيق انسجام تدخالت اكفة الفاعلني عىل املس توى الرتايب؛��

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 100,37 16.310.374.162,81 16.250.815.000,00 16.250.815.000,00  نفقات الموظفين

% 99,03 6.373.465.965,58 6.436.030.991,59 3.583.622.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 50,04 2.297.659.050,15 4.591.649.496,64 2.006.888.000,00  نفقات اإلستثمار

% 91,58 24.981.499.178,54 27.278.495.488,23 21.841.325.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 17,61 51.468.534,94 292.337.029,14 245.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% 6,44 9.326.145,72 144.799.907,69 0,00  نفقات اإلستثمار

% 14,43 60.794.680,66 421.282.224,91 245.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 84,36 35.805.144.035,28 42.444.192.882,68 30.318.474.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 84,36 35.805.144.035,28 42.444.192.882,68 30.318.474.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 86,75 60.847.437.894,48 70.143.970.595,82 52.404.799.000,00 المجموع العام…………………

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية لسنة 

2016

البيان

1/2
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 بة للاملية العمومية؛تقوية املراقبة الربملان ��

 دمات املقدمة.حتسني فعالية وجناعة النفقات العمومية وجودة اخل��
 

 مواصةل عرصنة البنيات واملرافق الإدارية��

صالح وصيانة وهتيئة بناايت الإدارة املركزية للوزارة وكذ جتديد2016 خالل س نة واصل  الوزارة  جتديد التجهزيات واملعدات الغري صاحلة  اواإ

عطاء أأمهية لتجهزي مقار العاملت والأقالمي ومراكز القيادة املش يدة  ملتطلباتعن طريق تلبية تدرجيية ومقبوةل  املديرايت داخل البناايت مع اإ

 حديثا.

  التصالتوفري وسائل النقل و ��

عرب التقوية  وذكلقام  الوزارة بتأأهيل وسائل معل الإدارة الرتابية،  ،املصاحل الأمنيةتدعمي مبدأأ مقاربة القرب يف أأداء السلطات احمللية و ل 

وأأنىمة املعلومات وحتسني ظروف  التصالاملس تدمية للقدرات اللوجيستيكية والتقنية للمصاحل الالممركزة، مبا يف ذكل وسائل التنقل والتدخل و 

 معل رجال وأأعوان السلطة.

 معاجلة ظاهرة الهجرة ��

ىل وهجة لالس تقرار هبا، فقد أأمل  ونىرا لتوافد عدد كبري من املهاجرين عىل بالدان يف الس نوات الأخرية، وحتولها من منطقة عبور حنو أأور اب اإ

قامة الاس تثنائيةاليت تتبناها بالدان يف التعامل مع هذه الىاهرة. وهو ما أأمثر العملية  الاسرتاتيجيةالرضورة تغيري  الأجانب،  لتسوية وضعية اإ

يف خمتلف العاملت والأقالمي، حبيث ُأحدث  "ماكتب الأجانب" لتلقي طلباهتم قصد تسوية وضعيهتم  2014يناير  02واليت انطلق  يوم 

عادة القانونية طبقًا للرشوط اليت مت حتديدها، مبلغ قدره ، حيث خصص لهذه العملية ملكية بأأوامر 2016جتديد هذه العملية ممت س نة  واإ

 .درمه 59.953.043,92

وموازاة مع ذكل، اس متر نشاط املصاحل الأمنية يف ماكحفة ش باكت الهجرة غري الرشعية وهتريب البرش، وكذكل معليات تنىمي الرجوع الطوعي 

 للمهاجرين.
 

 

 تعميق أ ليات الالمركزية والالمتركز لتوفري املناخ املالمئ لتفعيل اجلهوية ��

طار مواكبة التدبري  لالستامثر، واصل  الوزارة تتبع وتأأطري معل املراكز اجلهوية لالستامثر لتحريك دينامية النشاط الاقتصادي  الالممتركزيف اإ

نشاء املقاولت عىل املس توى اجلهوي واحمليل، حيث بلغ املبل غ املرصود ودمع تنافس ية اجملالت الرتابية لس تقطاب املشاريع الاستامثرية وتسهيل اإ

 مليون درمه. 70ز لهذه املراك

طار اللجنة الوطنية لتحسني مناخ الأعامل متثل  يف جراءات يف اإ شارة، فقد انصب  اجلهود عىل حتسني مناخ الأعامل حيث مت اختاذ عدة اإ  ولالإ

جناز املشاريع، فضال عن تدعمي معل املراكز اجلهوية لالست حداث املقاوةل ودراسة واإ امثر عرب الرفع مواصةل تبس يط املساطر، وتقليص أ جال اإ

حداث ملحقات لها بعدد من املدن لتقريهبا من املستمثر، عالوة عىل توس يع دائرة تفوي ماكنياهتا املادية والبرشية وحتسني أأداهئا واإ ض من اإ

حداث جلن هجوية ملناخ الأعامل.   السلطات لولة اجلهات والرشوع يف اإ

طار تدعمي مسلسل اجلهوية املوسعة معل  الوزارة ع ىل تكريس مبادئ احلاكمة وذكل خبلق التجانس يف الصناديق املدرجة يف احلساابت يف اإ

لهيا يف اخلصوصية مع الزايدة يف الغالف املايل اخملصص لها و ذكل ملواكبة وتسهيل امجلاعات الرتابية يف تنفيذ هماهما و اختصاصاهتا املنصوص ع

 القوانني التنىميية اجلديدة اخلاصة هبا.

طار فقد مت دمج صندوق تمنية امجلاعات احمللية وهيئاهتا يف صندوق اخلاص حلصيةل حصص الرضائب املرصودة للجهات حيث بلغ ويف هذا الإ 

 .2015مليون درمه املسجل خالل الس نة املالية  801,21مليار درمه عوض  4,19الغالف املايل اخملصص لهذا الصندوق 
 

o� املديرية العامة للأمن الوطينمنجزات: 
 

وذات الأثر الاجامتعي البالغ الأمهية اكلتصدي للجرمية مبختلف  الاس تعجالية، لإجناز املشاريع ذات الصبغة  2016خالل س نةأأعطي  الأولوية 

ربة وحماربة ش باكت الإرهاب واخملدرات واجلرمية املنىمة، وكذا الرفع من نس بة اجلاهزية ملواهجة الأزمات واخملاطر احملمتةل مضن مقا مىاهرها،

مندجمة وحاكمة تدبريية حتدد بدقة تصنيف الأزمات والأخطار املمكنة، من هجة، وحتديد ما يلزهما من وسائل العمل والتدخل، من هجة 

 أأخرى.
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طالق " اخلط رمق  مـن الوطنـي يف نرش الأمن، قام  من جديد ابإ طار اجملهودات اليت تبذلها املديرية العامـة للأ  " اخلاص ابلنجدة،19ويف اإ

 بعد تنايم احلاجة اإىل هذا النوع من خدمات الأمن الوطين، بسبب تزايد التحدايت الأمنية اليت تواجه املواطن املغريب.

طار الاعمتـادات اخملصصة لها برمس ، واليت مت رصفها  2016وفامي ييل جرد خملتلف املنجزات اليت قام  هبا املديرية العامة للأمن الوطين يف اإ

 :ممهنجـة طبقـا لربامـج حممكـة مبنيـة علـ  دراسـات دقيقـة ومتاكمةل و ةبطريقـة معقلنـ

 تعزيز حىرية الس يارات��

طار مرشوع معل  املديرية العامة للأمن الوطين  ، عىل تعزيز حىرية الس يارات مبختلف أأنواع وأأصناف العرابت 2016املالية لس نة  قانونيف اإ

برام مجموعة من الصفقات مع خمتلف الرشاكت.   عرب اإ

 بناء وهتيئة البناايت ��

 اإصـالح وترميـم البناايت؛��

املتنقلـة حلفـظ النىـام واملناطق الأمنية وثكنـات مجموعـات التدخـل الرسيـع واجملموعـات  تش ييـد مقـرات جديـدة لوليـات الأمـن��

 ومفوضيات الرشطة وادلوائر الأمنية مع مراعـاة مجيع املعايري الأمنية واملواصفـات؛

 تزويد رشطة احلدود بنىام جديد لتدبري مراكز احلدود؛��

زة املعلوميات، ووسائل التصالت تزويد املصاحل الأمنية عىل املس توى املركزي واجلهوي جبميع الأدوات واللوازم املكتبية وأأهج��

مـن الوطنـي؛  السلكية والالسلكية ومواصةل ربط املوزعـات الهاتفيـة ابلش بكـة اخلـاصـة ابملديريـة العـامـة للأ

من الوطين ومكوانته ولوازمه��  ؛مرشوع تغيري اخلصائص املمزية للزي النىايم ملوظفي املديرية العامة للأ

بوسـائل العتاد والأسلحـة ومـعدات الأمـن والتدخل اكلألبسـة ومعـدات النـوم والتخييـم. مكـا أأن  تزويد لك املصاحل الأمنية��

مصالـح التشخيص القضايئ ومصالـح تسجيل املعطيـات التعريفيـة تـم تزويدهـا بكـل مـا يلـزم مـن معـدات التصوير واخملتبـر 

نتـاج البطاقـة الوطنيـة البيومرتية؛وشـارات املرور واملراقبـة وكـل التجهيـزات اخلاصـ  ة ابإ

 تزويـد كـل املصالـح الأمنية بوسائل النقل؛��

 جبميع ولايت الأمن؛ (Pièces à conviction) أأماكن خاصة حبفظ الأدةل هتيئي��

 جبميع ولايت الأمن. (Live Scan) أأماكن خاصة مبحطة القياس هتيئي��
 

 بعض مؤرشات املردودية��

جيابية عىل مس توى مؤرشات املردودية تتجىل يف:مكن  املشاريع اليت   قام  هبا املديرية العامة للأمن الوطين من حتقيق نتاجئ اإ

 حتسني ظروف اس تقبال املواطنني؛��

 حتسني ظروف الوضع حت  احلراسة النىرية داخل مصاحل الرشطة؛��

شارة  رسعة تدخل النجدة فور تلقي فرقة قيادة العمليات لنداء املواطنني؛ وذكل بفضل�� وسائل النقل والتدخل اليت وضع  رهن اإ

 مصاحل الأمن؛

 الرفع من معدل تعممي البطاقة الوطنية الإلكرتونية؛��

 خفض املدة الالزمة لقتناء لك من البطاقة الوطنية الإلكرتونية وجسل السوابق العدلية والواثئق الإدارية الأخرى.��

جناز عدة مشاريع بعدد من هجات اململكة  ىل تشجيع العنارص الأمنية العامةل يف ميدان حماربة اجلرمية للرفع من كفاءهتا ومردوديهتا  تريمكام مت اإ اإ

 :وميكن تلخيص هذه الإجنازات فامي ييل .وتعبئة ال ليات الرضورية حامية لهذا الغرض
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 الإجنازات اجلهة

 احلس مية -تطوان -هجة طنجة

قلميية للفنيدق��  املضيق بتطوان؛ -أأشغال بناء املنطقة الإ

 مركز حصي بطنجة؛��

 قاعة للرايضة بتطوان؛��

قلميي ابحلس مية. ��  أأشغال هتيئة مركز تسجيل املعطيات التعريفية ابلأمن الإ

 هجة الرشق

 أأشغال هتيئة ثكنة اجملموعة املتنقةل حلفظ النىام ومجموعة التدخل الرسيع بوجدة؛��

 تشييد ادلائرة الثالثة للرشطة بس يدي سلامين رشاعة؛��

 تشييد ادلائرة الثالثة للرشطة بوجدة؛��

 بوجدة؛ -معر بن معر–هتيئة مدرسة الرشطة ��

 توسعة مفوضية الرشطة ببين مطهر؛��

 توسعة وهتيئة املقر القدمي لفرقة الرشطة القضائية جبرادة؛��

قلميي برباكن؛��  تشييد املقر اجلديد ملنطقة الأمن الإ

 بوجدة؛ 6تشييد هماجع بثكنة مجموعة التدخل الرسيع رمق ��

 تشييد دائرتني للرشطة بكرس يف؛��

 قاعة للرايضة بوجدة. ��

 مكناس-هجة فاس

 دوائر للرشطة بتازة؛ 4بناء ��

موزار كندر؛ ��  تشييد مفوضية ودائرة للرشطة ابإ

 مركز حصي بفاس؛��

 مركز حصي مبكناس؛��

 قاعة للرايضة بفاس.��

 القنيطرة -سال -هجة الرابط

قلمييتني سال ومتارة؛��  أأشغال هتيئة قاعتني لقيادة العمليات ابملنطقتني الإ

 أأشغال هتيئة مفوضية للرشطة مبرشع بلقصريي؛��

 دوائر للرشطة بسوق الاربعاء الغرب؛ 4بناء ��

 تشييد مفوضية الرشطة بسوق الأربعاء الغرب؛��

 تشييد مقرات تسع دوائر للرشطة ابلقنيطرة؛��

قلميية بس يدي قامس؛توس يع مقر امل ��  نطقة الإ

 أأشغال بناء مفوضية لرشطة ودائرة ابملهدية؛��

 مركز حصي بسال؛��

 ؛1مركز حصي ابلرابط ��

 ؛2مركز حصي ابلرابط ��

 مركز حصي ابلقنيطرة؛��

 قاعة للرايضة ابلرابط.  ��

 خنيفرة-هجة بين مالل

 تشييد مقر مفوضية الرشطة بأأيب اجلعد؛��

 التعريفية خبريبكة؛تشييد مركز تسجيل املعطيات ��

 تشييد مركز لتسجيل املعطيات التعريفية بواد زم؛��

 تشييد  ثالثة دوائر للرشطة خبريبكة؛��

 هتيئة مفوضية الرشطة مبريرت؛��

 مركز حصي بأأيب اجلعد.��
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 الإجنازات اجلهة

 سطات-هجة ادلار البيضاء

 أأشغال توس يع مقر ولية أأمن سطات؛��

قلميية ببنسلامين؛��  أأشغال بناء املنطقة الإ

 الأمن بعني الشق؛ تشييد منطقة��

 تشييد منطقة الأمن مبولي رش يد؛��

 هتيئة مقرات مناطق الأمن بلك من الربنويص زانتة، الفداء مرس السلطان، احلي احلس ين، أأنفا وعني الشق؛��

قلميية للأمن ابحملمدية؛�� سطبل للخيول ابملنطقة الإ  بناء اإ

 تشييد املقر اجلديد للمنطقة الأمنية بس يدي بنور؛��

 ابجلديدة؛ والاس تقبالللصحة  تشييد مركز��

قلميي بربش يد؛��  تشييد مقر الأمن الإ

 تشييد دائرتني للرشطة بسطات؛��

 تشييد مركز لتسجيل املعطيات التعريفية ببوزنيقة؛��

 مركز حصي ابجلديدة؛��

 البيضاء؛ مركز حصي ابدلار��

 مركز حصي بسطات؛��

 مركز حصي اببن سلامين؛��

 البيضاء؛ قاعة للرايضة ابدلار��

 للرايضة بعني الس بع؛قاعة ��

 قاعة للرايضة اببن مس يك؛��

 قاعة للرايضة ابحلي احلس ين؛��

 البيضاء؛ بناء مركز الاس تقبال ابدلار��

 قاعة للرايضة بسطات؛��

 قاعة للرايضة اببن سلامين.��

 أ سفي-هجة مراكش

قلميي ابلصويرة؛��  تشييد املقر اجلديد للأمن الإ

 تشييد مقر مفوضية الرشطة بأ ي  أأورير؛��

 دائرة الرشطة الغزوة ابلصويرة؛تشييد ��

قلميي بأ سفي؛��  أأشغال هتيئة بناايت الأمن التابعة للأمن الإ

 مركز حصي مبراكش؛��

 مركز حصي بأ سفي؛��

 قاعة للرايضة مبراكش؛��

قلميية ابليوسفية؛��  أأشغال بناء مقر املنطقة الإ

 بناء مفوضية للرشطة ابلعطاوية.��

 اتفيالل -هجة درعة

 للراش يدية ودائرتني للرشطة؛هتيئة مقر الأمن اجلهوي ��

قلميية وثالث دوائر للرشطة بزاكورة؛��  هتيئة مقر املنطقة الإ

قلميية بزاكورة.��  بناء قاعتني للرايضة وقاعتني للصحة بلك من مقر الأمن اجلهوي بورزازات واملنطقة الإ

 ماسة-هجة سوس
 قاعة للرايضة بأأاكدير؛��

يفين.��  بناء مركز الاس تقبال بس يدي اإ

 بطانطان؛ تشييد ادلائرة الثالثة للرشطة ومصلحة حوادث السري�� واد نون-لكمميهجة 
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 الإجنازات اجلهة

 قاعة للرايضة بطانطان.��

 الساقية امحلراء-هجة العيون

 بناء قاعة للرايضة بثكنة مجموعة التدخل الرسيع ابلعيون؛��

 أأشغال هتيئة مقر مصلحة املستندات والبطاقات التعريفية بولية أأمن العيون؛��

 ابلعيون؛مركز حصي ��

 قاعة للرايضة ابلعيون؛��

 قاعة للرايضة ابلسامرة.��

 واد اذلهب-هجة ادلاخةل

 مركز حصي ابدلاخةل؛��

 مركز حصي ابلكركرات؛��

 مركز حصي ببرئ كندوز؛��

 قاعة للرايضة ابلكركرات؛��

 قاعة للرايضة ابدلاخةل؛��

 قاعة للرايضة ببرئ كندوز؛��

 بناء مركز الاس تقبال ببرئ كندوز.��
 

o�القوات املساعدة شطر اجلنوب منجزات مفتش ية: 
 

 هيلكة املصاحل املركزية و الوحدات امليدانية��

�:الوحدات الرتابية 

طار اس تكامل معلية هيلكة الوحدات الرتابية، مت تعزيز العديد من هذه الوحدات بدمع اإضايف مكون من  س يارة نفعية  24عنرصا،  533يف اإ

 هجازا لالتصال. 2322س يارة نفعية و 251عنرصا،  6656التوايل: هجازا لالتصال، ليصل العدد الإجاميل عىل  53و

�:)وحدات التدخل العام )اخملزن املتنقل 

طار اخملطط الأمين اجلديد املتعل ق حبراسة نىرا لدلور الأسايس اذلي يلعبه الفوسفاط يف الاقتصاد الوطين وتنفيذا للأوامر امللكية السامية يف اإ

رساء التشكيالت الرضورية للقيام هبذه املهمة عىل أأحسن وجه، حيث مت ، للفوسفاط وحامية منش ئات املكتب الرشيف قام  املفتش ية ابإ

حداث مجموعة اخملزن املتنقل  ووحدة  71، وحدة اخملزن املتنقل 5ابلشامعية، واليت تضم اخملزن اخلارج عن الصف، وحدة اخملزن املتنقل  39اإ

طار التفا78اخملزن املتنقل  قية املربمة بني وزارة ادلاخلية )مفتش ية القوات املساعدة شطر اجلنوب(، وزارة املالية واملكتب ، وذكل يف اإ

عادة الهيلكة و الوحدات املرابطة ابلأقالمي اجلنوبية واحلدود ال  ىل الوحدات اليت اس تفادت جزئيا من معلية اإ ضافة اإ رشقية الرشيف للفوسفاط، اإ

  هجازا لالتصال. 605نفعية و س يارة 98، عنرصا 1822ووحدات ادلمع، حيث عززت ب 
 

 الربامج التكوينية��

 1498لمتكني أأفراد هذه الهيئة من ال ليات الكفيةل بتحسني كفاءاهتم املهنية، وعالوة عىل التكوين الأسايس اذلي بلغ عدد املس تفيدين منه 

طار التكوين املس متر لفائدة  ىل  2672عنرصا، مت  برجمة دورات تدريبية يف اإ اس تفادوا من تكوين ميداين مضن معلية  30عنرصا، ابلإضافة اإ

عادة الهيلكة لوحداهتم. كام مت حت  اإرشاف وزارة ادلاخلية، برجمة دورات تكوينية داخل الوطن لفائدة مثانية ومخسون ) ( ضابطا، بتأأطري 58اإ

 من طرف خرباء أأجانب، مه  املواضيع التالية:

 هاب مبقر مفتش ية القوات املساعدة شطر اجلنوب؛دورة تكوينية حول ماكحفة الإر ��

 دورة تكوينية حول حامية املناطق الس ياحية مبقر مفتش ية القوات املساعدة شطر اجلنوب؛��

 دورة تكوينية حول حامية البناايت الرمسية مبقر مفتش ية القوات املساعدة شطر اجلنوب؛��

دارة الأحداث الرايضية ��  الكربى مبدرسة تكوين أأطر القوات املساعدة مبدينة بن سلامين؛دورة تكوينية حول ختطيط واإ

دارة الأزمات ابملعهد املليك للرشطة مبدينة القنيطرة.��  ندوة حول اإ
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 والعتاد اللوجيستيكيةالتجهزيات الأساس ية و الإماكنيات ��
  

�:بناء وجتهزي الثكنات 

ضافة اإىل 2016من مجموع اعامتدات الأداء من مزيانية الاستامثر لس نة  %74درمه واذلي ميثل  94.187.000,00مت ختصيص مبلغ  ، اإ

درمه، الالزم لإجناز املشاريع ذات  143.787.000,00، ليصل املبلغ الاجاميل 2016درمه من اعامتدات الالزتام لس نة  49.600.000,00

 الأولوية، ويه اكلتايل:

دارية؛توس يع ثكنة مجموعة اخملزن املتنقل ابي  ملول بب ��  ناء مساكن اإ

دارية وتزويد السكن الوظيفي ابلكهرابء؛ 37توس يع ثكنة اخملزن املتنقل ��  حتناوت ببناء مساكن اإ

دارية؛ 67توس يع ثكنة اخملزن املتنقل ��  ومقر القيادة اجلهوية للقوات املساعدة مراكش ببناء مساكن اإ

دارية مع الهت  15توس يع ثكنة اخملزن املتنقل ��  يئة اخلارجية؛أ سفي ببناء مساكن اإ

 زاكورة ببناء مرقد للعزاب؛ 32توس يع ثكنة اخملزن املتنقل ��

 بناء ثكنة جديدة للمخزن املتنقل بشيشاوة )الشطر الأول(.��
 

�:دمع وتقوية العتاد 

 ؛من مزيانية الاستامثر 20%درمه بنس بة 0025.775.034, وذكل مببلغ .شاحنة عسكرية 41س يارة نفعية و  68اقتناء ��

 ؛من مزيانية الاستامثر 5%درمه لقتناء عتاد الإرسال والعتاد السمعي البرصي، متثل نس بة  6.565.505 00,ختصيص مبلغ��

ىل املعدات اخلاصة بنقل وتفريغ العتاد وذكل مببلغ�� ضافة اإ  درمه. 635.500 00,اقتناء العتاد اخلاص والسالح وعتاد الأمن اإ

o� منطقة الشامل-منجزات مفتش ية القوات املساعدة- : 

 البنية التحتية��

فران، اتزة، ادلرويش سكنا وظيفيا لفائدة أأطر وأأفراد القوات املساعدة،138مت تشييد  ووجدة.  مه  عىل اخلصوص ثكنات اخملزن املتنقل ابإ

يوائية بلغ   جناز اربعة مراقد للجنود بطاقة اإ فران، ميدل ، ادلريوش 448كام مت اإ ضافة  رسيرا، وذكل بلك من اإ حداث بناية ىل اإ ووجدة. اإ اإ

دارية ومرأأب للس يارات بلك من ميدل ، ادلريوش حداث مصحة، روض للأطف اإ ال، قاعة للرايضة وقاعة ووجدة، كام مت هبذه الاخرية اإ

عرف  الوحدات املتنقةل املتواجدة بلك من عني الشاكك، اتزة ووجدة، تأأهيل بنياهتا التحتية وذكل بربطها بش بكة الكهرابء  كام للتكوين.

ضافة اىل ترصيف الطرق واملمرات والساحات ادلاخلية.وقنو  اندي -مصحة -سكن وظيفي 125كام مت الرشوع يف بناء  ات الرصف الصحي اإ

ضافة اىل بناء حامم، فرن ومقصدة بس يدي  132سكن وظيفي ابدلار البيضاء و 100نسوي بتطوان و سكن وظيفي ومرقد للجنود ابلرابط. اإ

قلمي امخليسا ضافة عالل البحراوي اإ  ىل بناء ثكنة جبميع مرافقها بعامةل املضيق الفنيدق.اإ ت اإ

ص يوائية لثكنات القوات املساعدة للمنطقة الشاملية وجتديد بنياهتا، مت الرشوع يف ترممي واإ الح من هجة أأخرى، ومن أأجل الرفع من القدرة الإ

 عامةل واقلامي. 33ثكنة مه   46

بناية مس بقة الصنع لإيواء اجلنود املتواجدين حت  اخليام عىل طول الرشيط الساحيل املتوسطي  31مركز حراسة واقتناء  16بناء وجتهزي  كام مت

متام بناء حيث  ضافية للحراسة.  09مت اإ  مراكز اإ

 التجهزيات والعتاد��
 

 حدات وذكل لتقليص أ جال التدخل امليداين؛س يارة وعربة من أأصناف خمتلفة مكن  من حتديث وسائل تنقل هذه الو 130اقتناء ��

تعزيز وحدات التدخل بأأهجزة متطورة لالتصال الالسليك، مما مكن من رفع ربطها لسلكيا بصفة دامئة ومس مترة مع مجيع املتدخلني ��

 يف احملافىة عىل النىام بشلك يعزز درجة التنس يق فامي بيهنم؛

لوحدات بشلك مكن من تبس يط املساطر وحتسني مردودية املصاحل الإدارية اخلاصة اس تكامل توفري التجهزيات املعلوماتية وربط ا��

 هبذه الهيئة كام مكن من تقليص النفقات املرتبطة ابلتس يري من أأدوات مكتبية وغريها؛
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 جتديد خمتلف الألبسة واملعدات اليت انهت  مدة صالحيهتا؛��

املالمئة لالس تقرار بعيدا عن ثكناهتا خالل فرتات التدخل. وهيم هذا  جتهزي وحداهتا املتنقةل مبعدات من شأأهنا توفري الىروف��

كام مت جتهزي هذه الوحدات بعتاد ماكحفة  الإجراء اقتناء خيام حديثة جمهزة بوسائل التطهري والإانرة والزتويد ابملاء الصاحل للرشب،

 .الشغب يس تجيب للمعايري ادلولية ويأأخذ بعني الاعتبار البعد احلقويق

 يةل تدخالت وحدات القوات املساعدةحص ��

ىل أأن طلبات اس تعامل الوحدات املتنقةل الواردة من طرف السادة الولة والعامل قد مت  تلبيهتا خالل س نة  بنس بة 2016 جتدر الإشارة اإ

من هجة أأخرى، تس متر الوحدات املرابطة عىل احلدود و  مع لك ما يتطلبه ذكل من جمهود عىل مس توى التنس يق واستباق الأحداث. 97%

فردا يف بذل هجودها اليومية اإىل جانب القوات املسلحة امللكية محلاية احلدود وحماربة الهجرة غري  1393الرشقية للمملكة واليت يبلغ تعدادها 

 عنرصا. 4.398ترابط فيه  ، كام هو الشأأن ابلنس بة للساحل الشاميل للمملكة اذليالرشعية والهتريب بلك أأنواعه

o�الوقاية املدنية منجزات: 

 وتأأهيلها تعزيز البنيات التحتية��

% من مزيانية التجهزي لبناء مراكز جديدة وصيانة وتأأهيل املراكز القدمية. ولهذا 64ما يناهز  2016خصص  املديرية العامة برمس الس نة املالية 

ىل الوحدات اجلهوية للوقاية املدنية ابململكة قصد:الغرض قام  هذه املديرية العامة بتفويض   الاعامتدات الالزمة اإ

ميوزار كندر، دار السالم والتقدم ابلرابط، ابب سبتة بسال، س يدي دحىي  14بناء �� غاثة بلك من أأيب اجلعد، بوملان، اإ مركزا لالإ

رة ومقرين أأحدهام للقيادة اجلهوية للوقاية الغرب، تيفل ، س يدي عالل البحراوي، عني العودة، أأصيال، وزان، الفنيدق، زاكو 

اتفيالل  وال خر للوحدة اجلهوية املتنقةل للتدخل بنفس اجلهة. أأما خبصوص املركز الوطين حملاربة اجلراد بأأي  -املدنية جبهة درعة

ود ابملاء بتارودان  اس تكامل بناء مس تودع ختزين املبيدات بتارودان  ومف احلصن وحفر برئ للزت 2016 فقد مت برمس س نة  .ملول

ومأأوى فرق التدخل مبنطقة مف احلصن وذكل لتقريب املبيدات وفرق التدخل من الأماكن اليت تعرف اجتياحا للجراد. وقد بلغ  

 مليون درمه؛ 85الاعامتدات اليت خصص  لهذه املنجزات مبا فهيا تلكفة ادلراسات حوايل 

طار  .مليون درمه 12ابية للوقاية املدنية ابململكة بتلكفة مالية بلغ  ترممي وصيانة الثكنات ابلعديد من الوحدات الرت �� وذكل يف اإ

 حرص هذه املديرية العامة عىل توفري فضاء معل حمفز يضمن لعنارص الوقاية املدنية الاش تغال يف ظروف جيدة.

 ومعدات امحلاية والتدخل اللوجيستيكيةجتهزي الوحدات الرتابية ابلوسائل ��

� الوقاية املدنية مبعدات امحلاية والتدخلتزويد عنارص: 

فري الوسائل اعتبارا للأمهية الكبرية اليت ميثلها رجل الوقاية املدنية يف منىومة حامية الأرواح واملمتلاكت، معل  املديرية العامة دامئا عىل تو 

نقاذ.الاكفية من أألبسة وأأقنعة وغريها من املعدات اليت تضمن حاميته أأثناء خمتلف تدخالت  ونىرا لرتفاع القمية الإجاملية لهذه  الوقاية والإ

 عن طريق الصندوق اخلاص للوقاية املدنية.  2016خالل س نة ها ؤ مليون درمه فقد مت اقتنا 11املعدات اليت بلغ  تلكفهتا حوايل 

� اللوجيستيكيةجتهزي الوحدات الرتابية ابلوسائل: 

املديرية العامة بذل اجلهود للرفع من مس توى جتهزي الوحدات الرتابية وتطوير قدراهتا ابقتناء التجهزيات واملعدات والوسائل   واصل

 الرضورية لتحسني أأداهئا املهين وضامن جناعة سريها. اللوجيستيكية

طفاء احلريق اذلي انطلق يف ويف هذا الإطار مت اس تكامل برانمج تزويد القيادات اجلهوية للوقاية املدنية  هبدف  2015بأ ليات تعبئة قارورات اإ

-القنيطرة والعيون-سال-احلس مية، الرابط-تطوان-مليون درمه اإىل لك من هجات طنجة 1ترش يد النفقات. ولهذا الغرض مت تفويض حوايل 

 يات السالفة اذلكر.خنيفرة لقتناء ال ل -وادي اذلهب وبين مالل-اتفيالل ، ادلاخةل-الساقية امحلراء، درعة

جناح خمتلف املهام املنوطة هبا، فقد قام  املديرية  جنازونىرا لأمهية وسائل النقل يف اإ  26,9س يارة لالإسعاف بتلكفة  46صفقة لقتناء  ابإ

 .2016مليون درمه من مزيانية الاستامثر لس نة 

مليون درمه لتعزيز وعرصنة  0.5ل والعتاد الالسليك بتلكفة انهزت برشاء مجموعة من وسائل التصا 2016كام قام  املديرية العامة برمس س نة 

 وربط وحدات التدخل بش بكة التصالت اخلاصة ابلوقاية املدنية.
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 تدبري املوارد البرشية وتقوية قدراهتا��
 

�العمل الاجامتعي: 

تمكيلية والتأأمني عىل الوفاة وغريها. ويف نفس الس ياق اتبع  مصلحة العمل الاجامتعي العديد من امللفات الاجامتعية تتعلق ابلتغطية الصحية ال 

حلج لفائدة مت جتديد عقدة التامني عىل الوفاة والعجز اللكي وادلامئ. كام قام  مؤسسة الأعامل الاجامتعية لأفراد الوقاية املدنية، بتقدمي منح ا

ابلإضافة اإىل معلية التخيمي  2016 س نةخالل منح للوفاة اإىل ذوي أأفراد الوقاية املدنية اذلين وافهتم املنية  13، و 2016خشصا برمس س نة 38

 طفل من أأبناء موظفي الوقاية املدنية مبخمي الهرهورة مبدينة متارة. 87اليت اس تفاد مهنا 

شقق اقتصادية لفائدة أأرامل وأأيتام بعض عنارص  6ابقتناء  2016 ةوقد قام  مؤسسة الأعامل الاجامتعية لأفراد الوقاية املدنية خالل س ن

عنرصا من الوقاية املدنية من أأومسة ملكية عرفاان  37كام اس تفاد  عية جد صعبة بعد وفاة أأابهئم. الوقاية املدنية اذلين يوجدون يف وضعية اجامت

 الوطن حت  القيادة الرش يدة لصاحب اجلالةل املكل محمد السادس. هلم ابخلدمات والتضحيات اليت قدموها خالل مشوارمه املهين يف خدمة

�التكوين الأسايس واملس متر والتعاون الوطين وادلويل يف جمال الوقاية املدنية: 

طار سعهيا املتواصل لالرتقاء ابلعنرص البرشي وتقوية قدراته املهنية، نىم  املديرية العامة  التكوين عالوة عىل  ،2016 س نةخالل يف اإ

، عدة دورات تكوينية لفائدة أأطر وعنارص الوقاية املدنية 2015ضابط صف اذلين مت توظيفهم برمس س نة  345ضابط و 40الأسايس لفائدة 

نقاذ. ويف هذا الإطار نُىم   ىل ممثلني  93مه  عدة جمالت ذات الصةل ابلوقاية والإ عن دورة تكوينية لفائدة أأطر الوقاية املدنية ابلإضافة اإ

 هيئات معومية أأخرى حت  اإرشاف خرباء وطنيني ودوليني.

وبلغ عدد املس تفيدين من هذه التكوينات اليت مه  جمالت متعددة )ماكحفة حرائق الغاابت، حرائق املواد البرتولية، الأخطار الطبيعية 

طار اتفاقيات التعاون املغريب 1176والتكنولوجية، الأخطار الكاميوية، س بل تدبري قاعات العمليات اجلهوية،...( حوايل  الفرنيس وكذكل -يف اإ

ات مع بعض الفاعلني الوطنيني اكلقوات املسلحة امللكية وادلرك املليك والبحرية امللكية واملكتب الرشيف للفوسفاط واملكتب الوطين للمطار 

ىل هيئات 86وغريها. كام اس تقبل  مدرسة الوقاية املدنية حوايل  طار  من الأطر املنمتية اإ طار زايرات البحث وادلراسة. ويف اإ خمتلفة يف اإ

أأطر من دوةل تزنانيا قصد اس تكامل تدريهبم يف جمال الوقاية املدنية. وعىل الصعيد ادلويل اس تفاد  10التعاون الإفريقي اس تقبل  هذه املدرسة 

 جياك. دورات تكوينية يف جمال الوقاية املدنية بلك من فرنسا واس بانيا وبل  8طارا من اإ  25

بتنش يط واملشاركة يف عدة ورشات  2016ونىرا ملا يكتس يه التكوين من أأمهية ابلغة يف جمال حماربة اجلراد، قام املركز الوطين خالل س نة 

 معل وتكوينات عىل الصعيدين الوطين وادلويل:

طار برانمج )�� موريتانيا ومايل حول كيفية قراءة خرائط ( بأأاكدير لفائدة أأطر من املغرب، اجلزائر، SMELLSورشة تكوينية يف اإ

 رطوبة الرتبة؛

 Prospecteurs et( امللكفة ابلس تكشاف )PCRورشة معل وطنية بأأاكدير لفائدة أأطر وتقنيي مراكز التنس يق اجلهوية )��

applicateursوقد خصص  هذه ادلورة للتكوين وتقوية القدرات يف جمال البحث والاس تكشاف امليداين للجراد؛ .)  

( امللكفة ابلس تكشاف CLCPROدول أأعضاء مبنىمة ) 10لفائدة الأطر من  مبوريتانياورشة معل هجوية بعني العرتوس ��

 (؛Prospecteursامليداين )

( بأأاكدير لفائدة أأطر FAO/CLCPROورشة معل هجوية لتكوين املكونني يف جمال التتبع الصحي والبييئ املنىمة برشاكة مع )��

 (؛CLCPROأأعضاء مبنىمة ) دول 9وتقنيني من 

 10( بأأاكدير لفائدة FAO/CLCPROورشة معل هجوية لتكوين املكونني يف جمال تقنيات رش املبيدات املنىمة برشاكة مع )��

 (؛CLCPROأأطر وتقنيني من ادلول الأعضاء مبنىمة )

أأطر من املغرب، اجلزائر، موريتانيا ومايل  4ومف احلصن لفائدة  ورشة تكوينية ابملركز الوطين ملاكحفة اجلراد بأأي  ملول وبويزاكرن��

طار برانمج )  ( اخلاص ابس تعامل أأهجزة استشعار رطوبة الرتبة؛SMELLSوذكل يف اإ

ورشة تكوينية ميدانية ابملركز الوطين ملاكحفة اجلراد بأأي  ملول لفائدة الأطر امللكفني مبحاربة اجلراد بلك من أأفغانس تان ��

طار برانمج منىمة الأغذية والزراعة ) وكريغس تان  ( اخملصص لتدبري ماكحفة اجلراد بأ س يا الوسط  والقوقاز.FAOوذكل يف اإ
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فريقي قصد تأأطري  ونىرا للخربة املغربية يف جمال حماربة اجلراد مت  املناداة عىل عدد من الأطر واخلرباء ابملركز الوطين طار التعاون الإ وذكل يف اإ

فريقية بعدد من ادلول املهددة ابجلراد عالوة عىل تأأطري الطلبة اذل وتكوين ودمع الأطر اد ابملعاهد ين يتابعون ختصصاهتم يف جمال حماربة اجلر الإ

طار التعاون العريب سامه  الوقاية املدنية ابلإمارات العربية املتحدة يف تنىمي مناورة حملااكت كيفية تدبري الأخطار  واجلامعات املغربية. ويف اإ

مارات العربية املتحدة، الأردن، قطر، السعودية، الكوي ، Exercice Falconشعاعية والنووية )الإ  ( مبشاركة العديد من ادلول العربية )الإ

مي ة بتنىعامن، البحرين، املغرب( وذكل قصد تعزيز التعاون فامي بيهنا ملواهجة هذا النوع من اخملاطر. وعىل الصعيد الوطين قام  الوقاية املدني

كية ثالث متارين ميدانية كربى مبشاركة عدة قطاعات عسكرية ومدنية )الوزارة امللكفة ابلبيئة، الصيد البحري، الطريان املدين، القوات املل 

 اجلوية، البحرية امللكية، ادلرك املليك(:

 التلوث البحري الطارئ؛ خصص ملاكحفة ( مبدينة الناظورSIMULEX2016مترين )��

ىل  «SAREX-DETROIT 2016»مدن طنجة )مترينني بلك من ��  TAMARIS») ( وادلارالبيضاء2016يونيو  3من فاحت اإ

ىل  27من  «2016 ثر غرق ابخرة 2016سبمترب  29اإ نقاذ الأرواح البرشية يف البحر اإ ( خصصا للتدريب عىل معليات البحث واإ

 أأو سقوط طائرة راكب.

 حصيةل تدخالت الوقاية املدنية��

ىل  2015تدخل يف 331048حيث انتقل عددها من  2015عرف  تدخالت مصاحل الوقاية املدنية العملياتية تطورا طفيفا مقارنة مع س نة  اإ

ىل  2016تدخل يف س نة  343337 ىل  %4أأي بنس بة زايدة وصل  اإ  . 2016حاةل يف س نة 941يف حني وصل املعدل اليويم للتدخالت اإ

�ماكحفة اجلراد 

وادي اذلهب. وقد بلغ  املساحة -بعدة معليات اس تكشاف والتدخل امليداين ملاكحفة اجلراد جبهة ادلاخةل الوطين ملاكحفة اجلرادقام املركز 

 بأأم دريكة.  60ببرئ كندوز و 359بتشال و 6741هكتار بأأورسد و 8677هكتار مهنا  15837حوايل  2016املعاجلة خالل س نة 

يل النطاط اذلي يشلك أأيضا خطورة عىل املزروعات املعيش ية للفالحني الصغار وخاصة داخل املناطق اجلبلية أأما فامي يتعلق مبحاربة اجلراد احمل

احلوز، أأزيالل، بين مالل، بوملان،  التالية: ابلأقالميجامعة  23فقد قام املركز الوطين حبمالت اس تكشاف وتدخالت مبكرة مه   احلساسة،

هكتار اس تعمل فهيا ما  8122.5خنيفرة، صفرو واتوريرت. وقد مت خالل هذه التدخالت معاجلة ما يناهز الراش يدية، القنيطرة، امخليسات، 

طار لرت من املبيدات. وقد مكن  هذه التدخالت املبكرة من حامية املزروعات وكذكل ش تائل الزيتون واللوز املرب  8005يقارب  جمة يف اإ

بئة عدة وسائل أأرضية وجوية وفرق تدخل من املركز الوطين ملاكحفة اجلراد بتعاون مع هذه امحلالت تع حيث عرف   خمطط املغرب الأخرض.

 ادلرك املليك ومصاحل وزارة الفالحة والسلطات احمللية ابملناطق املترضرة.
 

�التحسيس والتواصل: 

جناز وتوزيع ما يفوق مليون نسخة من املطوايت معل  املديرية العامة أأثناء الاحتفال ابليوم العاملي للوقاية املدنية وخالل املومس الصيفي عىل  اإ

تباعها ملواهجهتا أأو احل د مهنا. كام مت واملنشورات املتعلقة ابلأخطار املزنلية، والفيضاانت، والزلزل وغريها مع تبيان التدابري الوقائية الواجب اإ

  طات احمللية مبختلف شواطئ اململكة.تنىمي محالت توعية حول خماطر الاس تحامم ابلشواطئ العمومية برشاكة مع السل
 

 ترش يد النفقات��

طفاء احلريق لفائدة س تة هجات مما سيسامه يف ختفيض النفقات اخملصصة لتعبئة املط فأ ت قام  املديرية العامة ابقتناء أ ليات تعبئة قارورات اإ

 مليون درمه.  6,0واليت تصل س نواي اإىل حوايل 

نقاذ كام اتبع  املديرية العامة تطوير  غاثة والإ جنازها من طرف أأطر الوقاية املدنية لإدارة خمازن عتاد الإ وحتديث الأنىمة املعلوماتية اذلي مت اإ

قلميية لتسهيل معلية تدبري احلاجيات واخملزون الاحتياطي وتدبري حىرية الس يارات والشاحنات عىل  عىل مس توى املس تودعات اجلهوية والإ

من خفض تلكفة التس يري هذه الأنىمة املعلوماتية س متكن حيث  تتبع لك املعلومات املتعلقة ابلس يارات.املس توى الوطين مما س ميكن من 

 وتدبري توقعي فعال للمخازن والس يارات.

ء واصل  املديرية أأيضا تطوير العمل ابلنىام املعلومايت اخلاص بتدبري التعويضات عن ساعات العمل اللييل لعنارص الوقاية املدنية اليشكام 

ىل  6اذلي مكهنا من ترسيع وثرية الأداء وختفيض مدته من   أأشهر مع اقتصاد همم يقدر بثليث الاس هتالك من الورق ومواد الطباعة. 3اإ
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 واحلرايت دلــالع3.4- 
 

مليون درمه وهو ما 4.709,34  مجموعه ما احلرايت و  العدل من طرف وزارة  2016  املالية الس نة  خالل   املنجزة  النفقات  بلغ 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 58,42 ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ
 

برام مجموعة من الصفقات مه  ابلأساس:2016برمس الس نة املالية  واحلرايت  العدل وزارة مكن  الاعامتدات اخملصصة ل  ، من اإ
 
 

o�للمزيانية العامة الاستامثرمزيانية  يف اإطار: 
 

قامة لفائدة اجمللس الأعىل للسلطة القضائية مببلغ ��  درمه؛ 233.736,62صفقة دراسة هندس ية خاصة بأأشغال الهتيئة والإ

قامة اخلاصة ابملقصف جاهز الرتكيب ابلإدارة املركزية مببلغ��  درمه؛ 2.302.911,96 صفقة الهتيئة والإ

قامة ��  درمه؛ 513.442,8اخلاصة ابلألومنيوم لدلخول الاليكرتوين ابلإدارة املركزية مببلغ صفقة الهتيئة والإ

 درمه؛ 1.149.353,76أأشغال الهتيئة ملراكز الأرش يف ابلإدارة املركزية مببلغ ��

قامة املقر اجلديد لفائدة اجمللس الأعىل للسلطة القضائية مببلغ  صفقة هتيئة��  درمه؛ 8.988.144,07اإ

 درمه؛ 1.370.638,68يب نىام التحمك لدلخول واحلضور مببلغ صفقة رشاء وترك ��

 درمه؛ 1.528.332,00اقتناء وتركيب وتشغيل تطبيق معلومايت لتدبري اجلرد املادي احملاس بايت لعتاد وأأاثث املكتب مببلغ ��

 درمه؛ 6.866.544,79اقتناء أأهجزة لفائدة مراكز احلفظ والتخزين مببلغ ��

 درمه؛ 12.278.617,74الاس تئناف ابجلديدة مببلغ صفقة توسعة حممكة ��

 درمه؛ 1.262.563,04صفقة أأشغال بناء حممكة قضاء الأرسة ابلعرائش مببلغ ��

 درمه؛ 1.007.846,64صفقة أأشغال بناء احملمكة الابتدائية اببن جرير مببلغ ��

 درمه؛ 763.200,00صفقة دراسة تقنية وتتبع وتوسعة احملمكة الابتدائية ابلصويرة مببلغ ��

 درمه؛ 198.322,56صفقة تتبع أأشغال بناء احملمكة الابتدائية اببن جرير مببلغ ��

 درمه؛ 4.468.182,82صفقة أأشغال بناء احملمكة الابتدائية اببن جرير مببلغ ��

مينتانوت مببلغ ��  درمه؛ 2.556.328,12صفقة أأشغال بناء احملمكة الابتدائية ابإ

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 92,53 3.477.915.024,79 3.758.500.000,00 3.758.500.000,00  نفقات الموظفين

% 87,17 348.952.006,15 400.333.000,00 385.333.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 30,83 276.315.518,33 896.199.885,22 306.450.000,00  نفقات اإلستثمار

% 81,17 4.103.182.549,27 5.055.032.885,22 4.450.283.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 30,64 432.900,00 1.412.791,58 900.000,00  نفقات اإلستغالل

% 85,19 37.986,72 44.589,73 0,00  نفقات اإلستثمار

% 32,31 470.886,72 1.457.381,31 900.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 20,16 605.687.003,99 3.004.165.166,91 560.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 20,16 605.687.003,99 3.004.165.166,91 560.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 58,42 4.709.340.439,98 8.060.655.433,44 5.011.183.000,00 المجموع العام…………………

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 
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 درمه؛ 1.725.681,04 مببلغ صفقة أأشغال الهتيئة ملركز احلفظ بسال��

دارة املركزية مببلغ ��  .درمه 1.149.353,76صفقة أأشغال الهتيئة ملركز احلفظ ابلإ
 

طار س ياسة الالمتركز اليت و قلميية للوزارة  تنهتجهايف اإ وزارة العدل واحلرايت، قام  هذه الأخرية بتفويض اعامتدات للمديرايت الفرعية الإ

جناز براجمها عىل الصعيد احمليل يف لك ما يتعلق ببناء، توس يع، هتيئة أأو اإصالح احملامك. درمه 238.923.376,64قدرها   قصد اإ

عطاء انطالق الأشغال بعدد من املشاريع هبدف حتسني ظروف العمل داخل احملامك مما يضمن رفع  ،ويف هذا الصدد قام  هذه املديرايت ابإ

 جودة اخلدمات املوهجة للمتقاضني والوافدين علهيا. ويه اكلتايل :

قامة مبحمكة الاس تئناف ابلرابط مببلغ �� عادة الهتيئة والإ  ؛درمه 635.612,04صفقة أأشغال اإ

قامة ابحملمكة الابتدائية ابلرماين مببلغ صفقة �� عادة الهتيئة والإ  ؛درمه 3.748.414,56أأشغال اإ

جناز احملول الكهرابيئ ابحملمكة الابتدائية ابلرماين مببلغ ��  ؛درمه 908.035,76صفقة أأشغال اإ

 ؛درمه 405.604,39صفقة أأشغال املساكة ابحملمكة الابتدائية بسال مببلغ ��

 ؛درمه 467.348,15قسم قضاء الأرسة بوزان مببلغ  صفقة تتبع أأشغال بناء��

 ؛درمه 115.992,00صفقة تكوين ملف لتتبع أأشغال بناء احملمكة الابتدائية بسوق الأربعاء مببلغ ��

 ؛درمه 1.448.355,04صفقة أأشغال بناء قسم قضاء الأرسة  ابحملمكة الابتدائية ابلفقيه بنصاحل مببلغ ��

 ؛درمه 75.000,00أأشغال هتيئة احملمكة الابتدائية بقصبة اتدةل مببلغ س ند طلب اخلاص ابدلراسة وتتبع ��

 ؛درمه 1.219.219,36صفقة أأشغال بناء مركز القايض املقمي بدمنات مببلغ ��

 ؛درمه 5.950.931,16صفقة أأشغال بناء مركز القايض املقمي ابلقصيبة مببلغ ��

 ؛درمه  44.492.716,87رسة ابليوسفية مببلغ صفقة أأشغال بناء احملمكة الابتدائية وملحقهتا قسم قضاء الأ ��

 ؛درمه 9.837.024,72صفقة أأشغال بناء مركز القايض املقمي بسب  جزوةل مببلغ ��

 ؛درمه 4.758.566,07صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الابتدائية بأ سقي مببلغ ��

 ؛درمه 9.837.024,72صفقة أأشغال بناء مركز القايض املقمي بسب  جزوةل مببلغ ��

هناء بناء��  ؛درمه 4.758.566,07وملحقهتا قسم قضاء الأرسة مببلغ  وتوسعة احملمكة الابتدائية صفقة أأشغال اإ

عقد همندس ادلراسات الهندس ية ومراقبة أأشغال بناء احملمكة الابتدائية ابليوسفية وملحقهتا قسم قضاء الأرسة)مراقبة اجلودة( مببلغ ��

 ؛درمه 1.597.307,40

 ؛درمه 300.216,78حممكة الاس تئناف مبراكش مببلغ  صفقة أأشغال هتيئة��

 ؛درمه 1.678.302,32صفقة أأشغال هتيئة وتوسعة احملمكة الابتدائية مبراكش مببلغ ��

 ؛درمه 1.786.136,87صفقة أأشغال بناء مركز القايض املقمي بشيشاوة مببلغ ��

 ؛درمه 998.281,36الأرسة( مببلغ صفقة أأشغال هتيئة وتوسعة احملمكة الابتدائية بس يدي بنور )قسم قضاء ��

 ؛درمه 13.339.867,02صفقة أأشغال بناء احملمكة الابتدائية برباكن )قسم قضاء الأرسة( مببلغ ��

عقد همندس ادلراسات الهندس ية ومراقبة أأشغال بناء احملمكة الابتدائية ببوعرفة )قسم قضاء الأرسة( )مراقبة اجلودة( مببلغ ��

 ؛درمه 265.428,00

س ادلراسات الهندس ية ومراقبة أأشغال بناء احملمكة الابتدائية ببوعرفة )قسم قضاء الأرسة( )مراقبة اجلودة( مببلغ عقد همند��

 ؛درمه 265.428,00
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عقد همندس ادلراسات الهندس ية ومراقبة أأشغال بناء احملمكة الابتدائية برباكن )قسم قضاء الأرسة( )مراقبة اجلودة( مببلغ ��

 ؛درمه 183.860,40

 ؛درمه 32.277.629,10ة أأشغال بناء احملمكة الابتدائية بتاوريرت مببلغ صفق��

 ؛درمه 16.237.947,50صفقة أأشغال بناء مركز القايض املقمي جبرادة مببلغ ��

 ؛درمه 220.887,00عقد همندس ادلراسات الهندس ية ومراقبة أأشغال بناء مركز القايض املقمي جبرادة مببلغ ��

 ؛درمه 1.096.060,08ش يف مبكناس مببلغ صفقة أأشغال بناء مركز الأر ��

 ؛درمه 80.400,00س ند طلب ادلراسات جيوتقنية لبناء احملمكة الابتدائية مبكناس مببلغ ��

 ؛درمه 68.400,00س ند طلب ادلراسات جيوتقنية لبناء مركز القايض املقمي ابلريش مببلغ ��

 درمه، 19.921.886,47صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الابتدائية ابلرش يدية مببلغ ��

صالح مركز القايض بلك من أأرفود ��  ؛درمه 1.669.500,00مببلغ  والريصاينصفقة أأشغال صيانة واإ

 ؛درمه 541.764,00صفقة اقتناء وتركيب املكيفات الهوائية لفائدة ادلائرة القضائية ابلعيون مببلغ ��

 ؛درمه 11.299.257,27صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الابتدائية ابلعيون مببلغ ��

 ؛درمه 13.086.310,56صفقة أأشغال بناء وتوسعة مركز القايض املقية بطرفاية مببلغ ��

 ؛درمه 1.615.138,63صفقة أأشغال توسعة حممكة الاس تئناف بوارززات مببلغ ��

 ؛درمه 1.801.663,23توسعة احملمكة الابتدائية وهتيئة قسم قضاء الأرسة بزاكورة مببلغ  صفقة أأشغال��

 ؛درمه 2.047.065,30راسة تقنية تتبع أأشغال بناء ابحملمكة الابتدائية بزاكورة مببلغ د��

 ؛درمه 1.299.118,37صفقة أأشغال بناء مركز القايض املقمي بقلعة مكونة مببلغ ��

دارية بأأاكدير مببلغ ��  ؛درمه 163.967,36صفقة ادلراسات املرتبطة مبراقبة جودة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الإ

 ؛درمه 37.486.753,17صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الابتدائية بأأاكدير مببلغ ��

دارية بأأاكدير مببلغ ��  ؛درمه 25.213.310,09صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الإ

 ؛درمه 885.392,64صفقة أأشغال الهتيئة لفائدة احملمكة الابتدائية بزتني  مببلغ ��

 ؛درمه 602.526,41الثاين لأرضية حمطات التصال لفائدة احملمكة الابتدائية بأأاكدير مببلغ صفقة أأشغال معلية التصال الشطر ��

 ؛درمه 111.397.800,00الصباغة...( مببلغ  ،النجارة ،صفقة أأشغال بناء قرص العداةل بفاس )املساكة��

 درمه. 8.483.200,00مببلغ  الصباغة...( ،النجارة ،صفقة أأشغال بناء قرص العداةل بفاس )املساكة��

 ؛درمه 1.037.900,00صفقة مراقبة تقنية تتبع أأشغال بناء قرص العداةل بفاس مببلغ ��

 ؛درمه 271.730,40صفقة مراقبة تقنية تتبع أأشغال بناء احملمكة الابتدائية بربش يد مببلغ ��

 ؛درمه 236.582,40مراقبة تتبع أأشغال بناء احملمكة الابتدائية اببن أأمحد مببلغ  صفقة��

 ؛درمه 116.790,72قبة تقنية تتبع أأشغال بناء احملمكة الابتدائية اببن أأمحد مببلغ صفقة مرا��

 ؛درمه 294.086,40صفقة مراقبة تقنية تتبع أأشغال بناء احملمكة الابتدائية بربش يد مببلغ ��

 ؛درمه 467.944,33صفقة ادلراسات تقنية تتبع أأشغال بناء احملمكة الابتدائية بربش يد مببلغ ��

 ؛درمه 1.271.037,35سة املعامرية تتبع أأشغال بناء احملمكة الابتدائية اببن أأمحد مببلغ صفقة الهند��

 ؛درمه 29.190.706,35صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الابتدائية اببن أأمحد مببلغ ��
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 ؛درمه 40.736.058,24صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الابتدائية بربش يد مببلغ ��

 ؛درمه 20.606.730,72عة حممكة النقض ابلرابط مببلغ صفقة أأشغال بناء وتوس��

 ؛درمه 845.880,40صفقة  مراقبة تقنية تتبع أأشغال  بناء املعهد العايل للقضاء مببلغ ��

 ؛درمه 1.446.428,14صفقة ادلراسات تقنية تتبع أأشغال بناء املعهد العايل للقضاء مببلغ ��

 ؛درمه 6.850.442,52العايل للقضاء مببلغ  صفقة الهندسة املعامرية تتبع أأشغال بناء املعهد��

 ؛درمه 12.000.000,00صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الابتدائية بطنجة قسم قضاء الأرسة مببلغ ��

 ؛درمه 90.458.500,00صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الابتدائية بطنجة قسم قضاء الأرسة مببلغ ��

 ؛درمه 13.275.864,00دائية ابلصويرة قسم قضاء الأرسة مببلغ صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الابت��

 ؛درمه 40.550.730,90صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الابتدائية ابلصويرة قسم قضاء الأرسة مببلغ ��

 ؛درمه 26.000.000,00صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة الابتدائية ابلصويرة قسم قضاء الأرسة مببلغ ��

 ؛درمه 1.302.400,17املعامرية تتبع أأشغال  بناء احملمكة التجارية مبراكش مع الالزتام الإضايف مببلغ صفقة الهندسة ��

 ؛درمه 152.833,20صفقة مراقبة تقنية تتبع أأشغال  بناء احملمكة التجارية مبراكش مببلغ ��

 ؛درمه 12.580.003,98صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة التجارية مبراكش)الأشغال الكربى( مببلغ ��

 ؛درمه 11.906.752,41مببلغ  املس تعارة( السقوف )التبليط، صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة التجارية مبراكش��

 ؛درمه 16.369.433,81الرصاصة( مببلغ  ،التكييف ،)الكهرابء صفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة التجارية مبراكش��

 .درمه 24.991.378,96مببلغ   الأملنيوم( ،)النجارة راكشصفقة أأشغال بناء وتوسعة احملمكة التجارية مب��
 

o�للخزينة: احلساابت اخلصوصية يف اإطار 
 

برام عدة صفقات لبناء وتوس يع وهتيئة وجتهزي احملامك 2016خالل س نة  مت  مت حتقيق ما ييل : ،ويف هذا الإطار .اإ
 

 ؛درمه 1.288.781,43 توسعة احملمكة الابتدائية بأأاكدير مببلغب عقد همندس أأتعاب متعلقة ��

 ؛درمه 96.000,00س ند الطلب املراقبة التقنية املتعلقة ابحملمكة الابتدائية بسوق الأربعاء مببلغ ��

 ؛درمه 96.000,00س ند الطلب املراقبة اجليوتقنية املتعلقة ببناء احملمكة الابتدائية ابلصويرة مببلغ ��

 ؛درمه 7.444.920,85ربعاء مببلغ صفقة الهتيئة املتعلقة ابحملمكة الابتدائية بسوق الأ ��

 ؛درمه 8.107.716,55صفقة الهتيئة املتعلقة ابحملمكة التجارية ابلرابط مببلغ ��

 ؛درمه 1.023.897,60صفقة رشاء حامالت لفائدة ادلوائر القضائية مببلغ ��

 درمه. 24.894.321,00وتركيب العتاد اخلاص ابلأمن واحلراسة لفائدة ادلوائر القضائية مببلغ  صفقة رشاء��
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 الشؤون اخلارجية والتعاون4.4- 

مليون درمه وهو ما  3.789,69من طرف زارة الشؤون اخلارجية والتعاون ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 85,15ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

 

 عىل: 2016معل  وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون خالل س نة 

 ظيب ونواكشوط وليربفيل ومالبو؛ مواصةل مشاريع بناء مقر سفارة اململكة بواش نطن واجملمعات ادلبلوماس ية، بأأبو�-

هناء تأأهيل املقر اجلديد لقنصلية اململكة بلك من سرتاس بورغ �-  وفرانكفورت؛اإ

صالح مقرات السفارات والقنصليات اليت يه يف مكل ادلوةل ابخلارج )مدريد، بروكس يل، برلني، �- متابعة مشاريع ترممي واإ

 بوردو، فيلمومبل(؛

 تنىمي عدد من التىاهرات داخل املغرب وخارجه؛�-

ق�-  امات اململكة ابخلارج؛جتديد جتهزيات عدد من البعثات ادلبلوماس ية والقنصلية وكذا جتديد أأاثث عدد من اإ

 اإطالق العديد من الصفقات العمومية، من أأجل حتديث مقر الوزارة.�-
 

س نوات يقتيض مبوجهبا حتقيق الارتقاء املتوىخ للأمن  5وفامي خيص تقوية النىام املعلومايت للوزارة وتأأمينه، فقد مت وضع خارطة للطريق ملدة 

جناز املرحةل الأوىل منه، واملمتثةل يف:املعلومايت للوزارة وكذا البعثات ادلبلوماس ي  ة واملراكز القنصلية ابخلارج، حيث مت اإ

 اإصالح وحامية الربيد الإلكرتوين ونىام التواصل مع البعثات ادلبلوماس ية واملراكز القنصلية ابخلارج؛�-

عادة تصممي وحامية التطبيقات املعلوماتية املتعلقة ابخلدمات املقدمة للجالية املغربية اب�-  خلارج؛اإ

 حامية البنية التحتية املعلوماتية للوزارة والبعثات ادلبلوماس ية واملراكز القنصلية ابخلارج.�-
 

 

 

 

 

2 707 254  ,496لوزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل مامجموعه 2016  بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية

شارة هذه الوزارة :لعامتدات الهنائية املوضوعة  مقارنة معا %86.51  مليار درمه وهو ما ميثل نس بة 23   رهن اإ

  

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 99,90 1.759.671.000,88 1.761.500.000,00 1.761.500.000,00  نفقات الموظفين

% 97,54 965.669.031,40 990.000.000,00 586.000.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 58,90 248.607.215,24 422.067.662,90 205.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 93,71 2.973.947.247,52 3.173.567.662,90 2.552.500.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 13,84 59.280.467,67 428.400.119,31 40.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% 89,17 756.459.410,47 848.376.269,80 280.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 63,89 815.739.878,14 1.276.776.389,11 320.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 85,15 3.789.687.125,66 4.450.344.052,01 2.872.500.000,00 المجموع العام…………………

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان

1/2
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 التصال5.4- 
 

مليون درمه وهو ما  1.976,47مجموعه   وزارة   التصال  ما   طرف من   2016  الس نة  املالية  بلغ   النفقات  املنجزة  خالل 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 87,71ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

 فامي ييل: 2016تتجيل منجزات وزارة التصال برمس س نة 

o� املهنية الوطنية العامةل يف قطاع التصال: الهيئاتدمع  

 الاعامتدات املرصودة جمال ادلمع

 درمه6.000.000,00  للموظفنيدمع مجلعية الأعامل الاجامتعية 

 درمه 11.000.000 دمع لفائدة امجلعيات والهيئات املهنية الوطنية العامةل يف قطاع التصال

نتاج السمعي البرصي الوطين  درمه 1.500.000,00 دمع جلودة الإ

 درمه 1.000.000 اجلهوية وادلولية الهيئاتمساهامت يف 

ذاعة والتلفزةدمع لفائدة الرشكة الوطنية   درمه 800.000.000 لالإ

 درمه19.500.000,00  اجملموع

o�:دمع للصحافة الوطنية 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 97,31 69.014.700,89 70.925.000,00 70.925.000,00  نفقات الموظفين

% 98,63 1.255.181.972,89 1.272.577.846,00 1.213.770.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 90,69 375.250.199,09 413.772.063,15 395.480.000,00  نفقات اإلستثمار

% 96,71 1.699.446.872,87 1.757.274.909,15 1.680.175.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 54,53 12.250.403,68 22.466.516,59 12.500.000,00  نفقات اإلستغالل

% 2,84 1.439.029,28 50.679.532,33 9.110.000,00  نفقات اإلستثمار

% 18,72 13.689.432,96 73.146.048,92 21.610.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 62,27 263.333.377,00 422.881.491,39 370.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 62,27 263.333.377,00 422.881.491,39 370.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 87,71 1.976.469.682,83 2.253.302.449,46 2.071.785.000,00 المجموع العام…………………

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان
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 الاعامتدات املرصودة جمال ادلمع

عانة لفائدة املقاولت الصحفية  درمه 53.500.000 اإ

عانة برمس الاشرتاك يف واكةل املغرب العريب الأنباء  درمه 6.500.000 اإ

عانة لفائدة املكتب   درمه 3.900.000 الوطين للسكك احلديدية برمس نقل الصحفينياإ

 درمه 1.100.000 اجلائزة الوطنية الكربى للصحافة

 درمه65.000.000,00  اجملموع

o�مدادات التس يري لفائدة املصاحل اخلارجية   :درمه 3.916.000,00 مببلغ اإ

o� :مدادات التس يري لفائدة املؤسسات التابعة للوزارة  اإ

 

 الاعامتدات املرصودة املس تفيدةاجلهة 

 درمه  7.200.000,00 املعهد العايل للمهن السمعية البرصية والسيامن 

عالم و التصال  درمه،  5.000.000,00 املعهد العايل لالإ

نباء  درمه 206.000.000 واكةل املغرب العريب للأ

 درمه، 58.750.000 املركز السيامنيئ املغريب

ذاعة والتلفزةالرشكة الوطنية   .درمه 800.000.000 لالإ

 درمه 1.076.950.000 اجملموع

o� البرصي والإعالانت والنرش  السمعي ابلفضاء الهنوض "صندوق للخزينة املسم حصيةل تنفيذ املزيانية املربجمة ابحلساب اخلصويص

 :2016برمس العمويم" 

س نة  الهنوض ابلفضاء السمعي البرصي والإعالانت والنرش العمويم" برمساملسم  "صندوق ساب اخلصويص احل  النفقات املنجزة برمس  بلغ

 :ايلاكلت درمه، مفصةل263.333.377,00 ما قدره  ،2016

ذاعة و التلفزة 000,00 000 179��  ؛درمه، لفائدة الرشكة الوطنية لالإ

 ؛درمه لفائدة املركز السيامنيئ املغريب 80.500.000��

نباء؛واكةل املغرب العريب  درمه لفائدة1.000.000 ��  للأ

 درمه برمس امحلالت التواصلية ابخلارج. 2.833.377,00��
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 الوظيفة العمومية وحتديث الإدارة 6.4-
   

مليون درمه  130,09من طرف وزارة الوظيفة العمومية وحتديث الإدارة ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 48,01وهو ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ
 

طارالوزارة،  معل   هيلكة التالية:امل جراءات الإ شاريع و امل  مواصةل عىل ،2016-2014عمل للفرتة البرانمج  يف اإ
 

o�:الرأأسامل البرشي 
 

 مبجموعة من املنجزات والأنشطة أأمهها: 2016وزارة خالل س نة القام  
 

 تقوية الإطار املؤسسايت ��

جناز مرشوع املراجعة المعل   وزارة عىل تطوير الإطار الترشيعي والتنىميي للوظيفة العمومية من خالل اإصالح منىومة التقاعد ومواصةل اإ

عداد ودراسة ونرش العديد من النصوص الترشيعية والتنىميية املتعلقة بتدبري املوارد الشامةل للنىام الأسايس العام للوظيفة العمومية،  موازاة مع اإ

 البرشية، كام مت اختاذ مجموعة من التدابري اليت هتدف اإىل حتسني منىومة امحلاية الاجامتعية للموظفني.

 دمع وتقوية امحلاية الاجامتعية للموظفني��

طار وزارة عىل ال الاجامتعية لعموم املوظفني واملس تخدمني ابلإدارات العمومية وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العامة، معل تعزيز امحلاية  يف اإ

عداد ودراسة املشاريع التالية:    اإ

حداث وتنىمي مؤسسة مشرتكة للهنوض ابلأعامل الاجامتعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية اليت ل تتو �� فر مرشوع قانون بشأأن اإ

  ؛عىل مؤسسة ملكفة ابلأعامل الاجامتعية

 ؛مرشوع قانون يتعلق ابلصحة والسالمة املهنية ابلإدارات العمومية وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العامة��

طار قانوين موحد للتعويض عن �� مرشوع قانون بشأأن التعويض عن الأمراض املهنية واحلوادث املصلحية، سيمت من خالهل وضع اإ

 املصلحية والأمراض املهنية اليت يتعرض لها موظفو الإدارات العمومية مبناس بة مزاوةل معلهم.احلوادث 

عداد احلصيةل الاجامتعية��  رصد تطور املناصب العمومية واإ

 عىل: 2016وزارة خالل س نة المعل  

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية 

في 31/12/2016

2 1

% 95,42 54.026.198,45 56.619.000,00 56.619.000,00  نفقات الموظفين

% 68,64 23.310.055,25 33.961.000,00 32.880.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 46,27 40.929.411,82 88.448.579,86 28.130.000,00  نفقات اإلستثمار

% 66,06 118.265.665,52 179.028.579,86 117.629.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 12,86 11.827.217,48 91.958.538,28 10.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 12,86 11.827.217,48 91.958.538,28 10.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 48,01 130.092.883,00 270.987.118,14 127.629.000,00 المجموع العام…………………

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان
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عداد تقرير حول املبارايت اليت مت تنىميها مبختلف القطاعات الوزارية خالل الفرتة املمتد�� ىل غاية س نة  2012ة من س نة اإ  ؛2016اإ

املكرر  38الفصل  بتحديد كيفية تطبيق 2015غش   5الصادر يف  2.13.436تتبع معلية نقل املوظفني وذكل طبقا للمرسوم رمق ��

 للوظيفة العمومية املتعلق بنقل يف شأأن النىام الأسايس العام 1958فرباير  24الصادر يف  1.58.008من الىهري الرشيف رمق 

دارات؛ ىل الهيئات املشرتكة بني الإ  املوظفني املنمتني اإ

عداد تقرير حول التكوين املس متر ابلإدارات العمومية؛��  اإ

 تتبع التعيينات يف املناصب العليا مبختلف القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية؛��

 تتبع التعيينات يف مناصب املسؤولية مبختلف القطاعات الوزارية؛��

عداد دليل خ��  اص برشوط توظيف وتريق موظفي الإدارات العمومية.اإ

 املراقبة واملنازعات والتىلامت��

دارية يف جمال الوظيفة العمومية، مت برمس  طار الاختصاصات املولكة للوزارة فامي خيص التىلامت واملنازعات الإ جناز ما ييل: 2016يف اإ  اإ

واملؤسسات  والأعوان العاملني ابلإدارات العمومية وامجلاعات الرتابيةورد عىل الوزارة من طرف املوظفني  تىلام، 80دراسة ��

ىل الإدارات املعنية لالختصاص أأو ملوافاة  ؛الوزارة بعنارص اجلواب العمومية، حيث مت الرد عىل البعض وتوجيه البعض ال خر اإ

دماج املوظفني امللحقني الواردة عىل الوزارة من طرف الإد�� ارات العمومية وامجلاعات الرتابية، واليت بلغ دراسة ومراقبة ملفات اإ

 ملفا؛ 21مجموعها 

 عقدا؛ 732ادلراسة والتأأشري عىل العقود وملحقات عقود الأعوان املتعاقدين، هتم الرتقية وفسخ العقود واليت بلغ مجموعها ��

حلاق بعض املوظف 15ادلراسة والتأأشري عىل �� هناء اإ حلاق واإ  ني اذلين مت انتخاهبم يف الربملان؛قرار للس يد رئيس احلكومة بشأأن اإ

 اس امترة تتعلق مبراقبة التوظيف ابلإدارات العمومية وامجلاعات الرتابية واملؤسسات العمومية؛ 4883مراقبة ��

دارات العمومية أأو امجلاعات الرتابية أأو املؤسسات العامة يف السجل التأأدييب �� تسجيل املوظفني والأعوان التابعني سابقا لالإ

 حاةل. 206املركزي، اذلي بلغ عدده 

o�عالقة الإدارة ابملواطن : 

   تبس يط املساطر الإدارية��

دارية  جناز احلصيةل التالية:، 2016خالل س نة عرف برانمج تبس يط املساطر الإ  اإ

 

  حتسني جودة الاس تقبال ابلإدارات العمومية��

 عىل اجناز: 2016معل  الوزارة برمس س نة 
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دارة اجتاه املرتفق؛"ميثاق الاس تقبال" ��  اذلي يتضمن الالزتامات العرشة لالإ

جراءات والتدابري لتزنيل الربانمج؛��  الإطار املرجعي لربانمج الاس تقبال، اذلي دحدد الاليات العملية لالإ

 "ادلليل املهنجي" جلودة الاس تقبال؛ ��

 تكوين رؤساء املشاريع املمثلني للوزارات املنخرطة يف الربانمج.��
 

o� والتنىمياحلاكمة : 

 الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد ��

ية تعترب الاسرتاتيجية الوطنية ملاكحفة الفساد مثرة دراسة معيقة أأخذت بعني الاعتبار تقيمي لك الربامج السابقة وخالصات التقارير الوطن 

جتربة دولية، حيث مت انتقاء ما يتوافق واخلصوصية املغربية لتحديد براجمها ومشاريعها. وتكريسا للبعد  11وادلولية وكذا دراسة مقارنة ل 

برامج، أأخذا بعني الاعتبار الأولوية املعطاة للمجالت الأكرث 10مرشوعا موزعة عىل 239جاءت به الاسرتاتيجية، مت حتديد  التعاقدي اذلي

تبع املباشـر علـ  الفساد. ولقد عهد للجنة وطنية يرتأأسها رئيس احلكومة مبهمة ت  عرضة للفساد والرتكزي عىل الإجراءات العمليـة وذات التأأثيــر

قدم تنفيذ هذه الاسرتاتيجية. كام مت وضع أ لية للتتبع س متكن من العمل عىل التقيمي املس متر واملوضوعي ل اثر الإصالحات املدرجة وملس توى ت

 املشاريع. 
 

عادة التنىمي والالمتركز الإداري��   اإ

عداده يف مرحةل  أأوىل من طرف جلنة مشرتكة بني الوزارات تضم ممثلني أأرشف  الوزارة عىل وضع تصور أأويل ملرشوع الالمتركز الإداري، مت اإ

واملالية ووزارة الوظيفة العمومية وحتديث الإدارة قبل اإرشاك قطاعات أأخرى. ابملوازاة مع ذكل، أأطلق   الاقتصادعن وزارة ادلاخلية، ووزارة 

غناء التصور الأويل املش داري، أأسفرت نتاجئها عن اإ رتك بني الوزارات، وتقدمي توصيات معلية لإجناح ورش الوزارة دراسة حول الالمتركز الإ

 الالمتركز الإداري، مع تشخيص واقع الالمتركز وتقدمي اخليارات املمكنة لالإصالح.

  مرشوع القانون املتعلق ابحلق يف احلصول عىل املعلومات��

طار جلنة مشرتكة بني الوزارات، مرشوع القانون املتعلق ابحلق يف الأأعدت  احلصول عىل املعلومات، واذلي يعد ترمجة فعلية وزارة يف اإ

 الأخرى.وملموسة لتزنيل مقتضيات ادلس تور ومتطلباته القانونية واملؤسساتية، ودعامة أأساس ية لتقوية الرصح الترشيعي وتعزيز اللبنات القانونية 

  مرشوع ميثاق املرافق العمومية��

طار تفعيل املقتضيات املتعلقة ابحلاكمة اجليدة  عداد مرشوع ميثاق املرافق العمومية اذلي املنصوص علهيا يف ادلس توريف اإ طارا  مت اإ يعترب اإ

مرجعيا شامال وموحدا للقواعد والضوابط اليت جيب أأن تؤطر سري املرفق العام مبختلف مكوانته، حيث تطرق للمبادئ والقواعد املنصوص 

دارة الالزتام هبا سواء عىل مس توى التنىمي والتدبري الإداريني أأو يف عالقاهتا علهيا يف ادلس تور يف جمال احلاكمة اجليدة، والواجب عىل الإ 

رساء  ابملتعاملني معها. كام نص عىل مجموعة من الإجراءات التفعيلية لهذه القواعد مهنا ما هو قانوين وتنىميي ومهنا ما هو تدبريي، فضال عن اإ

 .يثاقووضع أ ليات لضامن حسن تفعيل وتتبع وتقيمي تنفيذ امل 
 

o�أ ليات الرشاكة وادلمع واملواكبة : 

 ش باكت التنس يق الوزارية��

دارة وعىل رأأسها اعامتد نىام لتدبري الشاكايت يروم نصات لشاكايت  مت عقد ملتق  تشاوري لتبادل ال راء حول مشاريع حتديث الإ تكريس الإ

 الشاكية.املرتفقني والإجابة عهنا بوضع مقتضيات نىامية حتدد رشوط تقدمي 

 الرشاكة والتعاون ادلويل��

عىل دمع التعاون الثنايئ ابلتوقيع عىل اتفاقيات تعاون ثنائية مع دول صديقة وشقيقة، والتعاون املتعدد الأطراف  2016معل  الوزارة برمس 

 .مكرجعية هجوية دلمع القدرات وكذا الاس تفادة من التجارب الناحجة لبعض ادلول وبلورته بتفعيل دور املغرب ومتوقعه
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 الشؤون العامة واحلاكمة 7.4-

مليون درمه وهو ما  78,29من طرف وزارة الشؤون العامة واحلاكمة ما مجموعه  2016بلغ  النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل:ا الاعامتدات% مقارنة مع 66,03ميثل نس بة   ملوضوعة رهن اإ

 عىل حتقيق املنجزات التالية:، 2016خالل س نة    الوزارةلمع

o�احلفاظ عىل القدرة الرشائية واس تقرار الأسعار وتعزيز املنافسة: 

  اإصالح نىام املقاصة��

مليار درهام كدمع اجاميل للغاز بوطان  12.05يناهز  الاس مترار يف دمع بعض املواد الأساس ية من خالل ختصيص ما��

 ؛والسكر وادلقيق الوطين

 صالح نىام املقاصة من خالل اختاد التدابري التالية:اإ مواصةل ��
 

�التحرير اجلزيئ لعملية اس ترياد غاز البوطان ابختاذ الإجراءات التالية: 

معلية تسوية ملفات واردات غاز بوطان من طرف هناء معلييت تأأطري اس ترياد غاز بوطان من طرف الادارة وكذا اإ ��

 ؛صندوق املقاصة

 ؛وضع تركيبة أأسعار مرجعية تعمتد علهيا الرشاكت املوردة من اجل حتديد مثن بيع غاز بوطان ملراكز التعبئة��

 تسوية ملف مس تودعي غاز بوطان من خالل الرفع من هامش رحب املتدخلني يف القطاع.��

� ادلقيق الوطين من خالل:حتسني وجتويد معلية توزيع 

 ؛2016مليون قنطار برمس س نة  6.5مراجعة المكية الاجاملية الس نوية من ادلقيق الوطين للقمح اللني وحرصها يف ��

 ؛عداد مرشوع قرار متعلق بتحيني ادلورية املتعلقة بتنىمي سلسةل ادلقيق املدمعاإ ��

 ابلنس بة للمطاحن اليت ثب  عدم احرتاهما ملعايري اجلودة املنصوص علهيا يف هذا الشأأن.  توجيه العديد من التوبيخات��

� ؛عداد النصوص املصاحبة ذلكلاإ هتئي مقاربة لإصالح نىام دمع السكر و 

اإلعتمادات المنجزة 

في 31/12/2016

اإلعتمادات النهائية 

في 31/12/2016

2 1

% 86,75 27.121.079,51 31.264.000,00 31.264.000,00  نفقات الموظفين

% 91,62 34.596.219,85 37.762.000,00 37.762.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 34,15 16.576.430,80 48.543.544,19 12.240.000,00  نفقات اإلستثمار

% 66,59 78.293.730,16 117.569.544,19 81.266.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 66,03 78.293.730,16 118.569.544,19 82.266.000,00 المجموع العام…………………

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان
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�؛دراسة كيفية حامية املنتوج احمليل للسكر من خالل وضع منىومة تعريفية مالمئة 

� لصندوق املقاصة.هتئي قانون تعدييل للقانون املنىم 
 

  تقنني الأسعار��

قطاع املاء الصاحل للرشب والكهرابء: طبقا للربانمج التعاقدي بني ادلوةل واملكتب الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب، ��

بيامن  2016مت تطبيق الشطر الثالث من مراجعة أأسعار بيع الطاقة الكهرابئية للموزعني وللمس هتلكني ابتداء من فاحت يناير 

 ؛مت ارجاء تطبيق الزايدات املربجمة ابلنس بة للامء الصاحل للرشب

 49مراجعة يف الأسعار،  200منتوج مهنا  358 ابملصادقة عىلالتصديق عىل الأسعار قطاع التبغ املصنع: قام  جلنة ��

   ؛منتوج مت حذفه أأو تغيري امسه 64منتوج جديد و

     ؛دواء 228دواء وبتخفيض أأسعار  335الوزارات بتحديد أأسعار ما يناهز قطاع الأدوية: قام  اللجنة املشرتكة بني ��

ادراج النرشات والاعالانت القانونية والقضائية  ،بطلب من قطاع التصالمت  : قطاع الصحافة املكتوبة والالكرتونية��

 .والإدارية مضن لحئة الأسعار املمكن حتديدها من طرف الإدارة

  س ياسة املنافسةتنىمي السوق وتفعيل ��

معلية تركزي يف مجموعة من القطاعات نذكر مهنا قطاعات التأأمني والنقل ادلويل اجلوي والنقل  22بداء الرأأي فامي خيص اإ قام  الوزارة بدراسة و

البحري، املعامالت املالية والبنكية، الصناعات الغذائية، صناعات منتجات التجميل، صناعات الس يارات، اس ترياد وختزين احلبوب، صناعة 

ىل قطاعات ماكتب اإ ، الصناعات الصيدلية وصيانة التجهزيات الصناعية املينائية ابلإضافة حتويل املنتجات البحرية وانتاج املواد املعدنية

 ادلراسات يف قطاع البناء وقطاع تدبري العالقات مع الزبناء والقطاع الفنديق.

ويف اجبارية التبليغ يف ظل القانون ىل اعتبارها ل تس تاإ مهنا  12وقد مت الرتخيص لإجناز مثانية معليات تركزي، بيامن اسفرت ادلراسات ابلنس بة ل 

 الساري به العمل خبصوص دراسة معليات الرتكزي.
 

o�ترس يخ قمي ومبادئ احلاكمة اجليدة يف تدبري الشأأن العام: 
 

عداد رؤية اسرتاتيجية متوافق بشأأهنا لتحسني انسجام والتقائية الس ياسات  أأرشف  الوزارة امللكفة ابلشؤون العامة واحلاكمة العمومية عىل اإ

جنازات الوزارة برمس س نة  تمتثلو  فعاليهتا ووقعها عىل املواطنني. وذكل للرفع من طالق  2015يف اس تكامل الأوراش املفتوحة س نة  2016اإ واإ

 :مجموعة من املشاريع اجلديدة

  تعزيز الانسجام والتاكمل بني الس ياسات العمومية��

طارا لتحقيق التاكمل تنىمي مناظرة وطنية للحامية الاجامتعية من أأجل �� اخلروج ابسرتاتيجية وطنية مندجمة تشلك اإ

والانسجام بني خمتلف املتدخلني  يف جمال امحلاية الاجامتعية. وهتدف الاسرتاتيجية اإىل حتديد س بل الاس تجابة املثىل 

والانسجام بني حلاجيات خمتلف الفئات الاجامتعية حسب خصائصها السوس يو اقتصادية وادلميغرافية وحتقيق التاكمل 

 خمتلف مكوانت العرض الوطين يف جمال امحلاية الاجامتعية، بناء عىل جرد وحتليل خمتلف برامج امحلاية الاجامتعية؛

عداد خارطة طريق من �� توصية لتحسني حاكمة الس ياسات العمومية لتدبري خماطر الكوارث الطبيعية هتم خمتلف  30اإ

عادة الإعامر(، وذكل استنادا عىل مراجعة مراحل تدبري اخملاطر )الإدراك، التقيمي ، الوقاية، تدبري الأزمات، المتويل واإ

مشولية لس ياسات تدبري خماطر الكوارث الطبيعية، بتعاون مع منىمة التعاون والتمنية الاقتصادية، ووفق مقاربة تشاركية 

عداد وت وقيع برانمج جديد للرشاكة مع نفس املنىمة مع خمتلف القطاعات املعنية عىل املس توى املركزي واحمليل. كام مت اإ

 ؛لالس تفادة من مواكبة خرباء دوليني لتنفيذ التوصيات السالفة اذلكر
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منتخبة ومنىامت اجملمتع  تأ  تنىمي مشاورات وطنية مبشاركة لك الفعاليات الوطنية املعنية، من مؤسسات حكومية وهي��

للتمنية املس تدامة والعقبات اليت تواهجها  2030املدين وممثيل القطاع اخلاص، للتفكري يف أأجنع املناجه والطرق لتنفيذ أأجندة 

عداد خطة وطنية من أأجل تزنيل أأهداف التمنية املس تدامة  والس بل الكفيةل بتذليلها. وقد توج  هذه املشاورات ابإ

 ؛نتدى الس يايس رفيع املس توى املنىم حت  اإرشاف اجمللس الاقتصادي والاجامتعي للأمم املتحدة بنيويوركوعرضها يف امل 

متابعة مسلسل تعزيز القدرات املؤسساتية يف جمال التدبري املبين عىل النتاجئ وتقيمي الس ياسات العمومية عرب تنىمي ��

طارا من القطاعات احل 80دورات تكوينية حلوايل  كومية واملؤسسات العمومية هبدف متكيهنم من مجموعة من مسؤول واإ

 2015ال ليات والتقنيات الكفيةل بتحسني حاكمة الس ياسات العمومية، مما يرفع العدد الإجاميل للمس تفيدين برمس سنيت 

ىل  2016و  ؛مس تفيدا 250اإ

ماكنية تسهيل ولوج النساء لهيئات احلاكمة ابملقاولت الكربى�� جناز دراسة حول اإ من خالل الإجراءات القانونية  اإ

والتنىميية. وقد مكن  هذه ادلراسة، بناء عىل حتليل النصوص القانونية والتنىميية املتعلقة حباكمة املقاولت الكربى 

وأأثرها عىل مشاركة املرأأة يف هيئات احلاكمة هبا، وعىل دراسة مقارنة للتجارب ادلولية يف هذا اجملال، من اقرتاح مجموعة 

نصاف بني اجلنسني يف الولوج لهيئات احلاكمة ابملقاولت الكربىمن ا العمومية  لإجراءات اليت من شأأهنا تعزيز الإ

 واخلصوصية.

  يف جمال تتبع وتقيمي الس ياسات العمومية��

عداد خارطة طريق من أأجل مأأسسة فعلية لوظيفة التقيمي وتطويرها وفق املناجه واملعايري املعمتدة دوليا، استنادا�� عىل نتاجئ  اإ

تشخيص الوضعية احلالية لوظيفة تقيمي الس ياسات العمومية مع الاس تئناس ابدلروس واملامرسات الفضىل املس تخلصة من 

 ؛ادلراسة املقارنة للتجارب ادلولية

الرشوع يف تطوير نىام معلومايت مندمج لتتبع وتقيمي الس ياسات العمومية هبدف تزويد احلكومة بأأداة متطورة لقيادة ��

وتتبع الس ياسات العمومية متكن من قياس مس توى الإجناز مقارنة مع الأهداف املسطرة حسب القطاعات أأو اجملالت 

الاسرتاتيجية للعمل احلكويم، ومدى مسامهة لك قطاع يف حتقيق الأهداف املسطرة يف جمال ما. كام ميكن من جتاوز 

عتبار الانسجام والتاكمل بني خمتلف الاسرتاتيجيات والربامج الرؤية القطاعية للتقيمي حنو رؤية مندجمة تأأخذ بعني الا

 ؛القطاعية

يتعلق الأمر بوضع مجموعة من املؤرشات  .(Baromètre de la gouvernance)تطوير منىومة لقياس جودة احلاكمة ��

اجليدة مبختلف )مؤرش مركب ومؤرشات فرعية( متكن من قياس التقدم احملرز عىل مس توى ترس يخ قمي ومبادئ احلاكمة 

 أأبعادها يف تدبري الشأأن العام، بطريقة علمية وموضوعية.
 

 ادلولية الهيئاتتنس يق وتتبع الرشاكة مع ��

طار الرشاكة الاسرتاتيجية مع البنك ادلويل للس نوات الأربعة  وذكل عرب  2017-2014معل  الوزارة عىل متابعة دمع الس ياسة العمومية يف اإ

 : ربات دلمع تنفيذ برامج قطاعية هتمتعبئة متويل خاريج وجلب خ

 ؛تقوية امحلاية الاجامتعية عرب حتسني الاس هتداف من خالل وضع نىام معلومايت لتطوير أأداء الربامج الاجامتعية��

 .وضع أأليات وقائية ضد اخملاطر وتقوية التدبري املندمج للمخاطر الطبيعية تعزيز التمنية املس تدامة عرب��
 

طار التعاون مع منىمة التعاون والتمنية الاقتصادية والاسكوا  كام معل  الوزارة عىل جلب خربات وتقوية القدرات دلمع القطاعات الوزارية يف اإ

وهتم عىل اخلصوص: البيئة وتدبري اخملاطر، التضامن الاجامتعي، احلاكمة العمومية، رصد سوق الشغل، تكنولوجيا املعلومات، الإحصاء، 

 .تحويالت النقدية، النقلالتفاقيات التجارية، ال 
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 املندوبية السامية للتخطيط8.4- 

مليون درمه وهو  470,17 مجموعه ما للتخطيط السامية  ندوبية امل من طرف  2016 املالية  الس نة  خالل  املنجزة   النفقات  بلغ 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 77,05ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

 : فامي ييل 2016س نة  املندوبية السامية للتخطيط برمس منجزات خصلتت
 

o�يةولبنياإلحصائية وث البحا: 

  لسكن ن واللسكام لعاء اإلحصاا��

وذكل ابلس تغالل الشمويل  2014، معاجلة معطيات الإحصاء العام للساكن والسكىن 2016واصل  املندوبية السامية للتخطيط خالل س نة 

اكن عىل لس امترات الإحصاء وهو ما مكهنا من هتئي النتاجئ التفصيلية املتعلقة ابخلصائص ادلميوغرافية والاجامتعية والاقتصادية والثقافية للس

، عىل غرار 2014ء س نة حصان اإ مكد قتوى الوطين وعىل مس توى خمتلف اجلهات والعاملت والأقالمي وامجلاعات واملراكز احلرضية. واملس  

لعينة داد اة بإعطتبرلمل األشغاز انجادة اإ يضا قاعل أأ لتي تشكاية طئرالخت اياطلمعن امل هائد صيرعل  ول لحصن امالإحصاءات السابقة، 

اعامتد هذه العينة الرئيس ية لإجناز عدة حبوث من مضهنا عىل اخلصوص البحث الوطين  2016الإطار، فقد عرف  س نة ، ويف هذا ئيسيةرلا

 حول الىرفية دلى الأرس والبحث الوطين حول التمنية املس تدامة.
 

  لتفصيليةانتائجها ر نشو 2014-2013رة لهيكلية للفتاإلحصائية وث البحت اياطمعل ستغالا��
 

�2014-2013ر ألست انفقاك وستهالول احني وطلث البحا: 
  

هناء مجيع الأشغال املتعلقة بتحصيل ومراقبة واس تغالل معطيات ا 2016متزيت س نة  ر. ألست انفقاك وستهالول اني حوطلث البحمبواصةل واإ

ويستشف من النتاجئ الرئيس ية  .معطياته، قام  املندوبية السامية للتخطيط بتقدمي نتاجئه الرئيس ية والأولية لستغالاعملية وبعد الانهتاء من 

 الأولية لهذا البحث مجموعة من التطورات الإجيابية اليت عرفهتا نفقات ومس توى معيشة الأرس ابملغرب.
 

�2014-2013ظـم لمنـر اغيع اطـلقول اي حـنوطلث البحا    : 

هناء مجيع الأشغال املتعلقة بتحصيل ومراقبة واس تغالل معطيات هذا ا 2016متزيت س نة  ظـم. لمنـر اغيع اطـلقول اي حـنوطلث البحمبواصةل واإ

متام   ط. ث، قام  املندوبية بتقدمي نتاجئه الرئيس ية الأولية يف لقاء معويم مبقر املندوبية السامية للتخطيلبحرات استمال استغالاعملية وبعد اإ
 

اإلعتمادات المنجزة 

في 31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 87,85 266.520.781,64 303.370.000,00 303.370.000,00  نفقات الموظفين

% 91,94 137.081.140,40 149.094.000,00 139.094.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 71,22 30.148.750,09 42.330.399,56 30.885.000,00  نفقات اإلستثمار

% 87,66 433.750.672,13 494.794.399,56 473.349.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 62,53 22.247.947,00 35.579.350,11 27.061.000,00  نفقات اإلستغالل

% 16,87 8.761.073,27 51.936.816,82 18.700.000,00  نفقات اإلستثمار

% 35,43 31.009.020,27 87.516.166,93 45.761.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 19,39 5.412.767,45 27.919.534,79 500.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 77,05 470.172.459,85 610.230.101,28 519.610.000,00 المجموع العام…………………

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان

1/2
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�(2014جع رلمامية )سنة ولعمدارات اإلع ااطقر ستثماول اني حوطلث البحا: 

ىل  2016ومارس  2015أأجنزت املندوبية السامية للتخطيط ما بني نونرب  دارات العمومية اذلي هيدف اإ البحث الوطين حول استامثر قطاع الإ

 ،2016س نة رفة مصادر متويهل وكذا تتبع منوه. وقد انطلق  خالل ، ومع2014حتديد جحم الاستامثر يف قطاع الإدارة العمومة برمس س نة 

 الأشغال املتعلقة ابس تغالل ومعاجلة معطيات هذا البحث.
 

� 2015: /2014البحث الوطين حول املؤسسات غري الهادفة للرحب  

عداد امللف  2016وقد عرف  س نة  2007أأجنزت املندوبية السامية للتخطيط أأول حبث وطين حول املؤسسات غري الهادفة للرحب س نة  اإ

جناز النسخة الثانية منه، حيث مت هتئي الاس امترات وخمتلف الواثئق الرضورية لإجناز هذه ادلر  اسة املهنجي اخلاص هبذا البحث وذكل يف أأفق اإ

، تصنيف الأنشطة، اخل(. كام مت  مراسةل القطاعات احلكومية املعنية للحصول عىل جسالت خاصة هبذه املؤسسات قصد )دليل الباحث

 تكوين قاعدة معاينة شامةل وحمينة تضم مجيع مكوانت هذا القطاع وذكل هبدف حسب عينة متثيلية لفائدة البحث. 
 

�البحث الوطين حول تصور الأرس للتمنية املس تدامة : 

حبثا وطنيا حول تصور الساكن خملتلف الأبعاد املرتبطة بأأهداف التمنية املس تدامة. وقد  2016زت املندوبية السامية للتخطيط خالل س نة أأجن

س نة مفا فوق ومتثل خمتلف الفئات الاجامتعية  18تبلغ أأعامرمه  15.000مه  هذه ادلراسة اليت مت جتميع معطياهتا ابمليدان عينة تضم حوايل 

 اكنة ومجيع اجلهات. للس
 

o�ادلامئة(ية دلعتيااإلحصائية وث البحمواصةل اإجناز ا( : 

  البحوث حول الىرفية��

�تلولمقادى اية لدلقتصاافية ظرلا : 

ن مزة لمنجاة طألنشامنح  ص ستخالدف ابهت لولمقادى اية لدلقتصاافية ظرلول احن بحثيل، فصل كط، يطلسامية للتخابية دولمنز اتنج

ت اعاطقول ألث البحم ايهخالل الفصل املوايل. وة طألنشس اة بنفطتبرلمت اقعاولتذا اكخالل الفصل املعين ابلبحث، و تلولمقاطرف ا

 مية.ولعمل األشغاء والبناع ااطلثاني قث البحم ايهن في حي، اقةطلدن والمعاوايلية ولتحالصناعة ا

�رألسدى افية لظرلا: 

ياها وال  ناإ باإلضافة ، لخاصةالمالية اضعيتها ول، ولعامةاية دلقتصااضعية وبية للرمغلر األسور اتصد صرل  ، اإ لفصليث البحذا اهدف يه

نية وطلت الحسابااقة ن دفع مربال، وفيةظرلل اتحليوتتبع ت ليال أ  بصقت ياطلمعاه ذتسمح هزات. ولتجهيء اقتنار والستثمار واخادلوص ابخص

زاج لمر( مترو)باس كمقياد يعذي لابية رلمغر األسدى الثقة لر اشؤمب لحسال متستعر. كام لقصيدى الماعل  ت قعاولتن ابتحسي، ولفصليةا

 ر.ألسا

   تاعاطلقف افي مختلج إلنتاد اعننة ألثما��

نتاج يف قطاعات الصناعة والطاقة  2016واصل  املندوبية السامية للتخطيط خالل س نة  نتاج والأمثنة عند الإ جناز البحوث امليدانية حول الإ اإ

، وكذا حساب الأرقام الاس تدللية للتجارة اخلارجية )س نة 2010وحساب الأرقام الاس تدللية املتعلقة هبا ابعامتد س نة الأساس واملعادن، 

 (.2012الأساس 

  كلستهالد اعنر ألسعاطور ات��

مثنة عن د الاس هتالك )س نة الأساس عىل مستـوى تتبع الأسعـار، تقوم املندوبية السامية للتخطيط شهراي حبساب ونرش الرمق الاس تدليل للأ

( كام ان معطيات هذا البحث تبني أأن تطور الأسعار عند الاس هتالك يف بالدان خالل الس نوات الأخرية يبق  يف مس توايت مقبوةل. 2006

أأشهر الأوىل  ، جسل الرمق الاس تدليل للأمثان عند الاس هتالك خالل الامثنية2014% مقارنة مع 1,6قدره  2015وهكذا فبعد ارتفاع يف س نة 

. أأما مؤرش التضخم الأسايس، اذلي يس تثين املواد ذات الأمثنة 2015% مقارنة مع نفس الفرتة من س نة 1,5زايدة تقدر ب  2016من س نة 
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ارتفاعا ب  2016، وجسل خالل الامثنية أأشهر الأوىل من س نة 2015% خالل س نة 1,3احملددة واملواد ذات التقلبات العالية، فقد ارتفع ب 

 .2015% مقارنة مع نفس الفرتة من س نة 1,4

  ـللتشغيا��

جناز الأشغال املرتبطة  2016متزيت س نة وقد .)رويلقابلوسط ا 20.000رة )مهنا سأأ  60.000ن عينة مل لتشغيول اني حوطلث البحم ايه ابإ

صالح منىومة البحث الوطين حول التشغيل مشل  مجموعة من التعديالت والتغيريات هتم اجلوانب  املهنجية والتنىميية. وهتدف هذه ابإ

ىل الأخذ بعني الاعتبار املس تجدات والتغيريات العميقة اليت مزيت البنيات ادلميوغرافية والاقتصادية والاجامت عية التعديالت والتغيريات اإ

ىل توفري مؤرشات دقيقة وبدورية منتىمة لقياس مدى حتقيق بالدان لأهداف  ببالدان ومتطلبات التقس مي اجلهوي اجلديد ابلإضافة اىل احلاجة اإ

 اليت الزتم  هبا بالدان.  2030-2015وغاايت أأجندة التمنية املس تدامة 

ىل  60.000ويف هذا الإطار، فقد مت عىل اخلصوص، توس يع عينة البحث لتنتقل من  عداد اس امترة جديدة تأأخذ بعني  90.000اإ أأرسة واإ

ىل اعامتد التصنيفات اجلديدة املتعلقة ابملهن والأنشطة الاقتصادية والشواهد. عىل املس توى الاعتبار خمتلف املتطلبات السالفة اذلكر ابلإ  ضافة اإ

عداد التطبيقات الإعالمية املعمتدة لتجميع معطيات البحث بواسطة تكنولوجيا جت  ميع التقين واللوجيس يت، قام  املندوبية السامية للتخطيط ابإ

ىل اقتناء املعدات املعلوماتية.واس تغالل املعطيات بواسطة احلاسوب اب  لإضافة اإ
 

o�نيةوطلالمحاسبة ا: 

في طرق لتي تت، ايةولجهت الحساباذا اك، ولفصليةمهنا واية ولسن، انيةوطلت الحسابار انشداد وعل اإ شغاط، أأ يطلسامية للتخابية دولمنا واصل 

لسياحة ع ااطلتابع لقب الحساابتهييئ وم ني. كما تقوطلد ايلية لالقتصاولتما درةلقوالنهائي ب الطلامجاميع وإلجمالي اخلي دالاللناتج ، غالبيتها

 ومصفوفة احملاس بة الاجامتعية.
 

o�تتبع الىرفية وادلراسات املاكرو اقتصادية والتوقعات الاقتصادية واملس تقبلية : 

سواء ادلاخلية مهنا أأو اخلارجية، وابلتايل، مدى  املندوبية بدراسات فصلية تتوىخ حتليل وضبط التحولت الىرفية عىل املدى القصري،  ماق

تأأثريها عىل المنو الاقتصادي والتوازانت املاكرو اقتصادية بصفة عامة. وتشلك نتاجئ هذه ادلراسات خالصات لإعداد احلساابت الوطنية 

شلك أأرضية تقنية ملتابعة دقيقة للتحولت ومذكرات فصلية لتحليل الىرفية عىل املدى القصري يمت نرشها ابنتىام خالل فصول الس نة. كام ت 

 اليت ميكن أأن تطرأأ عىل خمتلف مكوانت الاقتصاد الوطين، وابلتايل، حتيني التقديرات املعمتدة يف املزيانية الاقتصادية.
 

o� الاقتصاديةادلراسات: 

شاكلية التحول الهيلكي لالقتصاد الوطين اذلي تبنته املندوبية السامية للتخطيط مت  طار برانمج ادلراسات اخلاص ابإ جناز  2016 خالليف اإ اإ

 :مجموعة من ادلراسات هتم

 ؛مردودية الرأأسامل املادي�-

 ؛2014-2000منو الناجت ادلاخيل الإجاميل للفرد الواحد يف الفرتة �-

 ؛مومية ومديونية اخلزينةاس تدامة املالية الع�-

 ؛اس تدامة التجارة اخلارجية وادلين العام اخلاريج�-

عداد تقرير حول التخطيط كرافعة للتمنية الرتابية�-  ؛اإ

عداد دراسة حول وقع الاستامثرات يف امليدان الفاليح�-  ؛اإ

 .دراسة مقارنة حول الفوارق اجلهوية�-
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o�فيةراغويمودسيولسوالجتماعية ت اسادارلا: 

   من أأجل التمنيةأللفية اداف هأأ ��
 

عداد أأربعة تقارير هجوية لأهداف الألفية طار متابعهتا لتحقيق أأهداف الألفية من أأجل التمنية، قام  املندوبية السامية للتخطيط ابإ من أأجل  يف اإ

درعة. وقد -ماسة-ة سوسبوملان وهج-التمنية )حسب التقس مي اجلهوي السابق( للك من هجة الرشق وهجة ادلار البيضاء الكربى وهجة فاس

مكن  هذه ادلراسات من تسليط الضوء عىل مس توايت تطور خمتلف أأهداف الألفية من أأجل التمنية هبذه اجلهات وتقوية قدرات الفاعلني 

 هذا اجملال. احملليني واخنراطهم، وكذا تسليط الضوء عىل الفوارق اجملالية واقرتاح س ياسات لممركزة من أأجل تعزيز اجملهودات املبذوةل يف
 

   لجتماعيةوارق الفوالهشاشة ر والفقادلراسات حول ا��

دارية اليت مت  يف جمال ادلراسات حول مس توى معيشة الساكن وهبدف تمثني معطيات البحوث السوس يو دميوغرافية املنجزة والإحصائيات الإ

تعميق تشخيص ظروف معيشة الساكن وظواهر الفقر  جتميعها دلى القطاعات الإدارية وغريها من منتجي املعلومة الإحصائية، وبغية

ل س نة والهشاشة والفوارق الاجامتعية والتمنية البرشية ورصد وتتبع حركية اجملمتع املغريب، تضمن برانمج معل املندوبية السامية للتخطيط خال

جناز مجموعة من ادلراسات والأحباث يف جمال التمنية البرشية والرأأسامل البرشي و  2016  مس توى املعيشة والفقر. اإ
 

  فيةراغويمو دسيولست اسادارلا��

جناز عدة دراسات يف اجملال ادلميغرايف تناول  حتليل معطيات الإحصاء العام للساكن 2016خالل س نة قام  املندوبية السامية للتخطيط  ، ابإ

 :التالية. ويتعلق الأمر ابدلراسات 2014والسكىن املنجز س نة 

 ؛التوزيع اجلغرايف للساكن والأرس ابملغرب وخصائصهم ادلميغرافية والاجامتعية والاقتصادية �-

 ؛الساكن ذوي الاحتياجات اخلاصة �-

 ؛الساكن الرحل ابملغرب �-

 الساكن اذلين يعيشون مبفردمه. �-
 

o�ليدولد الصعياة عل  طألنشا: 

عىل الصعيد ادلويل وذكل بتطوير وتقوية عالقات تشاركية مع عدة مؤسسات هجوية  تعمل املندوبية السامية للتخطيط عىل تعزيز ماكنهتا املمتزية

فريق  سهام أأطرها يف جمال تقدمي اخلربة دلول اإ ية وعربية ودولية واملشاركة يف مؤمترات ولقاءات يف ميادين ذات الصةل مبهاهما ومسؤولياهتا وكذا ابإ

 صديقة. 
 

o�رلنشل واصوالتواية رلبشوارد المر ابيدت: 

دارية وكذا حتسني ظروف معل املوظفني. 2016شهدت س نة  جناز عدة مشاريع تتعلق ابلتدبري الإداري والتكوين املس متر وختليق احلياة الإ  ، اإ
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عادة الإدماج املندوبية العامة 9.4-  لإدارة السجون واإ

عادة الإدماج ما من طرف املندوبية العامة 2016 املالية  الس نة خالل املنجزة   النفقات  بلغ   2.724,98 مجموعه لإدارة السجون واإ

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 62,22مليون درمه وهو ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

عادة الإدماج قام   دارة السجون واإ جناز املندوبية العامة لإ ، وميكن تلخيص 2016مجموعة من العمليات واملشاريع برمس مزيانية الس نة املالية ابإ

 هذه املنجزات فامي ييل:

o�حتسني ظروف الإيواء: 

مؤسسات جسنية جديدة بلك من: بويزااكرن، جرس يف؛ واتوريرت وزاكورة والتخيل عن املؤسسات القدمية اليت  4افتتاح ��

دارية، وافتتاح وتضم هذه  .البناية اجلديدة ملركز الإصالح والهتذيب ابلبيضاء اخملصصة للأحداث اكن  يف الأصل معاقل اإ

 رسير؛ 2.632 املؤسسات طاقة استيعابية تقدر ب

وتصل طاقهتا  .، فاس رأأس املاء 2، الرماين2، تيفل  1مؤسسات جسنية: ميدل ، طاطا، العرجات 6اهناء الأشغال ب ��

 رسير؛6.775 الاستيعابية اإىل 

ىل  2، اي  ملول 2، العرجات 2رية بناء ثالث مؤسسات جسنية ويتعلق الأمر بطنجة ترسيع وث��  بطاقة استيعابية تصل اإ

 رسير؛4.017

 رسير؛2.880 بداية أأشغال بناء السجن احمليل براكن والناظور بطاقة استيعابية تقدر ب ��

، اتمس نا، 2بلك من وجدة، أأصيةل، فاس  مبارشة الاجراءات املتعلقة بطلبات العروض اخلاصة ببناء املؤسسات السجنية��

 السامرة والعيون؛

عداد مرشوع حتيني اخلريطة السجنية؛��   اإ

عداد �� عادة الإدماج" برشاكة مع وزارة التعمري واإ تنىمي يوم درايس حول "هندسة السجون بني الأبعاد الأمنية ومتطلبات اإ

 الرتاب الوطين واجمللس الوطين حلقوق الإنسان؛

عداد الرتاب الوطين حتث من خاللها مصاحلها عىل أأخذ السجون وحاجياهتا التقنية والامنية صدور دورية وزا�� رة التعمري واإ

عداد تصاممي الهتيئة وذكل هبدف حتقيق نوع من التجانس بني السجن مع حميطه اجملايل  ؛بعني الاعتبار أأثناء اإ

عداد دليل مرجعي لهندسة السجون جيمع بني املواصفات ��  التقنية ورشوط السالمة وتوفري فضاءات للتأأهيل.الرشوع يف اإ

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 104,72 936.757.999,86 894.557.000,00 894.557.000,00  نفقات الموظفين

% 98,18 785.351.891,16 799.915.400,00 596.670.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 44,24 250.601.727,74 566.472.346,32 159.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 87,25 1.972.711.618,76 2.260.944.746,32 1.650.227.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 10,89 1.217.222,46 11.175.041,62 5.500.000,00  نفقات اإلستغالل

% 6,82 235.174,99 3.448.727,49 0,00  نفقات اإلستثمار

% 9,93 1.452.397,45 14.623.769,11 5.500.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 35,69 750.811.945,58 2.103.677.379,39 120.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 35,69 750.811.945,58 2.103.677.379,39 120.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 62,22 2.724.975.961,79 4.379.245.894,82 1.775.727.000,00 المجموع العام…………………

(��������)
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o�حتسني مس توى الرعاية الصحية: 

ىل ��  77من أأصل  مؤسسة  51مواصةل تغطية  املؤسسات السجنية  ابملصحات الطبية  لالستشفاء حيث وصل عددها اإ

  مؤسسة؛

مؤسسة يف انتىار تعمميها عىل  44مؤسسات جسنية بس يارات الاسعاف ليبلغ مجموع املؤسسات اليت مت  تغطيهتا  6جتهزي ��

 ابيق املؤسسات؛

ممرضا حيث يبلغ عدد العاملني يف جمال الرعاية الصحية  24أأطباء و 06حتسني مس توى التأأطري الطيب من خالل توظيف ��

 ؛)ممرضا 414أأخصائيا نفسانيا،  41طبيب وجراح للأس نان،  155همين ) 610

ماكنية التعاقد مع �� الأطباء وجرايح الأس نان العاملني ابلقطاعني العام واخلاص ويف خمتلف اإصدار مرسوم يقيض ابإ

عالن للعموم ابحلاجيات والتخصصات املطلوبة؛ يف أأفق ،التخصصات  تفعيهل عن طريق اإ

تكثيف التنس يق مع مصاحل وزارة الصحة من أأجل تقدمي الفحوصات الطبية الالزمة للسجناء والاس تفادة من نىام املساعدة ��

 بقا للقانون؛الطبية ط 

لربامج الصحية ذات الأولية )داء السل، داء فقدان املناعة املكتسب ابتنىمي محالت حتسيس ية يف جمالت خمتلفة خاصة ��

 ؛)والهتاب الكبد الفريويس س

تنىمي ندوة وطنية حول الصحة ابلسجون: أأي نىام  أأفضل للرعاية الصحية ابلوسط السجين؟ مت خاللها دراسة خمتلف ��

تدبري الرعاية الصحية للسجناء، وفتح نقاش حول النىام الأمثل لتحقيق النجاعة والفعالية يف هذا اجملال من خالل  اكراهات

ىل وزارة الصحة ابعتبارها القطاع الويص. س ناد الرعاية الصحية  للسجناء اإ بقاء عىل النىام احلايل أأو اإ شاكلية الإ  حبث اإ
 

o�حتسني مس توى التغذية: 

س ناد تدبري تغذية�� من مجموع  % 40جسني أأي ما نسبته  32.000 مؤسسة جسنية تضم 30السجناء للقطاع اخلاص يف  اإ

قبال السجناء عىل الوجبات  الساكنة السجنية مما مكن من حتسني جودة الوجبات وظروف التوزيع وابلتايل الزايدة يف اإ

ىل فتح اجملال لتكوين أأزيد من  ضافة اإ  ؛جسني يف جمال الطبخ 300الغذائية، اإ

جراءات طلبات العروض لتعممي اس ناد تغذية املعتقلني للقطاع اخلاص جبميع السجون  خالل س نة ��  ؛2016مبارشة اإ

ىل  12ع احلصة اليومية للك جسني بعد تفويض تدبري التغذية للقطاع اخلاص من اارتف��  درهام. 21درهام اإ
 

o�عامل احلاكمة اجليدة يف تفعيل برامج التعلمي وحمو الأمية والتك  :وين املهيناإ

دارة الربامج الرتبوية ومت تضمينه عدة جوانب اكلإحصاء املدريس، التتبع والتقيمي...؛�� جرايئ حول اإ عداد وتفعيل دليل اإ  اإ

تنىمي محالت حتسيس ية لفائدة السجناء وتوعيهتم حول أأمهية الاخنراط ابلربامج الرتبوية والسوس يو ثقافية، مع اإرشاك عائالهتم ��

 يف هذه العملية؛

ضافية، الأنشطة الرتفهيية، �� متكني الزنلء املنخرطني يف الربامج الرتبوية من تدابري تشجيعية )الزايرة، املراسةل، التوصل مبؤن اإ

 الإيواء،  الاحتفال ابلناحجني واملتفوقني(؛

ىل تعريف السجنا�� جناز قرص مدمج هيدف اإ ء اذلين ل يس تطيعون عقد اتفاقية رشاكة مع الواكةل الوطنية حملاربة الأمية بشأأن اإ

 القراءة حبقوقهم وواجباهتم؛

نتاج برانمج لفائدة السجناء املتحدثني ابللغة الأمازيغية؛ معالتنس يق ��  املعهد املليك للثقافة الأمازيغية بشأأن املسامهة يف اإ
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ت املطروحة ومت تعزيز عالقات التعاون مع خمتلف الفاعلني حيث مت عقد لقاءات ثنائية للتدارس حول خمتلف الإشاكليا��

صدار دورايت مشرتكة؛  التفاق عىل اإ

دماج �� مؤسسة جسنية يف برانمج حمو الأمية بتنس يق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسالمية، ليصل مجموع املؤسسات  15اإ

ىل  مؤسسة؛ 46 السجنية املعنية هبذا الربانمج اإ

من برامج التكوين  جسينا 7.501و من برامج حمو الأميةجسينا 4.940 ومن برامج التعلمي جسينا *3.861 اس تفادة ما مجموعه��

 .املهين
 

o�املواكبة الاجامتعية وادلمع النفيس للسجناء: 

  ؛موظفا 41بلغ عدد الأخصائيني النفس يني يف املؤسسات السجنية ��

وعمل النفس املريض من الأطر العليا يف ختصصات عمل النفس وعمل النفس الاجامتعي واملساعدة الاجامتعية  27توظيف ��

 ؛الإلكينييك

ماكنية الولوج لروض الأطفال خارج السجن لالس تفادة من الرعاية الالزمة يف �� متكني الأطفال املرافقني لأهماهتم املعتقالت من اإ

طارها الطبيعي  ؛اإ

 الاجامتعيةراسات ابلسجون، هبدف القيام ابدل الاجامتعيةالتنس يق مع جامعة محمد اخلامس ابلرابط لإحداث مركز لدلراسات ��

 والنفس ية حول الساكنة السجنية.
 

o�تطوير برامج خاصة ابلتكوين احلريف وبتشغيل الزنلء: 

حداث فضاءات للتكوين احلريف والفين داخل املؤسسات السجنية��  ؛الرشوع يف اإ

 ؛التنس يق املتواصل مع وزارة الصناعة التقليدية ودار الصانع لتوفري املكونني يف خمتلف احلرف��

بداع، وذكل من أأجل حتفزيمه 2.000متكني السجناء من ماكفأأة عن الأعامل الفنية واحلرفية يف حدود ��  ؛درمه عن لك اإ

طار الرشاكة مع القطاع اخلاص عرب خلق وحداث انتاجية داخل �� الرشوع يف اعداد دراسة لتطوير صيغ تشغيل السجناء يف اإ

من تكوين تطبيقي وكذا من مقابل مادي وفقا ملقتضيات قانون املؤسسات السجنية وبشلك يضمن للسجناء الاس تفادة 

طار احرتام مبادئ الشفافية واملنافسة وعدم اس تغالل السجناء  .الشغل، ولك ذكل يف اإ
 

o�اإرساء نىام معلومايت لتدبري وتفعيل املساطر: 

عداد ادللئل املسطرية وقد قطع هذا ��  ؛املرشوع أأشواطا هممةاإطالق ورش وضع نىام معلومايت مندمج  موازاة مع اإ

مؤسسة جسنية يف انتىار  20ب   VPNعقد رشاكة مع رشكة اتصالت املغرب لربط الإدارة املركزية بش بكة التصالت��

 ؛تعممي الربط عىل ابيق املؤسسات واملديرايت اجلهوية

حداث مصلحة للأمن اختاذ الإجراءات الالزمة لضامن حسن سري خمتلف الأنىمة حسب معايري اجلودة املعمول هبا و �� قد مت اإ

 .املعلومايت متاش يا مع املعايري الوطنية لإدارة ادلفاع الوطين حول أأمن النىام املعلومايت
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 الأمانة العامة للحكومة 10.4-

مليون درمه وهو ما ميثل  85,54ما مجموعه  الأمانة العامة للحكومةمن طرف    2016 املالية  الس نة  خالل  املنجزة  النفقات  بلغ 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 29,92نس بة   املوضوعة رهن اإ

      مجموعة من الصفقات مه :برام ابإ ، 2016خالل الس نة املالية الأمانة العامة للحكومة  قام 

مانة العامة للحكومة، مببلغ بنىافة  املتعلقة ةاملتجدد ةمواصةل اجناز الصفق�- دارية التابعة للأ  645.120,00وصيانة املباين الإ

  درمه؛

دارية، مببلغ املتعلقة املتجددة مواصةل اجناز الصفقة�-   درمه؛ 440.640,00 حبراسة املباين الإ

 درمه؛ 452.038,80مببلغ  رشاء عتاد معلومايت وبرامج معلوماتية�-

 درمه. 435.062,40 مببلغ اقتناء أأدوات املكتب�-

 

 حىت تمتكن هذه الأخرية من الاضطالع ابملهام املنوطة هبا. درمه مجلعية أأعاملها الاجامتعية 700.000كام معدت الوزارة اإىل حتويل ما قدره 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية 

في 31/12/2016

2 1

% 95,72 56.824.686,49 59.366.000,00 59.366.000,00  نفقات الموظفين

% 96,88 15.278.199,49 15.770.000,00 15.770.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 37,86 1.904.311,20 5.030.029,65 840.000,00  نفقات اإلستثمار

% 92,32 74.007.197,18 80.166.029,65 75.976.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 7,97 11.306.495,25 141.831.903,21 13.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% 0,35 221.469,60 63.900.000,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% 5,60 11.527.964,85 205.731.903,21 13.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 29,92 85.535.162,03 285.897.932,86 88.976.000,00 المجموع العام…………………
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 والبييئ الاجامتعيو الاقتصادياجمللس  11.4-

مليون  64,61ما مجموعه  من طرف اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ   2016 املالية  الس نة  خالل  املنجزة  النفقات  بلغ 

شارة هذه الوزارة وذكل كام هو مفصل يف اجلدول التايل: الاعامتدات% مقارنة مع 51,43درمه وهو ما ميثل نس بة   املوضوعة رهن اإ

 ييل:فامي  2016تمتثل حصيةل منجزات اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ برمس س نة 

o� جناز ادلراسات  الإدلء ابلرأأي، اإصدار التقارير واإ

 الإحالت��

حالتني من جملس النواب  بداء الرأأي حول:  توصل اجمللس ابإ  هتم اإ

 ؛يتعلق ابجمللس الاستشاري للأرسة و الطفوةل 78.14مرشوع القانون رمق �-

 .أأشاكل المتيزي لك يتعلق هبيئة املناصفة و ماكحفة 79.14رمق  مرشوع القانون�-

 اذلاتية الإحالت��

حالتاجمللس أأجنز   :ذاتية هتم س بعة اإ

دماج القطاع غري املنىم�-  ؛املقاوةل اذلاتية رافعة للتمنية واإ

 ؛املساواة بني النساء و الرجال : اجلانب الاجامتعي �-

 ؛فعلية حقوق الطفل، مسؤولية امجليع �-

 ؛َوْضُع وديناميّة احلياة امجلعويّة �-

 ؛املسؤولية اجملمتعية للمنىامت: أ لياُت الانتقال حنو تمنية مس تدامة �-

 ؛اقتصادايت الثقافة �-

دماج الس ياسات القطاعية. �-  متطلبات اجلهوية املتقدمة وحتدايت اإ

 الس نوي التقرير ��

 .2016خالل س نة أأنشطة اجمللس ، ابلإضافة اإىل 2015تطور الوضعية الاقتصادية والاجامتعية والبيئية لس نة التقرير  مشل
 

o� 2016 س نة خالل للمجلسخرى الأ نشطة الأ  

 حمارضات وندوات وطنية ودولية��

 :2016خالل س نة  نىم اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2016

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2016

2 1

% 60,25 40.388.862,53 67.031.000,00 67.031.000,00  نفقات الموظفين

% 49,45 22.253.577,80 45.000.000,00 45.000.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 14,44 1.964.257,32 13.598.200,00 12.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 51,43 64.606.697,65 125.629.200,00 124.031.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

(��������)

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2016

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 51,43 64.606.697,65 125.629.200,00 124.031.000,00 المجموع العام…………………
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حت  الرعاية السامية جلالةل املكل محمد السادس حفىه هللا، برشاكة مع الرابطة احملمدية للعلامء، مقة الضامئر مبدينة فاس، �-

 ؛لالحتاد الأورويب ودمع

طار الأنشطة املوازية للكوب ندوتني، �-  مبدينة مراكش: 22يف اإ
* 

� الأوىل متحورت حول "أأدوار اجملالس الاقتصادية والاجامتعية واملؤسسات املامثةل لها يف مواكبة تدخالت الس ياسات

  ؛22وب العمومية يف جمال تنفيذ املساهامت احملددة عىل املس توى الوطين يف ارتباط ابلك

� بيامن انصب  الندوة الثانية اليت نىمها اجمللس يف نفس الإطار، برشاكة مع احتاد اجملالس الاقتصادية والاجامتعية

"دور اجملالس الاقتصادية  واملؤسسات الفرنكوفونية املامثةل لها، واملنىمة ادلولية للفرنكوفونية، حول موضوع:

 .أأجل املسؤولية اجملمتعية للمنىامت والتمنية املس تدامة"والاجامتعية واملؤسسات املامثةل لها من 

 ؛"حول موضوع "ادلميقراطية و العقد الاجامتعي لقاء مع املؤسسة الأملانية كونراد أأدانور�-

ندوة برشاكة مع احتاد اجملالس الاقتصادية والاجامتعية الفرنكوفونية واملؤسسات املامثةل لها، حول موضوع "التكيف مع �-

 "؛املناخية: دور اجملالس الاقتصادية والاجامتعية والبيئية يف مواكبة العمل احلكويم وتعبئة اجملمتع املدينالتغريات 

جناح الانتقال الايكولويج�-  املنتدى ادلويل حول دور اجملالس الاقتصادية والاجامتعية واملؤسسات املامثةل لها يف اإ

 ؛"املنصف

دماج تدابري�-  يف الس ياسات العمومية ابملعرض ادلويل للنرش والكتاب؛ التغريات املناخيةمن أأاثر  التخفيف ندوة حول اإ

س بانيا، �- ندوة مشرتكة بني اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ابملغرب واجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ ابإ

س بانيا: نىرات م  تقاطعة حول التحدايت حول موضوع "التكيف والتخفيف من أ اثر التغريات املناخية يف املغرب واإ

 ."والفرص املتبادةل

 التعاون ادلويل��

قالمي اجلنوبية�- نصات نىمها الكونغرس الأمرييك حول المنوذج التمنوي للأ  ؛املشاركة يف جلسة اإ

طار تطوير العالقات الثنائية والعالقات املتعددة الاطرافاملشاركة يف عدة ندوات �-  :يف اإ

�املغرب وفرنسا: رشااكت جديدة لأفاق جديدة " اليت مت عقدها بليون بفرنسا؛ الندوة حول " التعاون الاقتصادي بني 

�املشاركة يف امجلعية العامة للجمعية ادلولية للمجالس الاقتصادية والاجامتعية واملؤسسات املامثةل لها اليت مت عقدها 

 بنني؛ -بكوتونو

�دارة امجلعية ادلولية للمجالس الاقتصادية و الاجامتعية واملؤسسات املامثةل لها والندوة حول املشاركة يف جملس اإ

س بانيا "املامرسات اجليدة من أأجل تس يري اجملالس الاقتصادية والاجامتعية واملؤسسات املامثةل لها" الذلان مت عقدهام  ؛ابإ

� واملؤسسات املشاركة يف الندوة ادلولية اليت مت تنىميها من طرف امجلعية ادلولية للمجالس الاقتصادية والاجامتعية

 املامثةل لها حول موضوع الهجرة برومانيا؛ 

� دارة امجلعية ادلولية للمجالس الاقتصادية والاجامتعية واملؤسسات املامثةل لها والندوة حول املشاركة يف جملس اإ

س بانياام "املامرسات اجليدة من أأجل تس يري اجملالس الاقتصادية والاجامتعية واملؤسسات املامثةل لها" الذلان مت عقده  .ابإ

 اجناز دليل مساطر اجمللس��

 عداد تقارير وأأراء اجمللس. كام دحدد همام ومسؤوليات مجيع املتدخلني.لإ دحدد دليل مساطر اجمللس مراحل معلية 

 تزويد مقر اجمللس بنىام أألواح مشس ية ذات مصدر نىيف وغري ملوث��

من الكهرابء  kw 10000ذات مصدر نىيف وغري ملوث، ميكنه من توفري ما يقارب  KWc 5تزويد مقر اجمللس بنىام أألواح مشس ية مبودل 

( أأطنان س نواي، وذكل رغبة يف t6س نواي، مما ينتج عنه تقليص اصدارات اجمللس لمكية من الغازات ذات الاحتباس احلراري تقدر بس تة )

 .الإضاءة وترش يدهااس تعامل الطاقات املتجددة الصديقة للبيئة، وكذكل سعيا لتقليص نفقات 
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نسبة 
�اإلنجاز المنجزة النفقات  � النهائية  االعتمادات

�المفتوحة  المفتوحة  االعتمادات
�برسم قانون المالية  �القطاعات الوزارية أو المؤسسات
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