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  مقدمة
 

 ،امرفق 312إلى  3112انتقل عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة خالل سنة 
خاضع  "المإسسة المركزٌة لتدبٌر وتخزٌن العتاد"سمى: وذلك بعد إحداث مرفق جدٌد ٌ

أن عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة لم  وٌالحظإدارة الدفاع الوطنً. هذا،  إلشراؾ
 312 التً سجلت انخفاضا طفٌفا بما مجموعه 3112 ، باستثناء سنة3113ٌتؽٌر منذ سنة 

 . امرفق
 

مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة تتوزع  مجاالت تدخل إلى أن اإلشارةوتجدر 
( مرفقا   11) الصحة مجالحسب الوظابؾ الكبرى للدولة وهً :  وذلك، مجاالت 1على 
والماء والبنٌات  النقل ومجال( مرفقا   22)وتكوٌن األطر  المهنً والتكوٌن التعلٌم ومجال

 ومجال( مرفقا   11) أخرى اقتصادٌة أنشطة ومجال (مرفقا   12) التحتٌة االقتصادٌة األخرى
 اجتماعٌة أنشطة ومجال( مرافق 7) الترفٌهٌة األنشطة ومجال( مرافق 1) العمومٌة السلطات
 . (مرافق 2) البحري والصٌد والؽابات الفالحة مجال ثم ،(مرافق 2) أخرى

 
المتعلق بقانون  130.13القانون التنظٌمً الجدٌد رقم اعتماد  3112خالل سنة تم 

حٌث تقضً المتعلق بإعداد وتنفٌذ قوانٌن المالٌة،  2.15.426مرسوم تطبٌقه رقم المالٌة وكذا 

فً هذا ورشٌد إحداث واستعمال مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة. النصوص بت هذه
بعد ثالث سنوات من دخول مقتضٌات القانون ، أي 3111وابتداء من فاتح ٌناٌر  طاراإل

حداث مرافق الدولة إتتم مراجعة مدى احترام شروط عقلنة سالتنظٌمً الجدٌد حٌز التنفٌذ، 
 . 3112المسٌرة بصورة مستقلة بالنسبة لتلك المحدثة خالل سنة 

 
من جهة أخرى، ٌمكن تقدٌم حصٌلة االنجازات المالٌة لمرافق الدولة المسٌرة بصورة 

 كما ٌلً:  3112مستقلة برسم سنة 
 

 7.223971 فً حدودتوقعات مقارنة ب ملٌون درهم 2.111972 حوالً المداخٌلسجلت  
 ملٌون درهم 3.11291منها  ،%1192وهو ما ٌمثل نسبة إنجاز تقدر ب ملٌون درهم، 

 122923؛ و%2197 فً حدود تحصٌلنسبة أي ما ٌعادل ، برسم المداخٌل الذاتٌة
مرافق الدولة المسٌرة بعض  لفابدةبرسم تحوٌالت المٌزانٌة العامة ملٌون درهم 

بصورة مستقلة )خاصة المرافق التً تعمل فً مجاالت الصحة والتعلٌم والتكوٌن 
ملٌون درهم برسم  2.127922من مجموع التحوٌالت(، و %11المهنً والتً تحتكر 

 ؛ 3112 سنة نهاٌة ةٌزانٌات االستؽالل واالستثمار المسجلفوابض م
 

 فً حدودتوقعات بالمقارنة مع ملٌون درهم  3.122,21حوالً المنجزة  النفقاتبلؽت  
 1.117,11 منها، %27,2أي ما ٌمثل نسبة إنجاز فً حدود ، ملٌون درهم 2.131,12

 ؛%27,12 تقدر ب نسبة إنجازأي ما ٌعادل  االستؽاللنفقات برسم  ملٌون درهم
 فً حدودنسبة إنجاز وهو ما ٌمثل  برسم نفقات االستثمار ملٌون درهم 121,21و

 ؛ 22,7%
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مرافق الدولة تساهم فٌها ، %72,7حوالً تغطٌة المداخٌل الذاتٌة للنفقات بلؽت نسبة  
 االقتصادٌة التحتٌة والبنٌات والماء النقل مجالفً  العاملةة مستقلة وربص ةالمسٌر
 ؛ %3792والمرافق المشتؽلة فً قطاع الصحة بنسبة  ،%3191بنسبة  األخرى

  

سجلت مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مجال الفالحة والؽابات  
والصٌد البحري وكذا تلك العاملة فً مجال االنشطة الترفٌهٌة أفضل األداءات فٌما 

 %31193ٌخص تحصٌل المداخٌل الذاتٌة، وذلك بنسبة تحصٌل بلؽت على التوالً 
بصورة مستقلة العاملة فً مجال الصحة كما حققت مرافق الدولة المسٌرة %. 11292و

ومجال االنشطة الترفٌهٌة نسب إنجاز عالٌة على مستوى النفقات بلؽت على التوالً 
  %.2191و % 2293

 
 ٌن : هذا التقرٌر من جزأ ٌتؤلؾو

 
لمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة  اإلنجازات المالٌةجزء أول ٌخصص لمقارنة  

، مع التركٌز على مساهمة هذه المرافق حسب مجاالت 3112و 3112برسم سنتً 
 تدخلها، خاصة فٌما ٌتعلق بتحصٌل المداخٌل الذاتٌة وكذا وثٌرة تنفٌد النفقات ؛ 

 

سنة  برسملمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة  لإلنجازات الفعلٌةجزء ثانً ٌعرض  
، وكذا برامج العمل المتوقعة 3112ومستوى تقدم تنفٌذ برامج عملها برسم سنة  3112

. وٌبقى الهدؾ من ذلك هو إبراز مدى تحسن 3112برسم مشروع قانون المالٌة لسنة 
مستوى الخدمات المقدمة للمرتفقٌن، من خالل التركٌز على تطور مإشرات قٌاس 

 باإلنتاج أو االنشطة. ترتبطالنتابج التً ؼالبا ما 
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I .3112ولة المسٌرة بصورة مستقلة برسم سنتً حصٌلة تنفٌذ مٌزانٌة مرافق الد           
 :3112و 

 

 تطور عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة، حسب مجاالت تدخلها: تحلٌل. 1.1

  

               . تطور عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة خالل الفترة1.1.1
3111- 3112  : 

 
مرفقا بعد  312 ،3112خالل سنة  مستقلة بصورةبلػ عدد مرافق الدولة المسٌرة 

إحداث "المإسسة المركزٌة لتدبٌر وتخزٌن العتاد" التابعة إلدارة الدفاع الوطنً، طبقا 
  :لسنةهذه امن قانون المالٌة  13لمقتضٌات المادة 

 

 

 2015-2009الفترة  خاللتطور عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة  :1رسم بٌانً 

 

 حسب مجاالت تدخلها: مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلةتوزٌع  2.1.1.
 

 الصحة مجال 
 

بلػ عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة التً تعمل فً القطاع الصحً حوالً 
 من مجموع مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة، و تضم: %22مرفقا، تمثل  11

   

 استشفابٌا ؛ مركزا   77 
 

   طبٌٌن؛ جراحٌٌن ومركزٌن عسكرٌة مستشفٌات 6 
 

 الدم؛ لتحاقن مركزٌن 

160

170

180

190

200

2009201020112012201320142015

190 191 

202 
205 205 

204 205 
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 للصحة؛ الوطنً المعهد 
 

 األشعة؛ من للوقاٌة الوطنً المركز 
 

 .والصٌدلة األدوٌة مدٌرٌة 
 

  التعلٌم والتكوٌن المهنً مجال 
 

بلػ عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مجال التعلٌم والتكوٌن المهنً 
من مجموع مرافق الدولة وتتوزع كما % 37مرفقا ، وهو ما ٌمثل  22وتكوٌن األطر حوالً 

 ٌلً: 
 

 السٌاحً؛ القطاع فً ٌعمل مرفقا   16 
 

   فالحٌة؛ ومعاهد مدارس 8 
 

 جم؛المنا مهن فً للتكوٌن مدرستٌن 
 

 التقلٌدٌة؛ الصناعة مجال فً تعمل مرافق 6 
 

   البحري؛ الصٌد مجال فً تعمل مرافق 6 
 

 البنٌااات اإلدارة، اإلعااالم،) مختلفااة مجاااالت فااً بااالتكوٌن مكلفااا ومعهاادا مرفقااا   17 
 ...(.التحتٌة

 

من مجموع  %31فٌما ٌخص باقً مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة والتً تمثل 
 المرافق الموجودة حالٌا، فإنها تتوزع حسب مجاالت اشتؽالها على الشكل اآلتً: 

 

 مجال األنشطة االقتصادٌة األخرى 
 

من مجموع  %192مرفقا  مسٌرا  بصفة مستقلة، ممثال بذلك  11ٌضم هذا المجال 
 : ، وه3112ًالمرافق الواردة فً قانون المالٌة لسنة 

 
   لالستثمار؛ جهوٌا مركزا 16 

 

 الرباط؛-للكحول المستقلة المصلحة 
 

   والتقٌٌس؛ عتمادباال المكلؾ المرفق 
 

 .بالخوصصة المكلؾ المرفق 
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 األخرى االقتصادٌة التحتٌة والبنٌات والماء النقل مجال 
 

مرفقا ، أي ما  12األخرى حوالً  االقتصادٌة التحتٌة والبنٌات ٌضم مجال النقل والماء
من مجموع المرافق المسٌرة بصفة مستقلة المنصوص علٌها فً قانون المالٌة  %791ٌعادل 

 ، وتتوزع كما ٌلً:3112برسم سنة 
 

 الطرقٌة؛ واألبحاث للدراسات الوطنً المركز 
 

 والمعدات؛ للسوقٌات مرافق 7 
 

 والمعدات؛ السوقٌات مرافق بشبكة المكلؾ المرفق 
 

 الطرقٌة؛ والسالمة الطرقً النقل مدٌرٌة 
 

 المدنً؛ للطٌران العامة المدٌرٌة 
 

 والتصدٌق؛ االختبارات إلجراء الوطنً المركز 
 

 العمومٌة؛ التجهٌزات مدٌرٌة 
 

 التجارٌة؛ المالحة مدٌرٌة 
 

 األوراش؛ تسٌٌر مصلحة 
 

 .الوطنٌة الجوٌة األرصاد مدٌرٌة 
 

 العامة والخدمات العمومٌة السلطات مجال 
 

من مجموع مرافق  %292مرافق مسٌرة بصفة مستقلة، أي  1ٌتضمن هذا المجال 
 وهً: 3112 الواردة فً قانون المالٌة لسنة 312الدولة 

 
   للمملكة؛ العامة الخزٌنة مرفق 

 

 المباشرة؛ ؼٌر والضرابب الجمارك إدارة 
 

   األقنعة؛ لتصنٌع الملكً الدرك وحدة 
 

 الرسمٌة؛ المطبعة مدٌرٌة 
 

 المناهل؛ دار مطبعة 
 



6102مششوع قاوىن انمانيح نسىح   

 

 تقشيش حىل مشافق انذونح انمسيشج تصىسج مستقهح               6

 
 

 بعد؛ عن الفضابً لالستكشاؾ الملكً المركز 
 

 للتوثٌق؛ الوطنً المركز 
 

 ؛النقض بمحكمة القضابً والتوثٌق النشر مركز 
 

 العتاد. وتخزٌن لتدبٌر المركزٌة المإسسة 
 

 الترفٌهٌة األنشطة مجال 
 

من  %292، تمثل حوالً مرافق مسٌرة بصفة مستقلة 7 ٌشمل مجال األنشطة الترفٌهٌة
 :  وهً ،3112مجموع مرافق الدولة المنصوص علٌها فً قانون المالٌة لسنة 

 

 البٌضاء؛ بالدار الخامس محمد الرٌاضً المركب 
 

 بالرباط؛ هللا عبد موالي األمٌر الرٌاضً المركب 
 

 بفاس؛ الرٌاضً المركب 
 

 الرٌاضٌة؛ والقاعات المإسسات مراقبة مصلحة 
 

   ببوزنٌقة؛ والطفولة للشباب رشٌد موالي مركب 
 

  للشباب؛ الثقافٌة السٌاحة مصلحة 
 

 .السالم دار الملكً الؽولؾ 
 

 األخرى االجتماعٌة األنشطة مجال 
 

 ما ٌعادل مستقلة، أي بصورةمرافق مسٌرة  2مجال األنشطة االجتماعٌة األخرى  ٌهم
وٌتعلق  3112من مجموع مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة برسم قانون المالٌة  392%

 األمر بـ :

 
 البرامج؛ وتقٌٌم والمساعدة االستقبال مصلحة 

 

 االجتماعٌة؛ والشإون الحج قسم 
 

 السجون؛ إلدارة اإلنتاج وحدات مصلحة 
 

 والتعاضد؛ االجتماعً الضمان قسم 
 

 .واالجتماعٌة القنصلٌة الشإون مدٌرٌة 
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 الفالحة والصٌد والغابة مجال 

 
 %3مرافق مسٌرة بصفة مستقلة، ال تمثل سوى  2 والؽابةٌضم قطاع الفالحة والصٌد 

 :  ، وٌتعلق األمر ب3112من مجموع مرافق الدولة المنصوص علٌها برسم قانون المالٌة لسنة 
 

 الؽابوٌة؛ المنتوجات تثمٌن مصلحة 
 

 ماسة؛ لسوس الوطنً المنتزه 
 

 السمكٌة؛ الثروات حماٌة قسم 
 

 التلوث.المختبر الوطنً للدراسات ورصد  
 

الذي ٌبٌن توزٌع مرافق الدولة الرسم البٌانً أسفله  ٌتضح من خاللكما و ،هكذا
ن المرافق العاملة فً المجال االجتماعً فإالمسٌرة بصورة مستقلة حسب مجاالت التدخل، 

 مرفقا ٌنشط فً مجال 11منها ، مرفقا 121من مجموع المرافق أي ما ٌعادل  %72تمثل 

 .التكوٌن مجال مرفقا فً 22و الصحة
 

 

 2015: توزٌع مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة حسب مجاالت التدخل، برسم سنة 2رسم بٌانً 

 

              3112حصٌلة تنفٌذ مٌزانٌة مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة برسم سنتً 2.1.  
 3112و

 
عند ملٌون درهم  2.123,17بلػ رصٌد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة حوالً 

 ً. وقد تم تسجٌل هذا الفابض أساسا من طرؾ المرافق التً تعمل فً قطاع3112متم سنة 
 : . وٌعزى ذلك إلى%22922بمعدل  والماء النقل

 

 الفالحة والصٌد والغابة
4 

 السلطات العمومٌة 
9 

 النقل و المواصالت 
16 

 أنشطة اقتصادٌة أخرى
19 

 أنشطة ترفٌهٌة
7 

 الصحة
90 

 أنشطة اجتماعٌة أخرى 
5 

 التعلٌم و التكوٌن المهنً 
55 
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بمبلػ إجمالً ٌناهز أي ، 3112سنة مقارنة مع  %2,1نسبة ب مجموع المداخٌلارتفاع  
تحوٌالت و %1,2الذاتٌة بحوالً  المداخٌلناتج عن ارتفاع ملٌون درهم  2.111,72

 ؛%2,2 العامة للدولة بنحو المٌزانٌة

 

خاصة نفقات المرافق ، ملٌون درهم 3.122,21لتبلػ  %13,2بحوالً  ارتفاع النفقات 
 .الطابع االجتماعً ذات

 

، 3112 : معدل تحصٌل المداخٌل الذاتٌة لمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة خالل سنة2رسم بٌانً 
 حسب مجاالت تدخلها

 

 مداخٌلمن حٌث ال مستقلة بصورة المسٌرة تطور بنٌة مداخٌل مرافق الدولة1.2.1. 
 :التحوٌالتالذاتٌة و

 

 3112خالل سنة مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة  مداخٌلناهز المبلػ اإلجمالً ل
ملٌون  7.223,71 حدودفً توقعات بالمقارنة مع ، وذلك ملٌون درهم 2.111,72 حوالً
 بحٌث: ،%1192وهو ما ٌمثل نسبة إنجاز تقدر ب درهم، 

 

 2.131,1، مقابل توقعات فً حدود ملٌون درهم 3.112,1الذاتٌة  بلؽت المداخٌل 
 مداخٌلو تتشكل هذه ال. %21,7 تقدر ب تحصٌلنسبة وهو ما ٌعادل ؛ ملٌون درهم
الماء قطاع النقل ومداخٌل مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً أساسا من 
التحتٌة االقتصادٌة األخرى وقطاع الصحة، بنسب متقاربة بلؽت على التوالً  والبنٌات

على  ان أدناهالبٌانٌان وٌجسد الرسمهذا  .مجموع المداخٌلمن  %2791و 21,3%
برسم  التدخلحسب مجاالت توزٌعها  وكذا المداخٌل الذاتٌة التوالً، معدالت تحصٌل

 :   3112سنة 
 

 

92,5% 

30,7% 

115,6% 
106,4% 104,8% 

53,2% 

81,4% 

281,2% 

التعلٌم و التكوٌن  الصحة
 المهنً 

أنشطة اجتماعٌة  أنشطة ترفٌهٌة
 أخرى 

أنشطة اقتصادٌة  النقل و الماء  السلطات العمومٌة 
 أخرى

الفالحة و الصٌد 
 والغابة



6102مششوع قاوىن انمانيح نسىح   

 

 تقشيش حىل مشافق انذونح انمسيشج تصىسج مستقهح               9

 
 

المداخٌل 
 الذاتٌة
31,4% 

إعانات 
 المٌزانٌة

13,8% 

الفائض 
 المرحل

54,9% 

2013سنة   

 
 

، حسب 3112: توزٌع المداخٌل الذاتٌة لمرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة خالل سنة 2رسم بٌانً 

 مجاالت تدخلها
 

 مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلةبعض  لفابدة تحوٌالت المٌزانٌة العامةتقدر  
سنة  ملٌون درهم 112,22مقابل  ملٌون درهم 122,23، بحوالً 3112خالل سنة 

 ؛%2,2 قدره بارتفاع طفٌؾ؛ أي 3112
 

والمرحلة إلى  3112 سنة ، المسجلة نهاٌةاالستغالل واالستثمار فوائض مٌزانٌاتتبلػ  
برسم ملٌون درهم  2.221922مقابل  ملٌون درهم 2.127,22لسنة الموالٌة، حوالً ا

مثل ت هذه الفوابض ،%2 قدرهبارتفاع  ، أي3112 مرحلة إلى سنةالو 3113 سنة نهاٌة

 مداخٌلال تلٌها، مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة مداخٌلمن مجموع  2291%
    .%1297بنسبة  االعتمادات المرصدةثم  %2192نسبة الذاتٌة ب

 

 المسٌرة بصورة مستقلةمرافق الدولة  مداخٌلٌبٌن الرسم البٌانً أسفله البنٌة العامة ل
 . 3112و 3112خالل سنتً 

 

 
 3112و 3112: بنٌة مداخٌل مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة خالل سنتً 2رسم بٌانً 

 

 أنشطة ترفٌهٌة
3% 

 الفالحة والصٌد والغابة
2% 

 الصحة
37% 

 السلطات العمومٌة 
11% 

 التعلٌم و التكوٌن المهنً 
4% 

 النقل و الماء 
38% 

 أنشطة اقتصادٌة أخرى
3% 

 أنشطة اجتماعٌة أخرى 
2% 

المداخٌل 
 الذاتٌة
30,5% 

إعانات 
 المٌزانٌة

13,7% 

الفائض 
 المرحل

55,8% 

2014سنة   
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مقابل  %72973حوالً ، 3112خالل سنة بلؽت نسبة تؽطٌة المداخٌل الذاتٌة للنفقات 
. وقد تم تسجٌل هذا التراجع أساسا %1,12، وهو ما ٌمثل تراجعا بنسبة 3112سنة  11912%

 التحتٌة والماء والبنٌات النقل مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مجال لدى
 والتكوٌن التعلٌم السلطات العمومٌة والخدمات العامة، ثم مجال ومجال األخرى، االقتصادٌة

 .%1191و %1397و %22,2على التوالً ب  تقدر انخفاض األطر، بنسب وتكوٌن المهنً

 
 : هاالنفقات حسب طبٌعتها وحسب مجاالت تدخل توزٌع 2.2.1.

 

 3112ٌقدر المبلػ اإلجمالً لنفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة خالل سنة 
، مقابل اعتمادات مفتوحة برسم قانون المالٌة ناهزت ملٌون درهم 3.122921بحوالً 

هذه النفقات  وتتوزع. %2792، أي ما ٌمثل نسبة إنجاز فً حدود درهم ملٌون 2.131912
 : حسب طبٌعتها كما ٌلً

  

 من %27,12 أي ما ٌعادل، ملٌون درهم 1.117,11 حوالًالتسٌٌر نفقات تبلغ  
 ؛ملٌون درهم 2.212,77 نحواالعتمادات المفتوحة والتً تقدر ب مجموع

 

 فً حدودمقابل توقعات  ملٌون درهم 121,21مبلػ فً  نفقات االستثمارتحدد  
 .%22,7نسبة إنجاز تقدر بحوالً ما ٌمثل أي  ،ملٌون درهم 3.712,27

 

مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة برسم نفقات الرسم البٌانً التالً بنٌة وٌوضح 
 .3112سنة 

 

 3112: بنٌة نفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة خالل سنة 2رسم بٌانً 

 
من هذه النفقات تم إنجازها من طرؾ مرافق الدولة  %22إلى أن  اإلشارةتجدر و ،هذا

من طرؾ تلك العاملة فً قطاع  %21العاملة فً قطاع الصحة و مستقلةالمسٌرة بصورة 
نجازات هذه إ حجموذلك فً انسجام مع  األخرى االقتصادٌةالتحتٌة  البنٌاتوالماء والنقل 

 . تحصٌل المداخٌل الذاتٌةالمرافق على مستوى 
 

 

 نفقات التسٌٌر
67% 

 نفقات االستثمار 
33% 
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ٌبٌن الرسم البٌانً التالً توزٌع نفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة حسب 
 : 3112خالل سنة  ،مجاالت تدخلها

 
  3112خالل سنة  مجاالت تدخلها:  توزٌع نفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة، حسب 7رسم بٌانً 

 الصحة
45% 

 أنشطة اجتماعٌة أخرى
 التعلٌم والتكوٌن المهنً  1%

10% 
 األنشطة الترفٌهٌة

2% 

 الفالحة والصٌد والغابة
2% 

 السلطات العمومٌة
6% 

 النقل و الماء 
31% 

 أنشطة اقتصادٌة أخرى
3% 
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II . 2015-2014الدولة المسٌرة بصورة مستقلة خالل الفترة حصٌلة أنشطة مرافق 
 : 2016وبرنامج عملها برسم سنة 

 

 : ةمجال الصح. 1.3

 

  :المستشفٌات ومراكز الدعم التابعة لوزارة الصحة .1.1.3

 

. وهكذا 3112خالل سنة  تقدمها المتعلقة باألنشطة العالجٌة نتاجاإلواصلت مإشرات 
   :تسجٌل ما ٌلًم ت

 

 ؛3113مقارنة مع  %11 نسبةبارتفاع عدد الوافدٌن على المستشفٌات  

 

 ؛3113 مقارنة مع %6,5ارتفاع عدد المرضى المقبولٌن بشكل نهابً بنسبة  

 

 ؛3113 مقارنة مع %21,2 معدلب ارتفاع عدد الفحوصات الخارجٌة المتخصصة 
 

نتٌجة لتفعٌل مجانٌة بعض  ، وذلك3113مقارنة مع  %2,1 نسبةارتفاع عدد الوالدات ب 
، تعلق بالمستشفٌات العمومٌةمال ج عمل وزارة الصحةمتنفٌذ برنا إطارالعالجات فً 
 .3112-3113 خالل الفترة

 
-3113تطور أنشطة هذه المرافق بتفصٌل خالل الفترة  أدناهالجدول  وٌستعرض

3112: 

 

 2014 2013 2012 المؤشرات
سنة التطور مقارنة ب

2012 )%(  
 7,6+ 574 504 4 742 255 4 552 185 4 المستعجالت بمصالح الفحوصاتعدد 
 21,2+ 749 153 2 387 292 2 295 777 1 الخارجٌة المتخصصة الفحوصاتعدد 

 6,5+ 116 874 864 837 502 820 اإلقامة مع االستشفاء
 19,2+ 603 536 978 528 263 450 نهارا  المرضى إٌواء
 3,4- 829 150 3 795 091 3 582 262 3 اإلٌواء  أٌام

 0,9+ %57,31 %54,37 %56,8  اإلٌواء متوسط معدل
 1,2+ 039 170 009 161 951 167 كبرى  جراحٌة تدخالت

 6,1+ 710 371 151 354 303 350 الوالدات
 13,3+ 177 47 609 43 622 41  بعملٌات قٌصرٌة الوالدات

 

ة إنجاز مجموع اتخاذ تحدٌث طرق تدبٌر المستشفٌات، تم إطاروفً  من جهة أخرى،
 تتعلق أساسا ب: العملٌات التًمن 
 

ثالثة مستشفٌات جدٌدة وهً العرابش  إشراك عن طرٌقتوسٌع اإلصالح االستشفائً  
 ؛3112شتنبر  30تطوان وطانطان خالل الفترة الممتدة من فاتح أبرٌل إلى و
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 :من خالل 3112-3113الفترة  برسمصحة مواصلة تنفٌذ برنامج عمل وزارة ال 
 

 ؛%70إلى  %30 بـدواء  2.501حوالً تقلٌص ثمن  
 

 مواكبة إطار فًوذلك  بالمستشفٌات، الصحة قطاع مهنًٌ لفابدة تكوٌنٌة دورات تنظٌم 
ألشخاص بلػ عدد ا وقد. (RAMED)" رامٌد"ال الصحٌة التؽطٌة نظام تعمٌم

 ؛امهنٌ 1.030 المستفٌدٌن من التكوٌن
 

أقال مان تساجٌل ماع  ،المساتهدفة الفباة إجماالً مان %99" الرامٌد"  تؽطٌة نسبة بلوغ 
 ؛مدة تسلٌم البطابقلكمتوسط  اٌوم 15

 
وعمالاة  اإقلٌما 30مارٌض وذلاك علاى مساتوى  2.300ب  2014التكفل خاالل سانة  

 ؛درهم ملٌون 213 بلػبؽالؾ مالً 
 

تنظاٌم النسااخة السادساة لمباااراة الجاودة الخاصااة بالمادٌرٌات الجهوٌااة، وذلاك ماان أجاال  
 على المستوى الجهوي. والتشاورتفعٌل آلٌات التنسٌق 

 
 : كما ٌلً 3112 المبرمجة برسم سنة العملٌاتمستوى تقدم  تلخٌصٌمكن هذا و

 
 ؛دكالة عبدةلجهة  SAMU))مصالح المساعدة الطبٌة المستعجلة لمعدات ال اقتناء 

 

 مجهزة بمصالح متنقلة للمستعجالت واإلنعاش بالعٌون؛ طالق طابرة هلٌكوبترإ 
 

 . "A" صنؾ سٌارة إسعاؾ من 21اقتناء  

 

استمرارٌة األشؽال  إطارفً  2016وٌندرج برنامج عمل المستشفٌات خالل سنة هذا، 
 .2015سنة خالل التً تم الشروع فٌها 

 
 البٌضاء بالدار الدم لتحاقن الجهوي المركز .3.1.2

 

البٌضاء  بالدار الدم لتحاقن الجهوي المركز حققها التً االنجازات أهم تلخٌص ٌمكن
 : ٌلً فٌما 3112 سنة خالل
 

بكل من خرٌبكة  الدم بنوك طرؾ من كٌسا 2.232منها  دم كٌس 72.122 تجمٌع 
 ؛سطات التابعة للمركزوالمحمدٌة و

 

على  تتوزع ،الدم وبنوك الخاصة مصحاتوال لمستشفٌاتل دم منتج 123.272 تسلٌم 
 : النحو التالً
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المراكز االستشفائٌة 

 الجامعٌة
 المصحات

الصندوق الوطنً 

 للضمان االجتماعً

المركز الجهوي 

 لتحاقن الدم

مستشفٌات 

 المناطق
 المجموع

عدد منتجات الدم 
 374 132 269 5 816 5 648 3 316 59 325 58 الموزعة (PSL)العطوبة 

 %111 %2 %2 %2 %22 %22 النسبة المئوٌة

 

من بٌن   امرٌض 11نجاز فحوصات بمختبر البٌولوجٌا البردٌة مكنت من أخذ عٌنات ل إ 
 مرٌضا خالل نفس الفترة. 21تطعٌم حوالً  مرٌض، كما تم 107

 

 همت الصحً القطاع موظفً لفابدة تدرٌبٌة دورات تنظٌم على عملال قد تم كذلكو
 :بالخصوص

 
 األشخاص ػذد انمستفيذيه طثيؼح

 10 المقٌمون األطباء 

 02  الدم لتحاقن الجهوي المركز أطباء 

 31  الصحً المٌدان فً األطر تأهٌل معهد 

 03 الدار البٌضاء الدم لتحاقن الجهوي المركز  أطباء 

 04  البٌضاء الدار الدم لتحاقن الجهوي المركز ممرضو 

 

البٌضاء، دورة للتكوٌن  بالدار الدم لتحاقن الجهوي المركز نظمفً نفس الصدد، 
 12الدم(" لفابدة  ومبحث لتحاقن الوطنً المستمر حول موضوع "فرز البالزما )المركز

 12الدم لفابدة  خضاب أو كذا ندوة حول األمراض المرتبطة بالهٌموجلوبٌنو ،مشاركٌن
 مشاركٌن.
 

تحقٌق باألساس  2015برنامج عمل هذا المرفق برسم سنة  ٌروممن جهة أخرى، 

 : األهداؾ التالٌة
  

 211 ما بٌن ا وجودة، أيَكم    العطوبة الدم نتجاتم منطلب  121ل ٌومٌا  االستجابة 
 منتج دم فً الٌوم؛ 211إلى 

 

فاقٌات مع التدبٌر الجٌد لطلبات وعروض منتجات الدم وذلك من خالل وضع ات 
 ؛الرعاٌة الطبٌةمإسسات 

 

 التكوٌن المستمر.دورات تعزٌز الموارد البشرٌة وتنظٌم  

 

 األشعة من للوقاٌة الوطنً المركز .3.1.2
 

تفعٌل االستراتٌجٌة الوطنٌة للحماٌة من اإلشعاع، عمل المركز الوطنً للوقاٌة  إطارفً 
 : التالٌة العملٌات، على إنجاز 2015و 2014 سنتً خاللمن األشعة 
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 العملٌات 5102نجازات إ 5102اإلنجازات إلى غاٌة ماي 

 تسلٌم الرخص المتعلقة بمصادر اإلشعاعات رخصة 422 رخصة 582

 مإسسة 20تمت مراقبة 
 8102ماي  82إلى ؼاٌة 

عملٌة  021
 مراقبة

 التعلٌم ومختبرات والصناعٌة الطبٌة التجهٌزات مراقبة
 األشعة من الوقاٌة لنظم مطابقتها أجل من والبحث

 مقٌاس جرع  02.041تم تشخٌص 
 8102ماي  80إلى ؼاٌة 

04.021  
 عملٌة

 التً التجهٌزات فً العاملٌن لدى اإلشعاع نسبة مراقبة
 (Rayonnements ionisants) باألشعة تعمل

 الحدودٌة النقط عبر األشعة مراقبة عملٌة 28 8102ماي  80إلى ؼاٌة تدخالت  2 نجازإتم 

 مراقبة البٌبة والمواد الؽذابٌة عملٌة 441 8102ماي  80إلى ؼاٌة  تحلٌال 042تم إنجاز 

 عملٌة 062 عملٌة معاٌرة 51
مراقبة معاٌٌر وقٌاسات أجهزة األشعة وفق المواصفات 

 المتعارؾ علٌها دولٌا

 التدخل فً الحاالت االستعجالٌة تدخالت 01 

األشعة فً  من للوقاٌة الوطنً مشاركة أطر المركز
ورشات وتدارٌب تكوٌنٌة، منظمة من طرؾ 

الذرٌة واإلدارة األمرٌكٌة  الوكالة الدولٌة للطاقة
للسالمة النووٌة، تهم مواضٌع مختلفة حول األمن 

 والسالمة اإلشعاعٌة.

 التكوٌن فً الوقاٌة من األشعةدورات  اشخص 81

 

 

مواصلة برنامج عمله لتفعٌل االستراتٌجٌة الوطنٌة للحماٌة من  إطارهذا، وفً 
 :3112خالل سنة  األشعة من للوقاٌة الوطنًاإلشعاع، ٌعتزم المركز 

 

 اإلشعاعات؛ بمصادر متعلقة رخصة 1.221 منح 
 

 ؛األشعة من الوقاٌة لنظم التجهٌزات مطابقةعملٌة لمراقبة  221إنجاز  
 

 ؛اإلشعاع قٌاس جرع مراقبة عملٌة 22.111إنجاز 
 

 ؛ الحدودٌة النقط عبر مراقبة 21 إنجاز 
 

 الؽذابٌة؛ والمواد البٌبة لمراقبة عملٌة تحلٌل 1.121 إنجاز 
 

 شعاعات؛اإل وقٌاس لتعٌٌر عملٌة 111 إنجاز 
 

 فً الحاالت االستعجالٌة؛ تدخال 31إنجاز  
 

 فً مجال الوقاٌة من األشعة. اشخص 121 تكوٌن 

 
 الصحً الوطنً المعهد 4.1.2.

 

باألساس  ٌروم ،3112و 3112أن برنامج عمل هذا المعهد، برسم سنتً  ٌجدر التذكٌر
 : تحقٌق األهداؾ التالٌة

 

 مكافحة األمراض؛  إطاررامج ذات األولوٌة فً تعزٌز الدعم العلمً والتقنً للب 
 

 تطوٌر قدرة مختبرات الصحة العمومٌة فً سٌاق الجهوٌة الموسعة؛ 
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لمساعدة فً وكذا اتقٌٌم وإعادة هٌكلة البحوث وتوجٌهها نحو أولوٌات الصحة العمومٌة  
 صنع القرار؛

 

 ضمان تكوٌن أساسً لألطر الصحٌة. 
 

 

وكذا  3112و 3112المنجزة خالل سنتً  العملٌاتوٌلخص الجدول التالً، أهم 
 : 3112التوقعات برسم سنة 

 

 المقترحة العملٌات
 3112مؤشرات سنة 

 )الحصٌلة(
 3112مؤشرات سنة 

 ماي( 31)اإلنجازات إلى غاٌة 
 3112مؤشرات سنة 

 )التوقعات(

الحفاظ على أنشطة مختبرات علم 
الطفٌلٌات، وعلم الفطرٌات وعلم الجراثٌم 

 الطبٌة وعلم المناعة وعلم الوراثة
 تحلٌلة 12.111 تحلٌلة 1.272 تحلٌلة 13.212

 تحلٌلة 1.111 تحلٌلة 1.322 تحلٌلة 1.731 الدقٌقإعادة فتح مختبر علم التشرٌح 

المحافظة على االتفاقٌات القابمة فً مجال 
تحلٌالت األؼذٌة والمٌاه والتحالٌل 

 الكٌمٌابٌة وتحدٌد السموم
 - تحلٌلة 2.177 تحلٌلة 12.221

 اتفاقٌات 12 - اتفاقٌات 12 توقٌع اتفاقٌات جدٌدة

 إدخال نظام العمل بالجودة
 إعداد دلٌل االختزاع الطبً

 إجراء عملٌة التدقٌق
 إعداد دلٌل االختزاع البٌبً

إنجاز عملٌة التدقٌق 
 لمختبرٌن

تحدٌد مجاالت البحث، مع مراعاة 
األولوٌات الوطنٌة فً مجال الصحة 

 العمومٌة

 تهممشارٌع:  12إنجاز 
اقة الوراثٌة مجال اإلع

لألطفال واستبصال شلل 
ء على القضااألطفال و

الحصبة والحصبة األلمانٌة، 
وكذا مشروع الشبكة 
االفرٌقٌة المستدامة 
 H3للمعلوماتٌة الحٌوٌة 

Africa 

نفس المشارٌع نجاز إمواصلة  
 2014التً تم الشروع فٌها سنة 

إنجاز مشروعٌن جدٌدٌن 
 للبحث 

تؤهٌل الطاقم التقنً وتحسٌن أداء مختبرات 
 المختلفةالمعهد لدعم البرامج الصحٌة 

تحلٌلة،  21.117إنجاز 
جدٌدة،  تقنٌات 12 وإدخال

 مختبرات 11كذا تؤسٌس و
 تحلٌلة 32.211إنجاز 

تحلٌلة  23.111إنجاز 
 جدٌدة، تقنٌات 12 وإدخال

 مختبرات  12 تؤسٌس كذا و

تعزٌز دور شبكات المختبرات اإلقلٌمٌة 
 لمراقبة األمراض الوبابٌة

 112اإلشراؾ على 
 112، أي إنجاز امختبر

 امختبر 71مهمة وتجهٌز 
 اإقلٌمٌ

، امختبر 23اإلشراؾ على 
 اإقلٌمٌ امختبر 23وتجهٌز 

 مختبر 121اإلشراؾ على 

نشر وتعمٌم البرنامج الوطنً للتقٌٌم 
 الخارجً للجودة لفابدة المختبرات اإلقلٌمٌة

عٌنة فً الكٌمٌاء  32إرسال 
الحٌوٌة وأمراض الدم إلى 

مستشفٌات بال امختبر 11
عٌنات فً  1إرسال و

والمٌكروبات  تالبكتٌرٌا
والصحة الؽذابٌة 

والفٌروسات والطفٌلٌات إلى 
وكذا  اإقلٌمٌ امختبر 321

شفرة  2.272إعادة قراءة 
الشبكة  طرؾ مرسلة من

الوطنٌة للمختبرات 
لتشخٌص السل وداء 
  اللٌشمانٌات والمالرٌا

شفرة  3.131إعادة قراءة 
الشبكة طرؾ مرسلة  من 

الوطنٌة للمختبرات لتشخٌص 
السل وداء اللٌشمانٌات 

 والمالرٌا 

من   % 111مشاركة 
المختبرات فً البرنامج 

الوطنً لتقٌٌم الجودة خالل 
 3112سنة 
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المساهمة فً وضع برنامج إدارة الجودة 
 لفابدة المختبرات العمومٌة 

إعداد برنامج عمل لمواكبة 
األوببة مختبرات لعلم  12

والصحة البٌبٌة بكل من 
سطات وأكادٌر والقنٌطرة 

 ووجدة

نفس المشارٌع التً تم العمل فً 
  3112الشروع فٌها سنة 

مختبرات  12مواكبة 
لعلم األوببة والصحة 

 البٌبٌة

دورات تكوٌنٌة لفابدة مهنًٌ الصحة  تنظٌم
 العامة

تنظٌم ثالث دورات التكوٌن 
 امستفٌد 71لفابدة 

- - 

 دورات تكوٌنٌة لفابدة طلبة معهد تنظٌم
 الصحً المٌدان فً األطر تؤهٌل

 اطالب 21 طالب 11 اطالب 21

إنجاز دورات تكوٌنٌة لفابدة طلبة التعلٌم 
 العالً

 اطالب 21 اطالب 27 اطالب 22

 
 والصٌدلة األدوٌة مدٌرٌة5.1.2. 

 

 3112 سنة برسم والصٌدلةمدٌرٌة األدوٌة  التدابٌر المتخذة من طرؾ تقدٌم ٌمكن
 :التالً الجدول من خالل بها المرتبطة األنشطة ومإشرات

 

 اإلنجازات التدابٌر المتخذة الهدف

صٌاغة مشروع السٌاسة  النتهاء منا 
 ٌة الوطنٌةئالدوا

 فً طور الطباعة وثٌقةال السٌاسة الدوابٌة الوطنٌة  وثٌقة طباعة

قرارات تحدٌد أسعار األدوٌة وفق  خراجإ
 سعرالالمرسوم الجدٌد المتعلق بتحدٌد 

 ألدوٌةالبٌع  العمومً

لتحدٌد  (Benchmarkمقارنة )نجاز إ -
 ؛األدوٌة سعر

 ؛التشاور مع الشركاء -
 ؛قرارات تحدٌد أسعار األدوٌة إعداد -
 .الرسمٌة الجرٌدة فً القرارات نشر -

( لجمٌع Benchmarkنجاز المقارنة )إ -
 ؛األدوٌة األصلٌة

  ؛الشركاء مع عقد اجتماع  -
 .الرسمٌة الجرٌدة نشر القرارات فً -

 تطور سوق األدوٌة لتتبعإنشاء مرصد  
 السعرو االستهالك :فٌما ٌتعلق ب

 الخ؛ والمبٌعات، طبٌةالصفة الوو

خبرة منظمة الصحة العالمٌة لتحدٌد  طلب -
 ؛مهام وتنظٌم المرصد

 ؛تعٌٌن الموظفٌن -
 ؛موقع المرصد على شبكة األنترنت حداثإ -
بٌانات  لتدبٌرتطوٌر نظام معلوماتً  -

 المرصد.

 ؛فً الموضوع تقرٌر عداد إو خبرة النجاز إ -
 ؛ن من الصٌادلةٌتعٌٌن اثن -
 ؛موقع المرصد على االنترنت حداثإ -
 .النظام  المعلوماتً فً طور اإلنجازما زال  -

بعرض اإلذن مشروع مرسوم  تطوٌر 
 دواء فً السوق ال

 ؛صٌاؼة مشروع المرسوم -
رسال المشروع إلى األمانة العامة إ -

 .للحكومة

رساله إلى األمانة العامة إمشروع والنجاز إ -
 .للحكومة

نظام األرشفة لمدٌرٌة األدوٌة  حداثإ 
 والصٌدلة

االستعانة بمصادر خارجٌة لتدبٌر  -
 ؛األرشٌؾ

 ؛تنظٌم محالت األرشٌؾ -
 .إدارة األرشٌؾ مساطر إعداد -

 .نجاز كل التدابٌر المبرمجةإ تم -

 

 3112المبرمجة برسم سنة  العملٌاتمستوى تقدم تنفٌذ  تقدٌممن ناحٌة أخرى، ٌمكن 
 ما ٌلً: ك
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 نسبة اإلنجاز فً طور اإلنجازالتً التدابٌر المتخذة أو  الهدف

 تنفٌذ السٌاسة الدوائٌة الوطنٌة
 ؛الدوابٌة الوطنٌةالطبع النهابً لوثٌقة السٌاسة  -
 ؛لجنة متابعة تنفٌذ السٌاسة الدوابٌة حول مهامدورٌة  صٌاؼة -
 .مشروع خطة العمل لتنفٌذ السٌاسة الدوابٌة إعداد -

90% 

25% 

25% 

-14-2نشر القرارات التنفٌذٌة للمرسوم رقم 

شتنبر  18) 1435ذو القعدة  22من  607

المتعلق  84-12( بتطبٌق القانون 2014

 الطبٌة بالمستلزمات

 ؛لنشرقصد الها إلى األمانة العامة للحكومة رساإقرارات و  3نهاء إ -

إلى األمانة  ارسالهمإ بللقرارٌن ق  ٌجرى وضع اللمسات األخٌرة -
 .العامة للحكومة

90% 

50% 

دواء فً ال مقتضٌات مرسوم اإلذن بعرض تفعٌل

 بالجرٌدة الرسمٌةصدوره  بمجردالسوق 

بالجرٌدة الرسمٌة من قبل األمانة العامة النشر  مرسوم فً طورال

 .للحكومة
90% 

مراجعة المرسوم المتعلق بالخدمات التً تقدمها 

 مدٌرٌة األدوٌة والصٌدلة

مشروع المرسوم الجدٌد  صٌاؼةمع المصالح المعنٌة ل عقد اجتماع -
وٌة والصٌدلة والقرار المتعلق بالخدمات التً تقدمها مدٌرٌة األد

 ؛به المتعلقالتنفٌذي 

 ؛أصحاب المصلحة التشاور مع -
التحقق من نصوص المشارٌع وإحالتها على األمانة العامة  -

 .للحكومة

100% 

 

25% 

50% 

 تطوٌر نظام معلوماتً متكامل للمدٌرٌة
 تطوٌر تطبٌقات لتتبع وتدبٌر سجالت األدوٌة والمنتجات الصحٌة -
 .المصالح والوحدات طرؾمن  التطبٌقات استعمال -

70% 

30% 
 
 
 
 

  ٌتم: أن المتوقع فمن ،3112 سنة برسم المدٌرٌةهذه  عمل برنامج ٌخص فٌما
 

 للمرسوم التنفٌذٌة للقرارات مالءمة لجعلها الطبٌة المستلزمات تسجٌل مساطر تحٌٌن 
 رقم القانون بتطبٌق( 2014 سبتمبر 18) 1435 القعدة ذو 22 من 607-14-2 رقم
 الطبٌة؛ بالمستلزمات المتعلق 84-12

 

 متعلق بالمواد الؽذابٌة الموجهة لؽذاء معٌن وكذا المكمالت قانون مشروع وضع 
  الؽذابٌة؛

 

 الذاتٌة؛ والنظافة التجمٌل بمستحضرات متعلق قانون مشروع وضع 
 

 :من خالل الصحٌة والمنتجات األدوٌة تسجٌل مسار تحسٌن 
 

 الساوق فاً دواء بعارض اإلذن لطلباات والتقنٌاة اإلدارٌاة الملفاات تجمٌع عملٌة إٌداع 
 ؛(الوحٌد الشباك)
 

 دالبالوذلك مان خاالل اساتعمال ) عالم وتوجٌه الزبناءإل موجه معلوماتً نظام وضع 
 ....( والتوعٌة التدرٌب أٌام وتنظٌم والملصقات، الكتٌباتو التسجٌل

 

ثالث  مع وضع اإلنترنت شبكة على والصٌدلة األدوٌة لمدٌرٌةخاصة  صفحة تصمٌم 
 :تعنى بـ  للزبناءفضاءات مخصصة 

 

 والصحٌة؛ الدوابٌة المنتجات بخصوص العام الجمهور إعالم 
 

 الصحة؛ مهنًٌ إعالم 
 

 الصناعٌة. الصٌدالنٌة والمإسسات للشركات بالنسبة المواعٌد حجز 
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 العسكرٌة الجراحٌةو الطبٌة والمراكز المستشفٌات 6.1.2.
 

ن مستشفٌات عسكرٌة والمركزٌ برنامج عمل ستة إطار فً العملٌات المنجزة تهم
 على الخصوص: ،3112و 3112برسم سنتً  ،العسكرٌٌن الجراحٌٌنالطبٌٌن 
 

 تحدٌث البنٌة التحتٌة للمستشفٌات من خالل صٌانة المبانً وإنجاز أشؽال التهٌبة؛ 
 

 عبر تحسٌن ظروؾ االستقبال والسهر على راحة المرضى؛تجهٌز ؼرؾ االستشفاء  
 

 تحسٌن المنشآت التقنٌة للمستشفٌات العسكرٌة؛ إطارفً اقتناء المعدات التقنٌة والطبٌة  
 

 شراء العتاد المعلوماتً والتقنً؛ 
 

 نجاز العملٌات المتعلقة بصٌانة وإصالح المعدات وكذا صٌانة المنشآت التقنٌة؛إ 
 

 تحسٌنً تلبٌة الطلب المتزاٌد للمرضى وبالتالالتزود بالمنتجات الصٌدلٌة قصد  
 . الصٌدلٌة الخدمات

 

، مواصلة 3112المستشفٌات والمراكز برسم سنة هذه هذا، وٌتوقع برنامج عمل 
 :العملٌات التالٌة

 

 جدٌدة؛ معدات وتقنٌات اقتناء المنشآت التقنٌة من خالل تحدٌث/أو تطوٌر و 
 

االستهالك، وفقا دوٌة المستعجلة والتزود الدابم بمواد باألالمتواصل  التزودالحفاظ على  
 الحتٌاجات الخدمات الطبٌة االستشفابٌة؛

 

 تفعٌل أجل من المستشفٌات مصالحمختلؾ  مستوى على المعلوماتٌات بنظام العمل 
 ؛المرضى ومراقبة بتسجٌل المتعلقة اإلجراءات تسرٌع وضمان

 

 مواكبة الخدمات الطبٌة.الدعم اإلداري واللوجستٌكً ل 

 
 األطر: وتكوٌن المهنً والتكوٌن التعلٌم مجال .3.3

 

 السٌاحً المجال فً العاملة المرافق .1.3.3
 

 مجالً فً المهنً مراكز للتؤهٌل 2معهدا و 13البالػ عددها وهذه المرافق،  حققت
  :3112برسم سنة ، االنجازات التالٌة والسٌاحة الفندقة

 

 ؛الكفاءات مقاربة وفق التمٌز مع مراجعة البرامج المعتمدةإحداث مدارس  
 

المعهد العالً الدولً  تموقع إعادةبما فٌها  الدولً تحدٌد ووضع محاور إلعادة التموقع 
 للسٌاحة بطنجة؛

 

 التدبٌر السٌاحً.مجال متخصصة فً الإحداث المدرسة العلٌا للتمٌز  
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 التالٌة: بإنجاز العملٌات، 3112وقد تمٌزت سنة هذا 
 

من خالل إحداث مدارس التمٌز،  العالً، خاصةالتكوٌن تحسٌن نظام التكوٌن المهنً و 
 أٌضا عبر:و
 

الموارد البشرٌة عقد  إطارلتكوٌن بالنسبة للمستفٌدٌن فً إعداد البطاقة التوقعٌة ل 
 ؛3112-3131

 

 تنظٌم دورات التكوٌن المستمر بالنسبة لموظفً مإسسات التكوٌن الفندقً والسٌاحً؛ 
 

 12 واعتمادداخل المقاوالت  لتكوٌنمركز لحداث إتطوٌر التكوٌن بالتدرج من خالل  
 تدبٌر وتتبع وتقٌٌم التكوٌن بالتدرج؛لوكذا وضع نظام  ،برامج جدٌدة للتكوٌن

 

 3112-3112حداث الباكالورٌا المهنٌة برسم السنة الدراسة إلجعٌة إعداد الوثابق المر 
 بكل من مراكش وفاس؛ 

 

لتكوٌن المهنً مخطط للتواصل ٌهم اً، خاصة عبر إعداد تحسٌن جاذبٌة القطاع السٌاح 
 الفندقة والسٌاحة وكذا تنظٌم أٌام إعالمٌة وتحسٌسٌة لفابدة الشباب وآبابهم؛مجال فً 

 

تطوٌر تدبٌر المسارات عبر إحداث مراكز مخصصة لذلك وتوجٌه الشباب نحو  
التكوٌنات فً الفندقة والسٌاحة وكذا تحسٌن وسابل المساعدة على إدماج الخرٌجٌن 

 . والكفاءات التشؽٌل إلنعاش الوطنٌة الوكالةشراكة مع ب
 

 التالٌة: العملٌات، إنجاز 3112هذا، وٌقترح برنامج العمل برسم سنة 
 

، "Meetings, Incentives , Conférences, Events " (MICE) تطوٌر ثالثة برامج للتكوٌن: 
للمنتوجات السٌاحٌة والتنمٌة المستدامة  e-commercialisationالتجارة االلكترونٌة 

 ؛الثقافً الموروث ىوالحفاظ عل
 

برامج فً  راجمراجعة برامج التكوٌن وفق مقاربة الكفاءات )مستوى تقنً( وذلك إلد 
 الحلوٌات"؛ –المخبزة  ،مهن "اإلٌواء

 

 موظؾ إداري وتربوي؛ 121التكوٌن المستمر لفابدة  
 

 خرٌج؛  21تنظٌم دورة تكوٌنٌة فً رٌادة األعمال لفابدة  
 

 عالمة التمٌز؛ تحسٌن جودة التكوٌن المهنً من خالل تقٌٌم التكوٌن بالتدرج ونشر 
 

ورززات وطنجة والسعٌدٌة بكل من مراكز جدٌدة لتدبٌر المسارات ) 12إحداث  
 بمهام المواكبة والتوجٌه وإدماج الخرٌجٌن. للقٌاموالجدٌدة(، 
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 التقلٌدٌة الصناعة مجال فً العاملة المرافق .3.3.3
 

 هانجازاتإ حصٌلة تلخٌص ٌمكنو .التقلٌدٌة للفنون معاهد 2 من المرافقتتكون هذه 
 : ٌلً كما 3112 سنة برسم

 

 االوجاص وسثح االوجاصاخ انتتثغ مؤششاخ انمؼاهذ انمتخزج انتذاتيش

 األساسي انتكىيه

 نهشثاب

 التقلٌدٌة فنون الصناعة معهد

 بمراكش

 المسجلٌن عدد

 طرٌق عن متدربا 010 تكوٌن

 النظامً. التكوٌن
011% 

 فنون فً المهنً التؤهٌل مركز

 بورززاتالتقلٌدٌة  الصناعة

 متدربا 556 منهم شابا 222 تكوٌن

 014و المهنً التكوٌن طرٌق عن

 .النظامً التكوٌن طرٌق عن متدربا

82% 

 فنون فً المهنً التؤهٌل مركز

 بإنزكانالتقلٌدٌة  الصناعة

 متدربا 526 منهم شابا 546 تكوٌن

 21و النظامً التكوٌن طرٌق عن

 .المهنً التكوٌن طرٌق عن متدربا

011% 

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد

 بمكناس

 متدربا 042 منهم شابا 510 تكوٌن

 58و النظامً التكوٌن طرٌق عن

 .المهنً التكوٌن طرٌق عن متدربا

28% 

 فنون فً المهنً التؤهٌل مركز

  -بالرباط التقلٌدٌة  الصناعة

 التكوٌن طرٌق عن متدربا 45 تكوٌن

 النظامً
37% 

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد

 بفاس

 عن متدربا 24 منهم شابا 84 تكوٌن

 متدربا 25و المهنً التكوٌن طرٌق

 .النظامً التكوٌن طرٌق عن

20% 

 انثشامج إػذاد

مقاستح  وفق

 انكفاءاخ

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد

 بمراكش

 البرامج عدد

 المعدة

 %21 .برامج 2إعداد 

 فنون فً المهنً التؤهٌل مركز

 بورززاتالتقلٌدٌة  الصناعة
 %21 .برنامجٌنإعداد 

 فنون فً المهنً التؤهٌل مركز

 بإنزكانالتقلٌدٌة  الصناعة
 %21 .برامج 4 إعداد

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد

 بمكناس
 %21 .برامج 6 إعداد

 فنون فً المهنً التؤهٌل مركز

  -بالرباط التقلٌدٌة  الصناعة
 %21 .برامج 2 إعداد

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد

 بفاس
 %21 .برامج 2 إعداد

 اتفاقياخ تىقيغ

 مغ انششاكح

 انمهىييه

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد

 بمراكش

 االتفاقٌات عدد

 الموقعة

 %011 .اتفاقٌات 2 توقٌع

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد

 بفاس
 %011 .اتفاقٌات 2 توقٌع

 فنون فً المهنً التؤهٌل مركز

 بإنزكانالتقلٌدٌة  الصناعة
 %011 .واحدة اتفاقٌة توقٌع

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد

 بمكناس
 %011 .اتفاقٌات 2 توقٌع

 دوساخ تىظيم

 انمستمش انتكىيه

 نفائذج انصىاع

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد

 بمراكش

 المستفٌدٌن عدد

 100% ا.صانع 062 تكوٌن

 فنون فً المهنً التؤهٌل مركز

 بورززاتالتقلٌدٌة  الصناعة
 100% .صانع 042 تكوٌن

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد

 بفاس
 100% ا.صانع 241 تكوٌن
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 سنة برسم التقلٌدٌة الفنون معاهد ملع برنامج تقدم مستوى تقدٌم أخرى، ٌمكنمن جهة 
 :النحو التالً على 3112

 

فً  نجازإنسبة وهو ما ٌعادل  اشاب 1.321تسجٌل حوالً  للشباب: األساسً التكوٌن 
 (؛اشاب 1.211 تهم)مقارنة بتوقعات  %89 حدود

 

مواصلة تصمٌم البرامج وفق مقاربة الكفاءات على مستوى  تحسٌن جودة التكوٌن: 
 ؛التقلٌدٌة لفنونا معاهدجمٌع 

 

فً تقنٌات اإلنتاج والتسوٌق على  اصانع 1.111تكوٌن تنظٌم دورات تكوٌنٌة للصناع:  
 مستوى معاهد الفنون التقلٌدٌة لكل من مراكش وإنزكان ومكناس وفاس؛

 

 « Aqua Power »اتفاقٌة شراكة مع شركة  توقٌعن: اإلدماج المهنً واالجتماعً للخرٌجٌ 
   التكوٌن التؤهٌلً. إطارفً  اشاب 22زات، ٌستفٌد منها حالٌا ابورز

 

 ، فٌمكن تقدٌمها كما ٌلً:3112أما فٌما ٌخص التدابٌر المبرمجة برسم سنة 
 

 انمتىقؼح انىتائج األهذاف انمؼاهذ انمتخزج انتذاتيش

 األساسي انتكىيه

 نهشثاب

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد
 بمراكش

المتدربٌن  عدد ارتفاع
 لفترة المستكملٌن

 التدرٌب

 التكوٌن طرٌق عن متدربا 90 تكوٌن

 .النظامً

 بفاس التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد

 عن متدربا 300 منهم شابا 390 تكوٌن

 عن متدربا 90 و المهنً التكوٌن طرٌق

 .النظامً التكوٌن طرٌق

 فنون فً المهنً التؤهٌل مركز
 بورززاتالتقلٌدٌة  الصناعة

 عن متدربا 220 منهم شابا 340 تكوٌن

 عن متدربا 120 و المهنً التكوٌن طرٌق

 .النظامً التكوٌن طرٌق

التؤهٌل المهنً فً فنون  مركز
 بإنزكانالصناعة التقلٌدٌة 

 عن متدربا 60 منهم شابا 300 تكوٌن

 عن متدربا 240 و المهنً التكوٌن طرٌق

 .النظامً التكوٌن طرٌق

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد
 بمكناس

 عن متدربا 60 منهم شابا 240 تكوٌن

 عن متدربا 180 و المهنً التكوٌن طرٌق

 .النظامً التكوٌن طرٌق

التؤهٌل المهنً فً فنون  مركز
 بالرباط الصناعة التقلٌدٌة 

 التكوٌن طرٌق عن متدربا 70 تكوٌن

 .النظامً

 التكوٌن تطوٌر
 للصناع المستمر

 بتقنٌات ٌتعلق فٌما
 والتسوٌق االنتاج

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد
 بمراكش

 جودة من الرفع
 التقلٌدٌة المنتوجات

 الصناع دخل وتحسٌن

 صانع 211 تكوٌن

 صانع 611 تكوٌن بفاس التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد

التؤهٌل المهنً فً فنون  مركز
 بورززاتالصناعة التقلٌدٌة 

 صانع 051 تكوٌن

 فنون فً المهنً التؤهٌل مركز
 بإنزكان التقلٌدٌة الصناعة

 صانع 011 تكوٌن

 التقلٌدٌة الصناعة فنون معهد
 بمكناس

 صانع 611 تكوٌن

التؤهٌل المهنً فً فنون  مركز
 بالرباط الصناعة التقلٌدٌة 

 صانع 011 تكوٌن
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 الفالحة مجال فً التكوٌن ومدارس معاهد. 2.3.3
 

 العاملة مستقلة بصورة المسٌرة المرافقالعملٌات المنجزة من طرؾ ٌمكن تلخٌص أهم 
 :، فٌما ٌل3112ًالتكوٌن الفالحً خالل سنة  مجال فً

 

 للمؤسسات: التحتٌة البنٌات تحدٌث 
 

 التكاوٌن ورشاات صاالحإو تارمٌموإٌواء المتادربٌن مان خاالل  العمل ظروؾ تحسٌن 
 اتوالمحركاا الفالحٌااة آلالتا وكااذا إصااالح ،الضااٌوؾ والمخااازن وؼاارؾ التطبٌقااً
 ؛ٌةوالكهرومٌكانٌك ةالحرارٌ

 

 ؛البٌداؼوجٌة المبانً صٌانة 
 

   .للتكوٌن بٌداؼوجٌة ومعدات أدوات اقتناء 
 

 تحسٌن مستوى التكوٌن المستمر: 
 

 ؛المهنٌٌن مع بالتعاون لخرجٌنواللمكونٌن  ٌةتدرٌب دورات تنظٌم 
 

التكاااوٌن بالتااادرج واساااتعمال اآلالت  تنظاااٌم أٌاااام تعلٌمٌاااة وتحسٌساااٌة للمهنٌاااٌن حاااول 
 الفالحٌة؛

 

 ٌوم دراسً حول الري.تنظٌم  
 

 تحسٌن جودة التكوٌن وتنمٌة عالقات الشراكة: 
 

 ؛والري المابٌة الطاقة فً للتطبٌقات بٌداؼوجً نموذج تثبٌت 
 

 ؛جدٌدة مطبوعاتواقتناء  المكتبة تجهٌز 
 

 وازموكااذا لاابصاارٌة  ساامعٌة ومعاادات والتكااوٌن النحاالخاصااة بتربٌااة  معاادات شااراء 
 ؛رٌاضٌة

 

 ؛للفالحة الجهوٌة المعارضو المفتوحة األٌام تنظٌم فً المشاركة 
 

 فرنسااا ماان) المملكااة خااارج ماان بعثااات اسااتقبالو الطلبااة لفاباادة تقنٌااة زٌااارات تنظااٌم 
 ؛2014 برسم سنة بمكناس للفالحة الدولً المعرض بمناسبة( نٌااومورٌت وألمانٌا

 

 ؛دالبال وخارج داخل الشركاء مختلؾ مع المبرمة االتفاقٌات وتفعٌل تعزٌز 
 

 توطٌد شراكات جدٌدة مع المنظمات المهنٌة الفالحٌة فٌما ٌخص مهن التكوٌن. 
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 ، كما ٌلً:3112من جهة أخرى، ٌمكن تقدٌم مستوى تقدم االنجازات برسم سنة 
 

 على مستوى كل مؤسسة للتكوٌن بالتدرج: الخاضعٌن للتكوٌنتوزٌع عدد الطلبة   
 

 االوجاص وسثح ثشمجانم انؼذد انمؤسسح

 %17 500 7  الفالحٌة الثانوٌات مصلحة

 المتخصصٌن للتقنٌٌن الملكً المعهد
 بالفوارات المواشً تربٌة فً

200 60% 

 
 :البدٌلتكوٌن للمؤسسة  على مستوى كل الخاضعٌن للتكوٌنالطلبة توزٌع عدد  

 

 االوجاص وسثح ثشمجانم انؼذد انمؤسسح

 %90 131 ببوقنادل القروي والتجهٌز الفالحٌة المكننة فً المتخصصٌن التقنٌٌن معهد

 %95 115 تٌفلتب الفالحً التقنً المعهد

 %90 126 بتمارة الفالحٌة المدرسة

 %81 173 بالفوارات المواشً تربٌة فً المتخصصٌن للتقنٌٌن الملكً المعهد

 %90 97 بوطاهر ساحل الفالحً التقنً المعهد

 

 : نجازوالتً فً طور اإل  العملٌات المنجزة 
 

 وظاروؾ هٌاكلهاا تحسٌن أجل مواصلة أشؽال تؤهٌل المبانً البٌداؼوجٌة واإلدارٌة من 
 ؛المتدربٌن استقبال

 

تحساااٌن التكاااوٌن المساااتمر مااان خاااالل تنظاااٌم الااادورات التكوٌنٌاااة وكاااذا تهٌباااة ؼااارؾ  
 ؛المستمر التكوٌن ومرافق الضٌوؾ

 

 لفابدة مستشاري التوجٌه؛ وتحسٌسٌة تعلٌمٌة أٌامتنظٌم  
 

الجهوٌااة،  االتقااان مجااالس مكاتااب اجتماعااات عقااد تنمٌااة الشااراكة بالقطاااع ماان خااالل 
 الادولً المعارض بمناسابةوتعزٌز التعاون الدولً من خالل استقبال البعثات الخارجٌة 

 .2015برسم سنة  للفالحة
 

تً ال لبرامجا تنفٌذل امتدادا 3112برسم سنة  المرافق هذه عمل برامج شكلتهذا، و
 :ب األمر تعلق. وٌاإلنجازطور  فًتوجد 

 

حٌث ٌقترح البرنامج التوقعً لسنة  ،الشباب القرويمواصلة التكوٌن بالتدرج لفابدة  
 متدربا ومتعلما؛ 1.111تكوٌن حوالً  3112
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 وفقا واالستراتٌجٌة التخطٌط دراسات خالل من تحدٌدها تم التً المهن الجدٌدة تنمٌة 
 ؛3112-3112المدرسٌة  للخرٌطة

 

 بالكفاءات؛ المقاربة حسب الجدٌدة البرامج وتنفٌذ وضع 
 

 والبٌداؼوجٌة؛ اإلدارٌة المبانً إصالح مواصلة 
 

 مهنًٌ القطاع؛ مع الشراكة تنمٌة 
 

المرافق قصد تحسٌن مستوى  هذه إشارة رهن الموضوعة الفالحٌة األراضً تثمٌن 
 مداخٌلها الذاتٌة؛

 

، للتكوٌن فً بعض هذه المرافق البٌداؼوجٌة النموذجٌة بالضٌعات الرقً على العمل 
 للتكوٌن؛ الجدٌدة البرامج تتطلبها بل التقنٌة والتجهٌزات التًبالوسا ٌتعلق فٌما خاصة

 

 الجدٌدة والمهن الشؽل سوق متطلبات حسب للتكوٌن الجدٌدة البرامج تنفٌذ مواكبة 
 الناشبة؛

 

 بالتؤطٌر المكلفٌن والموظفٌن لألساتذة والتقنٌة البٌداؼوجٌة القدرات تطوٌر على العمل 
 .البٌداؼوجً

 
 للمهندسٌن الغابوٌة الوطنٌة المدرسة .2.3.3

 

 من إنجاز العملٌات 3112ٌة الؽابوٌة للمهندسٌن خالل سنة تمكنت المدرسة الوطن
 التالٌة:

 

 ؛االساتذة مقصؾ تهٌبة إعادة 
 

 المرافقوالمساحات الخضراء و المطبخ، خصوصا الداخلٌة مبانً صالحإو صٌانة 
كذا و ،للولوج إلى الداخلٌة المسلح باإلسمنت الممرات تهٌبةو 2و 3 جناحالب الصحٌة
 بسال؛ والؽابات للمٌاه التقنً الملكً لمعهدالولوج ل

 

  التقنٌة؛ المعلوماتٌةالبٌداؼوجٌة و المعدات شراء 
 

 .عسكرٌةالو مدنٌةال مالبسال وازم وكذااللو جٌوماتٌكٌةالو اإلحصابٌة البرامج شراء 
 

 التوجهات تفعٌل إطار فً 3112و 3112برسم سنتً  العمل برنامج هذا، وٌندرج
 والبحث للتكوٌن الوطنٌة ةحول االستراتٌجٌ انجازهاالدراسة التً تم  المنبثقة عن االستراتٌجٌة

للفترة الممتدة " المهنً التكوٌن"و" العالً التعلٌم" محاورتعلق منها بٌالفالحً، خصوصا ما 
 .3131إلى  3112من 
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 مجال الصٌد البحريمعاهد ومراكز التكوٌن فً  .2.3.3
 

إلى ؼاٌة سنة و 3113سنة  خالل الثالث سنوات األخٌرة )أي منذفق عرفت هذه المرا
مٌة محو األوتعمٌم الو التكوٌن المهنً والتكوٌن المستمر ت( نشاطا مكثفا فً مجاال3112

قدٌم ت . هذا، وٌمكنالقطاعهذا  ي عرفهالذالكبٌر  المالً الدعمالمواكبة و بفضلوذلك الوظٌفٌة، 
 الفترة كما ٌلً:نتابج برامج العمل خالل نفس 

 

فً التخصصات المتعلقة بسٌاقة واستؽالل قوارب  اخرٌج 127التكوٌن المهنً لفابدة  
 الصٌد، وكذا تحوٌل وتثمٌن المنتوجات البحرٌة؛

 

تحسٌن ظروؾ العمل والترقٌة المهنٌة للبحارة من خالل برامج التكوٌن المستمر  
 الوظٌفٌة.   األمٌة محو تعمٌمو
 

خالل الثالث  خاضعٌن للتكوٌنعدد الخرٌجٌن التطور أخرى، ٌمكن تلخٌص  من جهة
 سنوات األخٌرة كما ٌلً:

  
 

مرافق الدولة المسٌرة بصورة 

 مستقلة
 5102 5105 5105 طبٌعة التكوٌن

 البحري للصٌد لوجٌاوالتكن معهد

 بأكادٌر

 94 74 130 التكوٌن المهنً

 - - - المستمرالتكوٌن 

 - 040 2 209 1 محو األمٌة الوظٌفٌة

 - 638 3 415 1 التعمٌم

 البحري للصٌد لوجٌاوالتكن معهد

 طان طانب

 48 48 46 التكوٌن المهنً

 12 - - التكوٌن المستمر

 - 793 70 محو األمٌة الوظٌفٌة

 - 929 3 978 1 التعمٌم

 البحري للصٌد لوجٌاوالتكن معهد

 بأسفً

 53 46 28 التكوٌن المهنً

 279 666 1 - التكوٌن المستمر

 144 499 1 006 2 محو األمٌة الوظٌفٌة

 - 205 6 468 3 التعمٌم

 البحري للصٌد لوجٌاوالتكن معهد

 العٌونب

 22 24 46 التكوٌن المهنً
 241 422 125 التكوٌن المستمر

 - 15 200 محو األمٌة الوظٌفٌة
 487 2 250 3 243 التعمٌم

معهد التكنولوجٌا للصٌد البحري 

 بالحسٌمة

 29 45 43 التكوٌن المهنً
 - - - التكوٌن المستمر

 - 239 1 808 محو األمٌة الوظٌفٌة
 44 126 2 351 1 التعمٌم

 البحري للصٌد لوجٌاوالتكن معهد

 بالعرائش

 32 - 29 التكوٌن المهنً
 664 375 882 التكوٌن المستمر

 155 833 151 1 األمٌة الوظٌفٌةمحو 
 591 1 728 2 141 2 التعمٌم
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  التً تعمل فً مجال الطاقة والمعادن المدارس .2.3.3

 
وجدة.  –المدرسة التطبٌقٌة للمعادن بتوٌسٌت و ،مر بمدرسة المعادن بمراكشاأل ٌتعلق

بالخصوص على تحقٌق األهداؾ  3112خالل سنة  انصب برنامج عمل هذه المدارسوقد 
 التالٌة: 

 
 تحسٌن ظروؾ إقامة الطلبة من خالل عملٌات تجهٌز وصٌانة الداخلٌة؛ 

 

ستفٌدٌن من حاجٌات الطلبة والملتلبٌة لعمل والتحصٌل بالمختبرات تحسٌن ظروؾ ا 
 ؛ التكوٌن

 

 .التطبٌقٌة للمعادن بتوٌسٌت لمدرسةنهاء بناء السور الخارجً لإوبناء ورشة المٌكانٌك  

 
 العملٌات التالٌة: 3112سنة هذه المدارس خالل  برنامج عمل نمتضفٌما ٌ

 

 ؛رالرفع من وتٌرة التكوٌن المستم 
 

 ؛إبرام صفقة إطعام الطلبة 
 

 ؛مراكز التكوٌن صٌانة 
 

 مواصلة تجهٌز حجرات الدروس بالمعدات التقنٌة البٌداؼوجٌة الالزمة؛ 
 

على محٌطها السوسٌو اقتصادي  وجدة –التطبٌقٌة للمعادن بتوٌسٌت  المدرسةانفتاح  
 .برام اتفاقٌات مع القطاع الخاصإمن خالل 

 
والهادفة إلى ، 3112برنامج العمل برسم سنة  إطارلتدابٌر المبرمجة فً وتهم ا ،هذا
 جودة الخدمات المقدمة للمتدربٌن: الرفع من 
 

 ؛التكوٌنمواضٌع  الحاجٌات وانتقاء دراسةر من خالل التكوٌن المستمتحسٌن  
 

 ؛لمحافظة على مستوى تكوٌن جٌدل معدات خاصة بالتعلممعدات تقنٌة و اقتناء 
 

 عددالرفع من ولوجً والمعدات التقنٌة البٌداؼوجٌة لمواكبة التطور التكن تحدٌث 
 ؛المستفٌدٌن

 

 .نقل المتدربٌنللخرجات الجٌولوجٌة وتخصص تناء حافلة اق 
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 قسم استراتٌجٌات التكوٌن. 7.3.3
 

ا فً تكوٌنٌ اٌوم 331بتنظٌم ، 3112ماي  شهر لى متمإ ،قام قسم استراتٌجٌات التكوٌن
 .ٌواءمن اإلمنهم متدربا  11.112استفاد  امتدرب 12.172واستقبل  ،عملٌة 122 إطار

 
مع اإلدارة بعقد اتفاقٌة  قام المركز ،جل تحسٌن ظروؾ استقبال المستفٌدٌنومن أهذا 

 .والحراسة واقتناء وصٌانة المعدات التؽذٌة خصتالمركزٌة لوزارة التربٌة الوطنٌة 
 

 مدٌرٌة تكوٌن األطر اإلدارٌة والتقنٌة 8.2.2.

 
برنامج عملها تنفٌذ  3112سنة  واصلت مدٌرٌة تكوٌن األطر اإلدارٌة والتقنٌة خالل

 خالل: ( من3112-3111)برسم الفترة االستراتٌجً المعتمد 
 

ترابٌة عبر تنظٌم دورات ال جماعاتالأطر  لفابدةالقدرات وتنمٌة المهارات تعزٌز  
  ؛تكوٌنٌة إلعداد الولوج للعمل الوظٌفً

 

 لفابدة الحكامة الترابٌةالمحلً و على المستوى مجاالت العمل تهمالتكوٌن  برامج ظٌمتن 
  ؛المنتخبٌن المحلٌٌن

 

 ؛للتنمٌة على مستوى الحكامة الترابٌة إطارك النوعمقاربة اعتماد الحكامة الجٌدة و 
 

 .لمواضٌع التقنٌةللخبراء تختص باوضع شبكة  
 

 : 3112هم االنجازات خالل سنة هذا وٌلخص الجدول التالً أ
 

 مالحظات 2014 انجازات المواضٌع

 لجماعات الترابٌةحدٌثا با لتحقٌنالم كوٌنوت إدماجبرنامج  -1
من مكونة مجموعات  5

 امستفٌد 138
 

الكتاب العامٌن للجماعات من خالل  قدراتتعزٌز برنامج  --2

 كوٌنتال ا منٌوم 30
 54من مكونتٌن مجموعتٌن 

 امستفٌد
فً  مستفٌدا 259

 المجموع

 تنظٌم لقاءات جهوٌة حول ال تركٌز تدبٌر الموارد البشرٌة  -3
 219 تخص لقاءات 5

 امستفٌد
 

لالستجابة لمتطلبات الجماعات  المستمر  كوٌنبرنامج الت -4

 الترابٌة
 2.686 عملٌة تهم 92

 امستفٌد
 

  امستفٌد 314لفابدة  ٌامأ GID 4 تكوٌنٌة حول منظومة ٌامتنظٌم أ -5

 النوع فً التخطٌط مقاربة اعتماد -6
 113 فابدةعملٌات ل 3

 امستفٌد
منظمة مع بشراكة 

 االمم المتحدة للنساء

 التطهٌر السائلمجال النفاٌات وكوٌن فً برنامج الت -7 
 560 فابدةعملٌة ل 19

 امستفٌد
 

 العمرانً كوٌن فً مجال الزحفبرنامج الت -8
 181 فابدةعملٌات ل 4

 امستفٌد
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نجاز إ من 3112ماي شهر متم  حتى مدٌرٌة تكوٌن األطر اإلدارٌة والتقنٌةتمكنت وقد 
 :العملٌات التالٌة 

 

 ؛قٌد التكوٌن امتدرب 22 حالٌا ٌوجد: ولً مإهل لتقنًٌ البستنة كوٌن أت 
 

وٌتعلق : لجماعات الترابٌة با حدٌثا لتحقةالمكوٌن لفابدة األطر العلٌا برنامج تتنظٌم  
 ا؛مستفٌد 122األمر ب 

 

 ؛مشاركا 22عملٌتٌن لفابدة تم تنفٌذ  حول تدبٌر النفاٌات المنزلٌة:برنامج وضع  
 

، من الحكامة الترابٌةالمحلً و على المستوى ٌتعلق بآلٌات االشتؽال برنامجوضع  
 امفتحص 32 حوالًمواكبة وحدات االفتحاص الداخلً للجماعات المعنٌة: خالل خلق و

 ؛جماعة 12 ا ٌنتمون لداخلٌ
 

 222: المنتخبات المحلٌات لفابدةثالث محاضرات جهوٌة حول الرٌادة النسوٌة  تنظٌم 
 .ةمستفٌد

 

 3112سنة  اإلدارٌة والتقنٌة خاللمدٌرٌة تكوٌن األطر ٌرمً برنامج عمل وهذا، 
 :تحقٌق األهداؾ التالٌة

 

 2016توقعات  التدابٌر المتخذة

 اإطار 211و  اتقنٌ 112تكوٌن  ولً إلعداد الولوج للعمل الوظٌفًأتكوٌن 

تدبٌر الموارد ب المكلفة  طراأل قدراتتعزٌز 
 البشرٌة

 : تكوٌن
 إطار 1.111

 كاتب عام جماعً 111
 لتكوٌنبا امحلٌ مسإوال 12

 مكلفا بالتكوٌن 131
 منتخب 1.211

المواضٌع ٌخص  ماتكوٌن و تبادل التجارب فٌال
 التقنٌة

 :تكوٌن
 كلفا بالتكوٌنم 31

 اإطار 321
 وراشمسٌر أ 311
 اتقنٌ 131

 النوع فً تدبٌر الشأن العام مقاربة اعتماد
 ةمشارك 3.211لقاءا جهوٌا لفابدة  13تنظٌم 
  امرأة منتخبة محلٌا 111لقاءات لفابدة  2تنظٌم 

 تشجٌع الشراكة والتعاون

 مقاربة النوعفً مجال التخطٌط البٌبً و مكلفا بالتكوٌن 111تكوٌن 
طر الجماعٌة  فً مجال الزحؾ العمرانً وكذا األ قدراتتعزٌز 
 (امشارك 131لمصالح العمومٌة )قدرات ا

 امستفٌد 331حكامة التكوٌن لفابدة  تنظٌم دورات فً مجال

رساء الحكامة الجٌدة وتشجٌع تكنولوجٌات إ
   عالم الحدٌثةاإل

 لجماعاتوحدة جدٌدة لالفتحاص الداخلً با 21خلق 
 جهة 13الفتحاص الداخلً فً المنهجٌة  ادماج
ا إطار 321 عالمٌات لفابدةكوٌنٌة فً مجال االت دورة 31تنظٌم 

 باإلدارات المركزٌة عوناو
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 المعهد الوطنً للتهٌئة والتعمٌر 9.2.2.

 
، وفقا للمشارٌع 3112قام بها هذا المرفق خالل سنة  التً اإلنجازات ٌمكن تلخٌص
 :التالً الجدول فً ،والبرامج المسطرة

 
 اإلنجازات مؤشرات التتبع التدابٌر األهداف

 تنوٌع العرض البٌداغوجً

 :تهم جدٌدة تكوٌنٌةاعتماد دورات 
 

 مهنٌة فً التعمٌرالجازة اإل  

 فً  دبلوم الدراسات العلٌا
 والتعمٌر التهٌئة

 حكامة و فً التعمٌر اهدكتورال
  التعمٌر والمجال الترابً

عدد 
المترشحٌن 

المتحان ولوج 
المعهد وعدد 

 الناجحٌن

عدد المقبولٌن لتتبع زٌادة 
 التكوٌن

 
القٌام بورشات وتدارٌب 

 مٌدانٌة 

ر وسائل التواصل بهدف تطوٌ
العروض المقدمة من التعرٌف ب

طرف المعهد فً مٌدان التكوٌن 
 المستمر

 نجاز وطبع دلٌل خاص إ
 بعروض التكوٌن المستمر

 

  نشر هذا الدلٌل بالموقع
 االلكترونً للمعهد

 

عدد المإسسات 
المستهدفة 
الراؼبة فً 

االطالع على 
عروض التكوٌن 

 المستمر
 

على عدد المطلعٌن 
الدلٌل عن طرٌق 
 الموقع االلكترونً

- 

كذا مواكبة الوزارة الوصٌة و
التهٌئة  فً قطاعًالفاعلٌن 

 جلأوالتعمٌر من 
التأقلـم تقوٌــة القــدرات و 

 والمـالئمـة مع تطـور المهــن
التمكن وتطوٌـر المهـارات وكذا 

 المعـرفً والتقـنً
 

تىىيغ انؼشض انخاص تانتكىيه 

 :اػتماد مه خاللنك ور ،انمستمش
 
  ّتكٌٍٕ لصٍز األيذ يٕر

نهًٍٍٍُٓ انزاغجٍٍ فً تطٌٕز 

 لذراتٓى
 

 

 عهٍٓب يُصٕصكٌٍُٕخ دٔراد ت 

 انتعبٌٔ انذٔنً إطبرفً 
 
 
 يجبشزح ٕنٕد ان تكٌٍٕ يٍ أرم

 شغمنظٕق ان

 

 

 

عذد دٔراد 

 انًُظًخ انتكٌٍٕ

 
 
 
  انًجزيخ عذد انعمٕد
 

 

 

 

عذد األفٕاد 

انًظزهخ نًتبثعخ 

 انتكٌٍٕ

 
 

إبرام اتفاقٌة مع 
مدٌرٌة األمالك 

المخزنٌة فً ماي 

2014 
 

 (13) إنجاز ثالثة عشرة

دورة تكوٌنٌة لفائدة 
 الوكاالت الحضرٌة

 

 15تسجٌل الفوج رقم 

فً سلك التكوٌن 
المستمر فً مٌدان 

 فً دبلومالعقار والبناء )
 والبناء العقار مجال

 الدراسات معهد)
 والقانونٌة االقتصادٌة

 البناء فً المطبقة
 ((واإلسكان

 



6102مششوع قاوىن انمانيح نسىح   

 

 تقشيش حىل مشافق انذونح انمسيشج تصىسج مستقهح               31

 
 

، دراسات تطوٌر البحث العلمً والتقنً 3112خالل سنة  كذلك هذا، وقد أنجز المعهد
خدمات تخص مٌادٌن التعمٌر وإعداد التراب وتحسٌن جودة الخدمة المقدمة  إطارفً 

 وكذا تنظٌم عدة أنشطة ثقافٌة وعلمٌة. ،لمستعملً مكتبة المعهد
 

 :ٌلً ما أساسا 3112سنة  خالل المرفقالمنجزة من طرؾ هذا  تهم العملٌات
 

التحضٌر لتنظٌم مختلؾ أطوار مباراة ولوج سلك اإلجازة المهنٌة فً التعمٌر والماستر  
 ؛3112-3112المتخصص فً التهٌبة والتعمٌر بالمعهد للسنة الجامعٌة 

 

مٌدانٌة لفابدة الطلبة من أجل تعزٌز الجانب التطبٌقً فً  تنظٌم ورشات وتدارٌب 
 التكوٌن؛

 

 إعداد مشروع قانون ٌتعلق بالقانون الداخلً للمعهد؛ 
 

 سنوات؛ 2إحداث سلك جدٌد للتكوٌن متعدد التخصصات لمدة  
 

 رجٌة للوزارة الوصٌة وكذاتنظٌم برامج ودورات للتكوٌن المستمر لفابدة المصالح الخا 

 فً مجاالت اختصاصات المعهد؛الفاعلٌن 
 

 لمتابعة التكوٌن فً مٌدان العقار والبناء؛ السادس عشرتسجٌل الفوج  
 

 تنوٌع عرض المعهد للتكوٌن المستمر فٌما ٌخص النظم المعلوماتٌة الجؽرافٌة؛ 
 

مختصة فً التكنولوجٌا الحدٌثة فً مجال النشر مقاالت علمٌة فً المجالت الدولٌة  
 .التهٌبة والتعمٌر

 
 التالٌة: القٌام بالعملٌات، 3112وٌتوقع المعهد خالل سنة 

 
تحسٌن وتقوٌة القدرات التقنٌة والتطبٌقٌة للطلبة عبر القٌام بالمزٌد من الورشات  

 والتدارٌب المٌدانٌة التطبٌقٌة؛
 

حداث سلك جدٌد للتكوٌن إمواصلة إعداد كتاب للمعاٌٌر والضوابط البٌداؼوجٌة بهدؾ  
 ؛سنوات 2متعدد التخصصات مدته 

  

لعلمٌة وكذا عقد اتفاقٌات البحث عن متعاقدٌن جدد فً مجال الدراسات واألبحاث ا 
 لتكوٌن المستمر؛جدٌدة تهم ا

 

 التروٌج للمإهالت والخبرة إطارت الحضرٌة فً تنظٌم زٌارات رفقة مسإولً الوكاال 
 المٌدان؛ التً ٌتوفر علٌها المعهد فً

 

 تنظٌم ملتقٌات ثقافٌة وعلمٌة؛  
 



6102مششوع قاوىن انمانيح نسىح   

 

 تقشيش حىل مشافق انذونح انمسيشج تصىسج مستقهح               32

 
 

داخل  بؤنشطته بخصوص مهام المعهد من خالل التعرٌؾتعزٌز آلٌات التواصل  
 األوساط الجامعٌة ومراكز التكوٌن؛

 

 تهٌا الطلبة لالندماج فً الحٌاة المهنٌة.شؽٌل"  بهدؾ المشاركة فً تنظٌم "منتدى الت 

 

 الشبٌبة والرٌاضة الملكً لتكوٌن أطرالمعهد  .11.3.3
 

 :ب 3112و 3112خالل سنتً من طرؾ المعهد  العملٌات المنجزة أهم تتعلق
 

 درهم؛ 2.221.312توفٌر خدمة التؽذٌة للوافدٌن على المركز بكلفة  
 

 درهم؛ 750.554,90اقتناء األدوات والمعدات لتحسٌن الخدمات المقدمة بمبلػ ٌقدر ب  
 

 درهم. 3.271.112تعزٌز خدمات الحراسة والنظافة والبستنة بكلفة تصل إلى  

 
تدابٌر  ةإنجاز عدتوقع من الم، ف3112فٌما ٌتعلق ببرنامج عمل المعهد خالل سنة أما 

 :تهم باألساس 
 

 ؛التكوٌنمستوى  تحسٌن إطارفً مراكز التكوٌن التابعة إلدارة المعهد تلبٌة حاجٌات  
 

حسٌن جودة تلمكلفٌن بالتكوٌن قصد الضرورٌة ل وتوفٌر الوسابلمواكبة الطلبة  
 ؛الخدمات

 

 مراكز التكوٌن.اعتماد رإٌة تدبٌرٌة بعٌدة المدى تهم ترمٌم وإعادة تؤهٌل  

 
 الم عاإل علوم مدرسة .11.3.3

 
 ،3112-3113 خالل الفترة التكوٌن األساسً، من المستفٌدٌن الطلبة أعداد تتوزع

 :حسب األسالك كما ٌلً
 

 

، النظام القدٌمحسب سنوات(  4 +بكالورٌا)سلك اإلعالمٌٌن ب بتخرج الفوج األخٌر 3112-3112)*( تمٌزت السنة الجامعٌة 

عدد فً  اارتفع عرؾ سنوات( الذي 3لسلك الجدٌد لإلعالمٌٌن المتخصصٌن )األقسام التحضٌرٌة + الفوج األول لكذا و

بسلك  271 منها اطالب 221نحو  3112-3112توقع أن ٌصل العدد اإلجمالً للطلبة خالل السنة الجامعٌة من الموهذا  الطلبة.

 بسلك الماستر. 11اإلعالمٌٌن المتخصصٌن و

 السنة الجامعٌة 
العدد اإلجمالً 

 للطلبة

سلك 

 اإلعالمٌٌن 

سلك اإلعالمٌٌن 

 المتخصصٌن

العدد اإلجمالً 

 للخرٌجٌن
 عدد خرٌجً

 سلك اإلعالمٌٌن

عدد خرٌجً سلك 

 اإلعالمٌٌن المتخصصٌن

2013-2012 374 310 64 052 103 21 

2014-2013 348 205 143 011 97 3 

2015-2014 362 111 (*) 251 021 108 42 
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 21 نحو عدد المستفٌدٌن فمن المنتظر أن ٌصلأما فٌما ٌخص التكوٌن المستمر، 
 .3112و 3112على التوالً خالل سنتً  مستفٌدا 21و  12 مقابل ، 3112مستفٌدا خالل سنة 

 
، إنجاز 3112و 3112، خالل سنتً وٌهم برنامج عمل مدرسة علوم اإلعالم ،هذا

 العملٌات التالٌة:
 

 انطالق أشؽال بناء داخلٌة ومطعم؛ 
 

 تؤهٌل اللوجستٌك البٌداؼوجً؛ 

 

 تجهٌز القاعات والمختبرات وتوسٌع المكتبة. 

 
 القسم اإلداري .13.3.3

 
تهم ، دورة 21ما ٌناهز  3112بلػ عدد الدورات التكوٌنٌة المبرمجة خالل سنة 

 التواصل تقنٌاتو (قالتعم مستوى) المعلوماتٌة للنظم المدٌري المخطط قٌادةالمواضٌع التالٌة: 
 القانونو (تقانمستوى اإل) المساطر وضع وتقنٌات ،تالعملٌا وتدبٌر االجتماعٌة الشبكات عبر

 السوق مالٌةو ( agilesمنهجٌات) الوظٌفً التحلٌلو البنكً النشاطو ،)باللؽة العربٌة( الجنابً

 التحكم لوحةو ،العمومً القطاع فً الحساباتً والتجمٌع التحلٌلٌة المحاسبةو (قمرحلة التعم)
 تدبٌرو المخاطر عداد مخططإو المخاطر فً التحكمو المشارٌع تدبٌرو الفعالٌة ومإشرات
 مجال فً العدلٌة العقودو القانونٌة النصوص وتؤوٌل تحرٌر وطرق مبادئو ،البشرٌة الموارد
 وتحلٌل التحقٌق تقنٌاتو العمومً القطاع فً الجٌدة الحكامةكذا و ،(متقدم مستوى)العقار

مستوى ) والقانونٌة المالٌة الهندسةو نوتدبٌر المخاز العمومً االقتناء تقنٌاتو المعطٌات
 .المعلوماتٌة النظم وتطوٌر إدارةو (قالتعم

 

خالل سنة  مبرمجة دورة 22 بٌن من تكوٌنٌة دورة 22من جهة أخرى، تم تنظٌم 
 3112-3112لمخطط الثالثً ا إطارفً أن ٌعرؾ عدد الدورات ارتفاعا من المتوقع و. 3112

وتطوٌر داخلً والتدقٌق الاألنظمة المعلوماتٌة ومدونة الشؽل  تدقٌقتهم  ،دورة 21 فً حدود
م التصوٌري وتدبٌر الجودة )إتقان وحكامة األنظمة المعلوماتٌة والرسالعنكبوتٌة،  ةالشبك

 الجنابًو المدنً المجال فً االستبناؾوتقنٌات  إجراءات( والزبناء مصلحة مردودٌة تحسٌنو
  وكذا تقنٌات تدبٌر المعلومة. واإلداري
 

لتحسٌن المعتمدة اإلصالحات  إطارفً  3112ٌندرج برنامج العمل برسم سنة و ،هذا
أخذا بعٌن االعتبار األهداؾ المتوخاة والنتابج المتوقعة من خالل  ،جودة الخدمات العمومٌة

تكوٌنٌة لفابدة أطر وزارة  دورة 27 نحو تمت برمجة فً هذا السٌاق .مإشرات األداء
 .%72فً حدود  إنجازبمعدل االقتصاد والمالٌة 
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 المعهد الوطنً لإلحصاء واالقتصاد التطبٌقً  .13.2.2
 

فٌما  3112برسم سنة  التطبٌقً واالقتصاد لإلحصاء الوطنًتتمثل أهم إنجازات المعهد 
 ٌلً:

 
إرسال النصوص القانونٌة المتعلقة بهٌاكل التعلٌم والبحث إلى األمانة العامة للحكومة  

 الرسمٌة؛قصد نشرها بالجرٌدة 
 

المنصوص  الوطنٌةتطبٌق المعاٌٌر  من خالل للمعهد ؤهٌل البٌداؼوجًالتالحرص على  
 دفتر المعاٌٌر البٌداؼوجٌة الوطنٌة المتعلق بسلك المهندسٌن؛ علٌها فً

 

فً تنظٌم المباراة الوطنٌة المشتركة لولوج المدارس الوطنٌة العلٌا  المشاركة 
 للمهندسٌن؛

 

 لطلبة؛" لGéni "المساهمة فً منتدى  
 

 اإلرث المادي؛ تدبٌر وصٌانة 
 

 إصالح المبانً اإلدارٌة. 

 

المسجلٌن الذٌن ٌتابعون دراستهم فً المعهد الطلبة أخرى، فقد بلػ عدد  من جهة
 327 ا، بٌنهمطالب 721 ما مجموعه 3112-3112برسم السنة الدراسٌة بمختلؾ التخصصات 

 . 3112برسم سنة  امتخرج
 

 التدابٌر التالٌة:فٌتضمن  3112و 3112سنتً برنامج عمل المعهد برسم فٌما ٌخص أما 
  

بتسجٌل  3112، تمٌزت سنة "مهندس 10.000مبادرة المحافظة على وثٌرة " إطارفً  
 ؛ 3112ا سنة طالب 321لى إ أن ٌصل عددهممن المتوقع ا، جدٌد اطالب 312

 

 ؛ الماسترشاء سلك نإصالح بٌداؼوجً لسلك المهندسٌن وإ 
 

   ؛للمعلومات والتواصل الحدٌثةلوجٌات وتكنالتعزٌز استعمال  
 

  ؛التعاون وعقد شراكات جدٌدة تتعزٌز عالقا 
 

  تحسٌن الظروؾ االجتماعٌة لألطر البٌداؼوجٌة واالدارٌة؛ 
 

  ؛طلبة والموظفٌنلل الؽذابٌةتوفٌر الوجبات  
 

 للطلبة.مواكبة األنشطة الجمعوٌة وشبه الدراسٌة  
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 معهد التكوٌن على اآللٌات وإصالح الطرق .12.3.3
 

 ، بالعمل على تحسٌن ظروؾ التكوٌن3112تنفٌد مٌزانٌة سنة  إطارقام المعهد، فً 
عبر اقتناء التجهٌزات والمعدات البٌداؼوجٌة الضرورٌة، وكذا معدات االشؽال العمومٌة 

 المستعملة فً برامج التكوٌن. 
 

الشروع فمن المنتظر  ،3112و 3112برسم سنتً المعهد عمل أما فٌما ٌخص برنامج 
المزٌد من تكرٌس  هذا مع ،جدٌدة للتعاونبرامج برام إالعمل على س وتوسٌع قاعات الدرو فً

 . الجهود لتحسٌن ظروؾ التكوٌن
 

 مصلحة التكوٌن المستمر .12.3.3
 

كما  3112هم التدابٌر والمشارٌع المنجزة من طرؾ المصلحة برسم سنة ٌمكن تقدٌم أ
 ٌلً: 

 

 ؛ "معروفًو " "اولحاج" بدراسة من أجل تشخٌص نظام التهوٌة بكل من قاعتً القٌام 
 

 نشطة ؛ عالن األإتحسٌن نظام التشوٌر و 
 

 ثاث وتجهٌزات القاعات ؛ تجدٌد وصٌانة األ 
 

 والمساحات الخضراء.  صٌانة البناٌات 
 

، ٌهدؾ 3112إلى مواصلة إنجاز العملٌات التً تم الشروع فٌها سنة  وباإلضافةهذا، 
تجدٌد النظام الصوتً على مستوى قاعة  3112-3112برنامج عمل المصلحة برسم سنتً 
 "أولحاج"، وكذا إنجاز حملة إشهارٌة.

 

 البحرٌة  للدراسات العالً المعهد .16.2.2
 

المعهد خالل السنوات  امالتحتٌة، ق البنٌاتمواصلة مجهوداته لتؤهٌل مختلؾ  إطارفً 
 الثالث األخٌرة بإنجاز العملٌات التالٌة:

  

 تجدٌد التجهٌزات البٌداؼوجٌة والمعلوماتٌة؛  
 

 تنظٌم دورات تكوٌنٌة لفابدة األساتذة؛  
 

 تنظٌم دورات تكوٌنٌة لفابدة مستخدمً بعض شركات النقل البحري؛  
 

 اقتناء تجهٌزات رٌاضٌة؛ 
 

 تثبٌت كامٌرات للمراقبة؛  
 

 تهٌبة بناٌات الداخلٌة وقاعات التكوٌن. 
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 ٌعتزم المعهد إنجاز العملٌات التالٌة: ف، 3112و 3112خالل سنتً ما أ 
 

 اقتناء محاكً اآللة؛  
 

 اقتناء التجهٌزات البٌداؼوجٌة ؛  
 

 تتبع نظام معاٌٌر الجودة؛  
 

 مواصلة تؤهٌل الحظٌرة المعلوماتٌة؛  
 

 تنظٌم دورات تكوٌنٌة لفابدة الموظفٌن؛  
 

 إنشاء مختبر علمً؛  
 

 إنجاز أشؽال تهٌبة البناٌات اإلدارٌة والبٌداؼوجٌة؛  
 

 تجهٌز المطعم والمقصؾ وقاعة الندوات واللؽات.  
 

 الوطنٌة للهندسة المعمارٌة المدرسة 17.2.2.
 

 فٌما ٌلً:  3112ات المدرسة خالل سنة ٌمكن تلخٌص أهم انجاز
 

 نجازات اإل االجراءات هدافاأل

الرفع من القدرة 
 االستٌعابٌة للمدرسة

 توسٌع بناٌات المدرسة بالرباط 
للدخول المدرسً ورش االشؽال استعدادا  االنتهاء من

6102-6102 

تأهٌل فروع المدرسة 
تطوان  بكل من فاس و
 ومراكش

للملحقات تخصٌص ؼالؾ مالً 
 مٌزانٌة المدرسة ضمن

  6102برسم سنة للملحقات خصص جزء من الصفقات 

إنشاء مركز لدراسات 
 الدكتوراه

دراسات الدكتوراه لاعتماد مركز  -

" وكذا "الهندسة المعمارٌةشعبة 

  ؛التخصصات المرتبطة بها

التؤسٌسٌة  إحداث المركز وبنٌاته -

 ؛ومجلسه

لجنة علمٌة لألبحاث ووضع خلق   -

 شراكات جامعٌة.

الهندسة " شعبةالدكتوراه سلك مباراة للتسجٌل فً تنظٌم 
تم خاللها ، 6102-6102برسم السنة الجامعٌة  "المعمارٌة

 .اطالب 06انتقاء 

مع  تعزٌز الشراكة
الجامعات ومؤسسات 

على  التكوٌن والمنظمات
المستوى الوطنً 

 والدولً 

جتماعات مع االلقاءات والتنظٌم 

 اقتصادٌٌن للمدرسة-السوسٌوالشركاء 

توقٌع اتفاقٌات شراكة بٌن المدرسة والجامعة التقنٌة  -
لبرلٌن، والهٌئة الجهوٌة للمهندسٌن المعمارٌٌن بجهة 
الرباط سال زمور زعٌر، وجامعة عبد المالك السعدي، 
والمدرسة الوطنٌة للعلوم التطبٌقٌة والشبكة المتوسطٌة 

 للمدن العتٌقة؛ 
 طالبا 62استفاد الحركٌة الدولٌة للطلبة )تعزٌز وتشجٌع  -

 من برنامج الحركٌة( 
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طور حالٌا فً الذي ٌوجد و 3112برسم سنة وٌهدؾ برنامج عمل المدرسة ، هذا
 اإلنجاز إلى: 

 
إطالق الدورة الرابعة للدبلوم العالً للهندسة المعمارٌة التراثٌة بشراكة مع مدرسة  
"Chaillot"،  21.111 لىإ لخفضهامصارٌؾ التسجٌل  مراجعة ىالعمل علوكذا 

 ؛  سابقادرهم  22.111 درهم بدل
 

 إطالق تكوٌنٌن متخصصٌن فً مجاالت مرتبطة بالهندسة المعمارٌة : المشهد والطاقة؛  
 

 هداؾ وتوجهات المجلة العلمٌة؛ نشاء لجنة علمٌة لتحدٌد أإ 
 

 تحسٌن محتوى الدروس ومالءمة التكوٌن لحاجٌات السوق؛ العمل على  
 

 ؛3112التحضٌر المتحان ولوج المدرسة برسم سنة  
 

 الهندسة المعمارٌة؛ب خاصنشاء مركز وطنً للتوثٌق إ 
 

 . نٌات االستقبال وعصرنة آلٌات التدبٌرتحسٌن ب 
 

 من المتوقع ان تقوم المدرسة بما ٌلً: ف، 3112سنة  خاللأما 
 

الملحقات التً  دراجإمع  3112-3111مع الدولة برسم المرحلة  إطاردٌد اتفاقٌة تج 
 ؛ 3112سنة خالل  حداثهاإسٌتم 

 

 3.12.217طبقا لمقتضٌات المرسوم  البٌداؼوجٌة للمدارس الجدٌدة،مواكبة توفٌر ال 
           فاس وتطوان كل من ب جدٌدة مدارس 2 بإحداثالمتعلق  3112ٌولٌوز  1رٌخ بتا

 كادٌر والدار البٌضاء ومراكش. أووجدة و
 

-اتٌجً للتكوٌن المستمر لفابدة الشركاء السوسٌوعداد وتنفٌذ المخطط االسترإ 
 اقتصادٌٌن؛ 

 

 الثانً؛لفابدة الفوج  "الهندسة المعمارٌة"ولوج سلك الدكتوراه شعبة فتح باب التسجٌل ل 
 

تعزٌز الشراكة مع الجامعات ومإسسات التكوٌن والمنظمات على المستوى الوطنً  
 والدولً؛ 

 

 واقتناء معدات علمٌة ودٌداكتٌكٌة ومعلوماتٌة؛  تعزٌز التجهٌزات المتوفرة 
 

 . للحاجٌات من الموارد البشرٌة للتوظٌؾ مبنٌة على التحدٌد القبلً اعتماد مقاربة 
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 عالم والتواصلالمعهد العالً لإل .18.2.2
 

شؽال التهٌبة على أنجازات المعهد خصوصا إ ، ارتكزت3112و 3112خالل سنتً 
 : فمن المقرر العمل على 3112فٌما ٌتعلق بسنة أما وتجهٌز المبانً. 

 
الخزانة وتعمٌم  ل قاعات الدرس وتجهٌزهٌشؽال تهٌبة المبانً )تؤأمواصلة  

WIFI ؛)... 
 

 الستدٌو والتلفزة والرادٌو وصٌانةالتجهٌزات البٌداؼوجٌة )اقتناء معدات تقنٌة ل عصرنة 
 الحظٌرة التقنٌة ...(؛ 

 

طالق إمركز للبحث فً االعالم والتحقٌقات و خلقعادة هٌكلة البحث )إالعمل على  
 ...(؛  "نتاج المحتوى السمعً البصري والرقمًإ"تخصص  ثالث فً ماستر

 
 بصري والسٌنماال ًالً لمهن السمعالمعهد الع 11.2.3

 
 الجدول التالً:  من خالل 2015هم المنجزات برسم سنة ٌمكن تلخٌص أ

 

 نجازنسبة اإل (6102ٌولٌوز  20لى غاٌة إنجاز )و فً طور اإلعملٌات منجزة أ

 %100 والتطهٌر والكهرباء شبكة الماء الشروب الربط ب

ورززات كل من لفائدة الطلبة بتطبٌقً التكوٌن ال من حصص سلسلة تنظٌم

 ومكناس والدار البٌضاء ومراكش
100% 

 
 : األشؽال التالٌة 3112سنة  وٌضم برنامج عمل المعهد خاللهذا، 

 
 دارٌة؛صالح المبانً اإلإ 

 

 تهٌبة قاعات الدرس والمختبر؛  
 

 الصوت ؛  تجهٌز استودٌو لتكوٌن مهندسً 
 

  المبانً البٌداؼوجٌة.ب اتتوسٌعحداث إ 
 

حداث إعلى  3117-3112ابتداء من الموسم الدراسً سوؾ ٌتم العمل ، من جهة أخرى
وتندرج هذه الخطوة  .سلك المهندسٌن وسلك الماستر المتخصص :وهماسلكٌن جدٌدٌن للتكوٌن 

 . عرض التكوٌن المستمر توسٌع آفاقتعلقة بمال حداث المعهدإ تفعٌل بنود مرسومإطار فً 
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 الترفٌهٌةنشطة . مجال األ2.3
 

         محمد الخامس مركب مٌر موالي عبد هللا بالرباط واأل الرٌاضً المركب. 1.2.3
 بالدار البٌضاء والقاعدة البحرٌة بالمحمدٌة ومركب فاس

 

على  3112خالل سنة لقة باستؽالل هذه المرافق نشطة المتعتوزعت مإشرات األ
 :الشكل التالً

  
المركب الرٌاضً محمد ولمبً بالى المسبح األ اولوج 22.111ا ومنخرط 12.221 

 الخامس؛ 
 

القاعة المؽطاة للمركب الرٌاضً محمد لقاءات فنٌة منظمة ب 2تدرٌبٌة وحصة  3.273 
 الخامس؛ 

 

ت الوطنٌة والجمعٌات لفابدة الجامعامقدمة  ؼذابٌة وجبة 21.212مبٌت ولٌلة  12.111 
 محمد الخامس؛ بلمركالمركز الرٌاضً بوركون التابع الرٌاضٌة ب

 

 لمحمدٌة؛ للقاعدة البحرٌة با ولوجا مسجال 11.133 
 

بالنسبة  %12من المركب الرٌاضً بفاس بمعدل استؽالل بلػ  امستفٌد 23.211 
 ؛ بالنسبة لملعب التدارٌب %111933ومبً لكرة القدم وللملعب األل

 

 . بالرباط عبد هللامٌر موالي طٌر المدارس الرٌاضٌة التابعة لمركب األنشاء وتؤإ 
 

 إطارفً هذه المصالح تلؾ التجهٌزات الرٌاضٌة التً تتوفر علٌها مخ كما تم تحدٌث
المؽرب لتنظٌم تظاهرات دولٌة  عادة هٌكلتها بهدؾ تؤهٌلإ، وكذا تحسٌن الخدمات المقدمة

 . كبٌرة
 

 ،3112و 3112برسم سنتً  هذه المصالحن برنامج عمل بؤالتذكٌر خٌرا البد من وأ
 المواردحجم الرفع من كذا و مات المقدمة للمرتفقٌن،خدجودة ال العموم بتحسٌنٌهتم على 

 توسٌع قاعدة المستفٌدٌن.  عن طرٌقالذاتٌة 
 

 مراقبة المؤسسات والقاعات الرٌاضٌة مصلحة. 3.2.3
 

 :المحاور التالٌة 3112خالل سنة المنجزات  همت أبرز
  

 تهٌبة المسبح المؽطى بالجدٌدة؛ ل ولىإنجاز المرحلة األ 
 

 ولمبً بٌعقوب المنصور؛ أمسبح شبه  بإنجازمتعلقة الدراسات النهاء إ 
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لفابدة  3112و 3112تنظٌم الدورة الثانٌة من برنامج "تعلم السباحة" برسم سنتً  
 ؛ طفال المعوزٌناأل

 

 راقبة جودة الماء. المتعلقة بم طارتفعٌل مقتضٌات الصفقة اإل 
 

 كما ٌلً:  3112برسم سنة ٌمكن تلخٌص أهم منجزات هذه المصلحة 
 

 الثانٌة لتهٌبة المسبح المؽطى بالجدٌدة؛ نجاز المرحلةإ 
 

 مدارس السباحة؛ التنافسٌة السادسة لتنظٌم الدورة  
 

 ؛طفال المعوزٌنالسباحة" لفابدة األ تنظٌم الدورة الثالثة من برنامج "تعلم 
 

 : ، فٌتضمن3112سنة ما برنامج العمل المتوقع خالل أ
 

 تطوان ووجدة؛  ًتهٌبة مسبح 
 

 وضعٌة المراكز الرٌاضٌة للقرب؛ نجاز دراسة حول إ 
 

 ؛ طفال المعوزٌنالسباحة" لفابدة األ تنظٌم الدورة الرابعة من برنامج "تعلم 
 

 مدارس السباحة. التنافسٌة السابعة لتنظٌم الدورة  
 

 والطفولة للشباب رشٌد موالي مجمع. 2.2.3
 

تحسٌن لى إتهدؾ  بعدة أنشطةمجمع موالي رشٌد  قام 3112و 3112 سنتً خالل
 مر ب: وٌتعلق األ ،ظروؾ االستقبال

 
 شبكة الكهرباء؛  إلصالحاالنتهاء من أشؽال المرحلة الثانٌة  

 

 ؛ للمٌاهجدٌدة لكهرباء عبر اقتناء مسخنات استهالك ا ترشٌد 
 

 استهالك الماء الشروب ؛  االقتصاد فً إطارفً  ببرٌنحفر وتجهٌز  
 

  الرٌاضٌة؛التجهٌزات  تحدٌث 
 

 جودة الخدمات.  الرفع من 
 

 : فٌهدؾ الى  3112فٌما ٌخص برنامج العمل برسم سنة ما أ
 

 البنٌات التحتٌة ؛  تؤهٌل 
 

 دارٌة؛ لبناٌات اإلاالستهالك باعدادات  وضع 
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 المتجددة ؛ تفعٌل مشروع الطاقة 
 

 . شخصا 1.211 تهم ةاستٌعابٌ بناء قاعة متعددة االختصاصات بقدرة 
 

 األخرى جتماعٌةاال نشطةاأل مجال. 2.3
 

 مصلحة االستقبال والمساعدة وتقٌٌم البرامج. 1.2.3
 

 التالٌة:  إنجاز العملٌاتب 3112-3112تمٌزت أنشطة المصلحة خالل الفترة 
 

 اقتناء وتركٌب األجهزة التعوٌضٌة والبدٌلة لألشخاص فً وضعٌة إعاقة ؛  
 

صرؾ تعوٌضات لفابدة بعض موظفً وموظفات وزارة التضامن والمرأة واألسرة  
سنة  درهم 211.111و 2013سنة  درهم 211.321922 والتنمٌة االجتماعٌة بقٌمة

2014 . 
 

هذا، ومن المتوقع مواصلة عملٌات اقتناء وتركٌب األجهزة التعوٌضٌة والبدٌلة 
 . 3112و 3112لألشخاص فً وضعٌة إعاقة برسم برنامج عمل المصلحة خالل سنتً 

 

 االجتماعٌة والشؤون الحج . قسم3.2.3
 

ة 11.311 حوالً تم اختٌار 3112خالل سنة  ا وحاج   .مسجال 222.121من بٌن  حاج 
ابتداء من شهر مارس ، أطلق قسم الحج والشإون االجتماعٌة تؤطٌرهمعلى وبؽٌة العمل 

 : حول كزرتت ، ،مجموعة من البرامج
 

 مختلؾ المتدخلٌن؛ واإلداري والصحً بمشاركة نًالتحسٌس الدٌ 
 

 تؤطٌر مرافقً الحجاج؛  
 

 المطوٌات وكذا والمعتمر الحاج دلٌل وكتٌبات ،" الحاج مرشد" MP3 جهاز توزٌع 
 .الحج مراحل أثناء تباعهاا الواجب رشاداتاإل لكل الشاملة

 

 الماسح من جهازا إضافٌا 23 وتركٌبقامت بتوزٌع ٌة وجدٌر بالذكر أن الوزارة الوص
 الموسم خالل االستفادة تشملها لم التً واألقالٌم العماالت مختلؾ، بللجوازات الضوبً القارئ
 . (الثانٌة المرحلة) اإللكترونً المسار فً تجربتها وذلك من أجل تعزٌز، الفارط

 

 الممتدة الفترة خالل التسجٌل عملٌة تمت فقد، 1227/3112 حجال بموسم ٌتعلق فٌما أما
 من الممتدة الفترة خالل القرعة عملٌة إجراء تم كما منه، 12 ؼاٌة إلى 3112 مارس 13 من
  .منه 31 ؼاٌة إلى 3112 ماي 11
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 السجون إلدارة نتاجاإل وحدات . مصلحة2.2.3
 

 بإنجاز ما ٌلً:  3112المصلحة برسم سنة قامت 
 

 اإلنجازات التوقعات مؤشرات التتبع  العملٌات األهداف

 االنتاج تطوٌر
 الفالحً

خاصة تلك المتعلقة  جدٌدة، زراعات واصلة تطوٌرم -
 بالكأل والتشجٌر

مساحة األراضً 
 المزروعة

 15050  
 هكتارا

 هكتارا 878

 اقتناء لوازم جدٌدة للجرارات  -
 صٌانة بعض الجرارات من أجل الرفع من أدابها -

 اقتناء المعدات

 شراء
 جرار

 كل جدٌد
 سنة

 جرار شراء
 جدٌد

 االنتاج تطوٌر
 الحٌوانً

 االصطناعٌة(  األعالؾ) الماشٌة تؽذٌة نظام تطوٌر -
 أؼنام رإوس اقتناء خالل من القطٌع ساللة تحسٌن -

 .جٌدة ساللة من
 .االصطناعً التلقٌح برنامج تنفٌذ فً االستمرار -

 ثابتة موارد ضمان
 ملٌون فً حدود

 سنة كل درهم

 تحصٌل
 ملٌون
 درهم

 تحصٌل
154385874 

 درهم 

 انتاجٌة من الرفع
 وجعلها الورشات

 إدماج إلعادة أداة
 السجناء

الضرورٌة واقتناء  األولٌـــة بالمواد الورشات تزوٌد -
 .اإلنتاج لتطوٌر الضـرورٌة اآللٌات

 وإبداعات بمنتوجات للتعرٌؾ معارض تنظٌم -
 .وتسوٌقها السجناء

 المبالغ المحصلة
1205000 

 درهم

1005388 

 درهم

 
، فقد تمكنت هذه األخٌرة من حرث 3112سنة ما فٌما ٌتعلق بإنجازات المصلحة خالل أ

برنامج عملها  كما واصلت تنفٌذا من الشعٌر. هكتار 171ومن القمح الطري  اهكتار 221.21
باإلضافة إلى  ،المتعلق بتطوٌر الزراعات وتربٌة المواشً وتزوٌد الورشات بالمواد األولٌة

 اقتناء اآللٌات الضرورٌة لتحسٌن اإلنتاج. 
 

 حول :  3112برنامج عمل المصلحة برسم سنة من جهة أخرى، ٌتمحور 
 

 ؛  المراهنة على الزراعات الكبرى إطارا من القمح الطري فً هكتار 211 زراعة 
 

 ؛  جٌدة تسالال من ماشٌة رإوس اقتناءعبر  القطٌع ساللة تحسٌن مواصلة 
 

 . النزالء بمنتجات للتعرٌؾللتسوٌق و معارض تنظٌم 
 

 واالجتماعٌة القنصلٌة الشؤون . مدٌرٌة2.2.3

 

  بؽالؾ مالً قدره العملٌات العدٌد من بإنجاز  المدٌرٌةهذه  ، قامت3112 خالل سنة
 . وتهم هذه العملٌات : درهم 11.313.231911

 
 ؛القنصلٌة المراكز بعض تؤهٌل إعادة 

 

 وتحسٌن القنصلٌة المقراتمن أجل توفٌر األمن داخل  والتؤمٌن النظافة عقود إبرام 
 بها؛ االستقبال ظروؾ
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  والمكاتب؛ المراكز مختلؾ تجهٌز 

 

 .الذروة فترة لدعم األطقم القنصلٌة خالل مإقتٌن أعوان مع عمل عقود إبرام 

 

 ، فٌهم أساسا : 3112و 3112أما بخصوص برنامج عمل المدٌرٌة برسم سنتً 

 
 ؛ مٌنؤتعمٌم وتطبٌق مراجعة عقود النظافة والت 

 

لفابدة جودة الخدمات المقدمة  مستوىللرفع من  ترمٌم مجموعة من المبانً القنصلٌة 
 المؽاربة المقٌمٌن بالخارج؛

 

ات ووسابل االتصال والمعلومٌات االستمرار فً تجهٌز مختلؾ البعثات القنصلٌة بالمعد 
 .خلق ظروؾ مناسبة للعمل إطارالضرورٌة فً 

 

 العامة والخدمات العمومٌة السلطات مجال. 2.3

  
  للمملكة العامة . الخزٌنة1.2.3

 
 من إنجاز ما ٌلً: 3112سنة خالل تمكنت الخزٌنة العامة للمملكة 

 
 ؛(TGR/18/2014صالح الخارجٌة )صفقة رقم لمفابدة ااقتناء أثاث المكتب ل 

 

اقتناء تجهٌزات معلوماتٌة وتوفٌر خدمات التكوٌن والمساعدة التقنٌة )صفقة رقم  
32A/2014/TGR ؛) 

 

 ( ؛ TGR/60/2014صفقة رقم التجهٌزات المعلوماتٌة ) اقتناء وتركٌب وتشؽٌل 
 

التجهٌزات والتجهٌزات الخاصة بمحٌط  الكهربابٌة تجهٌزاتالو تؤهٌل الشبكات المحلٌة 
  ؛(TGR/34/2014صفقة رقم الشبكات )المكلفة بمصالح للالتابعة المعلوماتٌة 

 

 ،ٌة قواعد المعطٌاتتعزٌز مراقبة وحما ٌرومتطبٌق معلوماتً  اقتناء وتركٌب وتشؽٌل 
 . (31A/2014/TGR  صفقة رقم) وتوفٌر خدمات التكوٌن المتعلقة بهذا التطبٌق

 
فً حالٌا الذي ٌوجد و، 3112برنامج عمل هذه المصلحة برسم سنة  ٌخص فٌماأما 

 العملٌات التالٌة: تهم باألساس على إطالق مجموعة من طلبات العروض  ٌقومفطور اإلنجاز، 
 

 المملكة ؛ ربوع وإعادة تؤهٌل القباضات والخزٌنات اإلقلٌمٌة الموزعة عبر  تجهٌز 
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                   تطبٌق معلوماتً مركز المعطٌات المتواجد بؤكدال و( لserveursالخوادم ) اقتناء 
                           ونظام نقدي  وتطبٌق معلوماتً ،بنكٌة أوتوماتٌكٌة وشبابٌكللنسخ المتماثل 

(HOST SECURITY MODULE) وتطبٌق معلوماتً من  من أجل تؤمٌن العملٌات النقدٌة
وكذا ناسخات وأجهزة  ،وتطبٌق آخر للشاشات التفاعلٌةاالنتظار  صفوؾأجل تدبٌر 

 سكانٌر للشٌكات ؛ 
 

 لمقر الربٌسً؛ تابع للاإعادة تؤهٌل البنٌات التحتٌة للشبكة بمركز المعطٌات  
 

 ( للمواقع عن بعد؛ IPتوسٌع شبكة الهاتؾ ) 

 

وتصحٌحٌة لنظام األجور الخاص بموظفً الدولة صٌانة تطورٌة وضع محاور  
 ( ؛ Wadef@ujourوالجماعات الترابٌة )

 

 تطبٌق معلوماتً لتدبٌر الهوٌات والولوج ؛  تطوٌر 
 

 (. GIR( و )GIDالتطبٌقات المعلوماتٌة المتعلقة بمراقبة نظامً ) تجمٌع وتطوٌر 

 
 العملٌات التالٌة: ب مالقٌا 3112سنة  خاللتعتزم الخزٌنة العامة للمملكة و ،هذا

 
من خالل اقتناء وتشؽٌل ، وذلك المصلحة التدابٌر الخاصة بتحدٌثتفعٌل مواصلة  

 (،GIRنظام )لخدمات  وتصحٌحٌة تطورٌة صٌانةاعتماد التجهٌزات المعلوماتٌة، و
كامٌرا المواقع الخارجٌة وكذا وضع أجهزة  مستوى ىاالنتظار عل صفوؾ تدبٌرو

 ؛ للمراقبة
 

 القباضات والخزٌنات اإلقلٌمٌة على مستوى أقالٌم المملكة؛ عادة تؤهٌلإو بناء 

 

تهٌبة  ورش إطارللمبانً اإلدارٌة فً إنجاز دراسات معمارٌة والقٌام بالمراقبة التقنٌة  
 المصالح الخارجٌة؛ 

 

 مختلؾ مراكز الشبكة. فابدة اقتناء أثاث المكتب ل 

 
 المباشرة غٌر والضرائب الجمارك . إدارة3.2.3

 
فً  3112المباشرة برسم سنة  ؼٌر ٌمكن جرد أهم منجزات إدارة الجمارك والضرابب

 : الجدول التالً
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 وجاصاخاإل مؤششاخ انتتثغ  انؼمهياخ األهذاف

الكفاءات التدبٌرٌة لموظفً  الرفع من
 الجمارك

  نسبة اإلنجاز ثُبء يزكش نهتكٌٍٕ انزًزكً  
اقتناء أرض وتوقٌع عقد 

مع المهندس لتصمٌم ا
 المعماري 

  ؛تحسٌن ظروف عمل الموظفٌن-
 .ومحاربة الغش توفٌر األمن -

 انهجبص انضزٔريتٕفٍز 

 نًٕظفً انزًبرن
 % 100 نسبة اإلنجاز 

مصالح إدارة تعزٌز استعمال المعلومٌات ب
 الجمارك 

 صفقح في طىس اإلوجاص  نسبة اإلنجاز التُبء يعذاد يعهٕيبتٍخ 

 
سنة خالل مواصلة إنجاز المشارٌع التً أعطٌت انطالقتها  2015سنة  كما شهدت

 :  ما ٌتعلق بـخاصة  ،2014
 

  المراقبة؛أجهزة وتشؽٌل  اربة الؽش من خالل اقتناء وتركٌبومح توفٌر األمن 
 

تؤهٌل وتوسٌع وتحسٌن النظم المعلوماتٌة لمصالح إدارة الجمارك عبر اقتناء وتوسٌع  
 االفتراضٌة؛المنصة 

 

 تطبٌق لنظم اإلعالمٌة عبر اقتناء وتركٌب وتشؽٌلتعزٌز نجاعة األداء وأمن ا 
 تبادل المعطٌات.  خالل اآمن تواصال لوماتً ٌضمنمع

 
 إنجاز ما ٌلً: ، فتعتزم إدارة الجمارك 2016أما بالنسبة لسنة 

 

  الجمركٌة؛للمصالح التابعة وصٌانة األنظمة المعلوماتٌة  توسٌع وتطوٌر 
 

من خالل اقتناء  ،إلدارة الجماركالتابعة ن قاعدة المعطٌات ٌؤمت من مستوىالرفع  
 بمنصة األمن التطبٌقً.  وتفعٌل تطبٌق معلوماتً آخر خاص تطبٌق معلوماتً أمنً

 
 الرسمٌة المطبعة . مدٌرٌة2.2.3

 

 كما ٌلً:  2014ٌمكن تلخٌص أهم منجزات مدٌرٌة المطبعة الرسمٌة برسم سنة 
 

 اإلجراءاتبرز أ
 التكلفة المالٌة

 اإلنجازات  التقدٌرات 

 1.116.420,00 1.194.258,00 الطباعة ولوازم مواد اقتناء

 الرسمٌة الجرٌدة لطبع المخصصو رزم شكل على الورق اقتناء
 للمملكة 

1.200.000,00 1.296.000,00 

 144.288,00 164.160,00 بالمناولة  تتعلق أعمال إنجاز

 1.894.800,00 1.665.600 للطباعة معدات وتركٌب اقتناء

 1.156.200,00 1.156.786,80 معلوماتٌة معدات وتركٌب اقتناء

 595.620,00 547.200,00 المطبعة عتاد وإصالح صٌانة
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 المشارٌع المبٌنة أدناه:  تنفٌد 2015 سنة اصلت مدٌرٌة المطبعة الرسمٌة خاللوقد و

 
 المتخذة اإلجراءات والتدابٌر

 المبانً وإصالح بتهٌبة تتعلق أشؽال إنجاز 
 والهاتفٌة والمعلوماتٌة الكهربابٌة بالنسبة للشبكات ربطقنوات ال إعادة 
  المعلوماتٌة الخدمات مإمن تهٌبة 
 األحمال رافعة تركٌب 
 كترونٌةاالل مراقبةال نظام وتركٌب اقتناء 

 للمملكة  الرسمٌة الجرٌدة لطبع المخصصو رزم شكل على الورق اقتناء 

 الطبع أنشطة ومختلؾ الرسمٌة الجرٌدة نشرات لطبع مخصصةال الطباعة ولوازم مواد اقتناء 

 معلوماتٌة  ومنظومات معلوماتً عتاد اقتناء 

 المكتب  وأثاث عتاد اقتناء 

 المطبعة عتاد اقتناء 

  االستؽالل عتاداألدوات و وتحدٌث اقتناء 

 المعلوماتً لعتادا لوازم شراء 

 األحمال رافعة وإصالح صٌانة 
 البناٌات تنظٌؾ 

 المبانً حراسة 

 المطبعة عتاد وإصالح صٌانة 

 المعلومٌات عتاد وإصالح صٌانة 

 الموظفٌن لفابدة التخصصات متعدد تكوٌنتنظٌم  

 المبانً اإلدارٌة  معمارٌة مرتبطة ببناء وتؤهٌلإنجاز دراسات عامة وتقنٌة ومعلوماتٌة و 

 

  التالٌة:تنفٌذ العملٌات  2016هذا، وتعتزم مدٌرٌة المطبعة الرسمٌة خالل سنة 
 

 الرسمٌة؛ المطبعة على الواردة النصوص تدبٌرل  "Intranet" داخلٌة ةتطوٌر شبك 
 

 الجرٌدة؛ أعدادمختلؾ ل األوتوماتٌكً االستخراجتٌسٌر خدمة  
 

 الرسمٌة ؛ لجرٌدةا القدٌمة من ألعدادل تطوٌر الصٌػ االلكترونٌة 
 

تشمل  خدمات عدة على ٌشتمل ،الرسمٌة لمطبعةل إلكترونً موقع حداثإ دراسة جدوى 
 ؛ ...والتسوٌق اللقاءات تدبٌرو العروض وطلبات اإلصدارات نشر بالخصوص

 

 بتدبٌر خاص نظام وإنشاء واردةال لمعلوماتل أفضل تدبٌرمن أجل  بٌانات قاعدة إحداث 
 المعطٌات؛ حماٌة لضمان الملفات

 

 النصوص ؛ تصحٌح  عملٌة فً المعلومٌات استعمال 
 

 الرسمٌة؛ المطبعة عمل وقدرات فعالٌة من للرفعفً التسٌٌر  حدٌثة طرق تبنً 
 

 .الموظفٌن لفابدة األهداؾ محددالو مستمرال تكوٌنالحرص على ال 
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 . المركز الملكً لالستكشاف الفضائً عن بعد 2.2.3
 

 فً إنجاز عدة مشارٌع همت باألساس:  3112خالل سنة تم الشروع 
 

 معطٌات معالجةتعنى ب ةشهرٌ نشرات 1إصدار  خالل من الفالحً الموسم تتبع 
 الحبوب نتاجإ توقعات حول تقرٌر نجازإو صورة( 32)التقاط  االصطناعٌة األقمار
برسم السنة  الحبوب محاصٌل توقعات حول خاص تقرٌركذا الوطنً، و الصعٌد على

 ؛ من كل سنة أبرٌل شهر نهاٌة الفالحٌة عند
 

الحضرٌة المتواجدة  الوكاالت مد عبر الوطنً التراب وإعداد تهٌئةعملٌات  تتبع 
 ٌتم التً الخرابطٌة والدراسات األقمار االصطناعٌة بصور المملكة، جهات مختلؾب

 والجهوٌة؛ الحضرٌة التنمٌة ومخططات برامج إعداد فً استؽاللها
 

من خالل إنجاز دراسات خرابطٌة لتتبع تطور البناء لفابدة عدة السكن مواكبة تطور  
 تفعٌل االتفاقٌة الموقعة مع وزارة الداخلٌة؛  إطاروذلك فً  ،عماالت وأقالٌم

 

مواصلة  من خاللالمائٌة  الموارد تدبٌر فً االصطناعٌة األقمار صور دماجإ 
 NASAوخبراء الوكالة الفضابٌة األمرٌكٌة  الماء قطاع مع بتعاون الدراسات المنجزة

 فً مختصة وبرامج تطوٌر آلٌات إلى هذه الدراسات تهدؾ ذإالدولً.  البنك من وبدعم
 وتقٌٌم المٌاه ترشٌد تدبٌربهدؾ  ،والفضابٌة الجؽرافٌة المعطٌات واستؽالل معالجة

  المناخٌة؛ التؽٌرات انعكاسات
 

 ؛ ترشٌد الريفً  صور األقمار االصطناعٌة باستغاللٌتعلق  إنجاز مشروع بحث 
 

وتؤطٌر الباحثٌن فً  تكوٌنٌة دورات تنظٌم خالل من والبحث العلمً التكوٌنتطوٌر  
 المجال. 

 

، فقد واصل المركز إنجاز المشارٌع التً تم الشروع فٌها 3112أما بخصوص سنة 
 وذلك فً المجاالت التالٌة:  3112خالل سنة 

 
 الفالحً :  المجال 

 

 األراضً المسقٌة فً جهة تادلة أزٌالل ؛  دراسة تطور 
 

 ؛  2015لموسم الفالحً شرة شهرٌة لتتبع وضعٌة الزراعات خالل اإعداد ن 
 

معطٌات األقمار االصطناعٌة فً ترشٌد  استؽاللمن أجل  ث والدراساتابحاألإنجاز  
 الري؛ 

 

منظمة األؼذٌة والزراعاة  ت بشراكة معحول تنمٌة الواحا اعداد دراسةفً  المساهمة 
(FAO)  . 
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 السكن: تطور  الوطنً وتتبع التراب وإعداد مجال تهٌئة 
 

  البٌضاء؛لحساب الوكالة الحضرٌة للدار فً المجال إنجاز دراسة  
 

 . سطات والٌةتتبع تطور السكن لفابدة أطر مجال تنظٌم تكوٌن فً  
 

 مجال تدبٌر الموارد المائٌة: 
 

خاالل شاهر مدته فعلٌاا  ( الذي انتهتLDASالمتعلقة بمشروع )إتمام جمٌع األنشطة  
 ؛ 2015ماي 

 
 .  LDASتطوٌر أرضٌة لنشر وتعمٌم منتوجات المشروع  
 

 : من المرتقب أن ٌعتمد المركز طارفً هذا اإل ؛التكوٌن والبحث العلمً مجال 

 
تكوٌنٌاااة فاااً مجاااالً االستكشااااؾ الفضاااابً عااان بعاااد وأنظماااة اإلعاااالم  وحددددات 6 

 ؛ امشارك 150الجؽرافً لفابدة حوالً 
 

موقعااة مااع  إطااار-اتفاقٌااات إطااارقطاعااات وزارٌااة فاً  5تحسٌسااٌة لفاباادة  وحددات 5 
 وزارات الفالحة، والماء، والسكنى، والمٌاه والؽابات والمعادن. 

 
 المناهل دار . مطبعة5.5.2

 
 بطبع عدد من المنشورات موزعة كما ٌلً:  3112خالل سنة المذكورة المصلحة قامت 

 
 اإلنجازات  التوقعات  نوع المنشورات 

 04 04 سلسلة الكتاب األول 

 07 07 سلسلة األعمال الكاملة 

 02 02 سلسلة أبحاث 

 17 17 سلسلة إبداع 

 02 02 الندوات 

 02 06 ألطفال قصص ا

 02 02 تقارٌر 

 18 05 ات ودالبلكتٌب

 09 09 أخرى منشورات 

 
 ثٌقةمنشورا وو 21أكثر من  أن تنجز 3112خالل سنة هذا، وقد استطاعت المطبعة 

  وهً: أخرى موزعة على عدة سالسل
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 نسبة اإلنجاز التوقعات المنشورات نوع

 %100 08 بٌت الشعر بالمؽرب  كتب لفابدة

 %100 02 سلسلة األعمال الكاملة 

 %100 26 اتحاد كتاب المؽرب  كتب لفابدة

 %70 03 ندوات 

 %70 07 كتب خاصة باألطفال 

 %100 03 كتب بمناسبة المعرض الدولً للكتاب والنشر

 %50 11 أخرى منشورات 

 
 إنجاز التدابٌر التالٌة:نه ٌهم إ، ف3112برنامج عمل هذه المصلحة خالل سنة أما 

 

 األطر؛ تكوٌن الموظفٌن وتعزٌز المصلحة بمزٌد من  
 

 تحدٌث وسابل العمل؛ 
 

 صٌانة وإصالح اآلالت والمعدات؛  
 

 اقتناء ورق الطبع؛  
 

 المعدات التقنٌة؛ شراء لوازم  
 

 . باآلالت ةاقتناء قطع الؽٌار الخاص 
 

 المركز الوطنً للتوثٌق 6.5.2.

 

إنجاز عدد من المشارٌع  3112-3111استطاع المركز الوطنً للتوثٌق خالل الفترة 
" خاصة فً مرحلتها الثالثة 3112-3111مخططه االستراتٌجً "رإٌة  إطارالمبرمجة فً 

 : (3112-3111)"المركز الوطنً الذكً للتوثٌق" ب والمتعلقة 
 

 تفعٌل مخطط "صفر ورقة"؛  
 

قابلة للتعدٌل حول مصادر المعلومات وإنشاء فضاء  وضع بوابة رصد أوتوماتٌكٌة 
 للبحث فً الوسابط المتعددة المسمى "باحثون"؛

 

 (؛ وثٌقة مبرمجة سنوٌا 13.111وثٌقة سنوٌا )مقابل  12.111ع ومعالجة ٌجمت 
 

  سؤال/جواب"؛"جدٌدة للمعطٌات على اإلنترنٌت وكذا خدمة قواعد  تطوٌر 
 

تٌة المسماة "مراصد" المٌة والوثابقٌة الموضوعا" اإلعرصدوضع باقة من بوابات " 
 التنمٌة االقتصادٌة واالجتماعٌة والتنمٌة المستدامة بالمؽرب.  تستهدؾ
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من ناحٌة أخرى، ٌقدم الجدول التالً أهم المإشرات المتعلقة باألنشطة المنجزة خالل 
 : 3112و 3112سنتً 

 

 2014إنجازات  2014توقعات  2013إنجازات  المؤشرات األهداف

ٌع جمتتعزٌز الرصٌد الوثائقً الوطنً عبر 
واقتناء ومعالجة الوثائق المتعلقة بالتنمٌة 

االقتصادٌة واالجتماعٌة بالمغرب أو الخارج 
 سمعٌة بصرٌة وإلكترونٌة(و)مطبوعات صوتٌة 

تطوٌر  معدل
الرصٌد 
 الوطنً

60% 60% 60% 

تحسٌن خدمات األبحاث الوثائقٌة للمستعملٌن 
 )قواعد بٌانات وطنٌة ودولٌة(

عدد األبحاث 
التً تمت 
 مواكبتها
 

عدد األبحاث 
 عبر اإلنترنٌت

400 
 
 

450.000 

400 
 
 

450.000 

300 
 
 

300.000 

 
، فٌمكن تلخٌصه كما 3112و 3112أما فٌما ٌتعلق ببرنامج عمل المركز خالل سنتً 

 ٌلً: 
 

 معدل سنوي فً حدود بلوغ ع ومعالجة الوثابق الورقٌة وااللكترونٌة بهدؾٌجمت 
 وثٌقة ؛  11.111

 

 ؛ 3112مصدر نهاٌة  13.211إؼناء قاعدة المعطٌات "رصد" لبلوغ  
 

التحقق من صحة المعلومات الموضوعاتٌة المستخرجة من قاعدة البٌانات "رصد"  
 ؛ 3112مصدر سنة  111.111بهدؾ بلوغ 

 

 توسٌع مجال البحث عبر االشتراك فً قواعد جدٌدة للمعطٌات خاصة القواعد النصٌة؛  
 

إلنتاج الوثابقً بؽٌة تحسٌن إمكانٌات ا (Abhatooإعداد نسخة جدٌدة لبوابة "أبحاثو" ) 

 واألبحاث المنجزة؛  الولوجومراقبة جودة 
 

 تحوٌل خزانة المركز إلى خزانة افتراضٌة؛  
 

 لكترونً والمادي للوثابق اإلدارٌة والمالٌة؛ وضع خطة لألرشٌؾ اال 
 

تعزٌز التعاون مع الهٌبات الجهوٌة والدولٌة والمنظمات المتخصصة فً اإلعالم  
 والتوثٌق. 

 

 النقض: بمحكمة القضائً والتوثٌق النشر مركز .7.2.3
 

 : إنجاز المشارٌع التالٌة تم التركٌز أساسا على 3112خالل سنة 
 

 والقضابً القانونً الموروث استؽالل خالل نالوثابقٌة بصفة منتظمة مإعداد الملفات  
والمواقع القانونٌة كموقع "عدالة" وموقع وزارة العدل وقاعدة البٌانات  ،لمركزل

 (؛ JURICAFاالجتهادٌة )
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إمكانٌة االطالع على السماح ب وذلك من خالل ،ضمان الولوج إلى موقع محكمة النقض 
النسخة  الع وتحمٌلوكذا االط ،شورات الجدٌدة لمحكمة النقضالفهرس الرقمً للمن
 لبٌع؛ ؼٌر المعروضة لالكاملة للمنشورات 

 

تحٌٌن كل المستجدات القانونٌة والقضابٌة وضمان نشر منتظم للمنشورات سواء على  
 الحامل الورقً أو االلكترونً. 

 
 العملٌاتإنجاز هذا المركز برنامج عمل  ٌروم، 3112وبرسم سنة  أخرى ناحٌة من
 التالٌة: 

 
 ٌسهل بشكل المعلومات قاعدة مستوى على القضابً باالجتهاد خاصة فهرسةتطوٌر  

 ؛المواضٌع عن البحث
 

 قاعدة مستوىبالقرارات القضابٌة لؽرؾ محكمة النقض على  خاصة فهرسةتطوٌر  
 وإنجاز قرص مدمج فً هذا الصدد؛  المعلومات

 

ٌم اللؽات األجنبٌة )الفرنسٌة تعلفاقٌات مع المعاهد المتخصصة فً االتمن  دتوقٌع عد 
 اإلنجلٌزٌة واإلسبانٌة(؛ و
 

الذي ٌعرض ألهم األنشطة القانونٌة والقضابٌة  النقض لمحكمة السنوي اإلصدارنشر  
 التً ساهمت فٌها المحكمة. 

 
 :األقنعةلتصنٌع  الملكً دركال وحدة 8.5.2.

 
ماتها لبلوغ هدفها خدمستوى لم تتوانى هذه الوحدة فً تحسٌن  3113سنة  منذ إحداثها

وذلك  ،قناع جراحً 1.211.111و FFP2قناع من نوع  211.111 المتمثل فً تسوٌق حوالً

 عبر: 
 

 إبرام عقود للبٌع مكنتها من المحافظة على مستوى اإلنتاج؛  
 

 إبرام عقد تؤمٌن شامل ومتعدد األخطار للمعدات؛  
 

 الءمة المنتوجات للمعاٌٌر الدولٌة. ضمان جودة وم 
 

، فمن المتوقع أن تتم مواصلة 3112الوحدة خالل سنة هذه فٌما ٌتعلق ببرنامج عمل أما 
 جدد. الزبناء المزٌد من الالبحث عن  لرفع من المداخٌل الذاتٌة عبرالعملٌات الهادفة إلى ا
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 المؤسسة المركزٌة لتدبٌر وتخزٌن العتاد: 9.5.2

 
 12المادة مقتضٌات هذه المصلحة بناء على  ه تم إنشاءنإلى أ اإلشارةفً البداٌة، تجدر 
لحد عملها لم تصدر كفٌلة بتفعٌل ال ، إال أن النصوص التنظٌمٌة3112من قانون المالٌة لسنة 

من طرؾ وزارة االقتصاد  المٌزانٌة )فً طور المصادقة علٌها ببنودٌتعلق األمر  اآلن، حٌث
من طرؾ علٌه ة( وكذا قرار تعٌٌن آمر بالصرؾ ثان ومساعده )فً طور المصادقة والمالٌ

 السلطة المختصة(. 
 

إنجاز عملٌات التجهٌز وأشؽال  3112سنة  أخرى، تعتزم هذه المإسسة خالل ناحٌةمن 
 الصٌانة كما هو مبٌن فً الجدول أدناه: 

 
 الغالف المالً بالدرهم  البٌان

 1.500.000 صٌانة وإصالح البناٌات 

 20.000 شراء لوازم المكتب والورق والمطبوعات 

 60.000 لعتاد التقنً شراء لوازم ا

 100.000 صٌانة وإصالح العتاد التقنً 

 100.000 صٌانة وإصالح العربات  

 120.000 العتاد المعلوماتً والبرامج المعلوماتٌة  ركٌبشراء وت

 100.000 شراء العتاد التقنً 

 2.000.000 المجموع

 
 ، فتهدؾ المإسسة إلى تحقٌق األهداؾ التالٌة: 3112سنة أما بخصوص توقعات 

 

 درهم؛ 3.111.111 فً حدودمداخٌل تحصٌل  
 

 اقتناء العتاد التقنً الالزم لعملٌات القطع؛  
 

 صٌانة وإصالح البناٌات اإلدارٌة.   
 
 االقتصادٌة االخرى التحتٌة والماء والبنٌات. مجال النقل 2.6
 

 المركز الوطنً للدراسات واألبحاث الطرقٌة1 .2.6
 

 : فٌما ٌلً  3112 سنة خالل المركز بها قام التً الربٌسٌة اإلنجازات تتلخص
 

 من خالل:  ،فحص الشبكة الطرقٌة 
 

 (؛ كلم 8.400" )Bumpالقٌام بعملٌات قٌاس استوابٌة الطرق بواسطة جهاز خاص " 
 

 خاصاااااٌنقٌااااااس انعطااااااؾ بنٌاااااات الطااااارق بواساااااطة جهاااااازٌن  تإنجااااااز عملٌاااااا 
"Déflectographes" (880 ؛ كلم) 
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كااامٌرات علااى مسااافة ب( وGPSاسااتعمال أجهاازة ماازودة بنظااام التموقااع الجؽرافااً ) 
 كلم؛  42000

 

 (؛كلم 1280الطلب )على  ملٌات فحص الشبكة الطرقٌة بناءعإنجاز  
 

 (.  كلم 169) خارجٌة اتطلباز عملٌات فحص الشبكة الطرقٌة بناء على إنج 
 

 إنجاز أبحاث ودراسات فً المجال الطرقً عبر:  
 

 بشراء عتاد المختبر؛ إطالق طلب عروض خاص  
 

إنجاز االختبارات الطرقٌة المتعلقاة بتحدٌاد مواصافات الترباة وماواد البنٌاات الطرقٌاة،  
باإلضااافة إلااى  ،والخلطااات الهٌدرولٌكٌااة والهٌدروكربونٌااةوالعواقااد الهٌدروكربونٌااة، 

 اختبارات ثالثٌة المحاور ذات الحمولة المتكررة؛ 
 

 -دوار القواساامة- 1إنجاااز مقطااع طرقااً تجرٌبااً علااى مسااتوى الطرٌااق الوطنٌااة رقاام  
 ؛ كلم 2على طول 

 

وسااطات  لرباااط والاادار البٌضاااءرات لفاباادة الماادٌرٌات الترابٌااة بكاال ماان اإجااراء اختبااا 
 وآسفً وبنً مالل وقلعة السراؼنة والحوز وبوعرفة وتاونات؛ 

 

لطلباات المرتبطاة المتعلقاة بحركاة الساٌر والارد علاى ا صداراتمن اإلإعداد مجموعة  
 بالمعطٌات حول حركة السٌر الطرقً؛ 

 

 .  تحدٌد ضؽط حركة السٌر وتتبع تطوره 
 

 من خالل:  ،نظام التدبٌر الطرقً 
 

 الشبكة الطرقٌة؛ رقمنة 
 

 تحٌٌن نظام التدبٌر الطرقً؛ 
 

 تحسٌن المٌثاق المبٌانً؛  
 

( على مستوى المدٌرٌات الجهوٌة واإلقلٌمٌاة SIGأنظمة المعلومات الجؽرافٌة ) تنزٌل 
 للتجهٌز والنقل؛

 

 " ؛Géomapاقتناء برنامج معلوماتً " 
 

 ؛ 2014حوادث السٌر لسنة  إعداد كتٌب حول 
 

 دة تدبٌر مإشرات السالمة الطرقٌة. دراسة وتطوٌر وح 
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 على مواصلة إنجاز العملٌات التالٌة:  3112ٌعمل المركز خالل سنة و هذا،
 

 "؛ APL" و"Bump Integratorقٌاس استوابٌة الطرق بواسطة جهازٌن خاصٌن " 
 

 "؛ Déflectographes" خاصٌنقٌاس انعطاؾ بنٌات الطرق بواسطة جهازٌن  
 

 وتقٌٌم مإشر السطح؛  3112إعداد تقرٌر حول الفحص البصري للطرق لسنة  
 

 إنجاز دراسة تتعلق بوقع البرنامج الوطنً الثانً للطرق القروٌة على خدمات النقل؛ 
 

 جهاز قٌاس المقطع العرضً للطرٌق ٌعمل بتقنٌة اللٌزر؛  اقتناء 
 

 صٌانة وتطوٌر نظام التدبٌر الطرقً.  
 

 :ع أن ٌهمفمن المتوق ،3112امج عمل المركز برسم سنة أما فٌما ٌخص برن
  

السطح  مإشر إنجاز عملٌات الفحص البصري لتدهور الشبكة الطرقٌة المعبدة وتقٌٌم 
 ؛كلم 22.111لحوالً 

 

 منشؤة فنٌة.  31 اقتناء واستعمال العتاد لفحص 
 

 والمعداتمصلحة شبكات مصالح السوقٌات والمعدات ومصالح السوقٌات . 3.2.3
 

 كما ٌلً:  3112ٌمكن تقدٌم أهم العملٌات المنجزة برسم سنة 
 

 من الطرق من طرؾ وحدات التدخل الجهوٌة؛  كلم 211 ل الثقٌلة إنجاز أشؽال التهٌبة 
 

إنجاز أشؽال التهٌبة الخفٌفة وصٌانة الطرق ؼٌر المعبدة بشراكة مع الجماعات  
 االستثنابٌة؛  القهرٌة الظروؾ القروي فً حالةساكنة العالم ل قدٌم العونتو ،الترابٌة

 

ٌوم عمل من الصٌانة المتواصلة من طرؾ الفرق اإلقلٌمٌة لمصالح  32.111إنجاز  
 السوقٌات والمعدات؛ 

 

 لمعدات الطرق؛ بالنسبة ض مدة األعطاب التقنٌة ٌخفت 
 

 ؛ 3112سنة  %12معدات األشؽال العمومٌة الذي بلػ  تحسٌن معدل جاهزٌة 
 

  العمومٌة؛دٌد حظٌرة معدات األشؽال تج 
 

                  ضمان استمرارٌة حركة المرور على الشبكة الطرقٌة خالل فترات تساقط الثلوج 
 آثار عن الناجمة االستثنابٌة وضاعاأل ، وعندأو زحؾ الرمال ببعض المقاطع الطرقٌة

 الفٌضانات. 
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            3112إنجاز العملٌات التالٌة برسم سنتً  وتتوقع مصالح السوقٌات والمعداتهذا، 
 : 3112و

 

 م.س.م
 ٌام العمل(أبرنامج الفرق اإلقلٌمٌة )حسب  (اتالكٌلومتربرنامج الفرق الجهوٌة )حسب 

2015 2016 2015 2016 

 100 6 000 6 50 30 أكادٌر

 050 5 000 5 60 45 مراكش

 000 5 500 4 110 70 الدار البٌضاء

 000 7 500 6 145 130 الرباط

  500 3  000 3 350 250 فاس

 000 6 500 5 50 40 مكناس

 500 3 000 3 50 47 وجدة

 150 36 500 33 815 612 المجموع

 
  إلى: 3112و 3112من ناحٌة أخرى، ستعمد الوزارة الوصٌة خالل سنتً 

 

 ؛ وتحدٌد موقعها الجؽرافًوضع نظام لتدبٌر حظٌرة المعدات  
 

 تجدٌد معدات األشؽال العمومٌة.  
 

 مدٌرٌة التجهٌزات العامة 3.6.2.
 

وذلك  ،عربة سٌاحٌة 21بتفعٌل الشطر األول من برنامج شراء  3112تمٌزت سنة 
مدٌرٌة التجهٌزات العامة بؽالؾ مالً وراش األشؽال التً تشرؾ علٌها أبٌن لضمان التنقل 

 . درهم 2.121.111قدره 
 

مٌزانٌة هذه المصلحة برسم سنتً  إطارفٌما ٌتعلق بالعملٌات المبرمجة فً هذا، و
 فٌمكن تلخٌصها كما ٌلً:  ،3112و 3112

 

 فرق ال دارةإجمة عن تدبٌر المشارٌع )التنقل بٌن أوراش البناء، تؽطٌة المصارٌؾ النا 
 لتهٌبة(؛ ا إطارلمشارٌع، إقامة بنٌات مإقتة فً االمكلفة ب

 

 برنامج شراء عربات سٌاحٌة؛إطالق الشطر الثانً من  
 

 شراء معدات وبرامج معلوماتٌة.  
 

 المدٌرٌة العامة للطٌران المدنً .4.6.2
 

 3112سنة العامة للطٌران المدنً خالل المدٌرٌة  العملٌات التً قامت بهاتتجلى أهم 
 فٌما ٌلً: 
 

 إنجاز دراسة حول إعادة تنظٌم المجال الجوي؛  
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 إنجاز دراسة حول تطور الشحن الجوي بالمؽرب؛  
 

 وإلى المؽرب؛  إنجاز دراسة حول تحسٌن جودة الخدمات الجوٌة من 
 

 وضع مخطط مدٌري للمطارات؛  
 

 بالمؽرب؛ الجوي النقل نشاط وتتبع لمراقبة معلومات نظام ووضع إنشاء 
 

 الجوي الداخلً؛  النقل دراسة حول تطوٌر مواصلة 
 

 موقع جدٌد.  نحومتعلقة بتؽٌٌر موقع مطار طنجة الإنجاز دراسة الجدوى التقنٌة  
 

 : عبرمواصلة تحدٌث قطاع الطٌران خاصة  ، فٌرتقب3112و 3112أما خالل سنتً 
 

المدٌرٌة من القٌام بمهام  لتمكٌنتفعٌل برنامج المساعدة التقنٌة فً مجال السالمة الجوٌة  
 ضبط ومراقبة سالمة وأمن المالحة الجوٌة؛

 

 إنشاء مختبر لقراءة وتحلٌل تسجٌالت الطابرات المدنٌة؛ 
 

ووضع برنامج بٌبً للتخفٌؾ  ،إطالق دراسات من أجل تطوٌر النقل الجوي لألعمال 
ٌن المجال الكربون الناتجة عن أنشطة الطٌران المدنً، وكذا تثم من حدة انبعاثات

 الجوي العمومً وترشٌد تدبٌره؛ 
 

 إطالق برنامج ٌتعلق بالتفتٌش وتتبع البنٌات التحتٌة األساسٌة للمطارات؛ 
 

 إنجاز دراسات مرتبطة بتسهٌل النقل الجوي وتطوٌر النقل الداخلً؛  
 

 مدٌنة للمطار بإقلٌم بنسلٌمان.  بإنشاء إنجاز دراسة لوضع دلٌل خاص 
 

 تسٌٌر األوراش مصلحة 5.6.2.
 

موارد ذاتٌة متؤتٌة أساسا  على تحصٌل 3112-3111الفترة  عملت هذه المصلحة خالل
كراء آلٌات األشؽال العمومٌة لمدٌرٌة التجهٌزات المابٌة ووكاالت األحواض  عابدات من

 المابٌة: 
 

 العقود المبرمة مع مدٌرٌة التجهٌزات المائٌة:  
 

 Total 2014 2013 2012 2011 السنة

 22 4 5 6 7 عدد العقود

 244,00 369 50 605,20 998 9 084,00 979 14 803,60 136 12 751,20 254 13 المبلغ بالدرهم 



6102مششوع قاوىن انمانيح نسىح   

 

 تقشيش حىل مشافق انذونح انمسيشج تصىسج مستقهح               57

 
 

 العقود المبرمة مع وكاالت األحواض المائٌة:  
 

 Total 2014 2013 2012 2011 السنة

 572,8 438 2 350,40 695 1 787,20 243 717,60 249 717,60 249 الحوض المائً ألبً رقراق والشاوٌة

 832 239 - 832,00 239 - - الحوض المائً لسبو

 950 496 950,00 496 - - - الحوض المائً لسوس ماسة درعة

 354,80 175 3 300,40 192 2 619,20 483 717,60 249 717,60 249 المجموع 

 

مواصلة العملٌات  3112و 3112خالل سنتً  من ناحٌة أخرى، تعتزم المصلحة
إلنجاز تدخالت على مستوى وذلك المتعلقة بكراء المعدات لفابدة مدٌرٌة التجهٌزات المابٌة 

المنشآت المابٌة، وكذا لفابدة وكاالت األحواض المابٌة من أجل مواكبتها فً عملٌات المحافظة 
 على الملك المابً العمومً. كما ستقوم هذه المصلحة ب: 

 

الوقاٌة من  إطارترابٌة إلنجاز العملٌات فً ابدة الجماعات الكراء المعدات لف 
 الفٌضانات؛ 

 

 تنظٌم دورات تكوٌنٌة حول تدبٌر حظٌرة المعدات لفابدة أعوان وزارة الداخلٌة؛  
 

 اقتناء معدات جدٌدة.  
 

 مدٌرٌة النقل عبر الطرق والسالمة الطرقٌة .2.2.3
 

 كما ٌلً:  3112-3113ٌمكن تقدٌم أهم إنجازات هذه المدٌرٌة خالل الفترة 
 

 الطرق؛ لمراقبة والمخططات اإلقلٌمٌة الوطنً المخطط تطبٌق 
 

 العامة والمدٌرٌة الملكً للدرك األعوان التابعٌن لفابدة دورٌة تدرٌبٌة دورات عقد 
رقم       القانون مقتضٌات حولواللوجستٌك،  والنقل التجهٌز الوطنً ووزارة لألمن

 ؛05-52
 

 لألمن العامة والمدٌرٌة الملكً مصالح الدرك لفابدة المراقبة معدات وعصرنة تعزٌز 
 واللوجستٌك؛ والنقل التجهٌز ووزارة الوطنً

 

التقنٌة بكل  األجهزة لضمان سالمة بالمعدات الضرورٌة للوزن ثابتة محطات 2 تجهٌز 
 والرباط؛ ووجدة وطنجة فاس من

 

 النظرٌة من أجل الحصول باالختبارات المتعلقة لألسبلة جدٌدة بٌانات قاعدة تطوٌر 
 السٌاقة؛ رخصة على

 

 المعاٌٌر ٌراعً الرباط بمدٌنة للسٌاقة التطبٌقً لالمتحان جدٌد مسار تهٌبة إنهاء أشؽال 
 العٌون؛ بمدٌنة مماثل مسار إنجاز ومواصلة الدولٌة فً المجال،

 

 ونقل البضابع.  المزدوج النقل حظٌرة تجدٌد عملٌة مواصلة 
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تسهر مدٌرٌة النقل عبر الطرق والسالمة وؾ ، فس3112و 3112أما خالل سنتً 
 مع التركٌز على المحاور التالٌة:  ،الطرقٌة على تفعٌل مخطط عملها المتعلق بالسالمة الطرقٌة

 

 حظٌرته؛ وتجدٌد الطرقً النقل قطاع تؤهٌل برنامج تنزٌل 
 

مركزا جدٌدا لتسجٌل السٌارات بكل من طاطا وتنؽٌر وكرسٌؾ  11إنشاء وتفعٌل  
 وسٌدي إفنً وبرشٌد وبنكرٌر والٌوسفٌة وقصبة تادلة والقصر الكبٌر والحوز وأرفود؛ 

 

كثرة  تعرؾ التً الوطنٌة الشبكة الطرقٌة مقاطع لبعض بالنسبة السالمة شروط تحسٌن 
 السٌر؛ حوادث

 

 السرعة؛  لرصد ثابتةالرادارات ال ؽٌل وصٌانةوتش وتركٌب اقتناء 
 

 الالزمة؛  بالتجهٌزات الطرقٌة المراقبة فرق تعزٌز 
 

 داخل المإسسات التربوٌة؛ الطرقٌة السالمة مفاهٌم إدراج تهم دراسة إنجاز 
 

 ؛ السٌاقة امتحان الجتٌاز جدٌدة مسارات تشٌٌد 
 

 على النظرٌة من أجل الحصول باالختبارات لألسبلة الخاصة جدٌدة إعداد قاعدة بٌانات 
 السٌاقة؛ رخصة

 

 السٌاقة؛ تعلٌم عربات حظٌرة تجدٌدل وتنفٌذ برنامج تبنً 
 

 تعلٌم إشارة مدارس رهن البٌداؼوجٌة الكراسات واألدواتوضع العربات ذات محرك و 
 السٌاقة؛ 

 

 تعلٌم السٌاقة؛إعداد دفتر تحمالت للترخٌص لمإسسات التكوٌن المستمر للمدربٌن على  
 

 لتكوٌن خاصة مإسسات اختٌار خالل من المحترفٌن السابقٌن إعداد منظومة لتكوٌن 
 الطرقٌة.  السالمة منشطٌن فً التربٌة على

 

 المركز الوطنً إلجراء االختبارات والتصدٌق 7.6.2.
 

  :كما ٌلً 3112برسم سنة ٌمكن تلخٌص أهم العملٌات المنجزة من طرؾ هذا المركز 
 

 التقنً؛ الفحص مراكز تؤهٌل عملٌة مواصلة 
 

 التقنً؛  الفحص على مستوى مراكز االفتحاصات إجراء 
 

 المراقبة؛  نظام سالمة تعزٌز 
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 معلوماتً موجه لتدبٌر نشاط التصدٌق؛  برنامج وتطوٌر تصمٌم 
 

 للمركز؛ ًاإللكترون الموقع طالقإل دراسة إجراء 
 

 الجدٌدة.  السٌر مدونة مضامٌن مع للمركز المعلوماتً النظام مالبمة 
 

  التالٌة: العملٌاتإنجاز  3112و 3112المركز خالل سنتً هذا ٌهدؾ برنامج عمل كما 
 

 ؛إحداث المختبر المؽربً للتجارب 
 

 التقنً؛  الفحص على مستوى مراكز االفتحاصات إجراء 
 

مشروع معلوماتً للتخزٌن الفوري للمعطٌات التً توفرها مراكز الفحص  تطوٌر 
 وذلك على مستوى المركز الوطنً إلجراء االختبارات والتصدٌق؛  ،التقنً

 

 اقتناء سندات آمنة لمحاضر المراقبة التقنٌة؛ 
 

 ؛ الخارجً للمصنعٌن لالفتحاصنظام  تطوٌر 
 

 بصفة منفردة؛  قٌصدتتفعٌل مشروع تفوٌض مهمة ال 
 

 للمركز. ًاإللكترون الموقع إطالق 
 

 مدٌرٌة المالحة التجارٌة8.6.2 .
 

ا عدة عملٌات ٌمكن تلخٌصهبإنجاز  3112مدٌرٌة المالحة التجارٌة برسم سنة  قامت
 كما ٌلً: 

 

LRITلمعطٌات " الوطنً المركز تفعٌل خدمات 
1

تحت اللواء بتتبع السفن  ة" المتعلق

افتحاصه من طرؾ المنظمة الدولٌة نجاز إو ،األقمار االصطناعٌةعبر المؽربً 
 للمواصالت المتنقلة عبر األقمار االصطناعٌة؛ 

 

 من طرؾ المنظمة البحرٌة الدولٌة؛ ؽرب المبإلدارة البحرٌة نجاز افتحاص لإ 
 

 إنشاء مصلحة لتتبع السلع الخطٌرة بشراكة مع سلطات الموانا المؽربٌة؛  
 

 (؛ محطة 12حدٌد األوتوماتٌكً للسفن )تفعٌل نظام الت 
 

 تنظٌم تظاهرة موازٌة بمناسبة الٌوم العالمً للبحر.  
 

                                                           
1
 LRIT (Long-range identification and tracking)  .َظبو تضذٌذ ٔتتجع انظفٍ عٍ ثعذ : 
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 أساسا: ٌهم فــ، 3112و 3112برنامج عمل المدٌرٌة برسم سنتً أما فٌما ٌخص 
 

 السفن؛  ومراقبة التفتٌش والتجهٌزات ومعدات المعدات وعصرنة تعزٌز 
 

" من طرؾ المنظمة الدولٌة LRITلمعطٌات " الوطنً مواصلة عملٌة افتحاص المركز 

 للمواصالت المتنقلة عبر األقمار االصطناعٌة؛ 
 

خاصة  ،تؤهٌل نظام اإلعالم المتعلق بالمالحة التجارٌة بالعمل على تبسٌط اإلجراءات 
 تدبٌر الموارد وتنظٌم عملٌة "مرحبا"؛ بتلك المتعلقة 

 

 مراقبة المالحة البحرٌة؛ لوضع نظام  
 

تبادل المعلومات مع الوكالة األوروبٌة للسالمة البحرٌة فً مجال نقل البضابع  
 الخطٌرة؛ 

 

 نظام للمراقبة عن بعد لصدقٌة براءات االختراع؛ تطوٌر 
 

 البحر؛  مستخدمًب معتمدة خاصة قونشر وثاب عدادإ 
 

طبقا التفاقٌة المنظمة البحر  لمستخدمًتعرٌؾ المنح وثٌقة معلوماتً لنظام تطوٌر  
 ؛ 185العالمٌة للشؽل رقم 

 

      البحر  توظٌؾ مستخدمًمن خالل توظٌؾ المشروع للترخٌص لوكاالت تطوٌر  
 السفن فً الخارج. شارة إرهن أو وضعهم 

 

 مدٌرٌـة األرصـاد الجوٌـة الوطنٌـة .1.2.3
 

 ما ٌلً: ك 3112سنة  ات المدٌرٌة خاللٌمكن تلخٌص أهم منجز
 

المعلوماتٌة على الصعٌد المركزي  الوسابلاستعمال تعزٌز تعمٌم و تحدٌث اإلدارة عبر 
اعتماد كذا العمل على ، وISO 9001والحصول على شهادة والمصالح الخارجٌة 

فً هذا  منجزةتقنٌة الال الخبرةباالستعانة ب ISO 17025حسب تصنٌؾ  منهجٌة الجودة

  ؛طاراإل
 

 تعزٌز شبكة القٌاس عبر:  
 

محطاات أوتوماتٌكٌاة  6و "synoptiques"محطة أوتوماتٌكٌة  60 وتشؽٌل تركٌب 
 ؛ محطة أتوماتٌكٌة مناخٌة 90لقٌاس مستوى الثلوج، وتشؽٌل 

 

 قٌاس سرعة واتجاه الرٌاح فً المطارات؛ اقتناء وتشؽٌل آلٌات  
 

كال ب 3وبالادار البٌضااء  6محطات أوتوماتٌكٌة لقٌاس جودة الهواء بالمادن ) 9اقتناء  
 .بنسلٌمان(وخرٌبكة وسطات من 
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 فً مجال الفالحة خاصة عبر:  خدمات األرصاد الجوٌة تحسٌن 
 

 (؛ عملٌة 51) لالستمطار االصطناعًإنجاز العملٌات المرتبطة ببرنامج "الؽٌث"  
 

 ؛ باألطلس المتوسطالقارس برنامج محاربة البرد  تنفٌذ 
 

فاً  والفااعلٌن المازارعٌن لفابادة الفالحٌاة األرصادمجال  فً استشارٌة خدمات تقدٌم 
 . والؽرب درعة ماسة وسوس آزٌالل - تادلة اتبجه المٌدان

 
من  البحري الرصد شبكة وتوسٌع تقوٌةعبر  البحرٌة الجوٌة األرصاد خدمات تحسٌن 

 ة؛الجدٌد الى الرباط من الممتدة البحر منطقة لتؽطٌة بحرٌن رادارٌن اقتناء خالل
 

 عملٌات تنفٌذالعمل على ممتلكات المدٌرٌة من خالل وحفظ  صٌانةالحرص على  
كذا و الجهوٌة والمدٌرٌات الوطنٌة المراكزكل من ب المتواجدة آللٌاتصالح اإو صٌانة

 الرصدٌة؛ الشبكةعلى مستوى 
 

 البٌبٌة عبر:  الجوٌة األرصاد خدمات تحسٌن 
 

كل مان  فً الهواء جودة قٌاسل ثابتة أوتوماتكٌة محطة 20 من مكونة شبكة استؽالل 
 (01) ساالو( 01) الرباطو( 01) أسفًو( 01) القنٌطرةو( 07) البٌضاء الدار مدن
 (01)الصااااااوٌرةو (01)أكااااااادٌرو (01) فاااااااسو (01) طنجااااااةو (03) مااااااراكشو
 ؛ (02)الجدٌدةو
 

 ؛ الهواء جودة لقٌاس متحرك مختبرثانً  تشؽٌل 
 

 خارابط إنتااج خاولت لتاًا "Urbain air" اإلعالمٌاة المنظومة استؽالل فً الشروع 
         والٌااةمسااتوى  ىعلاا الهااواء لجااودةساااعة  48 ؼاٌااة الااى والتوقعااات اآلنٌااة للحالااة
 البواباااة خاااالل مااان علاااى هاااذه المنظوماااة االطاااالع وٌمكااان الكبااارى، البٌضااااء الااادار

 .  www.aircasa.marocmeteo.ma/public :اإللكترونٌة
          

 من خالل: مردودٌةال من الرفع أجل من األطر تكوٌن 

  

 المهناً التكاوٌن ومكتاب الوطنٌاة الجوٌاة رصااداأل مدٌرٌاة باٌن الشراكة اتفاقٌة توقٌع 
 المكتاب، بهاذا "الوطنٌاة الجوٌاة األرصااد" تخصاص إحاداث أجال من الشؽل نعاشإو

 ؛  تلمٌذا 21 ٌضم فً هذا المجال التكوٌن لمتابعة فوج أول التحقحٌث 
 

 موظفا. 354لفابدة  الجوٌة األرصاد مٌدان فً المستمر لتكوٌنإنجاز دروات ل 
 

http://www.aircasa.marocmeteo.ma/public
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بإنجاز العملٌات  3112المدٌرٌة برسم سنة ٌة أخرى، تمٌز برنامج العمل من ناح
 التالٌة: 

 

الشبكة الوطنٌة لكشؾ ورصد  توسٌع إطارفً  أوتوماتكٌة أجهزة وتركٌب اقتناء 
 ؛ الصواعق

  

تعزٌز الشبكة الرصدٌة البحرٌة من خالل مواصلة تركٌب رادارٌن لتؽطٌة المنطقة  
 ؛البحرٌة بٌن الرباط والجدٌدة

 

 السلكٌة االتصاالت نظام الرصدٌة عبر تحٌٌن المعطٌات معالجة منظومة تطوٌر 
 وآخر االصطناعٌة األقمار عبر علوماتالم وبث اللتقاط ثانً نظام واقتناء ،والالسلكٌة
 الثانً؛  الجٌل من الصناعٌة األقمار صور الستقبال

 

 . الرصد آلٌاتو أجهزة على الحفاظو صٌانةالحرص على  
 

على تحقٌق األهداؾ  3112كما ستعمل المدٌرٌة من خالل برنامج عملها لسنة 
 والعملٌات التالٌة: 

 

 الجوٌة للمالحة أوتوماتٌكٌة محطات عبر اقتناءالجوٌة  األرصاد إشعار نظام تحسٌن 
 الوطنٌة؛  الجوٌة األرصاد لمدٌرٌة المعاٌرة مختبر وتطوٌر

 

 بؽٌة تحسٌن القطاعات ومشارٌع القرب مشارٌع القرب من خالل إطالق سٌاسة دعم 
 والمحلً؛ الجهوي المستوٌٌن على الجوٌة األرصاد مجال فً اإلرشاد

 

 ؛ الدولٌة المحافل داخلالجوٌة  األرصاد مجالفً  المؽرب تحسٌن مكانة 
 

 . للعطاء البشرٌة الموارد وتحفٌز العمل ظروؾ تحسٌن 

 
 مجال األنشطة االقتصادٌة األخرى7.2.  

 

 المراكز الجهوٌة لالستثمار. 1.7.2
 

 العملٌات بتنفٌذ 3112 سنة خالل لالستثمار الجهوٌة المراكز إنجازات حصٌلة تمٌزت
 :التالٌة

 

 المقاوالت:  إحداث على المساعدة شباك 
 

 :ً، تم تسجٌل ما ٌلاألنشطةب المرتبطة المإشراتتتبع  فٌما ٌخص
 

 %80 منهااا ،(2013 ساانة برساام مقاولااة 24.470 مقاباال) مقاولااة 26.504 إحااداث 
 لشاركة القانونٌاة الصافة ذات معظمهاا( وحادة 21.217) المعناوٌٌن باألشخاص تتعلق
% 20 الاذاتٌون نسابة األشخاص مثلبٌنما ٌ(. %97حوالً ) المحدودة المسإولٌة ذات

 ؛ (وحدة 5.287 حوالً أي)من المقاوالت المحدثة والمسجلة برسم نفس السنة 
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 وهاو ماا، مقاولاة 6.705الكبرى فً المرتبة األولى بإحداث  البٌضاء الدار جهة حلول 
       زعٌاار-زمااور-سااال-الرباااط جهااة تلٌهااا المحدثااة، المقاااوالت مجمااوعماان  %25 ٌمثاال
 ؛  المحدثة المقاوالت مجموعمن  %14 موعهجم ماأي  مقاولة 3.795ب 

 

 معناااوٌٌن ألشاااخاص مسااالمة شاااهادة 32.955 منهاااا سااالبٌة، شاااهادة 37.513 تسااالٌم 
 المحاادودة المسااإولٌة ذات الشااركة وتمثاال. ذاتٌااٌن ألشااخاص مساالمة شااهادة 4.558و

 .سلبٌة شهادة 31.361 بحوالً %95 نسبة
 

 فً إٌجابًبشكل  المراكز الجهوٌة لالستثمار قد ساهمت، فالمضمونأما على مستوى 
 إنجاز العملٌات التالٌة:  ذلك من خاللو االستثمارتحسٌن مناخ 

 

 بفضل المطبوع الوحٌد؛ر المتعلقة بإحداث المقاولة تبسٌط المساطو ضبط 
 

 تقلٌص آجال إحداث المقاوالت وتحسٌن جودة االستقبال. 
 

 مساعدة المستثمرٌنشباك  
 

 1.359 تبلاااػ حاااوالً ًوالتااا بالموافقاااة حظٌااات التاااً االساااتثمارٌة المشاااارٌع ساااتمكن 
 107.115 حاوالً خلاقو االساتثمارات مان درهدم ملٌدار 115,4 جلابمان  مشروعا
فااً قطاااع البناااء واألشااؽال  %20فااً قطاااع الصااناعة و %25منهااا  شااؽل، منصااب

 التجارة؛ مجال فً % 11السٌاحة ومجال فً  %16والعمومٌة 
 

 276واسااتثناء  557وثٌقااة أو رخصااة منهااا  1.461هااذه المشااارٌع تساالٌم نااتج عاان  
طلاب الولاوج إلاى المنااطق الصاناعٌة أو  223وطلب بٌاع أراضاً األماالك العمومٌاة 

رخصاة لالساتؽالل المنجماً  90ووقاع علاى البٌباة الدراساة  130و المناطق المجهزة
 شهادة ألؼراض ؼٌر فالحٌة. 89و

 

برسم لمراكز الجهوٌة لالستثمار اعمل  برنامجل المحاور االفقٌة تفعٌل إطارفً هذا، و
 : ، تمت برمجة المشارٌع التالٌة2015و 2014 سنتً

 

تدخل فً ) مشروع قٌد اإلنجاز(وحدة ستمكن المستثمرٌن من تتبع مشارٌعهم  خلق 
 ؛ "SI-INVEST"تطوٌر النظام المعلوماتً لالستثمار اإللكترونً  إطار

 

 إجراء 70المساطر المتعلقة بالمقاولة، حٌث تم التوقٌع على محضر ٌهم تبسٌط  تبسٌط 
 ؛  2013ماي  28بتارٌخ  رباسة ربٌس الحكومةوذلك بمن طرؾ الوزارات المعنٌة، 

 

 11 ب وحدة 11خلق  ، حٌث تماألعمال لتحسٌن مناخ الجهوٌة اللجان إحداث مواصلة 
: الجهة الشرقٌة وجهة دكالة عبدة وجهة الدار وهً ترابً القدٌم حسب التقسٌم ال جهة

البٌضاء الكبرى وجهة مراكش تانسٌفت الحوز وجهة الشاوٌة وردٌؽة وجهة فاس 
بولمان وجهة مكناس تافٌاللت وجهة الؽرب الشراردة بنً حسن وجهة سوس ماسة 

 درعة وجهة تادلة أزٌالل وجهة العٌون بوجدور؛ 
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 ISO 9001 شهادة الجودةعلى للحصول  المراكز الجهوٌة لالستثمار دعممواصلة  

، وٌتعلق األمر هذه الشهادة من الحصول على امركز 11 وقد تمكنهذا . 2008نسخة 
شاوٌة وال عبدة دكالةوالمراكز الجهوٌة لالستثمار لجهات: الدار البٌضاء الكبرى ب

 الشراردة بنً حسن ؽربالوزعٌر  زمور سال الرباطو درعة ماسة سوسو وردٌؽة
تافٌاللت والجهة  ومكناس تاونات والحسٌمة الحوز ومراكش تانسٌفت تادلة أزٌاللو

 الشرقٌة؛
 

المركزٌن  نإللتذكٌر ف:  -CREOL-االنترنٌت عبر المقاولة إحداث مشروعتطوٌر  

الجهوٌٌن للدار البٌضاء والرباط ٌشاركان فً اللجان التقنٌة والقانونٌة المكلفة بوضع 
 هذا المشروع؛ 

 

 جدٌد مشترك تعرٌفً رمز إحداث ٌهم للمقاولة الموحد التعرٌفً الرمز مشروع إنجاز 
 استمارة) للمقاولة األخرى التعرٌفات ولوج قن عن عبارة وهو اإلدارات، جمٌع بٌن

 الشهادة ورقم ،لالستثمار الجهوٌة للمراكز بالنسبة التعرٌفات اشعارات ونشرة وحٌدة
 الحرفً الرسم ورقم ،والتجارٌة الصناعٌة للملكٌة المؽربً للمكتب بالنسبة السلبٌة
 التجاري السجل ورقم ،للضرابب العامة المدٌرٌة ٌخص فٌما الجبابً التعرٌفً والرقم

استبدالها.  دون( االجتماعً للضمان الوطنً للصندوق بالنسبة االنخراط ورقم للمحكمة
أكتوبر  30رسمٌا من طرؾ ربٌس الحكومة بتارٌخ هذا وقد تم تفعٌل هذا المشروع 

بالنسبة للمقاوالت  2015مارس  2 ابتداء منو ،بالنسبة للمقاوالت الموجودة 2014
 . الحدٌثة العهد

 

 المصلحة المستقلة للكحول .2.7.2
 

 أساسا:  3112خالل سنة همت العملٌات المنجزة 
 

عقد صفقتٌن مع المنتج الوحٌد لإلٌثانول من أجل ضمان تزوٌد عادي ومنتظم للسوق  
 الوطنٌة؛ 

 

نول مع شركة "إٌثانول ش.م" بهدؾ تبسٌط إبرام صفقة للتدبٌر المفوض لتجارة اإلٌثا 
 مادة.هذه الل المستعملٌناالقتصادٌٌن  مسطرة تزوٌد الفاعلٌن

 

 :إنجاز مجموعة من األنشطة همت ما ٌلً 3112المصلحة خالل سنة كما واصلت 
  

 ؛ درهم 22.231.223,12هكتولتر من اإلٌثانول بمبلػ  32.111شراء  
 

لعقد التدبٌر المفوض لتجارة اإلٌثانول ونشره بالجرٌدة الرسمٌة  2الملحق رقم توقٌع  
 ؛ 2015أبرٌل  2بتارٌخ  6348عدد 

 

حداث الشباك الوحٌد على إالمتعلقة بتجارة اإلٌثانول عبر  المسطرة الجمركٌةتبسٌط  
 مستودع الكحول.  مستوى



6102مششوع قاوىن انمانيح نسىح   

 

 تقشيش حىل مشافق انذونح انمسيشج تصىسج مستقهح               65

 
 

قانون  إطار فً 3112ومن المرتقب حذؾ المصلحة المستقلة للكحول خالل سنة ، اهذ
 عقد التدبٌر المفوض لتجارة اإلٌثانول.  مع الحرص على حسن تنفٌذ بنود ،المالٌة

 
 دولة المسٌر بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة:مرفق ال 3.7.2.

 
 فً الجدول التالً:  3112هذا المرفق خالل سنة عمل ٌمكن تلخٌص حصٌلة 

 
 المرقمة المؤشرات اإلجراءات

 اإلنجازات التقدٌرات التتبع مؤشر المتخذة التدابٌر الهدف

 إلبرام المواكبة القانونٌة
االستراتٌجٌة  الشراكة اتفاقٌات

 صٌاؼةالتصاالت المؽرب: 
 مع المساهمٌن مٌثاق مشروع

 المساهم الجدٌد 

 مكتب اختٌار
  قانونً استشارة

 هذه نجازإل
 المهمة 

معدل إنجاز المواكبة 
القانونٌة: خدمات 

رة وصٌاؼة االستشا
 المٌثاق

100% 
 الصٌؽةوالتوقٌع على إعداد تم 

 المذكور المٌثاق لمشروع النهابٌة
  واإلنجلٌزٌة الفرنسٌة فً نسختٌها 

 
 فترتكز، 3112سنة  خالل تقوم بتنفٌذها هذه المصلحةأما بخصوص العملٌات التً 

"مرسى  الموانا استؽالل شركة رأسمال من صؽٌرة حصة توظٌؾو تقٌٌمباألساس على مهمة 
 التحضٌرٌة وهً التقارٌر التً تهم األشؽالورصة الدار البٌضاء، بما فٌها إنجاز ماروك" فً ب

: تقرٌر حول تقٌٌم الشركة وتقرٌر حول توصٌات مخطط التحوٌل ومشروع مذكرة معلومات 
 إلدراج الشركة فً البورصة. 

 
أساسا مساهمة  3112برنامج عمل هذا المرفق برسم سنة من جهة أخرى، ٌهم 

 تمقتضٌا إطارالمصلحة فً تفوٌت حصة أو مجموع رأسمال بعض المنشآت العامة فً 
انٌة مٌز، وذلك فً حدود المتعلق بتحوٌل منشآت عامة إلى القطاع الخاص 21-11رقم  نالقانو

 . ملٌون درهم 21 تقدر ب
 

 الغابةجال الفالحة والصٌد وم8.2.  
 

 : مصلحة تثمٌن المنتوجات الغابوٌة .1.8.2
 

األنشطة مإشرات وكذا  3112ٌمكن تقدٌم أهم منجزات هذه المصلحة برسم سنة 
 فً الجدول التالً:  المرتبطة بها

 
 نسبة اإلنجاز اإلنجازات التوقعات مؤشر التتبع األهداف

 جنً الفلٌن  -
 تجسٌد القطع الؽابوٌة -

 )*(   %84 ستٌر 996699 ستٌر 0036622 كنسبة االلتزام  011%

 3102 لسنة الفلٌن منتوج بٌع
 استخالص نسبةك 011%

 المداخٌل
 ستٌر 0266922

0626291 
 ستٌر

 بٌع نسبةك% 92
 لمنتوجا

 
 حالة األشجار. كذا بالظروؾ المناخٌة و)*( تم االلتزام بجمٌع البرامج المقترحة. ؼٌر أن اإلنجازات تظل رهٌنة 
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فً طور اإلنجاز برسم سنة توجد التً تلك ٌمكن تلخٌص أهم التدابٌر المنجزة وهذا، و
 فً الجدول التالً:  3112

 

 نسبة اإلنجاز اإلنجازات التوقعات األهداف

 جنً الفلٌن  -
  تجسٌد القطع الؽابوٌة -

 ستٌر 0696322
االعتمادات المالٌة: 

 درهم 16.000.000,00

تبدأ  الجنً عملٌةبعد باعتبار  تنطلق لم شغالاأل
 ٌونٌو شهر من

)*( 

 ستٌر 0166262 3102 لسنة الفلٌن منتوج بٌع
 ستٌر  0116132

 درهم 01669296661211المداخٌل المتوقعة : 
93 % 

 
 حالة األشجار. كذا بالظروؾ المناخٌة وتم االلتزام بجمٌع البرامج المقترحة. ؼٌر أن اإلنجازات تظل رهٌنة )*(

 
 121.111عملٌة جنً ، فٌهم 3112أما بخصوص برنامج عمل المصلحة برسم سنة 

كذا الفلٌن و  3112وطنٌة من أجل بٌع محصول الفلٌن لسنة  ستٌر من الفلٌن، وتنظٌم مزاٌدة
 وسم وتجسٌد القطع الؽابوٌةباإلضافة إلى إنجاز عملٌات  ،السابقة المتبقً من عملٌات المزاٌدة

 . 3112برسم سنة  العمومٌة المبرمجة مزاٌدةمزمع بٌعها خالل الال
 

   المنتزه الوطنً لسوس ماسة 2.8.2.
 

انطالقة مشروع التثمٌن السٌاحً للمنتزه الوطنً لسوس إعطاء  3112سنة  عرفت
المجهودات التً تبذلها المندوبٌة السامٌة للمٌاه والؽابات ومحاربة  إطارماسة وذلك فً 

مصلحة  حداث. هذا، وبعد إالتصحر من أجل تطوٌر السٌاحة البٌبٌة فً المنتزهات الوطنٌة
وزارة االقتصاد و بٌن المندوبٌة مشترك على قرار التوقٌع تم، مداخٌل المرفق مكلفة بشساعة

 المقدمة من طرؾ المنتزه.  الخدمات ةتسعٌرمن أجل تحٌٌن والمالٌة 
 

المشاورات مع قد دخل مرحلة مشروع التثمٌن السٌاحً  إلى كون اإلشارةتجدر 
 ه.وذلك بؽٌة إنعاش المدارات السٌاحٌة للمنتز ،3112المهنٌٌن بمدٌنة أكادٌر خالل سنة 

  
، فمن المتوقع أن ٌتم إطالق مدارات سٌاحٌة وبٌبٌة جدٌدة 3112سنة أما فٌما ٌخص 

فً هذا  .ماسة لسوس الوطنً لمنتزهالتً ٌتوفر علٌها ا الطبٌعٌة الموارد تثمٌن إطارتدخل فً 
 مشروع إطارفً وذلك ، %71نجاز بلؽت حوالً إطالق دراسة تقنٌة بنسبة إالصدد، تم 

 . والتروٌج له زابر سنوٌا 31.111جلب الذي ٌهدؾ لتجهٌز المتحؾ البٌبً 
 

 قسم حماٌة الثروات السمكٌة 3.8.2.

 
وكذا مإشرات القٌاس المتعلقة  ،3112ٌمكن تقدٌم أهم منجزات هذا المرفق برسم سنة 

 بها فً الجدول التالً: 
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 اإلنجازات  التقدٌرات  مؤشر التتبع  اإلجراءات المتخذة  الهدف 

 الصٌد على القضاء

 القانونً غٌرال
 المالحظات إجراء مصارٌؾ تؽطٌة 

 السفن مثن على
 % 32 % 011 التؽطٌة نسبة

    السالمة شروط تحسٌن 

 واإلنقاذ البحري

 لنجاة؛ا  ضمان صٌانة وتشؽٌل قوارب 

 البحرٌةالرصدٌة توقعات بال التزود 
مدٌرٌـة األرصـاد  )تحوٌالت لفابدة
 (الجوٌـة الوطنٌـة 

عدد القوارب 

 ةالمعنٌ

 نسبة إنجاز

20 

 

 

100% 

3 

 

 

100% 

على الحفاظ تشجٌع 

 الثروات السمكٌة

 وتدبٌرها

  من األسماك ضمان الحفاظ على أنواع
 اعتمادالمعرفة العلمٌة و تحسٌنخالل 

لتعاون االستؽالل العقالنً و كذا تعزٌز ا
  ً فً المجالالدول

نجاز عملٌة إنسبة 

االنضمام إلى 

األمانة الدابمة 

 للمإتمر

100% 60% 

تحسٌن ظروف عمل 

 الصٌادٌن

 ( إنجاز نقط مهٌؤة للتفرٌػPDA )
نقطة  02إنجاز برنامج  إطارفً 

ة بتعاون مع لمهٌؤة للتفرٌػ ممو
للتنمٌة  صندوق الحسن الثانً

  .االقتصادٌة واالجتماعٌة

عدد النقط المهٌؤة 

 للتفرٌػ
1 1 

 

له  المسطرة األهداؾ نفستحقٌق  ةصلعلى موا، 3112 سنة خاللوٌعمل هذا المرفق، 
 من أجل مهٌؤة تفرٌػ نقطة 12 بإنجاز المتعلق البرنامج وذلك عبر تنفٌذ ،الماضٌة السنة برسم

 . الصٌادٌن عمل ظروؾ تحسٌن
 

فٌما  هذا البرنامج، خاصة إطارإلى أن التدابٌر التً تم االلتزام بها فً  اإلشارةوتجدر 
 مع مقارنة %72 حوالًبإنجاز  نسبة سجلت والبناء، التهٌبة وأشؽال الدراساتب ٌتعلق

 .التوقعات
 

 المخصصة االستثمار مٌزانٌة من األسد حصةب ٌستؤثر البرنامج هذا نللتذكٌر، فإو
، ما 3112 ٌونٌو شهر متم حتى ه،إطارفً  بها الملتزم االعتمادات بلؽت حٌث ،لمرفقل

 :التالٌة إلنجاز العملٌات رصدت ،درهم 131.117.173911مجموعه 
 

 :المنفذة المشارٌع 
 

 الصانوبرو بوزنٌقاةو الصاخٌرات مان بكال المهٌاؤة التفرٌاػ نقاط وتشاٌٌد دراساتإنجاز  
 .والفنٌدق آكلوو لحدٌداو رتٌلامو بوسلهام مواليو

 

 :االنجاز طور فً مشارٌع 
 

 ؛"سٌم كاب"ب  المهٌؤة التفرٌػ لنقطة اإلنجاز طور أو فً منتهٌة دراسات 
 

 ."سٌم كاب" ب المهٌؤة التفرٌػ نقطة تشٌٌد أشؽال 
 

 خالل العملٌات التً شرع فً تنفٌذها مواصلة 3112سنة خالل  وٌعتزم هذا المركز
 السنوات الثالث األخٌرة. 
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 المختبر الوطنً للدراسات ورصد التلوث: .2.1.3
 

 رٌا،ذج إصالحا 3112سنة  خالللوث تال ورصد للدراسات الوطنً المختبر عرؾ
 ٌتمكنلالمهام المنوطة به مراجعة ب تمٌز العلمً، أو التقنً أو المإسساتً المستوى على سواء
 مدٌرٌة" تسمٌة تم استبدال وقد. بالبٌبة المكلفة المنتدبة للوزارة الكبرى األوراش مواكبة من

 ".التلوث ورصد للدراسات الوطنً المختبر" ب" والتنسٌق والدراسات المراقبة
 

العدٌد من على إنجاز  3112ٌسهر المختبر خالل سنة من ناحٌة أخرى، سوؾ 
المرتبطة بحماٌة البٌبة،  الكبرى الوطنٌة البرامج سٌرورة ضمانالتً ستمكنه من  العملٌات

 وٌتعلق األمر خصوصا ب:
 

 البٌبة: مراقبة عملٌات 
 

 ووجدة؛ الفنٌدقالحسٌمة و بكل من العادمة المٌاه معالجة محطات عمل تقٌٌم  
  

المابٌاة بكال مان الربااط والمحمدٌاة وأكاادٌر  الموارد على المراقبة المطارح تؤثٌر تقٌٌم 
 وفاس؛

 

وآساافً،  البٌضاااء والمحمدٌااة الاادار لماادن الصاناعٌة المناااطق الهااواء فااً جااودة مراقباة 
 القنٌطرة؛ مدٌنةالتً عرفتها  الهواء جودة رصد وذلك على ؼرار حملة

 

 التلوث. مكافحة مشارٌع تقٌٌم 
 

 :البٌبٌة الحالة رصد برنامج 
 

 المتوساط األباٌض البحار ساواحلعلى طول  الشـواطااالستحمام ب مـٌاه جـودة مـراقبة 
 شااهر طٌلااة وذلااك ،(والداخلااة طنجااة بااٌن) األطلسااً والمحااٌط( وطنجااة السااعٌدٌة بااٌن)

 2015 شاتنبر  – مااٌو شهر بٌن الممتدة الفترة خاللو( مرجعٌة حملة) 2015فـبراٌر
 ؛(تقٌٌمٌة حمالت)
 

 المراقبة؛ بالشواطا االستحمام مٌاه بجودة تتعلق إخبارٌة بٌانات نشر 
 

 ؛"ةنظٌف شواطا" برنامج بتتبع المكلفة الوطنٌة اللجنة أشؽال فً ةشاركالم 
 

 للشااواطا" األزرق اللااواء" برنااامج لتتبااع الوطنٌااة التحكااٌم لجنااة أشااؽال فااًالمشاااركة  
 .المستحقة

 

 :المتوسطٌة السواحلب التلوث وتقٌٌم رصدعملٌات  
 

 ؛موقعا  15ـ بالنسبة ل (والمترسبات المٌاهعلى مستوى ) العٌنات خذأل حمالتب القٌام 
 

فاً  وذلاك المتوسطاـٌة، بالساواحل الباري باالتلوث المتعلقاة الوطنٌاة العمال خطاةتفعٌل  
 .المتوسط األبٌض البحر لخطة العمل على مستوى التموٌل المخصص إطار



6102مششوع قاوىن انمانيح نسىح   

 

 تقشيش حىل مشافق انذونح انمسيشج تصىسج مستقهح               69

 
 

 التقرٌر إعداد فً ، وكذا المساهمةالبٌبٌة النزاعات لحلتقنٌا  المحلٌة لسلطاتا دعم 
 ؛للمؽرب ةٌبٌبال حالةال حول الوطنً

 
 ، بإنجاز التدابٌر التالٌة:3112كما تمٌزت سنة 

 

 المخبرٌة التحالٌل وطرق جراءاتإ خالل منبالمختبر  ISO 17025 المعٌار اعتماد 
 مع بشراكة البٌبة قطاعل بالنسبة 9001 المعٌار اعتماد مشروع إطارالمتبعة، وذلك فً 

 للقٌاس؛ األلمانٌة الوطنٌة الوكالة
 

 CHROMATOGRAPHIE آالت استعمالفً مجاالت  دورات تكوٌنٌة تنظٌم 

IONIQUE ICP AAS CPG  إلى نقلها و حفظها وطرق العٌنات وأخذتقان( إ)مستوى 
 الشواطا؛ مٌاه بجودة المتعلقة الجدٌدة المعاٌٌر وكذا تطبٌق ،المختبر

 

حتى ٌتمكن من المختبر  التً ٌتوفر علٌها والعلمٌة التقنٌة اآللٌات وتعزٌز صٌانة 
 البٌبٌة؛ المشاكلعند طرح  االستجابة لطلبات االستشارة وتقدٌم العون

 

 لفابدة مكتب االستشارة  خدماتتقدٌم  إطارفً  درهم 211.111 مداخٌل تناهز تحصٌل 
 SONASID Jorf, MIS:والصلب الحدٌد ومجموعة من شركات OBE الدراسات

Maghreb Steel, Univers Acier, SONASID Nador, SOMASTEEL . ولإلشارة
     بطنجة.   Renault لمصنع تقدٌم خدماتبفضل  فهذا الرقم مرشح لالرتفاع

 
سبق وشرع فً التً  العملٌاتمواصلة  3112سنة خالل  الوطنً المختبرهذا، وٌعتزم 

 . 3112سنة برسم إنجازها 
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 مالحق

 
 مهام مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة وتصنٌفها حسب الوظابؾ الربٌسٌة  : 1ملحق رقم 

 للدولة 
 

  

المسٌرة بصورة مستقلة برسم  جدول تلخٌصً لتنفٌذ مٌزانٌات مرافق الدولة : 3ملحق رقم 
 .2014و   2013 سنتً

 

 

 3201 : تطااور مااوارد مرافااق الدولااة المسااٌرة بصااورة مسااتقلة برساام ساانتً  2ملحددق رقددم 

 .2014و

 

 3201 : تطااور نفقااات مرافااق الدولااة المسااٌرة بصااورة مسااتقلة برساام ساانتً  4ملحددق رقددم 

 .2014و

 

 .5201موارد ونفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة لسنة  توقعات: :  5ملحق رقم 
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و تصنٌفها حسب الوظائف  مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلةمهام : 1رقم  ملحق
 الرئٌسٌة للدولة

 
 مجال الصحة: العاملة فً مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة  .1.1

 

الصحة بشكل فعال فً  العاملة فً مجالتساهم مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
إلى الرعاٌة الصحٌة الجٌدة بالنسبة  الولوج تحقٌق أهداؾ الحكومة فً مجال توسٌع فرص

مهام هذه ٌمكن تقدٌم وتعزٌز تدابٌر الصحة الوقابٌة لمكافحة األوببة.  ،لعموم المواطنٌن
 ً:كما ٌل 2013-2008الفترة اإلنجازات المالٌة خالل  وكذاالمرافق 

 

 المرفق اسم المهام

  دعم القوات المسلحة الملكٌة مع ضمان الخدمات العالجٌة والوقائٌة والتشخٌص واالستشفاء
 و الخبرة لفائدة جمٌع العسكرٌٌن وذوي حقوقهم وكذا المدنٌٌن؛

  المساهمة فً التكوٌن التطبٌقً لألطباء وطلبة كلٌات الطب والصٌدلة وكذا تطوٌر األنشطة
بالبحث ومجال االقتصاد الصحً بتنسٌق مع كلٌات الطب ومعاهد التكوٌن فً مهن المتعلقة 

 التمرٌض؛
 سعافهم إالمشاركة فً المهمات اإلنسانٌة داخل المؽرب وخارجه من أجل التكفل بالضحاٌا و

 و تقدٌم الخدمات الطبٌة المتخصصة والمستعجلة للعسكرٌٌن والمدنٌٌن على حد سواء.

 :إدارة الدفاع الوطنً
 

كز االمستشفٌات العسكرٌة والمر
 للجراحة ةالطبٌ

  توفٌر خدمات الفحص والتشخٌص والعالج وخدمات صحٌة مع أو بدون إٌواء للمرضى
 الحوامل؛والنساء  الجرحىو
 ضمان استمرارٌة خدمات الفحص والعالج والمساعدة الطبٌة للحاالت المستعجلة؛ 
  الصحٌة والمساعدة الطبٌة للحاالت المستعجلة عملٌات الطب الوقائً والتربٌة فً المساهمة

 بشراكة مع الفاعلٌن المعنٌٌن؛
  ضمان التكوٌن التطبٌقً لفائدة طلبة كلٌات الطب والصٌدلة والمتدربٌن بمدارس ومعاهد

مجال الصحة، وكذلك التكوٌن المستمر لألطر العاملة فً التكوٌن المهنً وتكوٌن األطر 
 والمسٌرٌن؛

 الصحة العمومٌة واالقتصاد الصحً واإلدارة المتعلقة بث وز أنشطة البحالمساهمة فً إنجا
 الصحٌة.

 وزارة الصحة:

 

 المستشفٌات و مراكز الدعم

 تشجٌع التبرع بالدم على المستوى الوطنً؛ 
 تحسٌن وتتبع ونشر التقنٌات الجدٌدة لتحاقن الدم؛ 
 مالءمة أنشطة المركز مع المستجدات الطبٌة والتقنٌة؛ 
  وتوزٌع مشتقات الدم مجانا؛إنتاج 
 فرض مراقبة صارمة للجودة والقٌام بافتحاص سنوي لكل مراكز تحاقن الدم؛ 
 توفٌر التجهٌزات ووسائل عمل مختلؾ مراكز تحاقن الدم؛ 
 .بناء وتهٌئة مراكز تحاقن الدم 

 وزارة الصحة:

المركز الوطنً لتحاقن الدم 
 بالرباط

 ٌالتبرع بالدم على صعٌد جهة الدار البٌضاء؛ اتتشجٌع عمل 
 تنظٌم عملٌات التبرع بالدم بالداخل والخارج؛ 
 إنجاز التحالٌل المخبرٌة للدم؛ 
  تؤمٌن التزوٌد المنتظم لمجموع المإسسات العمومٌة والخاصة بجهة الدار البٌضاء بمشتقات

 الدم.

 وزارة الصحة:
المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار 

 البٌضاء

  بحوث فً مجال البٌولوجٌا الصحٌة؛التطوٌر الخبرة والدعم العلمً والتقنً وإنجاز 
  مٌدان البٌولوجٌا الصحٌة وتطوٌر أنظمة مراقبة صحة اإلنسان؛القواعد المتعلقة باقتراح 
  المساهمة فً تكوٌن الطاقم الطبً وشبه الطبً والعلمً لقطاع الصحة والسهر على نشر

 بهذه الكفاءات؛المعلومات المرتبطة 
 .إنعاش وتنمٌة التعاون الوطنً والدولً فً مٌدان البٌولوجٌا والٌقظة 

 وزارة الصحة:

 
 الصحًالمعهد الوطنً 

 السهر على تطبٌق القوانٌن المتعلقة بالحماٌة من األشعة؛ 
 تقنٌن التدابٌر المطبقة بالمإسسات التً تستعمل مواد مشعة والسهر على تطبٌقها؛ 
  لكل التجهٌزات التقنٌة التً تستعمل مواد مشعة ألهداؾ طبٌة وؼٌر  والبعدٌة  القبلٌةالمراقبة

 طبٌة؛

 وزارة الصحة:
 المركز الوطنً للوقاٌة من األشعة



6102مششوع قاوىن انمانيح نسىح   

 

 تقشيش حىل مشافق انذونح انمسيشج تصىسج مستقهح               72

 
 

 ؛ٌةالحدود مستوى النقط مراقبة واردات واستعماالت ونقل وتخزٌن المواد المشعة على 
 مراقبة مستوى اإلشعاع فً البٌئة والمواد الؽذائٌة ومٌاه الشرب؛ 
 ن الحماٌة من األشعة والسالمة النووٌة وإنجاز الدراسات المساهمة فً إعداد القواعد فً مٌدا

 المتعلقة بإحداث أو إبطال مفعول مصادر اإلشعاعات والحماٌة منها.

 تحدٌد معاٌٌر اإلنتاج وتعبئة وتوزٌع وبٌع وتخزٌن األدوٌة والمواد الصٌدلٌة وشبه الصٌدلٌة؛ 
  األدوٌة والتخصصات الصٌدلٌة طبقا للقوانٌن الجاري بها العمل؛أسعار  إطارتحدٌد 
  ًاألنظمة والقوانٌن الجاري بها العمل؛ إطارالقٌام بالمراقبة التقنٌة للجودة ف 
 مراقبة الصٌدلٌات وبائعً األدوٌة بالجملة ومختبرات إنتاج المواد الصٌدلٌة؛ 
 .منح تراخٌص إنتاج هذه المواد الصٌدلٌة 

 وزارة الصحة:
 مدٌرٌة األدوٌة و الصٌدلة
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مجال التعلٌم والتكوٌن العاملة فً مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة  .3.1
 :المهنً وتكوٌن األطر

  
الموارد البشرٌة المإهلة إلى توفٌر هذه المرافق  تهدؾ عملٌات التكوٌن التً تقوم بها

لق هذا التكوٌن بمجاالت ٌتعوالقطاعات المعنٌة. لفابدة التً ٌمكنها أن تواكب عملٌة التنمٌة 
وإعداد التراب الوطنً  المعادنو الصٌد البحريو الفالحةو الصناعة التقلٌدٌةو السٌاحة
اإلدارة العامة و بٌقًاالقتصاد التطو المعلومٌاتو اإلحصاءو الجٌولوجٌاو الرٌاضةو والتعمٌر

كما  2013-2008خالل الفترة اإلنجازات المالٌة وكذا مهام هذه المرافق سٌتم تقدٌم الصحة. و

 :ٌلً
 

 المرفق إسم المهام

  ٌقوم بمهام التكوٌن المتوج بدبلوم والتكوٌن المستمر والبحث والخبرة فً مجال
كتوارٌة المالٌة واإلعالمٌات والدٌموؼرافٌا واأل ًاإلحصاء واالقتصاد التطبٌق
 والمساعدة على اتخاذ القرار.

 المندوبٌة السامٌة للتخطٌط:
المعهد الوطنً لإلحصاء واالقتصاد 

 التطبٌقً

  ،تقوم المدرسة بتوفٌر التكوٌن األساسً لإلعالمٌٌن واإلعالمٌٌن المتخصصٌن
ة، وكذا المساهمة فً ثدٌحمجال استعمال التكنولوجٌات ال ًوالتكوٌن المستمر خاصة ف

 تطوٌر البحث العلمً.

 المندوبٌة السامٌة للتخطٌط:
 مدرسة علوم اإلعالم

 صٌن والعمال المإهلٌن فً توفٌر التكوٌن األولً بالنسبة للتقنٌٌن والتقنٌٌن المتخص
 ؛فً سوق الشؽل الخرٌجٌنتخصصات اإلنتاج النباتً والحٌوانً وتتبع إدماج مختلؾ 

 مواكبة وتكوٌن المقاولٌن الشباب إلنجاز مشارٌع فً المجال الفالحً؛ 
 ضمان التكوٌن المستمر لمستخدمً الضٌعات الفالحٌة؛ 
  ؛األطر المشرفة  على عملٌة  التكوٌنمواكبة وتكوٌن 
 سة؛لشباب القروي المنقطع عن الدراواسطة التدرج المهنً لفائدة اتوفٌر التكوٌن ب 
 تتبع إدماج المتخرجٌن فً سوق الشؽل؛ 
  إنجاز دراسات واستطالعات حول تقٌٌم حاجٌات القطاع من المإهالت البشرٌة من

 أجل إعداد دلٌل للمهن والوظائؾ؛
 .تقدٌم االستشارات للمهنٌٌن فً المجاالت التقنٌة والسوسٌومهنٌة 

 وزارة الفالحة والصٌد البحري:
 

فً مجال المعاهد ومراكز التكوٌن 
 الفالحة

 تكوٌن المهندسٌن فً مجال المٌاه والؽابات؛ 
 تنشٌط دورات للتكوٌن المستمر؛ 
 .إنجاز الدراسات واألبحاث الخاصة بالؽابة والتدبٌر المستدام للموارد الطبٌعٌة والبٌئٌة 

 وزارة الفالحة والصٌد البحري:
 

 المدرسة الوطنٌة الغابوٌة للمهندسٌن
  الوحدات الصٌد وتكوٌن الموارد البشرٌة الالزمة لقٌادة واستؽالل وصٌانة أسطول

 الصناعٌة للصٌد، وتتجلى المهام األساسٌة األخرى فً ما ٌلً:
  الكٌفًتحسٌن التكوٌن المهنً الخاص بالصٌد البحري على المستوى 

 (؛المهنًبواسطة التدرج اإلٌواء والتكوٌن بالتناوب والتكوٌن مع )التكوٌن 
 واإلرشاد البحري  ٌفٌةتنظٌم دورات للتكوٌن المستمر ومحو األمٌة الوظ

على  لبحارةاتطوٌر دة التكوٌن من أجل المساهمة فً واستكمال الخبرة وإعا
 ؛المستوى المهنً

 تثمٌن مكتسبات المهنٌٌن عبر تفعٌل عملٌات التكوٌن؛ 
 لتقلٌدي.مواكبة برنامج تؤهٌل وتحدٌث أسطول الصٌد الساحلً وا 

 وزارة الفالحة والصٌد البحري:
 

المعاهد ومراكز التكوٌن فً مجال 
 الصٌد البحري

 من أجل الحفاظ على التراث الثقافً الحالً وإبداع  وهوبٌنتكوٌن الصناع التقلٌدٌٌن الم
 منتوجات تقلٌدٌة ذات جودة عالٌة؛

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

  شكل أشؽال لفائدة الؽٌر؛ علىتقدٌم خدمات مإدى عنها 
  ة من طرؾ موارد من خالل تسوٌق منتوجات الصناعة التقلٌدٌة المنجزتحصٌل

 األعمال التطبٌقٌة. إطارالمتدربٌن والمتمرنٌن فً 

واالقتصاد  وزارة الصناعة التقلٌدٌة
 :االجتماعً والتضامنً

 

مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
 العاملة فً مجال الصناعة التقلٌدٌة
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  ٌشتؽل.هذا المرفق لم ٌعد 

واالقتصاد  وزارة الصناعة التقلٌدٌة
 :االجتماعً والتضامنً

 قسم خرٌطة التكوٌن المهنً
 إعداد وتفعٌل برامج وعملٌات التكوٌن لفائدة موظفً وزارة االقتصاد والمالٌة؛ 
 مواكبة عملٌات التكوٌن الخاصة بمدٌرٌات هذا القطاع؛ 
 إعداد وتفعٌل برامج وعملٌات التكوٌن لدعم اإلصالحات المعتمدة بالوزارة؛ 
  برامج اإلدماج لفائدة الموظفٌن الجدد بهذا القطاع؛تفعٌل 
 .ًتشجٌع عملٌات الشراكة على الصعٌدٌن الوطنً والدول 

 وزارة االقتصاد والمالٌة:

 القسم اإلداري

 توفٌر التكوٌن المستمر ودورات استكمال الخبرة لفائدة موظفً الوزارة والخواص؛ 
 تنظٌم تظاهرات تتعلق بمجال أنشطة الوزارة؛ 
 دٌم خدمات تمكن المتدربٌن الخارجٌٌن من استكمال معرفتهم واختبار كفاءاتهم التقنٌة تق

 والمهنٌة؛
  تفعٌل العملٌات المتعلقة باالستشارات والدعم ومواكبة اإلدارات العمومٌة والمنشآت

 وهٌئات أخرى فً المجاالت المتعلقة بالتربٌة والتعلٌم؛ ترابٌةالعامة والجماعات ال
 التظاهرات التربوٌة والعلمٌة  ًاإلقامة والمطعم لفائدة المشاركٌن ف توفٌر خدمات

 والثقافٌة واالجتماعٌة؛
 .نشر وبٌع الوثائق وكذا كراء المقرات والمعدات 

والتكوٌن  ةٌوزارة التربٌة الوطن
 :المهنً

 قسم استراتٌجٌات التكوٌن

 إعداد برامج التعاون بتنسٌق مع المصالح األخرى للوزارة؛ 
  تنفٌذ برامج التعاون وإنجاز تقارٌر تنفٌذ سنوٌة؛تتبع 
 السهر على تشجٌع التعلٌم المدرسً الخصوصً؛ 
  تتبع ومواكبة البرامج والتدابٌر المتخذة فً مجال تعلٌم اللؽة العربٌة ألبناء المؽاربة

 المقٌمٌن بالخارج بالتعاون مع السلطات الحكومٌة والهٌئات المعنٌة؛
 لجمعوٌة.تتبع مشارٌع الشراكة ا 

والتكوٌن  ةٌوزارة التربٌة الوطن
 :المهنً

 قسم التعاون

 تقوم بتكوٌن التقنٌٌن فً الطبوؼرافٌا المدرسة التطبٌقٌة للمعادن بتوٌسٌت بوجدة :
 واإللكترومٌكانٌك الموجهٌن للعمل فً القطاعٌن المعدنً والصناعً؛

 المتخصصٌن : تتجلى مهمتها فً تكوٌن التقنٌٌن مدرسة المعادن بمراكش
)باكلورٌا+سنتٌن( فً المهن المرتبطة بالجٌولوجٌا التطبٌقٌة واستؽالل المعادن 

 والمقالع والكٌمٌاء الصناعٌة واإللكترومٌكانٌك.

 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبٌئة:
 

المدارس العاملة فً مجال الطاقة 
 والمعادن

  للعمل فً مختلؾ فروع النشاط البحري؛توفٌر التعلٌم العالً لتكوٌن األطر الموجهة 
 إنجاز الدراسات واألبحاث المتعلقة بالتكوٌن البحري؛ 
  توفٌر التكوٌن المستمر واستكمال الخبرة لفائدة العاملٌن والفاعلٌن بقطاع المالحة

 البحرٌة.

 :واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل

 المعهد العالً للدراسات البحرٌة

 وإعادة التكوٌن واستكمال خبرة األعوان والتقنٌٌن واإلدارٌٌن  تقدٌم خدمات التكوٌن
خاصة فً مجاالت السٌاقة وصٌانة آالت األشؽال العمومٌة وكذا إصالح وصٌانة 

 وتوسٌع الشبكة الطرقٌة.

 :واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل

مصلحة التكوٌن على اآللٌات وصٌانة 
 الطرق

 ٌة لمركز استقبال المإتمرات؛توفٌر وتحمل نفقات التسٌٌر الٌوم 
 .صٌانة الممتلكات التابعة للمركز وتنمٌتها 

 :واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل

 مصلحة التكوٌن المستمر

 تكوٌن المهندسٌن المعمارٌٌن؛ 
 .المساهمة فً البحث ونشر المعارؾ المتعلقة بالهندسة المعمارٌة 

 :إعداد التراب الوطنًالتعمٌر و وزارة
 الوطنٌة للهندسة المعمارٌة المدرسة

  ًتكوٌن األطر العلٌا المتخصصة فً تقنٌات التهٌئة والتعمٌر، الموجهة للعمل ف
 الهٌئات العمومٌة والخاصة؛

  إعداد وتنظٌم دورات للتكوٌن المستمر لفائدة موظفً الوزارة الوصٌة ومصالحها
 الخارجٌة ووزارات أخرى وهٌئات عمومٌة وخاصة؛

  إنجاز دراسات فً مجال التهٌئة والتعمٌر لفائدة إدارات الدولة والمإسسات العمومٌة
 والهٌئات الخاصة؛ الترابٌةوالجماعات 

 المساهمة فً تنمٌة البحث فً مجال تنظٌم المجال ونشر المعطٌات بهذا الخصوص؛ 
 المستدامة. تنظٌم أنشطة علمٌة تتعلق بتدبٌر المدن والتهٌئة المجالٌة والسكن والتنمٌة 

 :إعداد التراب الوطنًالتعمٌر و وزارة

 للتهٌئة والتعمٌر ًالمعهد الوطن
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  توفٌر التكوٌن، وإعادة التكوٌن وتحسٌن قدرات األطر اإلدارٌة والتقنٌة التابعة لوزارة
 الداخلٌة؛

  إعالم وتكوٌن المنتخبٌن فً مجال اإلدارة وهندسة اإلدارة وذلك عبر تحدٌد حاجٌات
 التكوٌن وتركٌب البرامج التكوٌنٌة والتتبع والتقٌٌم واالفتحاص؛

 توفٌر المقرات والبناٌات والورشات والعتاد البٌداؼوجً؛ 
 ر واألكادٌمً توفٌر التكوٌن خاصة بالنسبة للموظفٌن الجدد والتكوٌن األساسً والمستم

 واإلعداد لمبارٌات الكفاءة المهنٌة؛
 تحمل أعباء النقل واإلقامة والمطعم الخاصة بالمستفٌدٌن من التكوٌن؛ 
  إنجاز خدمات مختلفة بهدؾ تؤهٌل المستفٌدٌن من التكوٌن وتقوٌة مإهالتهم فً مجال

 التسٌٌر و تطبٌق كفاءاتهم المهنٌة والتقنٌة.

 وزارة الداخلٌة:

 أهٌل األطر اإلدارٌة والتقنٌةمدٌرٌة ت

  توفٌر تكوٌن أساسً نظري وتطبٌقً لفائدة األطر العلٌا فً مجاالت وسائل اإلعالم
 والتواصل لدى المإسسات؛

  تنظٌم دورات التكوٌن المستمر واستكمال الخبرة عبر تنظٌم ندوات ولقاءات وتدارٌب
 تكوٌنٌة؛

  اإلعالم واالتصال وتشجٌع البحث المساهمة فً تطوٌر الممارسة المهنٌة فً مجال
 العلمً واألكادٌمً فً المجاالت المذكورة؛

  إنجاز دراسات لفائدة اإلدارات والمإسسات العمومٌة والجماعات المحلٌة والقطاع
الخاص وكذا تنظٌم استطالعات للرأي وحمالت إعالمٌة فً مختلؾ المجاالت بتعاون 

 مع المنظمات الوطنٌة واألجنبٌة.

 االتصال:وزارة 
 المعهد العالً لإلعالم واالتصال

  السمعً البصري والسٌنما المجال سد الفراغ الحاصل فً مجال التكوٌن فً مهن
 ومواكبة تطور هذه المهن؛

  المؽرب قد أصبح خصوصا و أن تلبٌة الحاجٌات المتزاٌدة للقطاع من المختصٌن
 على المستوى الدولً.السنٌمائً وجهة مفضلة للتصوٌر 

 ارة االتصال:وز

المعهد العالً لمهن السمعً البصري 
 والسٌنما

  تكوٌن األطر العلٌا وإنجاز البحث العلمً وكذا القٌام بخبرات واستشارات فً مجال
 الرٌاضة؛

 تدبٌر مراكز التكوٌن ٌعقوب المنصور بالرباط ومركز موالي رشٌد للرٌاضة؛ 
  وندوات؛تنظٌم دورات إعدادٌة لأللعاب األولمبٌة وملتقٌات 
 .القٌام بدورات تكوٌنٌة لفائدة الهٌئات العمومٌة والخاصة واألشخاص 

 وزارة الشباب والرٌاضة:

المعهد الملكً لتكوٌن أطر الشباب 
 والرٌاضة

  ًضمان تكوٌن األطر الطبٌة وؼٌر الطبٌة العلٌا التابعة لهٌئات عامة وخاصة ف
 مجاالت اإلدارة الصحٌة والصحة العمومٌة؛

 رات للتكوٌن المستمر لفائدة مهن قطاع الصحة؛تنظٌم دو 
  المساهمة فً إنجاز دراسات وبحوث حول األنظمة الصحٌة ونشر المعطٌات المتعلقة

 بهذا المجال.

 وزارة الصحة:

 المدرسة الوطنٌة للصحة العمومٌة

 :ٌتم على السلك العالً للتدبٌر اإلداري و توفٌر التكوٌن األساسً الذي ٌنقسم إلى سلكٌن
 شهرا من الدراسة؛ 82شهرا، والسلك العادي للتدبٌر اإلداري وٌتطلب  81مدى 

  ضمان التكوٌن المستمر لفائدة اإلدارات العمومٌة والمإسسات العمومٌة والجماعات
 التعاون الدولً الثنائً والمتعدد األطراؾ؛ إطاروكذا فً  الترابٌة

  اإلداري؛القٌام بخبرات وتقدٌم استشارات فً مجال التدبٌر 
 .المساهمة فً مجهودات تحدٌث اإلدارة العمومٌة التً انخرطت فٌها الوزارة الوصٌة 

الوزارة المنتدبة لدى رئٌس الحكومة 
المكلفة بالوظٌفة العمومٌة وتحدٌث 

 اإلدارة:

 المدرسة الوطنٌة لإلدارة

 ٌادٌن تزوٌد قطاع السٌاحة والفندقة بالموارد البشرٌة المإهلة للعمل فً مختلؾ م
 السٌاحة والفندقة، خاصة منها المهن المرتبطة بالمطاعم واإلٌواء والمواكبة.

 وزارة السٌاحة:
مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 

 العاملة فً مجال السٌاحة
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 مجال األنشطة الترفٌهٌة:العاملة فً مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة . 2.1
 

 كما تشرؾ علىالتحتٌة الرٌاضٌة والثقافٌة.  اتتدبٌر البنٌبالمرافق المذكورة  تتكلؾ
مختلفة. الثقافٌة الفنٌة والتظاهرات التنظٌم الملتقٌات الرٌاضٌة الوطنٌة والدولٌة باإلضافة إلى 

 :كما ٌلً 2013-2008خالل الفترة اإلنجازات المالٌة  وكذامهام هذه المرافق سٌتم سرد 
 

 المرفق إسم المهام

 ٌنظم تظاهرات وطنٌة ودولٌة مرموقة فً رٌاضة الؽولؾ:
 :التظاهرات الوطنٌة 

  ؛العرش كؤس 

 كؤس عٌد الشباب؛ 

 كؤس المسٌرة الخضراء؛ 

 .بطولة المؽرب 
 :التظاهرات الدولٌة 

 كؤس الحسن الثانً للؽولؾ؛ 

 تحدي الحسن الثانً للؽولؾ؛ 

 بطولة المؽرب المفتوحة؛ 

 .كالسٌك دار السالم 

ذكورة أعاله تجرى عشرون تظاهرة أخرى مباإلضافة إلى التظاهرات الرٌاضٌة ال

 بمسالك الؽولؾ الملكً دار السالم.

 رئٌس الحكومة:
 الغولف الملكً دار السالم

 لفائدة النخبة الوطنٌة مع األخذ بعٌن االعتبار  ًتوفٌر معدات رٌاضٌة ذات مستوى عال
 اإلكراهات التقنٌة والوظٌفٌة للممارسة الرٌاضٌة؛

 إنعاش األنشطة الرٌاضٌة على الصعٌدٌن الجهوي والوطنً؛ 
 احتضان التظاهرات الرٌاضٌة الدائمة والموسمٌة مع توفٌر الظروؾ الجٌدة؛ 
 ٌ211ة والتً ٌصل عددها حالٌا إلى إحداث وتوفٌر التؤطٌر التقنً للمدارس الرٌاض 

 مدرسة موزعة على مختلؾ أنحاء المملكة؛
 .تنظٌم تظاهرات فنٌة وثقافٌة وسٌاسٌة 

 وزارة الشباب والرٌاضة:

المركب الرٌاضً األمٌر موالي عبد 
هللا بالرباط ومركب محمد الخامس 

 بالدار البٌضاء ومركب فاس

 دى الفئات الشابة؛توسٌع قاعدة ممارسً رٌاضة السباحة خاصة ل 
 ؛المرتبطة بهذا النوع من الرٌاضة تنمٌة التموٌل الذاتً لألنشطة 
 استقبال التظاهرات الرٌاضٌة )السباحة(؛ 
 .إحداث وتؤطٌر مدارس السباحة 

 وزارة الشباب والرٌاضة:
مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات 

 الرٌاضٌة

  إلى دورات التكوٌن واألنشطة احتضان الملتقٌات والمخٌمات والندوات باإلضافة
 التربوٌة والثقافٌة والرٌاضٌة؛

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

 استقبال تجمعات فدرالٌات النوادي الرٌاضٌة؛ 
 العمومٌة والخاصة. احتضان دورات التكوٌن واجتماعات الهٌئات 

 وزارة الشباب والرٌاضة:
مجمع موالي رشٌد للشباب والطفولة 

 ببوزنٌقة

 تدبٌر برامج التبادل الوطنٌة والدولٌة للشباب؛ 
  مركز استقبال عبر مجموع التراب الوطنً. 70اإلشراؾ على شبكة متكونة من 

 وزارة الشباب والرٌاضة:
 مصلحة السٌاحة الثقافٌة للشباب
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66% 
59% 

85% 

77% 80% 
74% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور معدل تغطٌة النفقات بالمداخٌل الذاتٌة لمرافق الدولة 
 المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مجال األنشطة الترفٌهٌة 

8 8 

7 7 7 7 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة 
 فً مجال األنشطة الترفٌهٌة

60 
67 

55 
62 

70 70 

85 

100 
106 110 

123 
130 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور مداخٌل ونفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
(بمالٌٌن الدراهم)العاملة فً مجال األنشطة  الترفٌهٌة   

 المداخٌل النفقات

39 40 

46 
48 

56 
52 

23 

14 
17 

27 

18 
20 

23 

47 
43 

35 

49 

58 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور بنٌة مداخٌل مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
 (بمالٌٌن الدراهم)العاملة فً مجال األنشطة الترفٌهٌة  

 الفائض المرحل اإلعانات مداخٌل الذاتٌة
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 مجال األنشطة االجتماعٌة األخرى: العاملة فً مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة . 2.1
 

الخاصة لبعض الفبات االجتماعٌة التً تتقاسم  تالمتطلبا بتلبٌةهذه المرافق  تتكلؾ
باألشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة على الخصوص ٌتعلق األمر و ،ممٌزات مشتركة

وحجاج الدٌار المقدسة والسجناء وضحاٌا حوادث الشؽل وأفراد الجالٌة المؽربٌة المقٌمة 
 خالل الفترة اإلنجازات المالٌة  وكذامهام هذه المرافق سٌتم التطرق لبالخارج. 

 :كما ٌلً 2008-2013

 

 المرفق إسم المهام

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

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

 المشارٌع التً  مساعدة الجمعٌات العاملة فً مجال اإلعاقة عبر المساهمة فً تموٌل
 تهدؾ إلى اإلدماج االجتماعً لألشخاص ذوي االحتٌاجات الخاصة.

وزارة التضامن والمرأة واألسرة 
 والتنمٌة االجتماعٌة:

مصلحة االستقبال والمساعدة وتقٌٌم 
 البرامج

  ضمان التؤطٌر للحجاج المؽاربة سواء بالداخل أو بالخارج وذلك عبر أعضاء البعثة
 المؽربٌة للحج.

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمٌة:
 قسم الحج والشؤون االجتماعٌة

 ؛بالمإسسات السجنٌة تتكلؾ بتدبٌر ومراقبة و ترشٌد استؽالل مختلؾ وحدات االنتاج 
 بالمإسسات السجنٌة ضمان تسوٌق مختلؾ المنتوجات الفالحٌة ومنتوجات الورشات. 

المندوبٌة العامة إلدارة السجون 
 اإلدماج وإعادة

مصلحة وحدات اإلنتاج إلدارة 
 السجون

 ؛درسة الوطنٌة للحماٌة االجتماعٌةمواكبة تنفٌذ المشروع التربوي للم 
 .تنظٌم تكوٌن لفائدة المتدخلٌن فً مجال الحماٌة االجتماعٌة 

 والشؤون االجتماعٌة:وزارة التشغٌل 
 

 التكوٌن قسم
 المؽاربة المقٌمٌن بالخارج والمرتفقٌن اآلخرٌن لمصالح  االستجابة النتظارات

 القنصلٌات سواء بالخارج أو داخل المؽرب.
  الحرص على تحسٌن صورة التمثٌلٌات القنصلٌة المؽربٌة بالخارج والمصالح القنصلٌة

 بالمؽرب.

 وزارة الشؤون الخارجٌة والتعاون
 مدٌرٌة الشؤون القنصلٌة واالجتماعٌة
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153% 

129% 

216% 

174% 

61% 

233% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور معدل تغطٌة النفقات بالمداخٌل الذاتٌة لمرافق الدولة 
المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مجال األنشطة 

 االجتماعٌة األخرى

5 5 

6 6 6 

5 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً 
 مجال األنشطة االجتماعٌة األخرى

85 94 

59 65 

190 

22 

269 

300 
284 

266 

333 

106 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور مداخٌل ونفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
 العاملة فً مجال األنشطة االجتماعٌة األخرى

(بمالٌٌن الدراهم)  

 المداخٌل النفقات

130 
122 127 

113 117 

51 

139 

178 
157 153 

216 

55 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور بنٌة مداخٌل مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
 العاملة فً مجال األنشطة االجتماعٌة األخرى

 (بمالٌٌن الدراهم )

 الفائض المرحل مداخٌل الذاتٌة
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 خدماتمجال السلطات العمومٌة والعاملة فً ة المسٌرة بصورة مستقلة المرافق الدول. 2.1
 العامة:

 

الطابع العام.  الدولة ذات أنشطةتشمل الخدمات المقدمة من طرؾ هذه المرافق جمٌع 
العام حفظ النظام ب المكلفةجمٌع اإلدارات والمصالح بٌن المشتركة خدمات وٌتعلق األمر بال

 وكذا مهام هذه المرافق وٌمكن جرد االقتصاد والمالٌة. المتعلقة ب الخدمات اوكذ والعدل
 ٌلً: كما 2013-2008خالل الفترة اإلنجازات المالٌة 

 

 المرفق إسم المهام

  تؤمٌن تزوٌد القوات المسلحة الملكٌة والدرك الملكً والمإسسات العمومٌة والخاصة
 التنفسً.باألقنعة الجراحٌة وحماٌة الجهاز 

 إدارة الدفاع الوطنً:
 وحدة الدرك الملكً لتصنٌع األقنعة

ٌقوم بإنعاش وتنسٌق االستٌراد والتصدٌر والمعالجة وبٌع واستعمال المنتجات 
والخدمات المرتبطة بتقنٌات االستشعار بواسطة األقمار االصطناعٌة على مستوى 

 ة ٌقوم المركز بالمهام التالٌة:التراب الوطنً والمحافظة علٌها. ومن الناحٌة العملٌ
  ًعتمد على االستشعار عن تجرد وتجمٌع وتنسٌق حاجٌات اإلدارات أو المإسسات الت

 بعد وذلك بؽٌة تقدٌم طلبات شراء مجتمعة ومتجانسة؛
  االستٌراد واالقتناء سواء بالمؽرب أو بالخارج، والمحافظة والنسخ والمعالجة والتوزٌع

 المنتجات والخدمات المرتبطة باالستشعار عن بعد؛ والبٌع واقتراح استعمال
  الخاص بكل األشكال المفٌدة لتمكٌنهم من  وأبالقطاع العام  الزبناء سواءدعم ومساعدة

 االستعمال الفعال لمنتجات االستشعار عن بعد؛
  مراقبة استعمال منتجات االستشعار عن بعد وذلك من أجل الحفاظ على االستعمال

 لمصالح المملكة. قوافالسلمً والم

 إدارة الدفاع الوطنً:
المركز الملكً لالستكشاف الفضائً 

 عن بعد

تقوم بتحدٌد وتفكٌك وإتالؾ المعدات التً انتهت مدة صالحٌتها والؽٌر صالحة لالستعمال. 
وٌنتج عن هذه العملٌة تراكم كمٌات كبٌرة من المتالشٌات الحدٌدٌة والنفاٌات المعدنٌة، التً 

تحقٌق مداخٌل ستساهم فً عملٌات صٌانة من  القوات المسلحة الملكٌة بٌعها ستمكنعند 
 المبانً واقتناء المعدات الخاصة والضرورٌة الشتؽال هذه المصلحة.

 إدارة الدفاع الوطنً:
 وتخزٌن لتدبٌر المركزٌة المؤسسة

 العتاد

  واالجتماعٌة بالمؽرب أو تجمٌع ومعالجة ونشر الوثائق المتعلقة بالتنمٌة االقتصادٌة
 بالخارج؛

  تعزٌز الرصٌد الوثائقً الوطنً وتسهٌل ولوج مختلؾ المرتفقٌن إلى المعلومة بمختلؾ
 أشكالها؛

  تعزٌز الرصٌد الوثائقً الوطنً من خالل اللجوء إلى مصادر معلومات أجنبٌة سواء
 ؛اقتناء الوثائق وبنك المعطٌاتمن خالل الربط بشبكة األنترنٌت أو عبر

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

 المعلومات الدولٌة والجهوٌة.

 المندوبٌة السامٌة للتخطٌط:
 المركز الوطنً للتوثٌق

  ظروؾ عمل موظفً الخزٌنة العامة للمملكة تموٌل العملٌات التً تهدؾ إلى تحسٌن
 وتعزٌز سالمة مقراتها وأنظمتها المعلوماتٌة؛

  تموٌل العملٌات التً تهدؾ إلى تحسٌن ظروؾ االستقبال وجودة الخدمات التً تقدمها
 لزبنائها وشركائها؛

  تحصٌل التكالٌؾ المرتبطة بمختلؾ الخدمات التً تقدمها الخزٌنة العامة للمملكة خاصة
المعاشات وتدبٌر سندات  بؤداءلتكفل بملفات القروض وأداء األجور وكذا التكفل ا

 الخزٌنة وحسابات الزبناء.

 وزارة االقتصاد والمالٌة:
 

 الخزٌنة العامة للمملكة

  خدمات التكوٌن المقدمة من طرؾ إدارة عن تحصٌل جزء من التكالٌؾ الناتجة
 ولموظفً الجمارك بالدول الصدٌقة.الجمارك والضرائب ؼٌر المباشرة لشركائها 

 وزارة االقتصاد والمالٌة:
إدارة الجمارك والضرائب غٌر 

 المباشرة

 طبع منشورات ودورٌات وزارة الثقافة؛ 
 إنجاز أعمال الطبع المتعلقة بالجوانب الثقافٌة والتواصلٌة واإلدارٌة؛ 
  والمترجمٌن طبع منشورات المثقفٌن ورجال األدب والعلوم والشباب الموهوبٌن

 والفنانٌن وكل المتدخلٌن فً مجال إنعاش الكتاب؛
 .تنوٌع الموارد المالٌة لتحسٌن التموٌل الذاتً وتؽطٌة النفقات 

 وزارة الثقافة:
 مطبعة دار المناهل
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 ؛ات والتقارٌر ذات الطابع القضائًنشر الكتب والمجموعات والمنشور 
  د القضائً والتعلٌقات ومذكرات االجتهاوالدراسات نسخ القرارات والنصوص القانونٌة

  ؛إلكترونٌة ووثائق قضائٌة أخرى حواملعلى الورق وعلى 
 .نسخ الوثائق 

 وزارة العدل والحرٌات:
مركز النشر والتوثٌق القضائً التابع 

 لمحكمة النقض

 إصدار وتوزٌع نشرات الجرٌدة الرسمٌة للمملكة باللؽتٌن العربٌة والفرنسٌة؛ 
  إنجاز أعمال الطبع لفائدة اإلدارات العمومٌة ونسخ مشارٌع القوانٌن التً تم إٌداعها

 هم النصوص القانونٌة والتنظٌمٌة؛بؤ مطوٌات تعرؾبالبرلمان وكذا إعداد 
  المساهمة فً تزوٌد الموقع اإللكترونً لألمانة العامة للحكومة بالوثائق. هذا الموقع

 والمتاحة للجمٌع مجانا. 0808التً صدرت منذ سنة ٌضم كل أعداد الجرٌدة الرسمٌة 

 األمانة العامة للحكومة:
 مدٌرٌة المطبعة الرسمٌة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88% 

122% 

179% 

131% 

173% 

151% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور معدل تغطٌة النفقات بالمداخٌل  الذاتٌة لمرافق الدولة 
المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مجال السلطات العمومٌة 

 والمصالح العامة

7 7 7 

8 8 8 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً 
 مجال السلطات العمومٌة والمصالح العامة

134 138 125 130 144 158 

366 361 

428 
462 

532 
577 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور مداخٌل ونفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
العاملة فً مجال السلطات العمومٌة والمصالح العامة 

(بمالٌٌن الدراهم)  

 المداخٌل النفقات

119 

168 

224 

170 

250 239 

25 

57 

17 20 
44 

26 

223 

136 

187 

273 

239 

312 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور بنٌة مداخٌل مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
العاملة فً مجال السلطات العمومٌة والمصالح العامة 

(بمالٌٌن الدراهم)  

 الفائض المرحل اإلعانات مداخٌل الذاتٌة
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تحتٌة البنٌات الو والماءمجال النقل عاملة فً مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة ال. 2.1
 خرى: األقتصادٌة اال
 

أٌضا هذه الفبة . وتضم والتجهٌزالنقل المتعلقة بنشطة األ تهدؾ هذه المرافق إلى تنمٌة
مهام هذه وٌمكن تقدٌم . المخصصة لتنمٌة الموارد المابٌة وبناء وصٌانة السدودالخدمات 
 ٌلً: كما 2013-2008خالل الفترة اإلنجازات المالٌة  وكذاالمرافق 
 

 المرفق إسم المهام

  باقتناء معدات األشؽال العمومٌة وحظٌرة تنفٌذ برنامج عمل مدٌرٌة الطرق المتعلق
 السٌارات وقناطر اإلؼاثة؛

 ضمان التدبٌر اإلداري لحظٌرة المعدات وحظٌرة السٌارات؛ 
  التنسٌق بٌن مصالح السوقٌات والمعدات فٌما ٌخص تعبئة واستعمال حظٌرة

 المعدات؛
  ورٌة حظٌرة المعدات الضر تدبٌراإلشراؾ على مصالح السوقٌات ودعمها بمعدات

 لتدخلها؛
 تسٌٌر قناطر اإلؼاثة وإنجاز األشؽال المتعلقة بالتركٌب والتفكٌك والصٌانة؛ 
  تقدٌم المساعدة التقنٌة للجماعات الترابٌة ولمختلؾ الهٌئات العمومٌة فً ما ٌتعلق

 بالخبرة واقتناء معدات األشؽال العمومٌة.

 :واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل
السوقٌات مصلحة شبكات مصالح 

 والمعدات

 كراء وتدبٌر معدات األشؽال العمومٌة التً تتوفر علٌها؛ 
  التدخل السرٌع إلزالة الثلوج والرمال وكذا فً الحاالت االستثنائٌة كاألضرار

 الناجمة عن الفٌضانات؛
 إنجاز أشؽال تهٌئة مسالك فك العزلة عن العالم القروي؛ 
  حول الحوادث الممٌتة على  افتحاصتؤطٌر حظائر المعدات اإلقلٌمٌة وإنجاز

 ؛ويجهالمستوى ال
 تسٌٌر قناطر اإلؼاثة وإنجاز األشؽال المتعلقة بالتركٌب والتفكٌك والصٌانة؛ 
 .المساهمة فً تجدٌد المعدات وذلك وفقا الستراتٌجٌة مدٌرٌة الطرق 

 :واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل
 مصالح السوقٌات والمعدات

  كإدارة عمومٌة، تضمن مدٌرٌة التجهٌزات العامة إدارة المشروع المفوض من لدن
وكذا أصحاب مشارٌع  الترابٌةالقطاعات الوزارٌة والمإسسات العمومٌة والجماعات 

 عمومٌة أخرى؛
 المساهمة فً الرفع من جودة المبانً العامة؛ 
 عقلنة استعمال األموال العامة؛ 
  المهنً إلدارة المشارٌع العمومٌة.المساهمة فً إضفاء الطابع 

 :واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل
 مدٌرٌة التجهٌزات العامة

 المساهمة فً إعداد سٌاسة الوقاٌة الطرقٌة؛ 
 توثٌقٌة الحصائٌة واإلدراسات الإعداد النصوص التنظٌمٌة ودراسات خاصة و

 المرتبطة بالسالمة الطرقٌة وتطبٌقها ؛
  وتسجٌل السٌارات؛منح رخص السٌاقة 
 مراقبة النقل الطرقً والعقوبات اإلدارٌة المرتبطة بها؛ 
 .ترخٌص ومراقبة مدارس تعلٌم السٌاقة 

 :واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل
مدٌرٌة النقل عبر الطرق والسالمة 

 الطرقٌة

  تطبٌق سٌاسة وزارة التجهٌز والنقل فً ما ٌخص وصاٌة القطاع على المإسسات
 العاملة فً مجال الطٌران؛ العمومٌة

 ضمان سالمة وانتظام المالحة الجوٌة ومراقبة وتنسٌق نشاطات المالحة الجوٌة؛ 
  إعداد االتفاقٌات الدولٌة والنصوص القانونٌة المتعلقة بالمالحة الجوٌة والنقل الجوي

 واستؽالل المجال الجوي وكذا الحرص على تطبٌقها؛
 لقة بالسالمة الجوٌة والقوانٌن الخاصة الحرص على مراقبة العملٌات المتع

 باالستؽالل التقنً للطائرات.

 :واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل
 المدٌرٌة العامة للطٌران المدنً

 منح بطاقات مهنٌة للمكلفٌن بالفحص بمراكز الفحوصات التقنٌة؛ 
 التصدٌق حسب نوع السٌارة وتبعا للوزن اإلجمالً للحمولة المسموح بها؛ 
  إجراء الفحص التقنً المعمق الذي ٌقوم به المركز الوطنً إلجراء االختبارات

 والتصدٌق؛
 .ًالتؤكد من معطٌات الفحوصات التقنٌة التً تقوم بها مراكز الفحص التقن 

 :واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل
المركز الوطنً إلجراء االختبارات 

 والتصدٌق
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 التدبٌر اإلداري للبحارة؛ 
 الترفٌهٌة؛اكب المرالزوارق وو راخواإلداري والتقنً للب التدبٌر 
 البحرٌة؛ ةنشطاألمنح رخص للقٌام ب 
  بالموانئ التجارٌة المؽربٌة. راخوللبمراقبة خدمات المالحة البحرٌة المقدمة 

 :واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل
 مدٌرٌة المالحة التجارٌة

 فحص قارعة الطرٌق؛ 
  المعطٌات المتعلق بالطرق؛إنجاز وتدبٌر بنك 
 إنجاز الدراسات واألبحاث التقنٌة الطرقٌة؛ 
 تقدٌم المساعدة والتكوٌن المرتبط بتقنٌات الطرق؛ 
 .تحسٌن الجودة فً مجال الدراسات واألشؽال الطرقٌة 

 :واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل
المركز الوطنً للدراسات واألبحاث 

 الطرقٌة

  العمومٌة؛تؤجٌر معدات األشؽال 
 إنجاز الخبرة فً تدبٌر المعدات؛ 
 إصالح اآللٌات ومعدات األشؽال العمومٌة؛ 
  .تقدٌم المساعدة والتكوٌن حول تقنٌات إنجاز وصٌانة المنشآت المائٌة 

 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبٌئة:
 مصلحة تسٌٌر األوراش

 توفٌر المعطٌات الجوٌة والمناخٌة الضرورٌة؛ 
  الدراسات والبحوث النظرٌة والتجرٌبٌة والتطبٌقٌة حول الؽالؾ الجوي إنجاز

واألرصاد الجوٌة والمناخ وكذا إنجاز الدراسات والبحوث ذات الصلة بمهام هذا 
 المرفق؛

  المساهمة فً إعداد معاهدات الدولة بشراكة مع اإلدارات المهتمة بهذا المجال
لنصوص التنظٌمٌة المتعلقة باألرصاد والمتعلقة بمجاالت اختصاصها، وكذا إعداد ا

 الجوٌة والسهر على تنفٌذها. 

 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبٌئة:
 مدٌرٌة األرصاد الجوٌة الوطنٌة
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189% 

243% 

150% 147% 140% 

90% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور معدل تغطٌة النفقات بالمداخٌل الذاتٌة لمرافق الدولة 
المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مجال النقل والماء 

 والبنٌات التحتٌة االقتصادٌة األخرى

14 

16 16 16 16 16 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً 
 مجال النقل والماء والبنٌات التحتٌة االقتصادٌة األخرى

288 353 382 425 516 

888 

1496 

2066 
2288 

2526 
2722 

2988 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور مداخٌل ونفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
العاملة فً مجال النقل والماء والبنٌات التحتٌة االقتصادٌة 

(بمالٌٌن الدراهم)األخرى   

 المداخٌل النفقات

544 

857 

574 
627 

723 
804 

952 

1210 

1713 

1900 
1999 

2184 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور بنٌة مداخٌل مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
العاملة فً مجال النقل والماء والبنٌات التحتٌة االقتصادٌة 

(بمالٌٌن الدراهم)األخرى   

 الفائض المرحل مداخٌل الذاتٌة
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 مجال األنشطة االقتصادٌة األخرى: عاملة فً مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة ال. 7.1
 

 ،ٌتعلق األمر أساسا، وخدمات ذات طابع اقتصادي العاملة فً هذا المجالتقدم المرافق 
. أنشطة اقتصادٌة أخرىكذا االستثمار ووإنعاش بخدمات لفابدة قطاعات الصناعة والتجارة 

 كما ٌلً: 2013-2008خالل الفترة اإلنجازات المالٌة  وكذامهام هذه المرافق  جردٌمكن 
 

 المرفق إسم المهام

 ومساعدة  إنعاش االستثمارات والمساعدة على إحداث المقاوالت على المستوى الجهوي
 .تدبٌر المتمركز لالستثمار إطارالمستثمرٌن فً 

 وزارة الداخلٌة:
 المراكز الجهوٌة لالستثمار

 :تدبٌر احتكار وتسوٌق كحول اإلٌثانول 
 والذي ٌستعمل فً عدة  اقتناء وبٌع الكحول الذي ٌتم إنتاجه من طرؾ الدولة

 مجاالت: الصٌدلة والطب والصناعة الؽذائٌة والصناعة؛
  منح الرخص للزبناء الذٌن ٌتزودون بالكحول من أجل إنتاج العطور ومواد

 التجمٌل.
 .منح رخص تصدٌر كحول اإلٌثانول 

واالستثمار  والتجارة وزارة الصناعة
 :واالقتصاد الرقمً

 المصلحة المستقلة للكحول

 ضمان التدبٌر الجٌد والتطوٌر العادي لألنشطة المتعلقة باالعتماد والتقٌٌس؛ 
 .تحسٌن البٌئة العامة للمقاولة الوطنٌة من أجل مواكبتها فً جهود تحسٌن تنافسٌتها 

واالستثمار  والتجارة وزارة الصناعة
 :واالقتصاد الرقمً

مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة 
 ٌٌسالمكلف باالعتماد والتق

 :ٌقوم أساسا بإعداد وتتبع وإنجاز العملٌات المتعلقة بمختلؾ مراحل الخوصصة 
  ًبرنامج  إطارالقٌام بافتحاص وتقٌٌم الشركات والمقاوالت العمومٌة المسجلة ف

 الخوصصة؛
  تنظٌم حمالت إشهارٌة لإلخبار والتواصل لفائدة الشركات والمقاوالت المعنٌة

 بالخوصصة؛
  المتعلقة بإعادة هٌكلة المقاوالت العمومٌة.قٌادة العملٌات 

 وزارة االقتصاد والمالٌة:
مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة 

 المكلف بالخوصصة
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86% 

68% 

55% 

69% 

59% 60% 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور معدل تغطٌة النفقات بالمداخٌل الذاتٌة لمرافق 
الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مجال 

 األنشطة االقتصادٌة األخرى  
19 

18 
19 19 19 19 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة 
 العاملة فً مجال األنشطة االقتصادٌة األخرى 

95 87 92 
80 

104 101 

223 
233 

216 
239 

265 270 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور نفقات و مداخٌل مرافق الدولة المسٌرة 
بصورة مستقلة العاملة فً مجال األنشطة اإلقتصادٌة 

( بمالٌٌن الدراهم)األخرى   

 المداخٌل النفقات

82 

59 
51 

56 61 60 

51 
55 

58 
52 

67 

53 

90 

119 
108 

131 
137 

157 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور بنٌة مداخٌل مرافق الدولة المسٌرة بصورة 
مستقلة العاملة فً مجال األنشطة اإلقتصادٌة األخرى 

( بمالٌٌن الدراهم)  

 الفائض المرحل اإلعانات مداخٌل الذاتٌة
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 : ةوالغاب مجال الفالحة والصٌدعاملة فً ة المسٌرة بصورة مستقلة المرافق الدول. 1.1
 

الماء والبٌبة. ب العملٌات المتعلقةخدمات لفابدة  العاملة فً هذا المجالتقدم المرافق 
مهام هذه  سرد. ٌمكن وتتدخل أساسا فً حماٌة الثروات المابٌة والسمكٌة والؽابوٌة والبٌبٌة

 كما ٌلً: 2013-2008خالل الفترة اإلنجازات المالٌة  وكذاالمرافق 

 

 المرفق إسم المهام

  عملٌات المراقبة المنجزة دعم مجال البحث حول الثروات السمكٌة وكذا تحمل تكالٌؾ
 من طرؾ هٌئة المراقبٌن العلمٌٌن على متن السفن األجنبٌة.

 وزارة الفالحة والصٌد البحري:
 قسم حماٌة الثروات السمكٌة

  ،لجماعات القروٌة لالذي ٌدر مداخٌل  نالفلٌ خاصةاستؽالل وتثمٌن المنتوجات الؽابوٌة
 والعملة الصعبة للبالد.

 
للمٌاه والغابات  المندوبٌة السامٌة
 ومحاربة التصحر:

 مصلحة تثمٌن المنتوجات الغابوٌة

 وكذا نادرة النواع لألالؽنى والتنوع البٌولوجً  ٌعكسالذي  الوطنً لموروثحماٌة ا
 .حماٌة النظام اإلٌكولوجً الطبٌعً

 
المندوبٌة السامٌة للمٌاه والغابات 

 ومحاربة التصحر:
 المنتزه الوطنً لسوس ماسة

 وتتبع وضعٌة البٌئة بتعاون مع كل الهٌئات المعنٌة؛ تقٌٌم 
  ًالمستدامة وإحاطة  السٌاسة الوطنٌة للتنمٌة إطارإنجاز دراسات وبحوث تتعلق بالبٌئة ف

 بنتائجها والتدابٌر العملٌة من أجل تطبٌقها؛علما مٌة السلطات العمو
 الرامٌة إلى المحافظة على التوازن الطبٌعً وحماٌته  إلجراءاتوتنسٌق جمٌع ا تطوٌر

 ومحاربة التلوث وتحسٌن البٌئة؛
  القٌام باقتراحات ترتبط بؤهم التوجٌهات االستراتٌجٌة فً مجال السٌاسة البٌئٌة وإنجاز

 مشارٌع رائدة على الصعٌد الوطنً والجهوي والمحلً؛
 ا من المعطٌات المتوفرة حول الحالة القٌام بجرد وتشخٌص المشاكل البٌئٌة وذلك انطالق

 البٌئٌة؛
 تجمٌع ونشر جمٌع المعلومات المرتبطة بالبٌئة؛ 
 تتبع التنسٌق بٌن الوزارات فً مجال حماٌة البٌئة؛ 
 الحث والمشاركة فً إنجاز ووضع مخططات استعجالٌة وتتبعها؛ 
 القٌام بتدخالت فً مجال محاربة الكوارث الطبٌعٌة؛ 
 ون الدولً فً مجال البٌئة بتنسٌق مع الوزارات المعنٌة.تشجٌع مشارٌع التعا 

 
وزارة الطاقة والمعادن والماء 

 والبٌئة:
المختبر الوطنً للدراسات ورصد 

 التلوث
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تطور معدل تغطٌة النفقات بالمداخٌل الذاتٌة لمرافق الدولة 
المسٌرة بصورة مستقلة العاملة فً مجال الفالحة والصٌد 

 والغابة

5 5 

4 4 4 4 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور عدد مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة العاملة 
 فً مجال الفالحة والصٌد والغابة

44 49 
35 36 44 45 

152 151 153 154 

191 190 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور مداخٌل ونفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة 
 مستقلة العاملة فً مجال الفالحة والصٌد والغابة

(بمالٌٌن الدراهم)  

 المداخٌل النفقات

14 18 12 13 
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41 

110 

21 

12 

119 

101 99 

31 

136 
139 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

تطور بنٌة مداخٌل مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة  
 العاملة فً مجال الفالحة والصٌد والغابة

(بمالٌٌن الدراهم)  

 الفائض المرحل اإلعانات مداخٌل الذاتٌة
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 2014و  2013مٌزانٌات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة برسم سنتً تنفٌذ : جدول ٌلخص 2 رقم ملحق
 

 
 3102 ةسن 3102 ةسن

 
 نسبة االنجاز االنجازات التوقعات نسبة االنجاز االنجازات التوقعات

I- - النفقات             

 %62,11 582,15 004 90 935,79 915 144 %61,57 311,93 001 212 391,62 319 344 نفقات الموظفٌن

 %57,63 119,29 984 827 1 342,82 853 171 3 %59,03 447,35 613 801 1 367,64 288 052 3 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %34,71 708,00 606 938 765,68 368 704 2 %23,35 197,29 293 527 242,31 733 257 2 نفقات االستثمار

 %47,44 409,44 595 856 2 044,29 138 021 6 %44,94 956,57 907 540 2 001,57 341 654 5 مجموع النفقات (1) 

       
II- - المداخٌل             

 %95,06 773,66 922 785 011,00 806 826 %98,36 163,20 168 804 213,00 603 817 إعانة االستغالل

 %83,13 107,49 599 159 790,00 991 191 %83,91 486,17 192 109 000,00 130 130 إعانة االستثمار

 %92,81 881,15 521 945 801,00 797 018 1 %96,37 649,37 360 913 213,00 733 947 مجموع اإلعانات 

 %69,69 193,72 900 105 2 585,64 908 021 3 %86,08 306,27 716 079 2 765,76 160 416 2 مداخٌل ذاتٌة *

 %75,52 074,87 422 051 3 386,64 706 040 4 %88,98 955,64 076 993 2 978,76 893 363 3 (5مجموع )

 %110,14 495,64 340 857 3 855,32 082 502 3 %98,41 132,99 629 640 3 082,51 479 699 3  على األداءات برسم تدبٌر السنة السابقة المداخٌلفابض 

 %91,59 570,51 762 908 6 241,96 789 542 7 %93,92 088,63 706 633 6 061,27 373 063 7 (2المجموع العام للمداخٌل )

       
   161,07 167 052 4     132,06 798 092 4   (0)-(2فائض المداخٌل على النفقات )

 بما فٌها الهبات والوصاٌا   *
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 2013سنتً  برسم مستقلة بصورة المسٌرة الدولة مرافق مداخٌل : تطور3رقم  ملحق
  2014و

 
 5102سنة    5102سنة  

 
 نسبة االنجاز االنجازات   التوقعات نسبة االنجاز االنجازات   التوقعات

            ـ  قطاع الصحة 0 

 %96,91 717,65 679 528 411,00 538 545 %95,32 873,34 552 517 413,00 938 542 إعانة االستؽالل 

 %86,75 390,77 737 73 000,00 000 85 %105,45 486,17 642 35 000,00 800 33 إعانة االستثمار

 %95,54 108,42 417 602 411,00 538 630 %95,92 359,51 195 553 413,00 738 576 مجموع اإلعانات

 %92,49 616,65 639 780 837,21 061 844 %103,73 607,13 106 749 827,23 182 722 مداخٌل ذاتٌة

 %113,95 940,59 982 558 877,96 539 490 %108,27 226,36 644 518 235,78 032 479 فائض مٌزانٌة االستؽالل

 %187,53 838,75 731 105 347,24 382 56 %97,51 795,95 253 52 831,22 585 53 فائض مٌزانٌة االستثمار

 %101,30 504,41 771 047 2 473,41 522 021 2 %102,27 988,95 199 873 1 307,23 539 831 1 المجموع العام للمداخٌل

             ـ  قطاع التعلٌم و التكوٌن المهن5ً 

 %95,26 456,01 072 155 000,00 797 162 %86,29 044,00 799 142 800,00 492 165 إعانة االستؽالل 

 %87,34 216,72 793 77 290,00 073 89 %80,47 000,00 700 67 000,00 130 84 إعانة االستثمار

 %92,45 672,73 865 232 290,00 870 251 %84,33 044,00 499 210 800,00 622 249 مجموع اإلعانات

 %30,66 759,05 951 78 202,49 491 257 %42,90 531,23 666 90 506,79 327 211 مداخٌل ذاتٌة

 %118,17 495,84 124 152 009,03 734 128 %168,50 843,68 819 150 745,67 509 89 فائض مٌزانٌة االستؽالل

 %75,74 939,97 900 134 174,05 109 178 %75,86 206,69 619 142 469,09 995 187 فائض مٌزانٌة االستثمار

 %73,37 867,59 842 598 675,57 204 816 %80,52 625,60 604 594 521,55 455 738 للمداخٌلالمجموع العام 

             الترفٌهٌةـ قطاع األنشطة 2

 %100,00 000,00 480 20 000,00 480 20 %100,00 000,00 878 17 000,00 878 17 إعانة االستؽالل 

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستثمار

 %100,00 000,00 480 20 000,00 480 20 %100,00 000,00 878 17 000,00 878 17 مجموع اإلعانات

 %115,60 539,69 731 51 696,00 750 44 %138,05 105,09 222 56 949,64 724 40 مداخٌل ذاتٌة

 %113,82 464,05 896 47 214,15 080 42 %100,00 243,34 903 46 243,34 903 46 فائض مٌزانٌة االستؽالل

 %100,00 599,44 032 10 599,44 032 10 %100,00 600,00 132 2 600,00 132 2 فائض مٌزانٌة االستثمار

 %110,91 603,18 140 130 509,59 343 117 %114,40 948,43 135 123 792,98 638 107 المجموع العام للمداخٌل

             ـ أنشطة اجتماعٌة أخرى 2

 %0,00 0,00 000,00 200 %200,00 000,00 200 000,00 100 إعانة االستؽالل 

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستثمار

 %0,00 0,00 000,00 200 %200,00 000,00 200 000,00 100 مجموع اإلعانات

 %106,45 580,50 165 51 252,49 067 48 %89,96 986,09 536 116 000,00 550 129 مداخٌل ذاتٌة

 %98,61 539,31 076 53 419,43 822 53 %100,13 474,25 972 213 533,16 700 213 فائض مٌزانٌة االستؽالل

 %81,10 646,66 145 2 646,66 645 2 %56,21 989,16 958 1 837,75 484 3 فائض مٌزانٌة االستثمار

 %101,58 766,47 387 106 318,58 735 104 %95,92 449,50 668 332 370,91 835 346 المجموع العام للمداخٌل

             ـ قطاع السلطات العمومٌة والخدمات العامة 2

 %100,00 600,00 390 19 600,00 390 19 %221,07 265,80 779 39 000,00 994 17 إعانة االستؽالل 

 %100,00 500,00 218 6 500,00 218 6 %57,14 000,00 000 4 000,00 000 7 إعانة االستثمار

 %100,00 100,00 609 25 100,00 609 25 %175,16 265,80 779 43 000,00 994 24 مجموع اإلعانات

 %104,75 364,46 944 238 725,28 102 228 %119,66 230,38 632 249 014,62 620 208 مداخٌل ذاتٌة

 %72,14 077,80 646 135 594,27 030 188 %58,12 546,36 205 112 457,72 074 193 فائض مٌزانٌة االستؽالل

 %92,72 050,66 804 176 080,48 696 190 %80,04 821,52 772 126 246,07 394 158 فائض مٌزانٌة االستثمار

 %91,23 592,92 003 577 500,03 438 632 %90,99 864,06 389 532 718,41 082 585 المجموع العام للمداخٌل

             ـ قطاع النقل و الماء والبنٌات التحتٌة االقتصادٌة األخرى 6

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستؽالل 

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستثمار

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 مجموع اإلعانات

 %53,20 879,33 722 803 387,88 830 510 1 %71,72 850,29 961 722 705,38 975 007 1 مداخٌل ذاتٌة

 %111,37 123,56 993 177 1 799,49 745 057 1 %101,42 359,30 212 894 694,61 683 881 فائض مٌزانٌة االستؽالل

 %123,63 878,70 438 006 1 070,95 064 814 %99,98 944,27 811 104 1 053,86 032 105 1 فائض مٌزانٌة االستثمار

 %88,34 881,59 154 988 2 258,32 640 382 3 %90,89 153,86 986 721 2 453,85 691 994 2 للمداخٌلالمجموع العام 

             ـ أنشطة اقتصادٌة أخرى 4

 %89,15 000,00 600 52 000,00 000 59 %123,72 980,06 558 66 000,00 800 53 إعانة االستؽالل 

 %0,00 0,00 000,00 000 8 - 0,00 0,00 إعانة االستثمار

 %78,51 000,00 600 52 000,00 000 67 %123,72 980,06 558 66 000,00 800 53 مجموع اإلعانات

 %81,40 192,54 462 60 490,29 279 74 %81,58 283,37 004 61 762,10 779 74 مداخٌل ذاتٌة

 %157,59 425,24 981 81 725,14 020 52 %150,55 020,26 784 72 195,72 344 48 فائض مٌزانٌة االستؽالل

 %67,82 746,01 035 75 553,53 638 110 %63,70 180,78 156 64 733,05 710 100 فائض مٌزانٌة االستثمار

 %88,86 363,79 079 270 768,96 938 303 %95,27 464,47 503 264 690,87 634 277 المجموع العام للمداخٌل

             ـ قطاع الفالحة والصٌد والغابة 8

 %50,00 000,00 700 9 000,00 400 19 %100,00 000,00 400 19 000,00 400 19 إعانة االستؽالل 

 %50,00 000,00 850 1 000,00 700 3 %35,58 000,00 850 1 000,00 200 5 إعانة االستثمار

 %50,00 000,00 550 11 000,00 100 23 %86,38 000,00 250 21 000,00 600 24 مجموع اإلعانات

 %281,20 261,50 282 40 994,00 324 14 %159,93 712,69 585 33 000,00 000 21 مداخٌل ذاتٌة

 %124,94 626,62 254 53 160,00 624 42 %103,70 683,29 994 43 558,30 426 42 فائض مٌزانٌة االستؽالل

 %101,64 102,44 295 85 583,50 916 83 %98,84 197,78 387 92 647,17 468 93 فائض مٌزانٌة االستثمار

 %116,11 990,56 381 190 737,50 965 163 %105,36 593,76 217 191 205,47 495 181 المجموع العام للمداخٌل

             مجموع جمٌع القطاعات

 %95,06 773,66 922 785 011,00 806 826 %98,36 163,20 168 804 213,00 603 817 إعانة االستغالل 

 %83,13 107,49 599 159 790,00 991 191 %83,91 486,17 192 109 000,00 130 130 إعانة االستثمار

 %92,81 881,15 521 945 801,00 797 018 1 %96,37 649,37 360 913 213,00 733 947 مجموع اإلعانات

 %69,69 193,72 900 105 2 585,64 908 021 3 %86,08 306,27 716 079 2 765,76 160 416 2 مداخٌل ذاتٌة*

 %109,99 693,01 955 260 2 799,47 597 055 2 %102,95 396,84 536 053 2 664,30 674 994 1 فائض مٌزانٌة االستغالل

 %110,36 802,63 384 596 1 055,85 485 446 1 %93,10 736,15 092 587 1 418,21 804 704 1 فائض مٌزانٌة االستثمار

 %91,59 570,51 762 908 6 241,96 789 542 7 %93,92 088,63 706 633 6 061,27 373 063 7 العام للمداخٌلالمجموع 

 بما فٌها الهبات والوصاٌا*  
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       2013 سنتً برسم مستقلة بصورة المسٌرة الدولة مرافق نفقات : تطور4ملحق رقم 
 2014و

 

 

 االعتمادات المفتوحة
 االنجازات

 االعتمادات المفتوحة نسبة االنجاز 31/12/2013
 انجازات

 نسبة االنجاز 31/12/2014

             ـ  قطاع انصحح 1 
 %24,53 439,60 65 800,00 266 %20,90 141,48 55 882,92 263 نفقات الموظفٌن

 %68,89 363,28 923 228 1 744,93 851 783 1 %68,05 081,38 984 161 1 542,31 438 707 1 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %26,28 653,04 655 57 137,86 393 219 %20,44 728,27 549 21 356,61 411 105 نفقات االستثمار

 %64,22 455,92 644 286 1 682,79 511 003 2 %65,28 951,13 588 183 1 781,84 113 813 1 مجموع النفقات

             ـ  قطاع انتؼهيم و انتكىيه انمهىي3 

 %55,29 888,66 151 16 124,38 214 29 %53,92 089,17 235 15 393,77 254 28 نفقات الموظفٌن

 %38,00 529,25 291 181 734,76 088 477 %41,83 202,39 793 184 658,69 775 441 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %30,45 452,68 503 88 673,27 664 290 %32,80 730,57 676 89 469,09 425 273 نفقات االستثمار

 %35,88 870,59 946 285 532,41 967 796 %38,97 022,13 705 289 521,55 455 743 مجموع النفقات

             ـ قطاع األنشطة الترفٌهٌة2

 %2,88 039,00 227 131,41 871 7 %3,08 887,80 226 395,45 370 7 نفقات الموظفٌن

 %72,63 213,60 952 68 778,74 939 94 %79,13 865,32 108 69 445,53 331 87 والنفقات المختلفةنفقات المعدات 

 %4,53 897,55 726 599,44 032 16 %9,08 176,56 002 1 776,00 034 11 نفقات االستثمار

 %58,82 150,15 906 69 509,59 843 118 %66,52 929,68 337 70 616,98 736 105 مجموع النفقات

             ـ أوشطح اجتماػيح أخشي 2

 %0,92 499,40 191 600,00 900 20 %55,21 191,42 881 124 539,48 188 226 نفقات الموظفٌن

 %22,17 753,76 335 21 566,94 254 96 %45,69 753,32 787 40 993,68 261 89 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %8,95 788,00 466 899,15 212 5 %88,39 409,94 338 24 837,75 534 27 نفقات االستثمار

 %17,97 041,16 994 21 066,09 368 122 %55,40 354,68 007 190 370,91 985 342 مجموع النفقات

ـ قطاع انسهطاخ انؼمىميح 2

       وانخذماخ انؼامح 
  

    

 %21,68 742,66 000 1 200,00 616 4 %16,57 645,20 752 200,00 542 4 نفقات الموظفٌن

 %32,06 929,54 719 84 256,09 238 264 %37,28 157,66 340 93 043,10 353 250 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %27,72 053,89 357 72 307,21 999 260 %20,04 404,55 015 50 860,69 540 249 نفقات االستثمار

 %29,83 726,09 077 158 763,30 853 529 %28,57 207,41 108 144 103,79 436 504 مجموع النفقات

ـ قطاع انىقم و انماء وانثىياخ 2

       انتحتيح االقتصاديح األخشي 
  

    

 %92,80 333,19 888 71 680,00 464 77 %91,23 231,67 370 70 580,00 137 77 نفقات الموظفٌن

 %49,65 603,14 864 126 692,78 527 255 %46,35 941,62 626 135 589,09 613 292 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %40,98 081,91 653 689 527,43 706 682 1 %22,73 598,34 622 309 960,07 172 362 1 نفقات االستثمار

 %44,07 018,24 406 888 900,21 698 015 2 %29,77 771,63 619 515 129,16 924 731 1 مجموع النفقات

             ـ أوشطح اقتصاديح أخشي 7

 %8,97 382,40 401 400,00 472 4 %86,91 850,97 401 400,00 462 نفقات الموظفٌن

 %59,61 531,29 552 84 080,79 838 141 %64,67 312,62 477 81 354,06 994 125 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %11,22 133,47 929 15 043,82 918 141 %17,04 053,72 146 22 334,93 944 129 نفقات االستثمار

 %35,00 047,16 883 100 524,61 228 288 %40,57 217,31 025 104 088,99 401 256 مجموع النفقات

             ـ قطاع انفالحح وانصيذ وانغاتح 1

 %71,14 257,24 78 000,00 110 %127,76 274,22 78 000,00 100 نفقات الموظفٌن

 %53,94 195,43 344 31 487,79 114 58 %59,97 133,04 495 34 741,18 519 57 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %15,23 647,46 314 13 577,50 441 87 %9,06 095,34 942 8 647,17 668 98 نفقات االستثمار

 %30,71 100,13 737 44 065,29 666 145 %27,84 502,60 515 43 388,35 288 156 مجموع النفقات

             مجمىع جميغ انقطاػاخ

 %62,11 582,15 004 90 935,79 915 144 %61,57 311,93 001 212 391,62 319 344 نفقات الموظفٌن

 %57,63 119,29 984 827 1 342,82 853 171 3 %59,03 447,35 613 801 1 367,64 288 052 3 نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %34,71 708,00 606 938 765,68 368 704 2 %23,35 197,29 293 527 242,31 733 257 2 نفقات االستثمار

 %47,44 409,44 595 856 2 044,29 138 021 6 %44,94 956,57 907 540 2 001,57 341 654 5 مجموع النفقات
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 2015ونفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة لسنة  مداخٌل توقعات: 5ملحق 

 

 2015و نفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة لسنة  مداخٌلتوقعات 

 -االستغالل  -

 النفقات المداخٌل  بٌان المرفق  الرمز 

     رئٌس الحكومة  

 000 000 8 000 000 8     الكولف الملكً دار السالم 04.01

 000 000 8 000 000 8 المجموع  

   وزارة العدل و الحرٌات  

 000 900 000 900 مركز النشر و التوثٌق القضائً بمحكمة النقض 06.02

 000 900 000 900 المجموع  

   وزارة الشؤون الخارجٌة و التعاون  

 000 000 20 000 000 20 مدٌرٌة الشؤون القنصلٌة واالجتماعٌة 07.02

 000 000 20 000 000 20 المجموع  

   وزارة الداخلٌة  

 000 000 4 000 000 4 وردٌغة      -المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشاوٌة  08.01

 000 500 4 000 500 4                    عبدة                                                                                                                          -المركز الجهوي لالستثمار لجهة دكالة  08.02

 000 000 4 000 000 4 بولمان   -المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس   08.03

 000 000 4 000 000 4         بنً حسن                                                                                                                       -الشراردة  -المركز الجهوي لالستثمار لجهة الغرب  08.04

 000 000 5 000 000 5 المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البٌضاء الكبرى    08.05

 000 500 2 000 500 2 السمارة    -المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلمٌم  08.06

 000 000 3 000 000 3           الساقٌة الحمراء                                                                                                               -بوجدور  -المركز الجهوي لالستثمار لجهة العٌون  08.07

 000 000 4 000 000 4 الحوز    -تانسٌفت  -المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش  08.08

 000 000 4 000 000 4 تافٌاللت -لجهة مكناس  المركز الجهوي لالستثمار 08.09

 000 000 4 000 000 4 للجهة الشرقٌة      المركز الجهوي لالستثمار 08.10

 000 000 2 000 000 2                الكوٌرة                                                                                                                       -لجهة وادي الذهب  المركز الجهوي لالستثمار 08.11

 000 500 4 000 500 4       زعٌر                                                                                                                          -زمور  -سال  -لجهة الرباط  المركز الجهوي لالستثمار 08.12

 000 000 4 000 000 4                درعة                                                                                                                          -ماسة  -لجهة سوس  المركز الجهوي لالستثمار 08.13

 000 500 2 000 500 2                     أزٌالل                                                                                                                        -لجهة تادلة  المركز الجهوي لالستثمار 08.14

 000 000 4 000 000 4                      تطوان                                                                                                                         -لجهة طنجة  المركز الجهوي لالستثمار 08.15

 000 500 2 000 500 2            تاونات                                                                                                                        -الحسٌمة  -لجهة تازة  المركز الجهوي لالستثمار 08.16

 000 000 185 000 000 185 مدٌرٌة تأهٌل االطر االدارٌة والتقنٌة 08.18

 000 500 243 000 500 243 المجموع  

   وزارة اال تصال  

 000 300 5 000 300 5                                                                                                                                                      االتصالالمعهد العالً لإلعالم و 09.02

 000 200 7 000 200 7                                                           المعهد العالً لمهن السمعً البصري و السٌنما                                                                                    09.03

 000 500 12 000 500 12 المجموع  

 000 500 12 000 500 12 ة والتكوٌن المهنًالتربٌة الوطنٌ وزارة  

 - - قسم التعاون                                                11.02

 000 000 5 000 000 5 قسم استراتٌجٌات التكوٌن 11.03

 000 000 5 000 000 5 المجموع  

   وزارة الصحة  

 000 497 12 000 497 12 اإلقلٌمً لورززات         المركز اإلستشفائً 12.01

 000 100 10 000 100 10 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً إلنزكان اٌت ملول 12.02

 000 275 11 000 275 11 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لتارودانت    12.03

 000 102 10 000 102 10                                                                                                                                                       المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لتٌزنٌت 12.04

 000 775 13 000 775 13                                          اإلقلٌمً لقلعة السراغنة                                                                                                       المركز اإلستشفائً 12.05

 000 633 11 000 633 11                                         اإلقلٌمً للصوٌرة                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.06

 000 371 20 000 371 20 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً للجدٌدة      12.07

 000 675 16 000 675 16                                                              المركز اإلستشفائً الجهوي لدكالة عبدة                                                                                          12.08

 000 520 22 000 520 22                                          اإلقلٌمً لخرٌبكة                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.09

 000 605 21 000 605 21                                                الجهوي للشاوٌة وردٌغة                                                                                                         المركز اإلستشفائً 12.10

 000 930 6 000 930 6                                          اإلقلٌمً لبولمان                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.12

 000 420 6 000 420 6                                                                                                                                                         المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لصفرو 12.13

 000 390 25 000 390 25                                        الجهوي للغرب الشراردة بنً حسن                                                                                                 المركز اإلستشفائً 12.14

 000 450 10 000 450 10                                          اإلقلٌمً لسٌدي قاسم                                                                                                           المركز اإلستشفائً 12.15

 000 400 9  000 400 9                                          اإلقلٌمً لشفشاون                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.16

 000 645 14 000 645 14                                         اإلقلٌمً للعرائش                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.17

 000 160 32 000 160 32                                          اإلقلٌمً لطنجة                                                                                                                المركز اإلستشفائً 12.18
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 النفقات المداخٌل  بٌان المرفق  الرمز 

 000 750 22 000 750 22 اإلقلٌمً لتطوان                             المركز اإلستشفائً 12.19

 000 190 19 000 190 19 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً الرشٌدٌة                   12.20

 000 720 6 000 720 6                                          اإلقلٌمً إلفران                                                                                                               المركز اإلستشفائً 12.21

 000 850 11 000 850 11                                                                                                                                                       المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لخنٌفرة 12.22

 000 680 17 000 680 17                               تاونات                                                                                                                        -الحسٌمة –الجهوي  لتازة  المركز اإلستشفائً 12.23

 000 355 14 000 355 14                                          اإلقلٌمً لتازة                                                                                                                المركز اإلستشفائً 12.24

 000 010 5 000 010 5                                          اإلقلٌمً لفكٌك                                                                                                                المركز اإلستشفائً 12.25

 000 050 22 000 050 22                                         اإلقلٌمً للناضور                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.26

 000 150 9 000 150 9                                          اإلقلٌمً لبركان                                                                                                               المركز اإلستشفائً 12.27

 000 450 5 000 450 5 لكوٌرة-الذهب لواد الجهوي اإلستشفائً المركز 12.28

 000 270 14 000 270 14 الساقٌة الحمراء -بوجدور –المركز اإلستشفائً الجهوي  للعٌون  12.29

 000 050 5 000 050 5                                            اإلقلٌمً لطانطان                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.30

 000 370 29 000 370 29 المركز اإلستشفائً الجهوي لتادلة أزٌالل 12.31

 000 795 23 000 795 23                                                               المركز اإلستشفائً الجهوي لسوس ماسة درعة                                                                                       12.32

 000 246 18 000 246 18 الجهوي لمراكش تانسٌفت الحوز المركز اإلستشفائً 12.33

 000 525 15 000 525 15 المركز اإلستشفائً لعمالة مقاطعات عٌن السبع الحً المحمدي   12.35

 000 400 14 000 400 14 المركز اإلستشفائً لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان             12.36

 000 650 14 000 650 14 لعمالة مقاطعات موالي رشٌد المركز اإلستشفائً 12.37

 000 600 12 000 600 12 المركز اإلستشفائً الجهوي للدار البٌضاء الكبرى   12.38

 000 600 10 000 600 10                                       لعمالة المحمدٌة                                                                                                               المركز اإلستشفائً 12.39

 000 200 15 000 200 15                                       لعمالة سال                                                                                                                    المركز اإلستشفائً 12.40

 000 810 7 000 810 7                                       لعمالة الصخٌرات تمارة                                                                                                         المركز اإلستشفائً 12.41

 000 245 16 000 245 16                                         اإلقلٌمً الخمٌسات                                                                                                             المركز اإلستشفائً 12.42

 000 808 20 000 808 20 بولمان  –المركز اإلستشفائً الجهوي لفاس  12.44

 000 670 28 000 670 28 تافٌاللت  –المركز اإلستشفائً الجهوي لمكناس  12.45

 000 075 29 000 075 29 المركز اإلستشفائً الجهوي للجهة الشرقٌة 12.46

 000 000 44 000 000 44 الرباط  –المركز الوطنً لتحاقن الدم  12.47

 000 000 23 000 000 23                             الدار البٌضاء                                                                                                                –المركز الجهوي لتحاقن الدم  12.48

 000 000 6 000 000 6                                                        المعهد الوطنً الصحً                                                                                                           12.49

 000 500 2 000 500 2                                                        المركز الوطنً للوقاٌة من األشعة                                                                                               12.50

 000 000 4 000 000 4 مدٌرٌة األدوٌة و الصٌدلة   12.51

 000 713 4 000 713 4 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لشٌشاوة   12.52

 000 800 8 000 800 8 المركز اإلستشفائً لعمالة مقاطعات الحً الحسنً 12.53

 000 520 7 000 520 7 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لتاونات  12.54

 000 250 9 000 250 9 المركز اإلستشفائً لعمالة الرباط   12.55

 000 660 4 000 660 4 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لتاورٌرت   12.56

 000 430 5 000 430 5 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لشتوكة آٌت باها      12.57

 000 800 10 000 800 10 المركز اإلستشفائً لعمالة مقاطعات عٌن الشق 12.58

 000 610 4 000 610 4 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لبنسلٌمان      12.59

 000 510 4 000 510 4 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لطاطا      12.60

 000 640 4 000 640 4 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للحوز 12.61

 000 135 4 000 135 4 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لزاكورة 12.62

 000 460 3 000 460 3 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لبوجدور 12.63

 000 450 4 000 450 4 المركز االستشفائً اإلقلٌمً ألسا الزاك 12.64

 000 050 7 000 050 7 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لكلمٌم 12.65

 000 150 5 000 150 5 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للسمارة 12.66

 000 250 11 000 250 11 المركز اإلستشفائً لعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً      12.67

 000 670 3 000 670 3 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للنواصر 12.68

 000 400 7 000 400 7 المركز االستشفائً اإلقلٌمً ألزٌالل 12.69

 000 840 3 000 840 3 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للحاجب 12.70

 000 790 6 000 790 6 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للمضٌق فنٌدق 12.71

 000 000 4 000 000 4 المدرسة الوطنٌة للصحة العمومٌة 12.72

 000 880 3 000 880 3 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لجرادة  12.73

 000 650 7 000 650 7 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لعمالة مقاطعات بن مسٌك  12.74

 000 725 13 000 725 13 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لفاس 12.75

 000 245 3 000 245 3 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لتنغٌر 12.76

 000 280 3 000 280 3 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لسٌدي إفنً 12.77

 000 885 4 000 885 4 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لسٌدي سلٌمان 12.78

 000 510 4 000 510 4 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لوزان 12.79

 000 270 8 000 270 8 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لبرشٌد 12.80

 000 080 4 000 080 4 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للرحامنة 12.81

 000 950 4 000 950 4 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لسٌدي بنور 12.82

 000 340 4 000 340 4 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للٌوسفٌة 12.83

 000 100 8 000 100 8 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للفقٌه بن صالح 12.84

 000 760 4 000 760 4 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لمٌدلت 12.85

 000 730 3 000 730 3 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لكرسٌف 12.86

 000 500 951 000 500 951 المجموع  

  



6102مششوع قاوىن انمانيح نسىح   

 

 تقشيش حىل مشافق انذونح انمسيشج تصىسج مستقهح                                                                                              95

 

 النفقات المداخٌل  بٌان المرفق  الرمز 

   و المالٌة    االقتصادوزارة  

 - -                                                                                                                                      مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 13.03

 000 000 43 000 000 43 الخزٌنة العامة للمملكة 13.05

 - - القسم اإلداري   13.06

 000 000 32 000 000 32 المباشرةإدارة الجمارك والضرائب غٌر  13.07

 000 000 75 000 000 75 المجموع  

   وزارة السٌاحة  

 000 480 14 000 480 14                                                        المعهد العالً الدولً للسٌاحة طنجة                                                                                             14.01

14.02 
المعهد المتخصص للتكنولوجٌا التطبٌقٌة الفندقٌة و 

 المحمدٌة                                                                                                                  –السٌاحٌة 
2 620 000 2 620 000 

14.03 
المعهد المتخصص للتكنولوجٌا التطبٌقٌة الفندقٌة و 

 أكادٌر   –السٌاحٌة 
2 916 000 2 916 000 

 000 200 2 000 200 2 الجدٌدة    –معهد التكنولوجٌا الفندقٌة و السٌاحٌة  14.04

 000 052 2 000 052 2 أرفود   –معهد التكنولوجٌا الفندقٌة و السٌاحٌة  14.05

 000 120 2 000 120 2 فاس    –معهد التكنولوجٌا الفندقٌة و السٌاحٌة  14.06

14.07 
المعهد المتخصص للتكنولوجٌا التطبٌقٌة الفندقٌة و 

                 مراكش                                                                                                                         –السٌاحٌة 
3 100 000 3 100 000 

14.08 
الفندقٌة و  التطبٌقٌة لتكنولوجٌال المتخصص معهدال

                 ورززات                                                                                                                        –السٌاحٌة 
2 076 000 2 076 000 

 000 051 2 000 051 2                 السعٌدٌة                                                                                                                      –معهد التكنولوجٌا الفندقٌة و السٌاحٌة  14.09

 000 070 2 000 070 2 سال      –معهد التكنولوجٌا الفندقٌة و السٌاحٌة  14.10

 000 035 2 000 035 2 طنجة    –معهد التكنولوجٌا الفندقٌة و السٌاحٌة  14.11

 000 050 2 000 050 2                 أصٌال                                                                                                                         -مركز التأهٌل المهنً الفندقً و السٌاحً 14.12

 000 050 2 000 050 2                 بن سلٌمان                                                                                                                     -مركز التأهٌل المهنً الفندقً و السٌاحً 14.13

 000 529 1 000 529 1 الدارالبٌضاء  -مركز التأهٌل المهنً الفندقً و السٌاحً 14.14

 000 400 1 000 400 1 الرباط   -مركز التأهٌل المهنً الفندقً والسٌاحً بتواركة 14.15

14.16 
معهد التكنولوجٌا الفندقٌة والسٌاحٌة لفن الطبخ المغربً 

 حً أنس بفاس   
2 046 000 2 046 000 

 000 795 46 000 795 46 المجموع  

   العامة للحكومةاألمانة   

 000 000 13 000 000 13 مدٌرٌة المطبعة الرسمٌة      16.01

 000 000 13 000 000 13 المجموع  

   واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل  

 000 500 5 000 500 5 المركز الوطنً للدراسات و األبحاث الطرقٌة     17.02

 000 000 6 000 000 6 مصلحة شبكات مصالح السوقٌات و المعدات   17.03

 000 000 9 000 000 9 فاس     -مصلحة السوقٌات و المعدات 17.04

 000 000 8 000 000 8 الرباط     –مصلحة السوقٌات و المعدات  17.05

 000 500 5 000 500 5 مراكش    –مصلحة السوقٌات و المعدات  17.06

 000 000 7 000 000 7 مكناس    –مصلحة السوقٌات و المعدات  17.07

 000 000 4 000 000 4 وجدة           -مصلحة السوقٌات و المعدات 17.08

 000 500 7 000 500 7 الدار البٌضاء    –مصلحة السوقٌات و المعدات  17.09

 000 500 12 000 500 12 أكادٌر     -مصلحة السوقٌات و المعدات 17.10

 000 000 6 000 000 6 معهد التكوٌن على اآللٌات و إصالح الطرق     17.11

 000 000 7 000 000 7 المعهد العالً للدراسات البحرٌة    17.12

 000 000 80 000 000 80 مدٌرٌة النقل عبرالطرق والسالمة الطرقٌة   17.13

 000 000 1 000 000 1 مصلحة التكوٌن المستمر          17.14

 000 000 10 000 000 10 المدٌرٌة العامة الطٌران المدنً        17.15

 000 000 3 000 000 3 مدٌرٌة التجهٌزات العامة      17.16

 000 000 5 000 000 5                          و التصدٌق                                                                                                                     المركز الوطنً إلجراء اإلختبارات 17.17

 000 500 2 000 500 2 مدٌرٌة المالحة التجارٌة  17.18

 000 500 179 000 500 179 المجموع  

   وزارة الفالحة والصٌد البحري  

20.01 
معهد التقنٌٌن المتخصصٌن فً المٌكنة الفالحٌة والتجهٌز 

 سال   –القروي  ببوقنادل 
2 200 000 2 200 000 

20.02 
المعهد الملكً للتقنٌٌن المتخصصٌن فً تربٌة المواشً 

 إقلٌم القنٌطرة    –بالفوارات 
2 600 000 2 600 000 

 000 500 1 000 500 1 المعهد التقنً الفالحً بالشاوٌة  20.03

 000 700 1 000 700 1 المعهد التقنً الفالحً بتٌفلت  20.04

 000 400 1 000 400 1 المعهد التقنً الفالحً بالساهل بوطاهر    20.05

 000 000 2 000 000 2 المدرسة الفالحٌة بتمارة          20.06

 000 400 19 000 400 19 قسم المحافظة على الثروات السمكٌة     20.07

 000 800 2 000 800 2 الحسٌمة   -معهد التكنولوجٌا للصٌد البحري 20.08

 000 300 3 000 300 3 آسفً   –معهد التكنولوجٌا للصٌد البحري  20.09

 000 500 4 000 500 4                                  المعهد العالً الصٌد البحري                                                                                                    20.10

 000 800 2 000 800 2 طانطان  -معهد التكنولوجٌا للصٌد البحري 20.11

 000 300 3 000 300 3 العرائش    -مركز التاهٌل المهنً البحري 20.12

 000 300 3 000 300 3 العٌون  –معهد التكنولوجٌا للصٌد البحري  20.13

 000 200 4 000 200 4 المدرسة الوطنٌة الغابوٌة للمهندسٌن 20.14

 000 350 7 000 350 7 مصلحة الثانوٌات الفالحٌة 20.15

 000 350 62 000 350 62 المجموع  
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 النفقات المداخٌل  بٌان المرفق  الرمز 

   وزارة الشباب و الرٌاضة 

21.01 
المركب الرٌاضً محمد الخامس الدار البٌضاء والقاعدة 

 البحرٌة بالمحمدٌة    
13 000 000 13 000 000 

 000 300 5 000 300 5 الرباط  –المركب الرٌاضً األمٌر موالى عبد هللا  21.02

 000 000 12 000 000 12 الرباط   –المعهد الملكً لتكوٌن أطر الشبٌبة والرٌاضة  21.03

 000 000 2 000 000 2 المركب الرٌاضً لفاس          21.05

 000 000 6 000 000 6 مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرٌاضٌة 21.06

 000 000 5 000 000 5 مجمع موالي رشٌد للشباب والطفولة ببوزنٌقة 21.07

 000 500 000 500 مصلحة السٌاحة الثقافٌة للشباب 21.08

 000 800 43 000 800 43 المجموع  

   وزارة االوقاف والشؤون االسالمٌة  

 000 000 20 000 000 20 قسم الحج و الشؤون اإلجتماعٌة 23.01

 000 000 20 000 000 20 المجموع  

   واالقتصاد االجتماعً والتضامنً التقلٌدٌةوزارة الصناعة   

 - - قسم خرٌطة التكوٌن المهنً 26.01

 000 450 000 450                                      معهد فنون الصناعة التقلٌدٌة بفاس                                                                                              26.02

 000 400 000 400                                        معهد فنون الصناعة التقلٌدٌة بمراكش                                                                                            26.03

 000 400 000 400                                       معهد فنون الصناعة التقلٌدٌة بمكناس                                                                                            26.04

26.05 
مركز التأهٌل المهنً فً فنون الصناعة التقلٌدٌة بالرباط 

            التقدم                                                                                                                       
450 000 450 000 

 000 400 000 400                                                            مركز التأهٌل المهنً فً فنون الصناعة التقلٌدٌة بورزازات                                                                        26.06

 000 400 000 400                                                           مركز التأهٌل المهنً فً فنون الصناعة التقلٌدٌة بإنزكان                                                                         26.07

 000 500 2 000 500 2 المجموع  

   والماء والبٌئةوزارة الطاقة والمعادن   

 000 806 2 000 806 2 وجدة    -المدرسة التطبٌقٌة للمعادن بتوٌسٌت  27.01

 000 580 3 000 580 3 مدرسة المعادن مراكش        27.02

 000 000 45 000 000 45 الدارالبٌضاء     -مدٌرٌة األرصاد الجوٌة الوطنٌة 27.03

 000 600 000 600 التلوث ورصد للدراسات الوطنً المختبر 27.04

 000 500 000 500 مصلحة تسٌٌر األوراش 27.05

 000 486 52 000 486 52           المجموع  

   واالستثمار واالقتصاد الرقمًوزارة الصناعة والتجارة   

 000 000 45 000 000 45 الرباط     -المصلحة المستقلة للكحول  28.01

28.02 
مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة المكلف باالعتماد و 

         التقٌٌس                                                                                                                      
4 000 000 4 000 000 

 000 000 49 000 000 49 المجموع  

   وزارة الثقاقة  

 000 300 2 000 300 2 مطبعة دار المناهل          29.01

 000 300 2 000 300 2 المجموع  

   وزارة التشغٌل و الشؤون االجتماعٌة  

 000 200 000 200 التكوٌن قسم 31.04

 000 200 000 200 المجموع  

  
الوزارة المنتدبة لدى رئٌس الحكومة المكلفة بالوظٌفة 

 تحدٌث االدارةالعمومٌة و 
  

   المدرسة الوطنٌة لإلدارة     33.01

   المجموع  

    إدارة الدفاع الوطنً  

 000 681 29 000 681 29 المركز الملكً لإلستكشاف الفضائً عن بعد     34.01

 000 378 151 000 378 151 المستشفى العسكري الدراسً محمد الخامس بالرباط      34.02

 000 922 46 000 922 46 المستشفى العسكري ابن سٌناء بمراكش       34.03

 000 986 44 000 986 44 المستشفى العسكري موالي اسماعٌل بمكناس    34.04

 000 962 8 000 962 8 المستشفى العسكري بالعٌون    34.05

 000 967 6 000 967 6 المستشفى العسكري بالداخلة      34.06

 000 428 16 000 428 16 المستشفى العسكري بكلمٌم     34.07

 000 903 28 000 903 28 المركز الطبً الجراحً العسكري بأكادٌر 34.08

 000 000 3 000 000 3 المركز الطبً الجراحً العسكري بالسمارة 34.09

 000 474 2 000 474 2 وحدة الدرك الملكً لتصنٌع األقنعة 34.10

   العتاد وتخزٌن لتدبٌر المركزٌة المؤسسة 34.10

 000 701 339 000 701 339           المجموع  

   المندوبٌة السامٌة للتخطٌط  

 000 493 15 000 493 15 التطبٌقً    االقتصادالمعهد الوطنً لإلحصاء و  42.01

 000 500 3 000 500 3 المركز الوطنً للتوثٌق       42.02

 000 937 5 000 937 5 مدرسة علوم اإلعالم             42.03

 000 930 24 000 930 24 المجموع   

   المندوبٌة السامٌة للمٌاه والغابات ومحاربة التصحر   

 000 000 14 000 000 14 مصلحة تقٌٌم المنتوجات الغابوٌة     45.02

   المنتزه الوطنً لسوس ماسة    45.03

 000 000 14 000 000 14 المجموع  

   وزارة التعمٌر و إعداد التراب الوطنً  

 000 000 24 000 000 24 المدرسة الوطنٌة للهندسة المعمارٌة     46.01

 000 000 4 000 000 4 المعهد الوطنً للتهٌئة و التعمٌر   46.02

 000 000 28 000 000 28 المجموع  
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 النفقات المداخٌل  بٌان المرفق  الرمز 

   وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمٌة االجتماعٌة 

 - - مصلحة اإلستقبال و المساعدة و تقٌٌم البرامج 48.01

 - -           المجموع  

    المندوبٌة العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  

 000 500 5 000 500 5      مصلحة وحدات اإلنتاج  إلدارة السجون 51.01

 000 500 5 000 500 5           المجموع  

 000 462 200 2 000 462 200 2 المجموع العام 

  



6102مششوع قاوىن انمانيح نسىح   

 

 تقشيش حىل مشافق انذونح انمسيشج تصىسج مستقهح                                                                                              98

 

  : 2ملحق رقم 

  5102ونفقات مرافق الدولة المسٌرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة  مداخٌلتوقعات 
 - استثمار  -

 النفقات المداخٌل بٌان المرافق الرمز

     الحكومةرئٌس   

  -   -      الكولف الملكً دار السالم 04.01

  -   -            المجموع  

   وزارة العدل و الحرٌات  

  -   -  مركز النشر و التوثٌق القضائً بمحكمة النفض 06.02

  -   -            المجموع  

   وزارة الشؤون الخارجٌة و التعاون  

  -   -  القنصلٌة واالجتماعٌةمدٌرٌة الشؤون  07.02

  -   -  المجموع  

   وزارة الداخلٌة   

  -   -  وردٌغة      -مركز االستثمار الجهوي لجهة الشاوٌة  08.01

  -   -                     عبدة                                                                                                                          -مركز االستثمار الجهوي لجهة دكالة   08.02

  -   -  بولمان   -مركز االستثمار الجهوي لجهة فاس   08.03

  -   -          بنً حسن                                                                                                                       -الشراردة  -مركز االستثمار الجهوي لجهة الغرب  08.04

  -   -  مركز االستثمار الجهوي لجهة الدار البٌضاء الكبرى     08.05

  -   -  السمارة    -مركز االستثمار الجهوي لجهة كلمٌم   08.06

08.07 
الساقٌة  -بوجدور  -مركز االستثمار الجهوي لجهة العٌون 

   الحمراء                                                                                                                      
 -   -  

  -   -  الحوز    -تانسٌفت  -مركز االستثمار الجهوي لجهة مراكش  08.08

  -   -                      تافٌاللت                                                                                                                      -مركز االستثمار الجهوي لجهة مكناس  08.09

  -   -  مركز االستثمار الجهوي للجهة الشرقٌة      08.10

  -   -                 الكوٌرة                                                                                                                       -مركز االستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب  08.11

  -   -        زعٌر                                                                                                                          -زمور  -سال  -مركز االستثمار الجهوي لجهة الرباط  08.12

  -   -                 درعة                                                                                                                          -ماسة  -مركز االستثمار الجهوي لجهة سوس  08.13

  -   -                      أزٌالل                                                                                                                        -مركز االستثمار الجهوي لجهة تادلة  08.14

  -   -                       تطوان                                                                                                                         -مركز االستثمار الجهوي لجهة طنجة  08.15

  -   -             تاونات                                                                                                                        -الحسٌمة  -مركز االستثمار الجهوي لجهة تازة  08.16

  -   -  مدٌرٌة تأهٌل االطر االدارٌة والتقنٌة   08.18

  -   -  المجموع  

    وزارة اال تصال   

 000 610 2 000 610 2                                                        المعهد العالً لإلعالم و اإلتصال                                                                                               09.02

 000 500 6 000 500 6                                                           المعهد العالً لمهن السمعً البصري و السٌنما                                                                                    09.03

 000 110 9 000 110 9           المجموع  

   ة والتكوٌن المهنًالتربٌة الوطنٌوزارة   

  -   -  قسم التعاون                                                11.02

  -   -  قسم استراتٌجٌات التكوٌن 11.03

  -   -  المجموع  

    وزارة الصحة   

 000 200 1 000 200 1 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لورززات         12.01

 000 200 1 000 200 1 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً إلنزكان اٌت ملول 12.02

 000 000 1 000 000 1 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لتارودانت    12.03

 000 200 1 000 200 1                                                                                                                                                       المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لتٌزنٌت 12.04

 000 800 1 000 800 1                                          اإلقلٌمً لقلعة السراغنة                                                                                                       المركز اإلستشفائً 12.05

 000 400 1 000 400 1                                         اإلقلٌمً للصوٌرة                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.06

 000 400 1 000 400 1 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً للجدٌدة      12.07

 000 900 000 900                                                              المركز اإلستشفائً الجهوي لدكالة عبدة                                                                                          12.08

 000 500 1 000 500 1                                          اإلقلٌمً لخرٌبكة                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.09

 000 800 000 800                                                الجهوي للشاوٌة وردٌغة                                                                                                         المركز اإلستشفائً 12.10

 000 500 000 500                                          اإلقلٌمً لبولمان                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.12

 000 500 000 500                                                                                                                                                         المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لصفرو 12.13

 000 000 2 000 000 2                                        الجهوي للغرب الشراردة بنً حسن                                                                                                 المركز اإلستشفائً 12.14

 000 850 000 850                                          اإلقلٌمً لسٌدي قاسم                                                                                                           المركز اإلستشفائً 12.15

 000 700 000 700                                          اإلقلٌمً لشفشاون                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.16

 000 000 1 000 000 1                                         اإلقلٌمً للعرائش                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.17

 000 500 2 000 500 2                                          اإلقلٌمً لطنجة                                                                                                                المركز اإلستشفائً 12.18

 000 500 2 000 500 2 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لتطوان                             12.19

 000 800 1 000 800 1 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً الرشٌدٌة                   12.20

 000 700 000 700                                          اإلقلٌمً إلفران                                                                                                               المركز اإلستشفائً 12.21

 000 800 000 800                                                                                                                                                       المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لخنٌفرة 12.22

 000 400 1 000 400 1                               تاونات                                                                                                                        -الحسٌمة -الجهوي  لتازة  المركز اإلستشفائً 12.23

 000 300 1 000 300 1                                          اإلقلٌمً لتازة                                                                                                                المركز اإلستشفائً 12.24

 000 300 000 300                                          اإلقلٌمً لفكٌك                                                                                                                المركز اإلستشفائً 12.25

 000 900 000 900                                         اإلقلٌمً للناضور                                                                                                              المركز اإلستشفائً 12.26

 000 300 000 300                                          اإلقلٌمً لبركان                                                                                                               المركز اإلستشفائً 12.27

 000 300 000 300                                                                                                                                                      لكوٌرة-لواد الذهب الجهويالمركز اإلستشفائً  12.28
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 النفقات المداخٌل  بٌان المرفق  الرمز 

 000 500 1 000 500 1 الساقٌة الحمراء -بوجدور -الجهوي  للعٌون  المركز اإلستشفائً 12.29

 000 400 000 400                                                              المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لطانطان                                                                                            12.30

 000 000 1 000 000 1 المركز اإلستشفائً الجهوي لتادلة أزٌالل 12.31

 000 000 1 000 000 1                                             الجهوي لسوس ماسة درعة                                                                                                         المركز اإلستشفائً 12.32

 000 000 2 000 000 2 المركز اإلستشفائً الجهوي لمراكش تانسٌفت الحوز 12.33

 000 900 000 900 المركز اإلستشفائً لعمالة مقاطعات عٌن السبع الحً المحمدي   12.35

 000 900 000 900 المركز اإلستشفائً لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان             12.36

 000 900 000 900 المركز اإلستشفائً لعمالة مقاطعات موالي رشٌد 12.37

 000 700 000 700 المركز اإلستشفائً الجهوي للدار البٌضاء الكبرى   12.38

 000 600 000 600                                                         المركز اإلستشفائً لعمالة المحمدٌة                                                                                             12.39

 000 700 000 700                                                         المركز اإلستشفائً لعمالة سال                                                                                                  12.40

 000 200 000 200                                       لعمالة الصخٌرات تمارة                                                                                                         المركز اإلستشفائً 12.41

 000 000 1 000 000 1                                         اإلقلٌمً الخمٌسات                                                                                                             المركز اإلستشفائً 12.42

 000 700 1 000 700 1             بولمان                                                                                                                        -الجهوي لفاس  المركز اإلستشفائً 12.44

 000 000 3 000 000 3 تافٌاللت      -المركز اإلستشفائً الجهوي لمكناس  12.45

 000 300 1 000 300 1 المركز اإلستشفائً الجهوي للجهة الشرقٌة 12.46

 000 000 10 000 000 10                             الرباط                                                                                                                       -المركز الوطنً لتحاقن الدم  12.47

 - -                             الدار البٌضاء                                                                                                                -المركز الجهوي لتحاقن الدم  12.48

 000 000 16 000 000 16                                                        المعهد الوطنً الصحً                                                                                                           12.49

 000 500 3 000 500 3                                                        المركز الوطنً للوقاٌة من األشعة                                                                                               12.50

 000 500 9 000 500 9 مدٌرٌة األدوٌة و الصٌدلة   12.51

 000 200 000 200 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لشٌشاوة   12.52

 000 400 000 400 المركز اإلستشفائً لعمالة مقاطعات الحً الحسنً 12.53

 000 500 000 500 المركز اإلستشفائً اإلقلٌمً لتاونات  12.54

 000 400 000 400 المركز اإلستشفائً لعمالة الرباط   12.55

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لتاورٌرت   12.56

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لشتوكة آٌت باها      12.57

 000 400 000 400 المركز اإلستشفائً لعمالة مقاطعات عٌن الشق 12.58

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لبنسلٌمان      12.59

 000 300 000 300 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لطاطا      12.60

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للحوز 12.61

 000 400 000 400 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لزاكورة 12.62

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لبوجدور 12.63

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً ألسا الزاك 12.64

 000 400 000 400 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لكلمٌم 12.65

 000 300 000 300 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للسمارة 12.66

 000 600 000 600 المركز اإلستشفائً لعمالة مقاطعات سٌدي البرنوصً      12.67

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للنواصر 12.68

 000 500 000 500 المركز االستشفائً اإلقلٌمً ألزٌالل 12.69

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للحاجب 12.70

 000 300 000 300 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للمضٌق فنٌدق 12.71

 000 000 5 000 000 5 للصحة العمومٌةالمدرسة الوطنٌة  12.72

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لجرادة  12.73

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لعمالة مقاطعات بن مسٌك  12.74

 000 750 000 750 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لفاس 12.75

 000 200 000 200 لتنغٌرالمركز االستشفائً اإلقلٌمً  12.76

 000 200 000 200 لمركز االستشفائً اإلقلٌمً لسٌدي إفنً 12.77

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لسٌدي سلٌمان 12.78

 000 500 000 500 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لوزان 12.79

 000 500 1 000 500 1 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لبرشٌد 12.80

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للرحامنة 12.81

 000 200 000 200 لمركز االستشفائً اإلقلٌمً لسٌدي بنور  12.82

 000 200 000 200 لمركز االستشفائً اإلقلٌمً للٌوسفٌة  12.83

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً للفقٌه بن صالح 12.84

 000 400 000 400 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لمٌدلت 12.85

 000 200 000 200 المركز االستشفائً اإلقلٌمً لكرسٌف 12.86

 000 000 104 000 000 104           المجموع  

   وزارة اإلقتصاد و المالٌة     

                                                                                                                                        مرفق الدولة المسٌر بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 13.03

   الخزٌنة العامة للمملكة 13.05

 000 000 1 000 000 1 القسم اإلداري   13.06

 -  -  إدارة الجمارك والضرائب غٌر المباشرة 13.07

 000 000 1 000 000 1           المجموع  

   وزارة السٌاحة  

 000 500 1 000 500 1                                                        المعهد العالً الدولً للسٌاحة طنجة                                                                                             14.01

14.02 
 -المعهد المتخصص للتكنولوجٌا التطبٌقٌة الفندقٌة و السٌاحٌة 

 المحمدٌة                                                                                                                 
2 500 000 2 500 000 

14.03 
 -المعهد المتخصص للتكنولوجٌا التطبٌقٌة الفندقٌة و السٌاحٌة 

 أكادٌر  
2 500 000 2 500 000 

 000 000 1 000 000 1 الجدٌدة    -معهد التكنولوجٌا الفندقٌة و السٌاحٌة  14.04

 000 500 000 500 أرفود   -معهد التكنولوجٌا الفندقٌة و السٌاحٌة  14.05

 000 000 1 000 000 1 فاس    -معهد التكنولوجٌا الفندقٌة و السٌاحٌة  14.06

14.07 
 -المعهد المتخصص للتكنولوجٌا التطبٌقٌة الفندقٌة و السٌاحٌة 

                 مراكش                                                                                                                        
500 000 500 000 
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 النفقات المداخٌل  بٌان المرفق  الرمز 

14.08 
 – السٌاحٌة و الفندقٌة التطبٌقٌة للتكنولوجٌا المتخصص المعهد

                                                                                                                                        ورززات
500 000 500 000 

 000 000 1 000 000 1                 السعٌدٌة                                                                                                                      -معهد التكنولوجٌا الفندقٌة و السٌاحٌة  14.09

 000 500 000 500 سال      -معهد التكنولوجٌا الفندقٌة و السٌاحٌة  14.10

 000 000 1 000 000 1 طنجة    -معهد التكنولوجٌا الفندقٌة و السٌاحٌة  14.11

 000 500 000 500                 أصٌال                                                                                                                         -مركز التأهٌل المهنً الفندقً و السٌاحً 14.12

 000 500 000 500                 بن سلٌمان                                                                                                                     -مركز التأهٌل المهنً الفندقً و السٌاحً 14.13

 000 500 000 500 الدارالبٌضاء  -مركز التأهٌل المهنً الفندقً و السٌاحً 14.14

 000 500 000 500 الرباط   -مركز التأهٌل المهنً الفندقً والسٌاحً بتواركة 14.15

14.16 
معهد التكنولوجٌا الفندقٌة والسٌاحٌة لفن الطبخ المغربً حً 

 أنس بفاس   
2 500 000 2 500 000 

 000 000 17 000 000 17           المجموع  

   للحكومةاألمانة العامة   

  -   -  مدٌرٌة المطبعة الرسمٌة 16.01

  -   -  المجموع  

   واللوجستٌك وزارة التجهٌز والنقل  

 000 500 6 000 500 6 المركز الوطنً للدراسات و األبحاث الطرقٌة     17.02

 000 500 1 000 500 1 مصلحة شبكات مصالح السوقٌات و المعدات   17.03

 000 500 1 000 500 1 فاس     -مصلحة السوقٌات و المعدات 17.04

 000 500 000 500 الرباط     -مصلحة السوقٌات و المعدات  17.05

 000 500 000 500 مراكش    -مصلحة السوقٌات و المعدات  17.06

 000 000 1 000 000 1 مكناس    -مصلحة السوقٌات و المعدات  17.07

 000 600 000 600 وجدة           -مصلحة السوقٌات و المعدات 17.08

 000 600 000 600 الدار البٌضاء    -مصلحة السوقٌات و المعدات  17.09

 000 000 5 000 000 5 أكادٌر     -مصلحة السوقٌات و المعدات 17.10

 000 000 1 000 000 1 معهد التكوٌن على اآللٌات و إصالح الطرق     17.11

 000 000 10 000 000 10 المعهد العالً للدراسات البحرٌة    17.12

 000 000 500 000 000 500 مدٌرٌة النقل عبرالطرق والسالمة الطرقٌة   17.13

 000 300 000 300 مصلحة التكوٌن المستمر          17.14

 000 000 25 000 000 25 المدٌرٌة العامة الطٌران المدنً        17.15

 000 500 000 500 مدٌرٌة التجهٌزات العامة      17.16

 000 000 20 000 000 20                                                          المركز الوطنً إلجراء اإلختبارات و التصدٌق                                                                                     17.17

 000 500 4 000 500 4 مدٌرٌة المالحة التجارٌة  17.18

 000 000 579 000 000 579 المجموع  

   وزارة الفالحة والصٌد البحري  

20.01 
معهد التقنٌٌن المتخصصٌن فً المٌكنة الفالحٌة والتجهٌز القروي  

 سال   -ببوقنادل 
 -   -  

20.02 
المعهد الملكً للتقنٌٌن المتخصصٌن فً تربٌة المواشً بالفوارات 

 إقلٌم القنٌطرة    -
 -   -  

  -   -  المعهد التقنً الفالحً بالشاوٌة  20.03

  -   -  المعهد التقنً الفالحً بتٌفلت  20.04

  -   -  المعهد التقنً الفالحً بالساهل بوطاهر    20.05

  -   -  المدرسة الفالحٌة بتمارة          20.06

 000 700 3 000 700 3 قسم المحافظة على الثروات السمكٌة     20.07

 000 200 000 200 الحسٌمة   -معهد التكنولوجٌا للصٌد البحري 20.08

 000 600 000 600 آسفً   -معهد التكنولوجٌا للصٌد البحري  20.09

 000 800 000 800                                  المعهد العالً الصٌد البحري                                                                                                    20.10

 - - طانطان  -معهد التكنولوجٌا للصٌد البحري 20.11

 000 350 000 350 العرائش    -المهنً البحري مركز التاهٌل 20.12

 000 350 000 350 العٌون  -معهد التكنولوجٌا للصٌد البحري  20.13

 000 000 8 000 000 8 المدرسة الوطنٌة الغابوٌة للمهندسٌن 20.14

 000 000 10 000 000 10 مصلحة الثانوٌات الفالحٌة 20.15

 000 000 24 000 000 24          المجموع  

   وزارة الشباب و الرٌاضة  

21.01 
المركب الرٌاضً محمد الخامس الدار البٌضاء والقاعدة البحرٌة 

 بالمحمدٌة    
 -   -  

  -   -  الرباط  -المركب الرٌاضً األمٌر موالى عبد هللا  21.02

  -   -  الرباط   -المعهد الملكً لتكوٌن أطر الشبٌبة والرٌاضة  21.03

  -   -  المركب الرٌاضً لفاس          21.05

  -   -  مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرٌاضٌة 21.06

  -   -  مجمع موالي رشٌد للشباب والطفولة ببوزنٌقة 21.07

  -   -  مصلحة السٌاحة الثقافٌة للشباب 21.08

  -   -  المجموع  

   وزارة االوقاف والشؤون االسالمٌة  

  -   -  قسم الحج و الشؤون اإلجتماعٌة 23.01

  -   -  المجموع  

   واالقتصاد االجتماعً والتضامنً وزارة الصناعة التقلٌدٌة  

 -  -  قسم خرٌطة التكوٌن المهنً 26.01

 000 200 000 200                                      معهد فنون الصناعة التقلٌدٌة بفاس                                                                                              26.02

 000 200 000 200                                        معهد فنون الصناعة التقلٌدٌة بمراكش                                                                                            26.03

 000 200 000 200                                       معهد فنون الصناعة التقلٌدٌة بمكناس                                                                                            26.04
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 النفقات المداخٌل  بٌان المرفق  الرمز 

 000 200 000 200                                                                  مركز التأهٌل المهنً فً فنون الصناعة التقلٌدٌة بالرباط التقدم                                                                  26.05

 000 230 000 230                                                            مركز التأهٌل المهنً فً فنون الصناعة التقلٌدٌة بورزازات                                                                        26.06

 000 250 000 250                                                           مركز التأهٌل المهنً فً فنون الصناعة التقلٌدٌة بإنزكان                                                                         26.07

 000 280 1 000 280 1           المجموع  

   والمعادن والماء والبٌئة وزارة الطاقة  

 000 190 000 190 وجدة    -المدرسة التطبٌقٌة للمعادن بتوٌسٌت  27.01

 000 380 1 000 380 1 مدرسة المعادن مراكش        27.02

 000 000 35 000 000 35 الدارالبٌضاء     -مدٌرٌة األرصاد الجوٌة الوطنٌة 27.03

 000 500 1 000 500 1 التلوث ورصد للدراسات الوطنً المختبر 27.04

 000 500 000 500 مصلحة تسٌٌر األوراش 27.05

 000 570 38 000 570 38 المجموع        

   ة واالستثمار واالقتصاد الرقمًوزارة الصناعة والتجارة   

 000 000 1 000 000 1 الرباط     -المصلحة المستقلة للكحول  28.01

  -   -  الضمان االجتماعً و التعاضدقسم  28.02

 000 000 1 000 000 1 المجموع  

   وزارة الثقاقة  

  -   -  مطبعة دار المناهل          29.01

  -   -  المجموع  

   وزارة التشغٌل و الشؤون االجتماعٌة  

 - - قسم حوادث الشغل 31.03

 - - التكوٌنقسم  31.04

             المجموع  

  
الوزارة المنتدبة لدى رئٌس الحكومة المكلفة بالوظٌفة العمومٌة 

 و تحدٌث االدارة
  

  -   -      المدرسة الوطنٌة لإلدارة 33.01

 - - المجموع            

    إدارة الدفاع الوطنً  

 000 000 3 000 000 3 الفضائً عن بعد     لالستكشافالمركز الملكً  34.01

 - - المستشفى العسكري الدراسً محمد الخامس بالرباط      34.02

 - - المستشفى العسكري ابن سٌناء بمراكش       34.03

 - - المستشفى العسكري موالي اسماعٌل بمكناس    34.04

 - - المستشفى العسكري بالعٌون    34.05

 - - المستشفى العسكري بالداخلة      34.06

  -   -  المستشفى العسكري بكلمٌم     34.07

  -   -  المركز الطبً الجراحً العسكري بأكادٌر 34.08

  -   -  المركز الطبً الجراحً العسكري بالسمارة 34.09

   وحدة الدرك الملكً لتصنٌع األقنعة 34.10

   العتاد وتخزٌن لتدبٌر المركزٌة المؤسسة 71.00

 000 000 3 000 000 3 المجموع  

   للتخطٌطالمندوبٌة السامٌة   

 000 000 5 000 000 5 التطبٌقً    االقتصادالمعهد الوطنً لإلحصاء و  42.01

 000 000 1 000 000 1 المركز الوطنً للتوثٌق       42.02

 000 700 9 000 700 9 مدرسة علوم اإلعالم             42.03

 000 700 15 000 700 15           المجموع  

 -  -  المندوبٌة السامٌة للمٌاه والغابات ومحاربة التصحر   

 -  -  مصلحة تقٌٌم المنتوجات الغابوٌة     45.02

  -   -  المنتزه الوطنً لسوس ماسة    45.03

  -   -  المجموع            

   إعداد التراب الوطنًوزارة التعمٌر و  

 000 300 7 000 300 7 المدرسة الوطنٌة للهندسة المعمارٌة     46.01

 000 000 1 000 000 1 المعهد الوطنً للتهٌئة و التعمٌر   46.02

 000 300 8 000 300 8 المجموع   

   وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمٌة االجتماعٌة  

  -   -  و المساعدة و تقٌٌم البرامج مصلحة اإلستقبال 48.01

  -   -  المجموع  

   المندوبٌة العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  

  -   -  مصلحة وحدات اإلنتاج  إلدارة السجون      51.01

  -   -  المجموع  

 000 960 801 000 960 801 المجموع العام  

 

 


