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  مقدمة : 
 

وتعبئة املوارد الالزمة لضامن ولوج الساكنة عىل  تنفيذ السياسات العمومية يف فق الدولة املسرية بصورة مستقلةمرا تساهم
  الخصوص للخدمات االستشفائية والتعليمية والرياضية وكذا الحامية االجتامعية.

  
يف حني سجل هذا العدد ارتفاعا طفيفا خالل سنة  ،مرفقا 205الفارطة  خالل الخمس سنوات رافقهذه املعدد بلغ متوسط قد و 

مرافق جديدة رب خلق ثالث ود املبذول ملواكبة ورش الجهوية عويعزى هذا االرتفاع باألساس إىل املجه .مرفقا 208ليبلغ  2017
 الوطنية املدارسوهي  ثالث مصالح أخرى تابعة لقطاع التعمريالتابعة لقطاع التجهيز و  واملعدات السوقيات حالمص وهي

  ".لإلدارة الوطنية املدرسة"و "للكحول املستقلة املصلحة" ني وهامفقمر  فذحتم  ،. باملوازاة مع ذلكاملعامرية للهندسة
  

 األمم ملؤمتر والعرشين الثانية الدورةمتمثل يف بالدنا لحدث استثنايئ كبري  تنظيم 2016اإلنجازات، عرفت سنة عىل مستوى 
 ، حيث تم إحداث مرفق الدولة2016سنة ل نونرب من ش بني السابع والثامن عرشمبراكاملنعقدة  املناخية رياتالتغ حول املتحدة

 196ألف مشاركا ينحدرون من  22استقبال أكرث من  . وقد شهدتتدبري املايل لهذا الحدثالتأمني  بهدفمستقلة  بصورة املسري
  جنسية. 60جمعية واتحادا ينتمون إىل أكرث من  500ما يقارب من انخراطا قويا للمجتمع املدين مبشاركة  وعرفدولة 

  
  : كام ييل 2016اإلنجازات املالية ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنة من جهة أخرى، ميكن تقديم 

  
 صيل تقدر ب مليون درهم، أي ما ميثل نسبة تح 9.937,71مليون درهم مقابل توقعات يف حدود  8.163,88املداخيل  بلغت

تحـويالت وبلغت  .%100ذاتية وهو ما يعادل نسبة إنجاز يف حدود الداخيل امل برسممليون درهم  2.262,21 منها ،82,15%
الصـحة و  الفالحـة والصـيد والغابـة لفائدة بعض هذه املرافـق (خاصـة تلـك التـي تعمـل يف مجـاالتللدولة امليزانية العامة 

. مليـون درهـم 1.796,12 ما مجموعـه % من مجموع التحويالت)93,66 تستفيد من حوايلوالتي  والتعليم والتكوين املهني
 مليون درهم؛  4.105,15 حوايل، 2015برسم سنة  لهذه املرافق فائض امليزانية بلغ وقد ،هذا

 
 األخـرى عيـةاالجتام األنشـطةو  االقتصـادية األخـرى سجلت مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجايل األنشـطة 

  %.213,6 % و452,1أفضل األداءات عىل مستوى تحصيل املداخيل الذاتية، وذلك بنسب بلغت عىل التوايل 
  

 نسـبة مسـجلة بـذلك مليون درهـم  7.498,81مليون درهم باملقارنة مع توقعات يف حدود  3.648,54النفقات حوايل ت بلغ
 1.572,43و ،%61,54نسـبة إنجـاز تقـدر ب بسم نفقات االستغالل مليون درهم بر  2.076,11 ، منها%48,65 تقدر بإنجاز 

 %؛38,12نسبة إنجاز يف حدود بمليون درهم برسم نفقات االستثامر 
 

  عـىل مسـتوىنسـب الأعـىل  والصحة والغابة والصيد الفالحةحققت مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجايل 
 %؛66,04 و  %82,89بلغت عىل التوايل  حيث ،النفقاتاإلصدارات املتعلقة ب

 

  بعني االعتبـار ارتفـاع النفقـات املنجـزة مـن تأخد نسبة وهي ، %62,01بلغت نسبة تغطية املداخيل الذاتية للنفقات حوايل
 األمـم ملـؤمتر والعرشـين الثانيـة الـدورة تنظـيم"إحـداث املرفـق املسـمى ، بعـد مستقلة بصورة املسرية الدولة مرافق طرف

  مليون درهم. 751,92 حوايلالذي سجل إصدارات تقدر ب "املناخية التغريات حول تحدةامل
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  : ثالثة أجزاء، حيث إىلهذه السنة ل فق الدولة املسرية بصورة مستقلةمراحول تقرير ال وينقسمهذا، 
  

 برسم السنة املاليـة  تدخلها توزيعها حسب مجاالتكذا ول تطور عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة و األ جزء ال يوضح
 ؛2017

 
 قارنـة بامل  2016(نظرة عامة) برسم سـنة  مستقلة بصورة املسرية الدولة رافقمل املاليةاالنجازات الجزء الثاين بتقديم  يتعلقو

 نجاز النفقات؛ وإ املداخيل  تحصيلب القياس املتعلقةمؤرشات  ذلك باالعتامد عىلو  ،2015 لسنةإلنجازات حصيلة ا مع
 

  ،ومستوى تقـدم تنفيـذ  2016رافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنة مل املادية لإلنجازات لثتطرق الجزء الثاييف حني
 الرتكيزمن خالل وذلك  ،2018ع قانون املالية لسنة و برسم مرش  املرتقب إنجازها الربامج ، وكذا2016برامج العمل برسم سنة 

 لمرتفقني.لجودة الخدمات املقدمة م التي متكن من تقييؤرشات امل عىل
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  :توزيع مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة حسب مجاالت تدخلها 2.1.
 

 

  من مجموع مرافق الدولة  %42,8مرفقا، متثل  89بلغ عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة املشتغلة يف قطاع الصحة
   سرية بصورة مستقلة، و تضم:امل

 

 الصحةمجال
 76مركزاً استشفائياً؛ 
 6مستشفيات عسكرية ومركزين جراحيني طبيني؛
 ؛الرباط- لتحاقن الدمالوطني ركزامل
 ؛ءالدار البيضا- لتحاقن الدمالجهوي ركزامل
 املعهد الوطني الصحي؛ 
 املركز الوطني للوقاية من األشعة؛
 والصيدلة. مديرية األدوية 

 
  مرفقاً، وهو ما  60بلغ عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال التعليم والتكوين املهني وتكوين األطر

  وتتوزع كام ييل:  2017 من مجموع مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة التي نص عليها قانون املالية لسنة  %28,8ميثل 
 

 وتكوين األطرمجال التعليم والتكوين املهني
 16مرفقاً يعمل يف القطاع السياحي؛
 8 مدارس ومعاهد فالحية؛ 
 مدرستني للتكوين يف مهن املناجم؛
 6مرافق تعمل يف مجال الصناعة التقليدية؛
 6مرافق تعمل يف مجال الصيد البحري؛
 5مدارس للتكوين يف مجال الهندسة املعامرية؛
 17لفا بالتكوين يف مجاالت مختلفة (اإلعالم، اإلدارة، البنيات التحتية...).مرفقاً ومعهدا مك 
  

حسب مجاالت  ،من مجموع املرافق املوجودة حاليا %28,4باقي مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة والتي متثل  تتوزعفيام 
  عىل النحو التايل:  ،اشتغالها

 

  من مجموع مرافق الدولة املسرية  %9,1مرفقاً، أي ما يعادل  19يضم مجال النقل واملاء والبنيات التحتية االقتصادية األخرى
  ، وتتوزع كام ييل:2017بصورة مستقلة املنصوص عليها يف قانون املالية برسم سنة 

  

  ة األخرىمجال النقل واملاء والبنيات التحتية االقتصادي
 املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية؛
 10 قيات واملعدات؛للسو مصالح
 واملعدات؛مصلحة شبكات مصالح السوقيات
  والسالمة الطرقية؛عرب الطرق مديرية النقل
 املديرية العامة للطريان املدين؛
 املركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق؛
  ؛العامةمديرية التجهيزات 
 مديرية املالحة التجارية؛ 
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 مصلحة تسيري األوراش؛ 
  رصاد الجوية الوطنية.مديرية األ
 
  من  %6,7مرفقاً للدولة مسرياً بصورة مستقلة، أي ما ميثل  14يتعلق األمر ب  ،األنشطة االقتصادية األخرىملجال بالنسبة

  : ، وهي2017مجموع املرافق التي نص عليها قانون املالية لسنة  
  

 مجال األنشطة االقتصادية األخرى
 12 مركزا جهويا لالستثامر؛ 
 املرفق املكلف باالعتامد والتقييس؛
 املكلف بالخوصصة.املرفق  
 
  

  من مجموع مرافق  %4,3مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة، أي  9 السلطات العمومية والخدمات العامة مجاليتضمن
 وهي: 2017الدولة الواردة يف قانون املالية لسنة 

  

  مجال السلطات العمومية والخدمات العامة
 مرفق الخزينة العامة للمملكة؛
 إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة؛
 لدرك املليك لتصنيع األقنعة؛وحدة ا
 مديرية املطبعة الرسمية؛ 
 مطبعة دار املناهل؛ 
 املركز املليك لالستكشاف الفضايئ عن بعد؛
 املركز الوطني للتوثيق؛ 
 مركز النرش والتوثيق القضايئ مبحكمة النقض؛
 .املؤسسة املركزية لتدبري وتخزين العتاد 
 
  

 من مجموع مرافق الدولة  %3,8مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة، متثل حوايل  8ال األنشطة الرتفيهية يشمل مج
  ، وهي : 2017املنصوص عليها يف قانون املالية لسنة 

  

مجال األنشطة الرتفيهية
 املركب الريايض محمد الخامس بالدار البيضاء؛
 املركب الريايض األمري موالي عبد الله بالرباط؛
 املركب الريايض بفاس؛ 
 مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية؛
 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة؛
 مصلحة السياحة الثقافية للشباب؛
 الكولف املليك دار السالم؛  
 .مرسح محمد السادس بوجدة
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: توزيع مرافق2
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املوار وتهيئة ة
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2رسم بياين 

ة
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4
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6
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مصلحة تقييم
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التوجمصلحة
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مصلحة وحد

مديرية الشؤو
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II . حصيلة تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي
  :2016و 2015

  

  2016- 2015نجازات املالية للمرافق برسم سنتي . اال 1.2
  

هذا الفائض  إنجازوقد تم . مليون درهم 4.515,34حوايل  2016حتى متم سنة  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة فائضسجل 
صحة بنسبة تليها املرافق التي تعمل يف مجال الو % 54,36أساسا من طرف املرافق التي تعمل يف مجال النقل واملاء بنسبة 

15,32.%  
  

 تطور بنية مداخيل مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة عىل مستوى املداخيل الذاتية والتحويالت. 1.1.2
 

مقابل  ،مليون درهم 8.163,88حوايل  2016ناهز املبلغ اإلجاميل ملداخيل مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل سنة 
  :حيث%، 82,15درهم، وهو ما ميثل نسبة إنجاز تقدر ب مليون  9.937,71توقعات يف حدود 

 

  مليون درهم، وهو ما يعادل نسبة  2.248,12مليون درهم مقابل توقعات يف حدود  2.262,61بلغ مجموع املداخيل الذاتية
 مجـال %. و تتشكل هذه املداخيل أساسا من مداخيل مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف100تحصيل تقدر ب 

%. هـذا ويبـني 33,61الصحة بنسبة  وتلك العاملة يف مجال% 47,59النقل واملاء والبنيات التحتية االقتصادية األخرى بنسبة 
الرسامن البيانيان أدناه عىل التوايل، معدالت تحصيل املداخيل الذاتية من طرف مرافق الدولة املسـرية بصـفة مسـتقلة وكـذا 

 :  2016برسم سنة  توزيعها حسب مجاالت تدخلها
 

 
 

  حسب مجاالت تدخلها 2016: معدل تحصيل املداخيل الذاتية ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل سنة 3رسم بياين  
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III 2016. حصيلة أنشطة مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل الفرتة -
  :2018وبرنامج عملها برسم سنة  2017

 
  مجال الصحة: .1.3

 

  . املستشفيات ومراكز الدعم التابعة لوزارة الصحة1.1.3
 

املسجل منذ ثالث السنوات األخرية، منحناها التصاعدي  2016خالل سنة  مؤرشات اإلنتاج املتعلقة باألنشطة العالجية واصلت
هذا،  .2014 سنة خالل املسجلة النتائج مع مقارنة %13ارتفاع عدد الوافدين عىل املستشفيات بنسبة ذلك يوضح كام 

 :2016-2014بتفصيل خالل الفرتة  املستشفياتتطور أنشطة هذه  التايل ويستعرض الجدول
  

 2016 2015 2014 املؤرشات
التطور مقارنة بسنة 

2014  (%) 
 15+ 966 179 5 481 841 4 574 504 4 عدد الفحوصات مبصالح املستعجالت

 10,7+ 029 385 2 794 294 2 749 153 2 عدد الفحوصات الخارجية املتخصصة

 3,1+ 901 900 246 855 116 874 االستشفاء مع اإلقامة

 20,8+ 118 648 904 570 603 536 إيواء املرىض نهارا 

 3,6+ 148 264 3 744 263 3 829 150 3 أيام اإليواء 

 1+ %57,87 %57,00 %57,31 متوسط معدل اإليواء 

 2,6+ 413 174 143 178 039 170 تدخالت جراحية كربى 
  

   تتعلق أساسا ب: عملياتال من العديدسنوات األخرية إنجاز الثالث تم خالل  هكذا،
  

  للعالجات الصحية وتعزيز ظروف االستقبال والتكفل ولوج التحسني  يستهدفمواصلة توسيع اإلصالح االستشفايئ الذي
الذي تم  مرشوع دعم تحديث التدبري االستشفايئل من خال ، وذلكباالستشفاء وكذا تحسني سالمة وجودة العالجات الطبية

 ؛2016فرباير  29بتاريخ  من تنزيله االنتهاء
 

 

  من خالل 2016- 2012مواصلة تنفيذ برنامج عمل وزارة الصحة برسم الفرتة: 
 

  يــد" يف إطــار مواكبــة تعمــيم نظــام املســاعدة الطبيــة "الرامالصــحة قطــاع بمهنــي  1.030 يــة لفائــدةتكوينتنظــيم دورات
(RAMED) أقـل امللفات املودعة واملعالجة يف  وبلغ معدل % من إجاميل الفئة املستهدفة100نسبة التغطية  سجلت، حيث

 ؛ % 98نسبة  ،كمدة متوسطة لتسليم البطائق ،يوما 15من 
دن ل ها منئاقتنا عربلخدمات الصحية الولوج لبعض اكذا تحسني عرض العالجات الصحية املقدمة باملستشفيات و  -

  تنظيم القوافل الطبية املتخصصة؛ التي تعتمد عىل القرباسرتاتيجية  باإلضافة إىل تعزيز ،الخواص

، وكذا طبي مستلزم 1.000 من دأزيتخفيض أسعار و  %70إىل  %30 بني بنسبة ترتاوح مادواء  2.602تقليص مثن حوايل  -

  ة ملرض الرسطان واألمراض الطويلة األمد؛ألدوية املضاددواء خصوصا ا 41إىل املدعمة توسيع الئحة األدوية 

مليون  250إقليام وعاملة بغالف مايل يفوق  26عىل مستوى  2015خالل سنة مريض بالقصور الكلوي  2.500التكفل ب  -

لهذه املرىض  ولوج وبغية تحسني ،باإلضافة إىل ذلك .الخواصاقتناء خدمة تصفية الدم لدى من خالل درهم، وذلك 

ستة مراكز جديدة مجهزة يف إطار املبادرة الوطنية للتنمية البرشية وبدعم من  افتتاح 2015نة س سجلت الخدمة،

  ؛مريض إضايف 309التكفل ب  ، والتي مكنت مناملجتمع املدين
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خدمات ال التي تعنى بتقديمؤسسات فائدة املل النسخة السادسة ملباراة الجودة عن نتائج 2016اإلعالن خالل سنة  -

املنعقدة حول موضوع عرفت هذه النسخة وقد  هذا،. املستشفيات واملراكز الصحية وعىل رأسهاطنني للموا صحيةال

   الصحية؛للمراكز  كبريةمشاركة الوالدة 

هذا اإلطار،  يف. املرىض صحةعىل  سلبا تؤثرالتي الحوادث ب املرتبطةيف تدبري املخاطر  املؤسسات االستشفائية مواكبة -

جودة  حول وطنيةتطوير سياسة  عىل العمل عىلتعاون مع منظمة الصحة العاملية الوب احاليوزارة الصحة  تنكب

 . الصحية وسالمة الخدمات

 . مراكز تحاقن الدم 2.1.3
 

 .331 اإلجاميل عددهمعدد املتربعني، حيث بلغ بخصوص  2016 سنة برسممتكنت مراكز تحاقن الدم من تجاوز توقعاتها 
عدد منتجات الدم العطوبة املراكز زيادة يف  . كام سجلت هذهمتربع 246.353 ات يف حدودتوقعمتربع بالدم مقابل 394

(Produit Sanguin Labile) جمدةاملطرية البالزما الصفيحية و الكريات الحمراء و الكريات ال واملتمثلة يف. 
  
نسخة  -ISO 9001عىل شهادة الجودة  لحصولإعداد مرشوع ا من جهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاءاملركز الوقد متكن  ،هذا 

تكنولوجيا لملخترب الفرنيس لفتحاص من طرف الال  زالحكامة الجيدة، كام خضع تسيري املركتعزيز الذي يدخل يف إطار و  ،2015
 الحيوية.

  
 :يخص فإنه 2017سنة  برنامج عمل املركز خاللأما 

  
 ألمل؛الدم وجمعية اب لمتربعنيرشاكة مع الجمعية املغربية ل عقد 
 إنشاء مركز جهوي لتحاقن الدم مبراكش ؛ 
  لتحاقن الدم بوجدة ؛جديد إنشاء مركز جهوي 
  من  1%ميثل وهو ما  متربع 000 350 من أجل بلوغ لدار البيضاءبالدم باملركز جهوي لتحاقن الدم باالرفع من عدد املتربعني

 .الساكنة
 

 اعتامد اسرتاتيجيةمن أكياس الدم، وذلك عرب  دعد أكربع يجمترتها عىل قد الرفع من 2018سنة  خالل تتوقع مراكز تحاقن الدمو 
  ملختربات. الخاصة با اقتناء املعدات واللوازم التقنية من خاللتأمني سالمة نقل الدم  مع العمل عىل املتربعني، تستهدف يةتواصل

  

  املركز الوطني للوقاية من األشعة. 3.1.3
  

، وكذا التوقعات برسم سنة 2017و 2016املركز الوطني للوقاية من األشعة خالل سنتي ه حصيلة نشاط سفلالجدول أ  يلخص
2018:  

  

2018توقعات    العمليات 2016إنجازات  2017إنجازات 

- - 641 
تسليم الرخص املتعلقة مبصادر 

 اإلشعاعات

350 120 117 
مراقبة التجهيزات الطبية والصناعية 
 ومختربات التعليم والبحث من أجل

 مطابقتها لنظم الوقاية من األشعة

33.000 12.000 17.505 
مراقبة نسبة اإلشعاع لدى العاملني يف 

التجهيزات التي تعمل باألشعة 
)Rayonnements ionisants( 
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2018توقعات    العمليات 2016إنجازات  2017إنجازات 

 مراقبة األشعة عرب النقط الحدودية 41 7 50

 مراقبة البيئة واملواد الغذائية 794 395 1.100

 وقياسات أجهزة األشعة مراقبة معايري 175 33 300

 التدخالت يف الحاالت االستعجالية 10 - 20

150 
مشاركة أطر املركز يف ورشات وتداريب تكوينية 
منظمة من طرف الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 واإلدارة األمريكية للسالمة النووية.
150 

الوقاية من مجال يف  يةدورات تكوين
 األشعة

  
  طني الصحياملعهد الو  . 4.1.3

  
برنامج عمله برسم وكذلك توقعات  2017و 2016تي حصيلة نشاط املعهد الوطني الصحي برسم سنل اجرد يقدم الجدول أدناه

  :2018سنة 
  

 العمليات 2016إنجازات  2017إنجازات  2018توقعات  

 تحليلة 15.833 تحليلة 10.654 تحليلة 45.000
راثيم الطبية واملناعة الطفيليات والفطريات والج مختربات علوم

 الوراثةعلم و 

 مختربات علم األمراض ومختربات الكيمياء الحيوية تحليلة 8.179 تحليلة 6.457 تحليلة 2.400

 تحليلة 9.423 تحليلة 5.573 -
مختربات مجال األغذية واملياه والتحاليل الكيميائية والتحاليل  

 املتعلقة بالسموم والحرشات

 ختربات املتجهيز  212 62 80

 التكوين باملعهد العايل للمهن التمريضية وتقنيات الصحة طالب 76 طالب 39 طالب 40

 تكوين بالتعليم العايلال طالب 92 طالب 103 طالب 70

  
 مديرية األدوية والصيدلة . 5.1.3

 

 التالية:العمليات  بإنجاز 2016سنة  خالل مديرية األدوية والصيدلةقامت 
 

 ط عمل لتنفيذ السياسة الدوائية الوطنية؛مرشوع مخط إعداد 
  مقتضيات مرسوم اإلذن بعرض الدواء يف السوق؛ تنفيذدورية حول اعتامد 
 ؛الطبية تحديد مثن املستلزماتنرش القرار املتعلق ب 
 ة مـن وضع مخطط عمل لتأهيل املخترب الوطني ملراقبة األدوي يف إطارالوحدات ورات لإلفتحاص الداخيل للمصالح و تنظيم د

 طرف املنظمة العاملية للصحة؛
  املصادقة عىل اتفاقية« MEDICRIME » يف هذا املجال تعزيز التنسيق ر الغري املرشوع يف األدوية و املتعلقة مبكافحة اإلتجا

  العدل؛وزاريت الصحة و الجامرك و و  بني مصالح الرشطة
  الحصول عىل شهادة الجودةISO 9001- 2015نسخة. 
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  :2017تنفيذ العمليات املربمجة برسم سنة ل التايل مستوى تقدم هذا، ويعرض الجدو 
  

 الهدف التدابري املتخذة أو التي يف طور االنجاز نسبة االنجاز

التطبيقية ملرسوم اإلذن بعرض  نصوصمقتضيات ال تنزيل تحيني إجراءات تسجيل األدوية 70%
 نسبة للمنتوجات الجديدةبال القانونيةتطبيق اآلجال  احرتام %100 الدواء يف السوق

 دوليةالقارنات املالبحث املرجعي و  100%
ملواد الغذائية املوجهة للتغذية صياغة مرشوع قانون حول ا
 الخاصة واملكمالت الغذائية

تجديد اعتامد املخترب الوطني ملراقبة األدوية ملف  إعداد تنظيم دورات تكوينية لتأهيل األطر 50%
 تتبع صيانة املعدات والتجهيزات %70 األوروبية لجودة األدوية من طرف املديرية 17025

 إحداث الوكالة صياغة مرشوع قانون  100%
إحداث الوكالة الوطنية للسالمة الصحية لألدوية واملواد 

 الصحية 
 ةالعامة للحكومإرسال مرشوع القانون إىل األمانة  -

 مرشوع القانون من طرف مجلس الحكومة اعتامد -

50% 
وترسيع نرش نصوصه  17-04إعداد تعديالت القانون 

 التطبيقية

 %40 تعزيز اإلطار الترشيعي للصيدلة 
مرشوع إعادة صياغة نص ترشيعي خاص باملواد السامة 

 1922عوض ظهري ي

100% 
، ملجلس الوطني للصيادلة قصد إبداء الرأيإىل امرشوع  تقديم
 األدوية. توزيعو قواعد تصنيع يحدد 

  
 :يف ما ييل 2018من جهة أخرى، ميكن تلخيص العمليات املتوقع إنجازها برسم سنة 

  
  ؛القطاع لتفتيش ومراقبةعمليات اتطوير  من أجل وزارة الصحةاختصاصات تنظيم باملتعلق  2-94-285تغيري املرسوم رقم 
 حامية املستهلك؛تعلق بتدابري املو  طبيقيةنصوصه التو  31-08القانون  مقتضيات حولتكوين  تنظيم 
  اتفاقيـة " مقتضـيات تنزيـلمكافحة اإلتجار الغري املرشـوع وMEDICRIME "ترشـيعات والتنظـيامت تحيـني ال عـن طريـق

 تعزيز كفاءات املفتشني.الوطنية و 
  

 املستشفيات واملراكز الطبية والجراحية العسكرية . 6.1.3
 

 بالعمليات 2017و 2016سنتي خالل  الطبيني الجراحيني العسكريني واملركزينالستة  عسكريةالستشفيات هم إنجازات املأ  تتعلق
  التالية:

 للتسيري؛ مندمجاألنظمة املعلوماتية للمستشفيات عرب اقتناء برنامج معلومايت  تطوير 
  تحسـنيمـن أجـل  التقنيـة االستشـفائيةو  التقنيـةالطبيـة العديد من التجهيزات عرب اقتناء وتجديد  التقنية عداتاملتحديث 

 ؛ تهمرعايو  املرىضالتكفل ب
  ؛املصالح الطبية واالستشفائية وفقا الحتياجات  الصيدالنيةاملواد التموين املستمر بالسهر عىل 
 التقنية.والتجهيزات لمعدات جاز أشغال الصيانة واإلصالح بالنسبة لإن 
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خالل ع يف تنفيذها و رش تم المليات التي عنجاز الإ  ةواصلم 2018سنة  خالل املستشفيات واملراكزهذه تتوقع  ،خرىأ من جهة 
 األمني األداء تطوير عن فضال خاصة عملية توسيع نطاق استفادة املواطنني من الخدمات االستشفائية، السنوات املاضية،

   .صالح االستشفائيةللم

  

 . مجال التعليم والتكوين املهني وتكوين األطر:2.3
 

 حي. املرافق العاملة يف املجال السيا1.2.3
 

مجموعة العمليات  ،يف مجايل الفندقة والسياحةتشتغل  مراكز للتأهيل املهني  4معهدا و 12 املتمثلة يف هذه املرافق أنجزت
  :  ييل يف ما تتجىل 2017و 2016سنتي  خالل 

 
 ا التطبيقيـة املعهـد املتخصـص للتكنولوجيـكـل مـن ب  إحداث سلك البكالوريا املهنية واملسار االعـدادي املهنـي يف املطعمـة

 الفندقية والسياحية مبراكش ومعهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفاس؛
 مركزا للتكوين من خالل مواكبة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي؛ 13عرض التكوين بالتدرج ب  توسيع 
 اس؛بكل من مراكش وأكادير واملحمدية وف نياملتخصص نيالتقنيمجال تكوين  إحداث شعب جديدة يف 
  تقـديم و  دعـملتعاون املغريب الكندي، وذلك من خالل الرتبية والتكوين وفق مقاربة الكفاءات يف إطار مرشوع لنظام إصالح

 ؤسسات التكوين املهني الفندقي والسياحي بكل من أكادير واملحمدية وفاس والسعيدية والجديدة.ملاملساعدة التقنية 
 
  التالية: العملياتإنجاز  2017/2018الدراسية  برنامج العمل برسم السنة ويتوقعهذا، 

 

 التميز؛ مراكز تهيئة إعادة أشغال مواصلة 
  ؤسسات التكوين الفندقي والسياحي؛البيداغوجية واإلدارية مب األطر مواصلة التكوين املستمر لفائدة 
  التكوين بالتدرج؛ لتقييم نظامإطالق دراسة 
  سعيدية والدار البيضاء والرباط؛هنية بكل من الاملكالوريا سلك للبإحداث 
  إحداث إجازة مهنية يف التنمية املستدامة.شعب جديدة وفق مقاربة الكفاءات و  خلقمواصلة 
  

 . املرافق العاملة يف مجال الصناعة التقليدية2.2.3
 

  : تمثلة يفاملو  2016 ةنجازات برسم سنمجموعة من اإل من تحقيق  التقليدية لفنونالستة ل عاهدامل متكنت

 االنجازات نسبة اإلنجاز
 املؤرشات املرقمة 

 مؤسسة التكوين املهني
 مؤرش التتبع العمليات

 عدد املسجلني التكوين النظامي 34 47%
 معهد فنون الصناعة التقليدية مبراكش

100% 120 
االنتاجية تكوين يف حرف الصناعة التقليدية ال 

 والخدماتية  
عدد 

 املستفيدين

 عدد املسجلني  لتكوين بالتدرج املهنيا  336 87%
 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

100% 402 
تكوين  يف حرف الصناعة التقليدية االنتاجية ال

 والخدماتية
عدد 

 املستفيدين

 عدد املسجلني  التكوين بالتدرج املهني  190 83%
بورززاتمعهد فنون الصناعة التقليدية 

100% 297 
الصناعة التقليدية االنتاجية   فحر  تكوين يفال

 والخدماتية
عدد 

 املستفيدين
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 :2017سنة  خالل العملمخطط  برسم املربمجة أهم العملياتعرض الجدول التايل ستهذا، وي

 

 نجازتضب ملا أنجز أو ما هو يف طور اإل تفسري مق نسبة اإلنجاز
برنامج العمل برسم 

 2017سنة 
 مؤسسة التكوين املهني

118% 
باملقارنة  تكوين النظاميمتدربا بنمط ال 106تسجيل 

 متدربا  90توقعات يف حدود  مع
التكوين األويل 

 للشباب
معهد فنون الصناعة التقليدية 

تم الرشوع يف هذه التكوينات  مبراكش
 2017خالل شهر يوليوز 

صانعا وصانعة  يف حرف الصناعة التقليدية  780تكوين 
 الخدماتية  

تنظيم دورات 
التكوين املستمر 

 لتقليدينيللصناع ا

89% 
ا عرب منط بمتدر  343شابا وشابة، منها  367تسجيل 

 التكوين بالتدرج املهني
التكوين األويل 

 للشباب
معهد فنون الصناعة التقليدية 

خالل  التكوينتم الرشوع يف  بفاس
 2017شهر يوليوز 

صانعا وصانعة يف حرف الصناعة التقليدية  160تكوين 
 الخدماتية

تنظيم دورات 
كوين املستمر الت

 للصناع التقليديني

96% 
ا عرب بمتدر  263 بينهم شابا وشابة من 348تسجيل 

 منط التكوين بالتدرج املهني
التكوين األويل 

 للشباب

معهد فنون الصناعة التقليدية 
 تبورزا زا

خالل  التكوينيف تم الرشوع 
 2017شهر يوليوز 

ية صانعا وصانعة يف حرف الصناعة التقليد 80تكوين 
تنظيم دورات  الخدماتية

التكوين املستمر 
 %100 للصناع التقليديني

صانعة يف حرفة الفصالة والخياطة والطرز،   15تكوين 
 ورززات ACWA POWERبرشاكة مع رشكة 

122% 
متدربا عرب  271 ن بينهمشابا وشابة م 399تسجيل 

 منط التكوين النظامي
التكوين األويل 

 للشباب
ناعة التقليدية معهد فنون الص

خالل  التكوينيف تم الرشوع  بإنزكان
 2017شهر يوليوز 

حرف الصناعة التقليدية  وصانعة يفصانعا  320تكوين 
  الفنية

تنظيم دورات 
التكوين املستمر 
 للصناع التقليديني

94% 
متدربا عرب  127 ن بينهممشابا وشابة  236تسجيل 

 منط التكوين النظامي
التكوين األويل 

معهد فنون الصناعة التقليدية  شبابلل
 مبكناس

خالل  التكوينيف تم الرشوع   
 2017شهر يوليوز 

صانعا و صانعة يف حرف الصناعة التقليدية  80تكوين 
 االنتاجية

تنظيم دورات 
التكوين املستمر 
 للصناع التقليديني

 عدد املسجلني  بالتدرج التكوين النظامي 310 118%
 معهد فنون الصناعة التقليدية بإنزكان

100% 810 
حرف الصناعة التقليدية االنتاجية   تكوين يفال

 والخدماتية
عدد 

 املستفيدين

 عدد املسجلني  بالتدرج التكوين النظامي 180 103%
 معهد فنون الصناعة التقليدية مبكناس

100% 300 
تكوين  يف حرف الصناعة التقليدية االنتاجية ال

 والخدماتية
عدد 

 املستفيدين

 عدد املسجلني   التكوين النظامي  33 47%
 بالرباطمعهد فنون الصناعة التقليدية 

100% 320 
اجية تكوين  يف حرف الصناعة التقليدية االنتال

 والخدماتية
عدد 

 املستفيدين
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 نجازتضب ملا أنجز أو ما هو يف طور اإل تفسري مق نسبة اإلنجاز
برنامج العمل برسم 

 2017سنة 
 مؤسسة التكوين املهني

73% 
متدربا عرب منط  33 ن بينهمم شابا وشابة 93تسجيل 

 يالتكوين النظام
التكوين األويل 

 للشباب
معهد فنون الصناعة التقليدية 

خالل  التكوينيف تم الرشوع  بالرباط
 2017شهر يوليوز 

صانعا و صانعة يف حرف الصناعة التقليدية  240تكوين 
  والخدماتية االنتاجية

تنظيم دورات 
التكوين املستمر 
 للصناع التقليديني

  
 :فتتمثل يف 2018زها برسم سنة لعمليات املتوقع إنجالبالنسبة أما 

  

 التدبري املايل لفائدة املتدربني والصناع التقليديني؛ مواصلة التكوين يف مجال 
 ءة؛مقاربة الكفا مواصلة إنجاز مخططات التكوين حسب 
 ق. لصناع التقليديني يف تقنيات اإلنتاج والتسويفائدة اتنظيم دورات التكوين املستمر ل 

 

 التكوين العاملة يف مجال الفالحة. معاهد ومدارس 3.2.3
 

  : وهيعرب إنجاز مجموعة من العمليات  خدمات التكوين يف املجال الفالحي تقديم 2016خالل سنة  هذه املرافق استطاعت

 نسبة اإلنجاز التقدير املؤرش ةالعملي املؤسسة 

مصلحة الثانويات 
 الفالحية 

التكوين بالتدرج املهني الفالحي 
 لعامل القرويلفائدة شباب ا

 74% 5.000 عدد املكوَّنني

 23% 1.161 عدد املتدربني الذين تم تقييمهم 

املعهد املليك للتقنيني 
املتخصصني يف تربية 

 املوايش بالفوارات

التكوين بالتمرس املهني الفالحي 
 (تقنيني متخصصني وعامل مؤهلني) 

 %95 186 عدد املتدربني 
 100% 91 يف السنة الخريجنيعدد 

 %100 %100 نسبة النجاح 
التكوين بالتدرج املهني الفالحي 

 شابا يف العامل القروي  160لفائدة 
 %93 160 عدد املكوَّنني

املعهد التقني الفالحي 
 بتيفلت

تكوين التقنيني والعامل املؤهلني يف 
شعب الزراعات املتعددة وتربية 

 املوايش

 100% 30 املتدربنيعدد 

 %100 %100 لنجاحنسبة ا

 89% 100 املكوَّنني املتدربني عدد الفالحيالتكوين بالتدرج املهني 

املعهد التقني الفالحي 
 ساحل بوطاهر 

تكوين التقنيني والعامل املؤهلني يف 
شعب الزراعات املتعددة وتربية 

 املوايش

 81% 120 املتدربني  عدد
  60 عدد الخريجني 

 %100 %100 نسبة النجاح
 %96 %100 نسبة اإلدماج 

التكوين بالتدرج املهني الفالحي 
 شاب قروي 1050لفائدة 

 145% 1.525 عدد املكونني
 %72 980 عدد املتدربني الذين تم تقييمهم 

 املدرسة الفالحية بتامرة
تكوين التقنيني يف شعبة البستنة 

والعامل املؤهلني يف شعب 
 ملوايش الزراعات املتعددة وتربية ا

 - 42 عدد املتدربني
 - 20 عدد الخريجني 

 95% - نسبة النجاح
 %90 75% نسبة اإلدماج 

معهد التقنيني 
املتخصصني يف املكننة 

الفالحية والتجهيز 
 القروي ببوقنادل

تكوين التقنيني (شعب 
الكهروميكانيك وتدبري وترشيد 

 املوارد املائية ...) 

 67 200 عدد املتدربني
 %100 61 عدد الخريجني 

 98% - نسبة النجاح
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 حسني جودة التكوين:العمليات املتعلقة بت رومهذا، وت
 

 ؛هتمة بالتكوينتطوير رشاكات جديدة مع الجمعيات املهنية امل 
 الطاقة املائية والري؛مجال يف  تعزيز األشغال التطبيقيةل ةذج بيداغوجياإرساء من 
 املعارض الجهوية للفالحةو  وحةاأليام املفتة يف املشارك. 
 

الرفع عىل  املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني عملت، 2016من جهة أخرى، ويف إطار تنفيذ توجهاتها االسرتاتيجية برسم سنة 
(التخصص يف  تخصصات لتتامىش مع أهداف مخطط املغرب األخرضالشعب والتنويع و  سنويا اخريج 55عدد الخريجني إىل  من
  املحافظة عىل املياه والرتبة...).و  حلية وتهيئة األحواضوجات الغابوية الغري الخشبية واملنتوجات املاملنت

 

 :، فيمكن تقدميه كام ييل2017برسم سنة املرافق  هذه مستوى تقدم تنفيذ برامج عملأما فيام يخص 
  

 نسبة اإلنجاز  اإلنجازات / عدد املكونني نوع التكوين املؤسسة

 20% 1.047 التكوين بالتدرج  انويات الفالحية مصلحة الث

املعهد املليك للتقنيني املتخصصني يف تربية املوايش 
 بالفوارات 

 95% 155 التكوين بالتمرس املهني 

 100% 31 التكوين بالتدرج 

 املعهد التقني الفالحي بتيفلت
 %100 112 التكوين بالتمرس املهني 

 42% 25 التكوين بالتدرج 

 ملعهد التقني الفالحي ساحل بوطاهر ا
 90% 84 التكوين بالتمرس املهني 

 40% 250 التكوين بالتدرج 

 - 161 التكوين بالتمرس املهني  املدرسة الفالحية بتامرة

  
 إنجاز الربامج التالية: 2018سنة  خالل املدارساملعاهد و هذه توقع ت من جهة أخرى، 

  

 وين املهني الفالحي بتنانت؛الرشوع يف التكوين مبركز التك 
 ؛ة مع املؤسسات الوطنية والدوليةتطوير الرشاك 
 .تحسني املداخيل من خالل تثمني األرايض الفالحية  
 

  . معاهد ومراكز التكوين يف مجال الصيد البحري4.2.3
  

  :ييل امك 2016 سنة خالل طرف هذه املؤسسات املنجزة من العمليات تتنوع
  

 ؛اتلكفاءالتعلم بان خالل اعتامد مقاربة تطوير جودة التكوين م 
 مركز التوثيق واإلعالم ؛ تجديد 
  ُلبحارة؛سالمة البحرية خاص باللركب تهيئة وتجهيز م 
  والسالمة البحرية؛ لنظام العاملي لالنقاديستجيب ملعايري اجهاز محاكاة اقتناء 
 املؤسسات. لهذه التابعة تهيئة وتجهيز املرافق 
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  : باألساس 2017املربمجة برسم سنة  وتهم العمليات ،هذا
  

 وذلـك  ،جات البحريةيف مجال صناعة ومعالجة وتثمني املنتو مبعهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون  شعبة جديدة إحداث
  ؛سوق الشغل باليد العاملة املؤهلة تزويديف إطار 

  ؛يف هذا املجال البحرية العاملية املنظمة اتفاقية تستجيب ملعايريلفائدة البحارة  يةتكوينتنظيم دورات 
  ؛املندمج مبؤسسات التكوين البحري اعتامد منظومة التدبري 
  املؤسسات.بهذه تدبري العقلنة يف إطار نفقات التسيري تنفيذ تتبع لمؤرشات اعتامد  

 
  التالية: عملياتال إنجاز عىل 2018سنة  خالل البحري للصيد التطبيقية معاهد التكنولوجياتعمل أن  من املتوقعهذا، و 

 

 ؛اعتامد آليات ملراقبة التسيري خاصة من خاللمنظومة تدبري الجودة  صياغة وتنزيل 
  لفائـدة قطـاع تنظـيم دورات تكوينيـة عـىل املسـتوى العـاملي مـن خـالل  البحري الصيدتنافسية ملنتوجات القدرة التحسني

  ؛والجودة  النظافة معايري البحري تتمحور حول صناعات الصيد
 امليكانيـك قاربـة الـتعلم بالكفـاءات بالنسـبة لشـعبتيمب الخاصـةالربامج  تنزيلخالل  من  تحسني مستوى تأهيل الخريجني 

 والصيد. البحرية
 

يف  2017و 2016برسم سنتي  املعهد العايل للدراسات البحريةعمل تتجىل حصيلة اإلنجازات ومستوى تقدم تنفيذ برامج  يف حني،
  ما ييل:

  ؛والبحارةات تكوينية لفائدة الرشكات البحرية تنظيم دور 
 يف الغـابون دولة من  ةر ابح 10را من دولة كونغو برازافيل وابح 16 :فريقيةاإل دول ال بعضيف املجال لفائدة  عليا  تكوين أطر

 ؛BOURBON رشكة مع  إطار التعاون
  ثالث رشكات ل ينتمون اإطار  89تكوين) INTERCHIPPING ،TANGER MED و(PETROCAB؛ 
  لنقل البحري.ل يةسينغال األردن ورشكاتببرام اتفاقيات رشاكة مع معاهد عليا للتكوين إ 
 

) وتطوير البحث العلمي وتنويع Comité de Directionإحداث لجنة إدارية ( 2018 ةيتوقع برنامج عمل املركز برسم سنو ،هذا
 .يف إطار تفعيل آليات الحكامة الجيدةية  واملوانئ، وذلك العرض يف مجاالت التكوين يف ميدان املالحة البحرية التجار

  

  يف مجال الطاقة واملعادن التكوينمعاهد  . 5.2.3
  

 2017و 2016تي خالل سن إنجاز مجموعة من العملياتب اقام ذانالل تويسيتمراكش و كل من عادن بامل عهديمبيتعلق األمر 
 والسهر عىل دعم ومواكبة بيداغوجية-معدات تقنو رشاء لك من خالل، وذخدمات املقدمة للطلبةالتحسني جودة  ساسباأل تهم 

  .عىل حد سواء سيارة نفعية لنقل املوظفني واملتدربني اقتناء وكذا ،بالتكوين املستمراملكلف اإلداري  الطاقم
  

إدماج  معدلالطلبة و  نجاح الرفع من نسبة ،املدرستنيهاتني من طرف  2018سنة  خاللالعمليات املتوقع إنجازها وتستهدف 
ختربات املتجهيز ب مراأل ويتعلق هذا،  التدريب.عمليات الصناعيني خالل الرشكاء  االستجابة ملتطلباتالعمل عىل مع الخريجني 

 ، باإلضافة إىل تجهيز الداخليةوتحديث البنايات واملالعب الرياضية الربامجاقتناء و  ةواملعلوماتيبيداغوجية باملعدات التقنية وال
املاء املتعلقة مبستحقات نفقات ال ترشيدالصحي بغية  الرصف تالستعامال  باراآل  هايم واالعتامد عىل بسخانات املياه الشمسية

  والكهرباء.
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   . املرافق املتخصصة يف تكوين املوظفني وأطر اإلدارة6.2.3
  

 قطاعات فعيل برامج التكوين لفائدة موظفي وأطرتسهر عىل بلورة وتللدولة مسرية بصورة مستقلة، يتعلق األمر بسبعة مصالح 
   :الرتبية الوطنية والداخلية واالقتصاد واملالية والتجهيز والصحة والشغل

  

همت  2016خالل سنة يوما تكوينيا  600الرتبية الوطنية والتكوين املهني حوايل  قطاعالتابع ل "قسم اسرتاتيجيات التكوين"نظم 
تقدر  زيادةوهو ما يشكل  ،منهم من خدمة اإليواء 9.500استفاد  ا حيثمتدرب 25.000أزيد من عملية تكوين، واستقبل  230

 املاضية.مقارنة مع السنة  امتدرب 1.300 ب
  

عملية تكوين، واستقبل أزيد من  98يوما تكوينيا يف إطار  245 هذا القسم ، أنجز2017 ماي 29ضافة إىل ذلك وإىل غاية باإل 
 منهم من خدمة اإليواء. 5.690تفاد اس حيث متدربا 9.519

  

تنفيذ واصلة مبكذا و  بإعداد دفرت التحمالت الخاص بصفقة توسيع املركز 2018أن يقوم القسم خالل سنة  املتوقعهذا، ومن 
  صفقات الحراسة وتجهيز غرف اإلقامة.

  

بتنفيذ  2016برسم سنة ارة الداخلية التابعة لوز  "مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية"إنجازات  متيزتخرى، أ من جهة 
  العمليات التالية:

  ؛يف الهندسة املدنية تقني 100و امتدرب 44تكوين 
  مدير؛ 100تكوين  من خالل املصالح الجامعية التدبريية ملدراءتطوير املؤهالت 
 تحسـيس لبهـدف اجـال امليف  لفائـدة الفـاعلني ةدوليـو  ةوطنيـعرب تنظيم منـاظرات  إدماج مقاربة النوع يف التنمية املجالية

  .(Benchmark)ة ناملقار  إنجاز دراساتتبادل الخربات والتجارب و و 
 

  :العمليات التاليةتنفيذ  2017برنامج عمل املديرية خالل سنة  يرمييف حني، 

  دورة تكوينية بهدف تطوير كفاءات املنتخبني؛ 60تنظيم 
  الداخيل؛املصالح املكلفة باالفتحاص تكوين ومواكبة 
  ة نـجنوب من خالل تبادل الزيـارات وإنجـاز دراسـة املقار -تعاون جنوبال تعزيزدعم و(Benchmark)  حـول تـدبري الشـأن

 .العمومي
  

  يف ما ييل: 2017و 2016سنتي  خاللإنجازاته  فتتمثلالتابع لوزارة االقتصاد واملالية،  "القسم اإلداري"أما بخصوص 

  املراقبة الداخلية؛ا وكذواالفتحاص  التدبري املايلو  ةاملحاسبيف مجال دورات تكوينية  4تنظيم  
  يف مجـال النزاعـات والوقايـة مـن املخـاطر  يختصـونا بـوزارة االقتصـاد واملاليـة إطـار  173دورات تكوينية لفائـدة  6تنظيم

  القانونية؛
  لقانون املالية ؛الجديد حول القانون التنظيمي  امشارك 186لفائدة تحسيسية ندوات  3عقد  
 الربمجة امليزانياتية حول نظام تكوين حصة 16ظيم تن "e-budget 2"،  حصة. لكل امشارك 15مبعدل  
 

 :2018سنة  خاللالقسم اإلداري  يعتزممن جهة أخرى، 
  
 لألشغال العمومية واملدرسة الوطنية العليـا للمعـادن و  ةاملدرسة الحسيني منتديات املدارس الكربى للمهندسني كاملشاركة يف

  ة املحمدية للمهندسني؛املدرس
  املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت والجامعة الدولية  يف إطار الرشاكة مع مبناسبة افتتاح دورات التكوينندوات  4تنظيم

 للرباط.
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 2016سنة  خالله حصيلة إنجازات متيزت، فقد التجهيز لقطاعالتابع  الطرق وإصالح اآلليات عىل التكوين مبعهدوفيام يتعلق 
. كذلك، شملت الفئة املستفيدة اآلليات وسياقة املخزون وتدبري الطرقية وامليكانيك الصيانة يف مجال متدربا 403حوايل  بتكوين

). كام 21املقاوالت الخاصة ( عامل) و 75الجامعات الرتابية () و 125مديرية الطرق ( وموظفي )182( أحرار نيمتدربمن التكوين 
  .بلدان إفريقيا-اليابان-لتعاون الثاليث املغربيف إطار ا اإفريقي امتدرب 419نية لفائدة املرفق دورات تكوينظم 

  
 التكوين املستمر يف إطار الرشاكة الوطنية والدولية تعمليا تطوير 2018و 2017 تيهذا، ويهدف برنامج عمل املعهد برسم سن

  :وذلك من خالل
  
 يف ميـادين العـاملني  تطوير مؤهالت التقنيني وسائقي الجامعـات الرتابيـةأجل ديرية العامة للجامعات املحلية من مواكبة امل

 صيانة الطرق وسياقة آليات األشغال العمومية؛
  االتفاقيـة املوقعـةتنزيـل مرشوع "تطوير كفاءات املوارد البرشية يف قطاع الطرق" لفائدة البلدان اإلفريقيـة يف إطـار تفعيل 

 الوكالة اليابانية للتعاون الدويل؛ز والنقل واللوجستيك واملاء و جهيبني وزارة الت 2017شهر ماي 
  لـإلدارات  بعنيتطوير كفاءات سائقي آليات األشغال العموميـة التـال رشاكة مع الوكالة املغربية للتعاون الدويلإعداد مرشوع

 بلدان اإلفريقية؛العمومية بال
  تتبـع ب خـاصنظـام معلومـايت كـذا سياقة اآلليـات و عىل ب التطبيقي األشغال العمومية للتدري محاكاةآلة اقتناء العمل عىل

 ؛عن بعد التكوين
 ملقـاوالت الخاصـة يف ميـادين تكـوين عـامل  االفيدرالية الوطنية للبناء واألشغال العمومية من أجـل  إبرام اتفاقية رشاكة مع

 ؛آليات األشغال العمومية وصيانة يكانيكاملسياقة و ال
 وميكانيـك سـياقة اليف ميـادين يف وضـعية هشـة  ع املبادرة الوطنية للتنمية البرشية لتكوين الشبابرشاكة م إعداد مرشوع

 آليات األشغال العمومية.
 

، 2017و 2016سنتي خالل  التجهيز قطاعل التابعة "مصلحة التكوين املستمر"املشاريع املنجزة من طرف  تهميف نفس السياق، 
، مع العمل عىل مواصلة تحسني جودة الخدمات املقدمة لزبناء املركزو  االستقبال والندوات قاعات مركزالنظام السمعي ب تحديث

  .2018خالل سنة هذه األشغال  تنفيذ
  

 حيث ،أسالك التكوين ولوجبتنظيم مباراتها األوىل ل 2016خالل سنة  "املدرسة الوطنية للصحة العمومية"متيزت أنشطة إىل ذلك، 
التدبري االستشفايئ والصحة األرسية والصحة وهي ، يف أربعة تخصصات 2017-2015فوج البرسم  ممرتشحا تكوينه 106يتابع 

أنشطة تدبري برامج الصحة. كام قامت املدرسة بتنظيم عدة ورشات وندوات و و  الجامعية وعلم األوبئة املرتبطة بالصحة العمومية
  ة العمومية.الصحب تتعلقتهم مواضيع بحث ممولة من طرف املؤسسات املانحة 

  
عرب  لصحةقطاع اتفعيل اسرتاتيجية  يف التكوينية امهايف إطار مهتساهم املدرسة الوطنية للصحة العمومية باإلضافة إىل ذلك، 

كام  خاصة يف ميادين التدبري والصحة العمومية.، مبا يف ذلك التكوين عن بعد ،القطاعمهنيي فائدة ستمر لاملتكوين ال توفري
بصفة عامة من أجل االستجابة لحاجيات التكوين يف الدراسات العليا و املركز الوثائقي للصحة ا لتطوير رصيد تواصل مجهوداته

  وثائقية يف ميدان الصحة العمومية.املعلومات التوفري 
  

الح املقرات عىل إنجاز أشغال إص 2018سنة  خالل إلدماج املهنيالشغل وا وزارةالتابع ل "قسم التكوين"برنامج عمل  أخريا، يقوم
خدمات تسويقية لرتويج ال تتنظيم حمال  باإلضافة إىل. وصيانة التجهيزات وقاعات التكوين )مركز االستقبال واإلقامة املطبخ و (

كذا و  ،وتدبري املخزون )املايل (املحاسبةل التدبري مجايف  وظفنياملطر و األ تكوينية لفائدة ات دور  برمجةو التي يقدمها املرفق 
  . متخصص يف امليدان فريق عمل بيداغوجي إحداثبهدف  يف هندسة التكوين دورةتنظيم 
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   املعلومات. معاهد التكوين يف مجال اإلحصاء وعلوم 7.2.3
  

  : العمليات التاليةنجاز إ  2017و 2016استطاع املعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي خالل 
  

  ؛ 2013/2016 لفوجبرسم امهندسا  248تخرج 
 ؛داخل املعهد ث مختربين للبحثإحدا 
  التكوين املستمر؛م خدمات تقديلتفاقيات التوقيع عىل مجموعة من اال 
 ؛2017مارس  30دكتوراه يف االعالميات والدميوغرافية بتاريخ مصادقة مجلس املؤسسة عىل مرشوع ال 
  امجاقتناء بر STATA/SAS.   
 

  :  2018قتصاد التطبيقي خالل سنة يتوقع برنامج عمل املعهد الوطني لإلحصاء واال و ،هذا
  

 ؛ 2018/2015 برسم الفوج امهندس 255 لبلوغعدد الخريجني  الرفع من 
 ؛ تشجيع البحث العلميلالرضورية  الوسائلباملختربين املحدثني أخريا  تزويد 
 .تكثيف األنشطة املتعلقة بالتكوين املستمر 
  

  :التالية التكوين خدمات توفري من 2017و 2016 تيسن خالل املعلومات علوم مدرسة متكنتمن جهة أخرى، 
    

 2017 2016 املستهدفون العملية

األسايس التكوين  
 283 362 مھندسو إعالميات

 95 98 طلبة المدرسة

املستمر التكوين  18 18 المدرسة وموظف 

 396 478  املجموع
  

 باإلضافة ،طعماملو  داخليةال بناء أشغال كاملستا 2018 سنة خالل املعلومات علوم مدرسة عمل برنامج يتوقع ،الخصوصوعىل 
  .  حديثة وتقنية معلوماتية معدات اقتناء اىل

  

  . معاهد التكوين يف مجال السكنى 8.2.3
  

  : 2016إنجازات املعهد الوطني للتهيئة والتعمري برسم سنة  أهميلخص الجدول التايل 
  

 اإلنجازات التتبع مؤرش التدابري هدفال

الدراسات وتطوير إنجاز 
 األبحاث

ميادين التعمري يف الخربة  تقديم -
 اإلدارات العمومية لفائدة 

 والجامعات الرتابية...
مع الوكاالت  عقد اجتامعات عمل -

 الحرضية.

 املنجزة الدراساتعدد 

نجاز دراسة حول إل اتفاقية التوقيع عىل  -
شامل التأقلم يف  سبل"املخاطر الطبيعية و 

  ."ف األوسط)املغرب (الري
  
بني املعهد املربمة تفعيل االتفاقية  - 

واملركز الوطني للبحث العلمي والتقني 
املدن املنجمية ’’تهمإنجاز دراسة حول 

 ‘‘ باملغرب

هيكلة التنظيم ة داإع
 ملعهداإلداري با

 الداخيل للنظام جديد مرشوع إعداد
 للمعهد 

عرض املرشوع عىل أعضاء 
املؤسسة  إدارة مجلس
محتوياته  مراجعةقصد 

 وإبداء املالحظات

يوجد مرشوع النظام الداخيل للمعهد 
   .متقدمة إعداد  يف مرحلةحاليا 
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 اإلنجازات التتبع مؤرش التدابري هدفال

 مجال املعهد يف متوقع
التدبري الرتايب للمخاطر 

 واألزمات

تنظيم واملشاركة يف ملتقيات دولية 
 ووطنية حول:

  تدبري املخاطر والتنمية املجالية؛* 
كامة  والح* البحث يف ميدان التعمري

  .حرضيةال

  
 عدد التظاهرات

  تظاهرات؛ 05* 
 تظاهرات. 08* 

  

  

  التايل: عىل الشكل  2016سنة  خاللاملدرسة الوطنية للهندسة املعامرية التي قامت بتنفيذها العمليات  تتوزع من جهة أخرى،
 

 اإلنجازات التدابري هذفال

إعداد وتنفيذ املخطط 
 للتكوين املستمر االسرتاتيجي

-فائدة الرشكاء السوسيول
 اقتصاديني

تعزيز عالقات املؤسسة مع 
اقتصادي -النسيج السوسيو

تحديد دقيق ملتطلباته  بهدف 
 التكوينيف 

  ؛ لتكوين املستمر لاتفاقيات  06إبرام  -

 . دورات للتكوين 09تنظيم  -

سجيل الفوج الثاين انطالق ت
تخصص :  ،سلك الدكتوراهل

 "الهندسة املعامرية"

عدد الطلبة الباحثني  نالرفع م
  يف مجال الهندسة املعامرية

  ؛اخيل ملركز الدراسات يف الدكتوراهإعداد القانون الد -

التعليم العايل  قطاعالتعمري و ارة املكلفة بوز القرار املشرتك بني إعداد ال -
   ؛بيداغوجية الوطنية لسلك الدكتوراهيخص دفرت الضوابط ال

 برسم املوسم لفوج الثاينفائدة افتح مباراة ولوج سلك الدكتوراه ل -
2017/2019.  

 البيداغوجية الهياكل تجديد
 مجلس أعضاء انتخاب تنظيم

 خالل العلمية واللجنة املؤسسة
 2016دجنرب  شهر

 .2016/2019العلمية للفرتة  واللجنة املؤسسة مجلس تجديد أعضاء -

 التقنية التجهيزات تعزيز
 للمؤسسة واإلدارية

شغيل اقتناء وتركيب وت -
 ؛IPBXالهاتف الرقمي 

 اقتناء أثاث املكتب. -

 ؛لالتصاالت الهاتفيةالتدبري الرقمي  اعتامد  -

كل من تجديد أثاث املدارس الجديدة بو   األجنحة الجديدة للمدرسة تهيئ -
 فاس وتطوان ومراكش.

 الصور مكتبة أرشيف رقمنة
 )Centre Photothèque( 

يف  عموميةصفقة  إطالق
  املوضوع

  ؛د الصور الذي تتوفر عليه املؤسسةرصيجرد  -

  ؛ صورة 000 80إعداد مخطط لتصنيف  -

 .إعداد قاعدة معطيات رقمية -

 لتدبري رقمي نظام إحداث
  الطلبة شؤون

  حيز التطبيق نظامال دخول
 الطلبة؛ ملفات تتبعل رقمية معطيات قاعدة إحداث -

 املدرسية داتالشها(  املتعلقة بتدبري شؤون الطلبة اإلدارية املعامالت رقمنة -
  .....)النقط اتبيانو 

 والتظاهرات الندوات تنظيم
  الثقافية

املشاركة يف التظاهرات وتوطيد 
  يف املجال الرشاكة مع الفاعلني

 ؛2016 يناير 19و 14بني  ما نعقد امل املعامرية الهندسة مهرجان يف املشاركة -

 لقمة اداالستعد إطار يف املنظم املستدامة الهندسة معرض يف املشاركة -
 ؛2016 ماي 22و 21بتاريخ  COP22  العاملية املناخ

 ؛2016 ماي 18بتاريخ  بقطر كومنولث فرجينيا جامعة بعثة استقبال -

و"رؤية    "مستقبل أي: املعامرية الهندسة تدريس" حول علمية ندوة تنظيم -
 ؛"بناء املشهد املغريبالطريق: 

 مجلس مببادرة من 2016ماي  10تاريخ للمدرسة ب الثقايف األسبوع تنظيم -
 ؛ طلبةال

 أمل جمعية طرف من منظمة واملهنية" حول "التشغيل  قافلة يف املشاركة -
 ؛2016ماي  5و 4بتاريخ  جوب

 موظفي وأطفال األيتام األطفال لفائدةواملجسامت  لرسما ورشة تنظيم -
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 اإلنجازات التدابري هذفال

 ؛2016أبريل  27بتاريخ  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة

إىل  19من وجودة العيش   املعامرية الهندسة حول عمل ورشة يف املشاركة -
 ؛2016أبريل  21

 القانونية العلوم كلية طرف من املنظم الطالب منتدى يف املشاركة -
  .2016أبريل  3من فاتح إىل غاية  السوييس واالجتامعية واالقتصادية

 
  فيام ييل: 2017والتعمري خالل سنة  للتهيئة الوطني من جهة أخرى، تتلخص أهم اإلجراءات التي قام بها املعهد

  

  يـدمج سـليك اإلجـازة سـلك جديـد للتكـوين متعـدد التخصصـات  حـداثإل البيداغوجية  عايريملحول ا تدفرت التحمال إعداد
 ؛  سنوات 5مدته و  واملاسرت

  نظم املعلوماتية الجغرافية؛ال يف مجالالسيام  املتخصصة  التكوين املستمرعروض تنويع 
 ـاكة مـع املركـز " و"املخـاطر الطبيعيـة وسـبل التـأقلم يف شـامل املاملدن املنجمية " حول ع البحثمواصلة مشاري غـرب" برش

   الوطني للبحث العلمي والتقني.
  

  ييل: ما 2017خالل سنة  املدرسة الوطنية للهندسة املعامريةمن طرف  ةالتدابري املربمجتهم 
  

  ندية الطلبة وتنظيم الحفل السنوي للتخرج برسـم السـنة أ  دعمل إحداث و تطوير األنشطة املوازية الخاصة بالطلبة من خال
 ؛ 2016/2017الجامعية 

 إطالق الدراسات الهندسية والتقنية لبناء مدرج متعدد الوسائط؛ 
  مع مستجدات دفرت الضوابط البيداغوجية لسلك مهندس معامري؛حتوى الدروس املقدمة ممالءمة 
  ومـراكش وتطـوان برسـم املوسـم الجـامعي  وفاس الرباطبج املدارس الوطنية للهندسة املعامرية تنظيم املباراة املشرتكة لولو

 ؛2017/2018
  خالل توظيف أساتذة مساعدين بكل مـن فـاس وتطـوان من لمدارس الوطنية املعامرية لالبيداغوجية واإلدارية  رطتعزيز األ

 ومراكش؛
  رقمنة أرشيف مكتبة الصور مواصلة(Centre photothèque)  ـفني  عـىل تـدبري النظـام املعلومـايت مـن خـالل تكـوين املرش

 اقتناء املعدات الخاصة بتدبري األرشيف.و 
  

ع يتوسمواصلة مجهودات تحسني جودة التعليم و  2018خالل سنة  املعهدين املعتمدة من طرف عملال برامج هدفتوإجامال، 
 :الخصوصعىل وتهم  مجال التكوين،

  
  ؛منهواستقبال أول فوج  والتعمري للتهيئة السلك الجديد باملعهد الوطنيباراة ولوج ملالتحضري 
 ؛"املعامري املشهد"و" الطاقية والنجاعة املعامرية الهندسة" تخصص يف املاسرت بسلك تكوينني إحداث  
 واكتشـاف يالعلمـ لبحـثا متخصـص يفكمركـز عىل املستوى الوطني والدويل عمري تتعزيز متوقع املعهد الوطني للتهيئة وال 

 جديدة ؛الربامج ال
  عىل الصعيد اإلفريقي واملتوسطي؛العلمي تعزيز الرشاكة والتعاون مع الجامعات ومراكز البحث 
  مختلف األوساط الجامعية ولدى  داخل والتعمري للتهيئة الوطني تعزيز صورة املعهدمن أجل للتواصل  جديدةآليات اعتامد

 ؛الرشكاء
 الهندسة املعامرية وامليادين املرتبطة بها؛ صة يف مجالإحداث مختربات علمية متخص 
 ملشـاريع العمرانيـة لطلبـات ا االسـتجابة مـن أجـل عىل الصـعيد الـوطني إحداث شبكة املدارس الوطنية للهندسة املعامرية

 . التنمية الحرضية تيف إطار مخططاواملعامرية 
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   . معاهد التكوين التابعة لقطاع االتصال9.2.3
  

 الوسائل وتطوير املقرات تهيئةالصيانة و  أشغال بإنجاز 2017-2016 الفرتة متيزت واالتصال لإلعالم العايل للمعهد بالنسبة
 ملحقةبناية  تشييد عن طريق 2018 سنةخالل للمعهد  االستيعابية الطاقة تطوير مواصلةمن املتوقع و  ،هذا .البيداغوجية

  .تباوتجهيزات املك املعلوماتيةو  التقنية التجهيزات صيانة وكذا املكتب توأدوا املعدات اقتناء عرب تجهيزاتال وتعزيز
    

 2016 يوليوشهر  األوىل الدفعة بتخرج 2017-2016 الفرتة متيزت فقد والسينام، البرصي السمعي ملهن العايل املعهدبخصوص  أما
 تنظيمو " والصورة الصوت وفن تقنية"و" يئوالسينام  البرصي السمعي والتطوير التدبري" تخصص يف للامسرت سلكيني إطالقو 

 تطويرو  ومراكش، البيضاء والدار ومكناس ورززات مدن من بكل خاصة ،الطلبة لفائدة التطبيقية التكوين دورات من سلسلة
 البرصي السمعيمهن و  السينام مدارس ملهرجان األوىل الدورة تنظيمو  للمعهد الولوج مباراة نتائج وتدبري األويل االنتقاء نظام

 سلكب لدراسةا قاعاتو  الهندسة سلكب خاص مخترب لبناء توسعةال مرشوع إطالق وكذا ،2017 أبريل 15 إىل 10 من بإفريقيا
 والربامج التطبيقات من مجموعةو  البرصية والسمعية التقنية املعدات واقتناء توسعةالمواصلة أشغال ومن املتوقع  هذا،. املاسرت

  .2018خالل سنة 
  

   والرياضة الشبيبة أطر لتكوين املليك املعهد. 10.2.3
  

  :ب 2017و 2016املعهد املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة خالل سنتي  قام
  

  يف إطار تعزيز اإلجراءات األمنية؛ املليك للمعهد التابع رشيد موالي للرياضة الوطني إعادة بناء الجدران املحيطة باملركز 
 ئة مركز يعقوب املنصور؛إعادة تهيأشغال  استكامل 
  .تجديد وتوسعة مركز اليوسفية  
  

  :  2018خالل سنة  املعهد إنجاز العمليات التاليةيتوقع  ،من جهة أخرى
  

  لرياضيني؛ا فندقوغرف االستقبال فضاء باقتناء املعدات والتجهيزات الخاصة 
 راكز.تحسني اإلجراءات األمنية بامل يف إطارمعدات الحراسة واملراقبة  اقتناء 
  

  : . مجال األنشطة الرتفيهية3.3
  

  . املركبات الرياضية 1.3.3
  

واملركب الريايض محمد الخامس بالدار البيضاء  املركب الريايض موالي عبد الله بالرباطنشطة املركبات الرياضية (أ  متيزت
  : التالية بالحصيلة 2017و 2016) برسم سنتي فاسب الريايض ركباملو  والقاعدة البحرية باملحمدية

 ؛املركب الريايض موالي عبد الله بالرباط ملجمع ولوج املرافق التابعةتحيني التعريفة الخاصة ب 
  ؛ملجمع الريايض موالي عبد الله بالرباطوأدوات ا معداتجرد مواصلة عمليات 
 ؛الفنية والثقافية و السياسيةو  الرياضية التظاهرات تنظيم   
 بالتدريبخاص  فاسب الريايض مركبلل ابعتصطناعي اال عشب بالملعب  تشييد. 
 

  : 2018سنة برنامج عملها لبرسم  ةالتالي ياتإنجاز العمل هذه املصالحتتوقع  ،أخرىمن جهة 

 الرياضات؛ قرص تأهيل 
  ؛ الطبيعي عشبالمالعب كرة القدم امللحقة ذات ة صياناملباين و إصالح 
  ؛عبد الله بالرباط ركب الريايض مواليرضية امللعب األوملبي للمأصيانة 
 هامداخيلتحسني بغية  فاسب الريايض مركبلالتابعة ل مالعب كرة القدم املصغرة تأهيل. 
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  . مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة2.3.3
  

 وامللتقيات املخيامت من قبيل تظاهراتال مجموعة منتنظيم ب 2017 سنة خالل والطفولة للشباب رشيد موالي مجمع قام
 من نظمةامل للشباب دوليةالو  وطنيةال لقاءاتالعديد من ال تنسيقب وكذا الرياضية، واملسابقات والندوات لنقابيةوا السياسية

 2018 سنة خالل املجمع يعتزم ،املقدمة الخدمات وجودة اإليوائية طاقته تحسني ، ويف إطارهذا .والرياضة الشباب وزارة طرف
  .الشمسية الطاقة استعاملو  الرياضية املنشآت ئةوتهي مغطى مسبح بناء إعطاء انطالقة أشغال

  

  مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية .3.3.3
   

" السباحة لنتعلم" ربنامجل الرابعة الدورة بتنظيم 2017و 2016 سنتي خالل الرياضية والقاعات املؤسسات مراقبة مصلحة قامت
 سابحامل وإصالح صيانةأشغال  إىل إضافة ،بالجديدة املغطى املسبح ئةتهي عاملأ  استكاملبو  صعبة وضعية يف األطفال لفائدة
 الستة ملسابحا لصيانة يةالتقن التجهيزات اقتناء 2018خالل سنة  املصلحة وتعتزمهذا،  للقرب. ریاضیة-السوسیو لمراكزل التابعة

  .التابعة لها
  

  مصلحة السياحة الثقافية للشباب  .4.3.3
  

 :التاليةالعمليات  يف  2017و 2016برسم سنتي  السياحة الثقافية للشبابيف إطار برنامج  تتلخص إنجازات املصلحة

 العملية نو املستفيد 2016 2017

 املغربداخل  رحالتالتنظيم  غاربةاملشباب ال 465 314

 رحالت خارج املغربالتنظيم  غاربةاملشباب ال 231 256

 باملغرب األجانبملشاركني ااستقبال  جانباأل شباب ال 237 218

  

  إنجاز العمليات التالية: 2018سنة  خالل خرى، تتوقع املصلحةأ من جهة 

 لتطوير السياحة الثقافية باملغرب؛ كوينيةتنظيم دورات ت 
  ؛موارد لفضل لتدبري أ  من أجلمراكز االستقبال  ن ومدراءقتصديامليف مجال املحاسبة العمومية لفائدة  دورات تكوينيةتنظيم 
  االستيعابية طاقتها توسيعمصلحة و للاملراكز التابعة تأهيل. 
  

  مرسح محمد السادس بوجدة  .5.3.3
  

 مهرجاناتك، 2017 سنة من األولاألسدس  خالل والثقافية الفنية التظاهرات من العديدبوجدة  السادس محمد مرسح استقبل
 نشطةاأل و  ندواتال مجموعة مننظم  كام .التقليدية قىباملوسي املتعلقة تلك خصوصا املوسيقية واملهرجانات والسينام املرسح

 مهرجانات( الكربى والفنية الثقافية التظاهرات ومن املتوقع مواصلة املرفق استقبال هذا، .لألطفال املوجهة تلك فيها مبا فنيةال
  ...).لألطفال املوجهة واألنشطة التشكيلية الفنون لقاءاتو  واملوسيقى واملرسح الفيلم

  

  :جال األنشطة االجتامعية األخرى م .4.3
  

  مصلحة التوجيه والدعم  .1.4.3
  

وتركيب األجهزة والربامج املعلوماتية  لوازم املكتباقتناء بني  2017-2015برسم الفرتة هذه املصلحة  إنجازات حصيلة تتوزع
  .اإلعاقةحول  خاصة منشوراتطبع وكذا شخاص يف وضعية إعاقة لأل  التعويضية والبديلة
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  قسم الحج   .2.4.3
  

برسم  حاج مسجل 32.000من بني حاج  16.000حوايل سك الحج بتأطري من وزارة األوقاف بلغ عدد الحجاج الراغبني يف أداء منا
بانطالق برامج  1438/2017 ت سنة، متيز الحجموسم إطار الرقي مبستوى تنظيم  يفو  2016 سنة غرار وعىلذا، ك. ه2017سنة 

. وتهم هذه الربامج تنظيم وتقديم النصح لهم توعية الحجاج بهدف ،ابتداء من شهر فرباير داري والطبيالديني واإل  التأطري
تنظيم إعداد نرشة كاريكاتريية و و  مبختلف املجالس العلمية للمملكة كعبةلفائدة الحجاج باستعامل مجسامت للدورات تكوينية 

بإرشاف  ومكناس ومراكش وأكادير البيضاء الرباط والدارمدن من كل ع املؤطرين املرافقني للحجاج بخمس لقاءات تواصلية م
  ".تجنبو  مطوية "التزمكذا توزيع كتيب "دليل الحاج" و و  ،"الحج قسممصلحة "أطر مجموعة من 

  
سلطات الذي أقرته ال "للحجاج اإللكرتوين الدليل" مرشوعتنزيل يف  يف إطار تعزيز مشاركتهاقامت الوزارة الوصية  جهة أخرى، من

  العامالت. مبختلف السفر لجوازات )سكانري( جهازا إضافيا ماسحا 14بتوزيع وتثبيت  السعودية،
  

 وخضعوا 2017 ماي 19و 08ما بني املمتدة تسجيل املرتشحني خالل الفرتة  فقد تم ،1439/2018 موسم الحجأما بخصوص 
   .2017 زيو ليو  خالل شهرلقرعة ل
  
  

   والحريفالفني مصلحة وحدات التكوين  .3.4.3
  

العمل عىل تطوير زراعات وذلك من خالل  ،هكتارا مربمجة 218هكتارا من أصل  176استغالل ب 2016سنة  خالل املصلحة قامت
 عرب ،الحرفيةالرفع من إنتاجية الورشات لق بتطوير اإلنتاج الحيواين و عملها املتع برنامج واصلت تنفيذ كام. البقولياتكجديدة 

هكتارا من القمح  256حوايل  زرعاملصلحة وتتوقع هذا،  سجني بهدف تسهيل إدماجهم. 1000كوينية لفائدة دورات ت تنظيم
 . 2017هكتارا من الشعري خالل سنة  175الطري و

 
من األرايض مع تخصيص مساحة أكرب  اهكتار  600أكرث من  ةعا، فمن املقرر زر 2018أما بخصوص برنامج العمل برسم سنة 

تكوين الفني تعزيز الل ورشات تنظيمكذا الساللة و  تحسنيبهدف امشية لجديدة لاقتناء رؤوس  كذلكسنة الف . وستعر للرعي
   .تنظيم معارض مبختلف مدن اململكةاملنتوجات الحرفية من خالل  تسويقالعمل عىل  مع ،والحريف مبختلف املؤسسات السجنية

  
  

 . مديرية الشؤون القنصلية واالجتامعية4.4.3
  

مواصلة أشغال ترميم وإعادة تأهيل مراكز القنصليات بكل  :الخصوص عىل 2017و 2016 سنتي خاللاملنجزة  العمليات همت
 القنصلية باملقرات األمنية تعزيز اإلجراءات عىل مع العمل ،من فرانكفورت وبرشلونة ومارسيليا ودين بوش وليون وبروكسيل

موظفني عرضيني من خالل تشغيل  ،ودعم الطاقم القنصيل بها يا املعلوماتواالتصال وتكنولوجوتحسني وسائل وظروف العمل 
  .غاربة املقيمني بالخارجملدارة من ابغية تقريب اإل  ، وتحسني عملية قنصلية القربفرتات الذروة أثناء

  
 ز العملياتانجاللمرتفقني عن طريق  تحسني جودة الخدمات املقدمة 2018ملرفق خالل سنة هذا، ويستهدف برنامج عمل ا

  التالية:
  

  القنصلية؛راكز امل تأهيلمواصلة أشغال 
 تجديد الحظرية املعلوماتية بجميع املراكز القنصلية بالخارج؛ 
 تحسني ظروف العمل واالستقبال بالقنصليات؛ 
  2018عملية "مرحبا إنجاح املساهمة يف." 
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 العامة:. مجال السلطات العمومية والخدمات 5.3
   

  العامة للمملكة. الخزينة 1.5.3
  

سواء تعلق األمر علوماتية (املحلول ال مجموعة منباقتناء  2016سنة  برسمالعامة للمملكة  إنجازات الخزينة حصيلة متيزت
يف حني، يهم  .اململكة قباضات ختلفنجاز أشغال الصيانة مبإ و  )GIRو GIDتطوير األنظمة املعلوماتية (و ربامج) ال وأ عدات بامل

نظام االلتزامات وأداء أجور موظفي الدولة  السيام، صيانة األنظمة املعلوماتية للخزينة 2017سنة  خالل صلحةاملبرنامج عمل 
"WADEF@JOUR"،  بناء القباضات اإلقليمية.وتتبع أشغال  
  

  التالية:    ملياتإنجاز الع العامة للمملكة،  فتتوقع الخزينة 2018أما فيام يخص سنة 

 حلول معلوماتية اعتامد SIEM “Security Information and event management” لتدبري املعلومات و تأمينها؛ 
  عامرية واملراقبة التقنية للمباين اإلدارية.املدراسات الإنجاز 
  

  . إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة2.5.3
  

أداء  افتحاص من خالل وتأمني األنظمة املعلوماتيةبتقوية أداء  دارة الجامرك والرضائب غري املبارشةبالنسبة إل  2016متيزت سنة 
  .تناء وتشغيل عدة معدات معلوماتيةالنظام املعلومايت" بدر" واق

 محاربة الغش تهمالتي جراءات اال تدابري و الاتخاد  برنامج عمل اإلدارة حولمن املتوقع متحور ف، 2018و 2017أما بالنسبة لسنتي 
تبادل تسهيل باإلضافة إىل  ،مواصلة تطوير النظام املعلومايت "بدر"و  بال املرتفقنيتقتحسني ظروف العمل واسو  الجمريك

  .يةالجمرك املعلومات واملعطيات

  

  . مديرية املطبعة الرسمية3.5.3
  

 الجريدة إصدارات طباعةلتطوير بذل مجهوداتها  2017-2016 بني ما املمتدة الفرتة خالل الرسمية املطبعة مديرية واصلت
 عرباملقدمة  الرقمية الخدمات تحسني وكذا كتيبات، شكل عىل والتنظيمية الترشيعية النصوص أهم جميعوت للمملكة الرسمية

 املوظفني لفائدة التخصصات متعدد تكوين تنظيمب العمليات هذه مواكبة تمتكام . للحكومة العامة لألمانة اإللكرتوين املوقع
  . مطبعةلل الجيد االشتغال ضامنل عداتاملو  لوازمال اقتناءو 
  

  :التالية عملياتبال القيام  2018 سنة برسم هاعمل برنامج يتوقع ،املطبعة تدبري وعقلنة تأهيل إعادة ورش مواصلة إطار يفو  هذا،
  

 األجنبية؛ واللغات العربية باللغةاملربمة عىل التوايل  الدولية تفاقياتمخصصتني لال  الرسمية للجريدة نرشتني إحداث 
 والتـدبري التسـويق بتقنيـات املتعلقـة الواجهـات وتـدبري باستعراض خدمات الجريـدة الرسـمية خاص إلكرتوين عموق تطوير 

  والخدمات؛ األداء وتطوير
 الطباعة؛ فنون ميدان يشهده الذي التطور  مواكبةيف إطار  الرقمية اتتجهيز اقتناء ال مواصلة  
 واإلدارية؛ القضائية اإلعالنات لتشمل املغرب ربيدونية لالقان االعالنات بوابة عرب االلكرتونية الخدمة تعميم  
 عامالت؛امل ورسية املعلومايت األمن مستوى من للرفع الرسمية الجريدة أعدادمستوى  عىل االلكرتوين اإلمضاء تفعيل      
 يف تجربتهـا اعتبـارعـىل  بإسـبانيا الرسـمية للجريـدة الوطنيـة الوكالة خاصة ،أجنبية لدول رسمية مطابع مع التعاون تطوير 

 .الطباعة فنون ميدان يف رشاكةال اتفاقيات إبرام من خاللوذلك  ،الرقمي االنتاج ميدان
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  . املركز املليك لالستكشاف الفضايئ عن بعد4.5.3
  

  :ييل فيام 2016 سنة خالل املركز هذا طرف التدابري املنجزة من أهم تتمثل
  
  ؛تتبع املوسم الفالحيلنرشات شهرية  8إصدار د الوطني و يعىل الصع الحبوبإعداد تقرير حول توقعات محاصيل 
  التعاون الدويل األملاين (بدعم من وذلك  بجهة تادلة يةسقألرايض املا تطورحول يف إطار دراسة  خريطة 210إنجازGIZ؛( 
  عىل معطيـات  باالعتامدري نظام املساعدة عىل تحسني المتعلقة بوضع تقارير يف إطار دراسة  03إصدار و  خريطة 17إعداد

 ؛األقامر االصطناعية
   ا يف امليدانباحثو  اطالب 27لتكوين املستمر لفائدة اتنظيم دورات. 
 

  :عىل الشكل التايل 2017سنة  خالل املركزالعمليات التي يقوم بها  أهم هذا، وميكن استعراض
  
 جال الفالحي : امل 

  

  ؛ 2017املوسم الفالحي  برسم تتبع وضعية الزراعاتلإصدار نرشة شهرية 
  ستغالل الرتبة لفائدة املكتب الجهوي للتنمية الفالحية للغرب؛اإنجاز خرائط 
  التعـاون املربمـة  لتحسني طرق الري يف إطار اتفاقيـاتمعطيات األقامر االصطناعية  استعامل تطويرأشغال البحث و مواصلة

 مجموعة من املؤسسات؛مع 
 لألمم املتحدة تعاون مع منظمة األغذية والزراعةالر مناطق الواحات بيحول تطو دراسةمرشوع ساهمة يف إنجاز امل. 

 
  ىالسكنمجال: 

 

 2014-2013مرجعية ( خرائطإنجاز و  لفائدة والية سطات ىتتبع تطور السكن.( 
  

 :تطوير وسائل العمل 
 

 ؛2016الل سنة خاإلطار  يف هذاالدراسة املنجزة  لنتائجتبعا النظام املعلومايت  السهر عىل تأمني 
 عدات).املربامج و فيام يتعلق بالآليات إنتاج ومعالجة صور األقامر االصطناعية ( وتأهيل تعزيز 

  
  التكوين والبحث العلمي:مجال 

 

  ؛الجغرافيةونظم املعلومة  عن بعد الفضايئاالستكشاف يف مجال مشارك  300لفائدة  يةدورة تكوين 13تنظيم 
  املعادن.الفالحة واملاء والسكنى واملياه والغابات و أطر قطاعات  دة دورات تحسيسية لفائ 03تنظيم 

  
  التالية: إنجاز العمليات 2018سنة  خاللركز من جهة أخرى، يتوقع امل

  

  من أجل دعم املخطط الوطني للخرائط الجيولوجية؛ التابعة لقطاع الطاقة واملعادنتوقيع اتفاقية مع مديرية الجيولوجيا 
 االسرتاتيجية الوطنية للتدبري املندمج للمناطق الساحلية؛ يلاملساهمة يف تنز 
 النظام املعلومايت للمركز. وسائل تأمني تعزيز 
  

 مطبعة دار املناهل. 5.5.3
  

  منشورا موزعة عىل الشكل التايل: 56 ما مجموعه  2016خالل سنة دار املناهل مطبعة أصدرت 
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 نوع املنشورات اإلنجازات

 دالئل وتقارير 22

 "ندواتسلسلة " 2

 كتب خاصة باألطفال 3

 جمعية عبد الله ابراهيم 7

 "أبحاث" مجموعة 2

 غري مصنفة إصدارات 20
  

  :2017 سنة برسم املربمجة العمليات تنفيذ تقدم مستوى التايل الجدول ويعرض هذا،

 نوع املنشورات التوقعات نسبة اإلنجاز

 مختلفةكتب  6 100%

 زارة الثقافةو ب تقارير خاصة 5 100%

 دالئل 14 %40

 وزارة االتصال (اتفاقيات)خاصة ب كتب 6 50%

  

  العمليات التالية:نجاز إ  2018 سنة خالل خرى، يتوقع املرفقأ من جهة 
  

 ؛يف املجال مواجهة املنافسة الرشسةلتسويق الخدمات و اسرتاتيجية  اعتامد 
 ؛ةاملطبع لفائدة أطر تكوينية برمجة حصص 
 ةمتطور و  ديثةأجهزة ح اقتناء.  
  

 املركز الوطني للتوثيق. 6.5.3
  

  ييل: كام 2016حدود سنة  أهم إنجازات املركز الوطني للتوثيق إىل تتوزع
  

 للنرش مندمجة  معلوماتية حلولواستعامل  إحداث بنك آمن للمعطياتللمعلومات من خالل  اعتامد التكنولوجيات الحديثة
 عطيات؛امل تخزينو  ظلحفوا

 ؛للمركز الرصيد الوثائقي تعزيز يف إطار وثيقة سنويا 13.740حوايل  تجميع ومعالجة 
 ؛مختلفة مجاالتيف التكوين املستمر تهم  برمجة دورات من خاللاملوارد البرشية  تأهيل 
  املايل للمركز.و املحاسبايت رقمنة األرشيف التدقيق املايل و إنجاز 
  

 كام ييل: 2017برنامج عمل املركز برسم سنة  تقديمهذا، وميكن 

 تجميع ومعالجة الوثائق الورقية واإللكرتونية؛ الرفع من مستوى 
 التوقيع عىل اتفاقيات رشاكة مع املؤسسات املنتجة للوثائق؛ 
  توسيع الولوج إىل املعلومة عرب تطوير برمجياتOPEN ACCESS  وOPEN ARCHIVE؛ 
 كتبات "النظام املندمج لتسيري املغية يف برنامج يإدخال اللغة األمازPMB"؛ 
  الداخلية للتدبري. املساطر تبسيط  يف إطاراملايل واملحاسبايت للمركز  االفتحاص حولدراسة إنجاز 
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 ،  فيتوقع املركز إنجاز املشاريع التالية:   2018أما فيام يخص سنة  

  مصدر؛ 3000توسيع قاعدة مصادر املعلومات بهدف بلوغ 
 متم سنةا مصدر  127.400 واملصادقة عليها بهدف بلوغ" اليقظة" مصادر املعلومات التي تنتجهااملوضوعاتية  املعلومات فرز 

2018. 
 

  مركز النرش والتوثيق القضايئ مبحكمة النقض . 7.5.3
  

من خالل أخرى قضائية وثائق نرش وإصدار نصوص القوانني و   2016املنجزة من طرف املركز خالل سنة  عملياتال همت
وقاعدة  "seminaiprême" و"cahierprême" و"juriprêmeاألقراص املدمجة "رتونية والورقية: الحوامل اإللكمجموعة من 

كتب القرارات مجموعة الرشعي و و  املوروث القانوينلمركز ومجموعة االلكرتوين ل وقعاملبيانات النرشة اإلخبارية ملحكمة النقض و 
عية املحاكم العليا للنقض بالبلدان التي تتقاسم استعامل اللغة جمإطار  يف ،املرتجمة من اللغة العربية إىل اللغة الفرنسية

 التقرير السنوي واإلحصائيات السنوية ملحكمة النقض وسلسلة الندوات.كذا ، و «AHJUCAF » الفرنسية
  

ذلك ة قانونية أو قضائية، و مواضيع ذات راهني حولإجراء بحوث ب 2017سنة خالل  املركز يتميز برنامج عمل، من جهة أخرى
ة االلكرتونية لوزارة العدل واملواقع التي والبواب "عدالة"استكشاف املواقع ذات الصبغة القانونية والقضائية مثل موقع عن طريق 

  الولوج إىل بوابة محكمة النقض عرب موقع املركز. وكذا  « JURICAF »موقع كالدويل القانوين عىل املستوى باالجتهاد  تعنى
  

عطيات وكذا املقاعدة نشورة باملالغري فهرسة القرارات و  تجميععملية  مواصلة 2018برسم سنة املركز  عمليتوقع برنامج و ،هذا
  القرارات الصادرة عن مختلف غرف محكمة النقض.

  

 وحدة الدرك املليك لتصنيع األقنعة . 8.5.3
  

سنة  متيزت، كام قناع جراحي 44.400و FFP2قناع للتنفس من نوع  19.800بيع  2016 سنة خالل هذه الوحدة استطاعت
إبرام اتفاقيات لبيع األقنعة خاصة مع وزارة الصحة واملراكز بو اإلنتاج  جودةتطوير تحسني و ب بتفعيل بعض الربامج املتعلقة 2017

  االستشفائية الجامعية ومفتشية مصالح الصحة العسكرية.
  

، ويتعلق 2017التي تم الرشوع فيها خالل سنة  ارية العملياتيف إطار استمر  2018سنة  برسمالوحدة  ويندرج برنامج عملهذا، 
قناع  200.000و  FFP2قناع من نوع  500.000ببيع و  األمر عىل الخصوص مبواصلة مجهودات تهيئة وصيانة األجهزة التقنية

  جراحي. 
 

 املؤسسة املركزية لتدبري وتخزين العتاد . 9.5.3
  

عىل إعداد مسطرة بيع املخلفات املعدنية واملصادقة  2016املؤسسة طيلة سنة  كبتانبعد تعيني آمر بالرصف ثان ومساعده، 
  صالحيتها. املنتهية ملعدات ابيع  اتأول عملي إطالق مناملصلحة كنت هكذا، مت .عليها

  
التي  يلبهدف تحسني املداخ ،واملخلفات املعدنيةمواصلة عمليات بيع الخردة  2018و 2017سنتي املرفق خالل  ويعتزم ،هذا

  ها.الشتغال والرضورية الخاصة املعدات واقتناءاملباين  تهيئةمن  ستمكنها
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 األخرى:والبنيات التحتية االقتصادية  مجال النقل واملاء .6.3
  

 املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية. 1.6.3
  

، وكذا التوقعات برسم 2017و 2016ية خالل سنتي يقدم الجدول أدناه حصيلة نشاط املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرق
 :2018سنة 

  

 (التوقعات) 2018
عمليات ( 2017

 )يف طور االنجاز
2016 

 (اإلنجازات)
 الهدف العمليات

 تقييم استوائية شبكة الطرق كم 500 7 كم  000 1 كم 300 1

  فحص الشبكة الطرقية
 )بالكيلومرت(

 كم 120 كم 100 كم 1000
يات الطرق بواسطة قياس انعطاف بن
 "Déflectographesجهازين خاصني "

 تقييم حالة تدهور الشبكة الطرقية كم 308 43 كم 308 43 كم 000 44

كم  كم 000 2 كم 000 2  تقييم جودة العالمات الطرقية 2177

  النظام املعلومايت الطرقي 100% 50% 100%

 التدبري الطرقي

 )نسبة االنجاز(

 وتأهيل نظام تدبري الشبكة الطرقيةرقمنة  80% 90% -

- 70% 40% 
بجدول  التقرير الخاصتحديث ونرش 

 الطرق

 نظام تدبري املنشآت الفنية 30% 35% 100%

 

  العمليات التالية:إنجاز  2018سنة إضافة إىل ذلك، يعتزم املركز خالل 
  
  ؛)2020-2017(حركة املرورمتوسط سة حول خطورة درا من أجل إنجازدة للتحليل الدقيق لحركة املرور مواقع جدياعتامد 
  2017سنة لإعداد سجل حركة املرور. 
 

 مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات ومصالح السوقيات واملعدات. 2.6.3
  

  العمليات التالية:  2016سنة  خاللإنجازات هذه املرافق  همت
  

 ؛ وحدة 137خالل اقتناء من  ملديرية الطرق تجديد حظرية معدات األشغال العمومية 
 

  ؛صيانة وتفتيش جسور النجدة مصلحة يف إطار برنامج هذه زيارة ومراقبة من طرف  42انجاز 
  وحـدات جهويـة يف إطـار اتفاقيـات  وذلك من خالل إحداث ،فك العزل عن العامل القروي بغية املسالكمتابعة أشغال تهيئة

بتنسـيق مـع مصـلحة شـبكات مصـالح  ،واللوجسـتيك والنقـل يميـة للتجهيـزاملـديريات الجهويـة واإلقلاملربمة مـع رشاكة ال
 السوقيات واملعدات؛

  إعداد ومعالجـة ومصالح السوقيات واملعدات و  معدات األشغال العمومية بالحظائر اإلقليميةزيارة تتبع وتشخيص  72انجاز
 املعدات ؛هذه تخص  بطاقة تقييم 750

 دورات برمجـة وكـذا  ،الجغـرايف موقعهـا وتحديـد آليـات األشـغال العموميـةو  عـداتم نظام معلومايت لتدبري حظـرية اعتامد
 واملعدات.  ملصالح السوقياتنيتابع امستفيد 61لفائدة  تكوينية خاصة
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  حسب املصالح يف الجدول التايل: 2018و 2017هذا، وميكن تلخيص توقعات وحدات التدخل برسم سنتي 
  

 املصلحة
 برنامج الفرق اإلقليمية (حسب أيام العمل) حسب الكيلومرتات)برنامج الفرق الجهوية (

2017 2018 2017 2018 

 8.500 8.500 23 230  الرباط

 - - 4 25 الدار البيضاء

 6.217 6.217 - 32,5 فاس

 4.000 4.000 30 25 مراكش

 2.500 2.500 50 50 وجدة

 5.000 5.000 3 30 أكادير

 26.217 26.217 380 392,5 املجموع

  
الجديد علومايت املنظام ال تنزيل مواصلةألشغال العمومية و لجديدة معدات  اقتناء ،خالل نفس الفرتةتتوقع هذه املرافق كام 

  وتحديد موقعها الجغرايف. لتدبري حظرية اآلليات واملعدات 
  

  مصلحة تسيري األوراش  . 3.6.3
  

 :عىل 2018سنة برسم هذه املصلحة برنامج عمل  يرتكز
  

 لفائـدة  وكـذا والجامعات الرتابيـة، وكاالت األحواض املائيةو  لفائدة مديرية التجهيزات املائية كراء معدات األشغال العمومية
 ؛يف إطار توسيع وتنويع قاعدة الزبناء الفاعلني الخواص

 ؛مصلحة تسيري األوراش أطر لفائدة تهم تدبري حظرية املعدات تنظيم دورات تكوينية 
 مومية من أجل تهيئة املقر الجديد للحظرية املركزية لآلليات. إنجاز صفقة ع 
 

  مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية. 4.6.3
  

 إنجاز العمليات التالية:ب 2017و 2016تي برسم سن الطرقية والسالمة الطرق النقل عرب مديريةمتيزت حصيلة أنشطة 
  

  ؛املديرية العامة للرضائب مع بتعاونيومي  بشكلول حظرية السيارات حاملحينة بادل املعلومات تلإحداث نظام مشرتك 
 ملات املسجلة ما ااملك عددبلغ  حيث ،حافالت النقل العمومي التبليغ عن مخالفاتمن ملواطنني إحداث مركز النداء لتمكني ا

 مكاملة؛ 865 274 1 ما مجموعه 2016 سنةومتم نفس مارس  02بني 
 كافحـة حـوادث الجهـود املبذولـة ملمواصـلة  يف إطـار 2026-2017لعرشية للسالمة الطرقية برسم ارتاتيجية وطنية إعداد اس

 ؛السري
  االسرتاتيجيات املحلية للسالمة  حوادث السري يف إطار دعمكبرية يف  التي تسجل نسبا الرتابيةاتفاقيات مع الجامعات  9توقيع

 الطرقية.
 

 إنجاز ما ييل:  2018 ةبرسم سن من جهة أخرى، يستهدف برنامج عمل املديرية
  

 إدماج الرتبية الطرقية بالوسط املدريس؛لتي أسفرت عنها الدراسة حول التوصيات ا تطبيق 
 معـايري السـالمة بالنسـبة للسـائقني املهنيـني بشأنبنود االتفاقية األوربية لتطبيق  الوصية مواكبة الوزارة AETR )Accord 

Européen sur les Transports Routiers(. 
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  املركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق. 5.6.3
  

  :بإنجاز العمليات التالية 2017سنة  خالل الوطني إلجراء االختبارات والتصديق املركز قام 

 ؛الفحصاملكلفني بالتقني للمركبات واألعوان  فحصفتحاص مراكز الا 
 ية؛املراقبة التقن أنشطة تدبرينظام معلومايت مركزي ل تطوير 
  عمومينقل الالحافالت بحرائق ال أسبابدراسة تقنية حول  نجازإ.  
  ،التالية: العمليات إنجاز 2018سنة برسم  املركز عمل برنامج يتوقعمن جهة أخرى  
  ؛القطاع الخاصرشكات خربات باالستعانة ب األنظمة املعلوماتيةصيانة وتطوير تشغيل و 
  التقنيـة لفائـدة األعـوان  الفحـص مراكـزمج التكوين املسـتمر التـي تقـوم بهـا برا حول جودة وفعاليةإعداد دراسة تقييمية

 ؛املكلفني بفحص املركبات
 وسائل النقل.اعتامد عىل  من أجل التصديقاالتحاد األورويب واملغرب كل من عتمدة بإنجاز دراسة حول املعايري القانونية امل 
 

 مديرية املالحة التجارية. 6.6.3
  

 ام ييل: ك 2017و 2016 تيبرسم سناملالحة التجارية مديرية املنجزة من طرف  عملياتلميكن تلخيص أهم ا
  

  بنظام ( للمديريةربط الشبكة املعلوماتيةMARINE INFORMATION SYSTEM( MARIS  ملراقبة التلوث البحري؛ 
  واإلجـازة حـول معـايري التـدريب االتفاقيـة الدوليـة  ملعـايريتسـتجيب و  الوثائق نة ضد تزويرمَ َؤ طباعة مُ آلة تضمن تصميم

 ؛)STCWملالحيني (فائدة ال والخفر
  عـن بعـد: سـفن التجميع املعطيـات املتعلقـة بتحديـد وتتبـع  من أجلتوفري خدمة االتصال عرب القمر الصناعي العمل عىل

  .خاص بهذه الخدمةطالق طلب عروض إ
  

النظام املعلومايت باإلضافة إىل تطوير  ،ديريةاملرشيف أرة ورقمنة إحداث بطاقة هوية للبحااملالحة التجارية مديرية  هذا، وتعتزم
 .  لمياه اإلقليميةالعابرة لربية أو املوانئ املغب الراسيةتتبع السفن الخاص ب

 

 مديريـة األرصـاد الجويـة الوطنيـة. 7.6.3
  

  يف ما ييل: 2016تتمثل إنجازات مديرية األرصاد الجوية الوطنية برسم سنة 

  قيـاس جـودة الهـواء شـبكة و شبكة الرادارات الرصـدية  ومنظومة الرقميةب التنبؤات ياسو ح خصوصا أجهزة املديريةصيانة
 الخاصة باملالحة الجوية؛ األوتوماتيكية واملحطات الرصدية

 الوطنية؛الجوية  األرصاد املعلوماتية ملديرية للشبكة أمنية سياسة إرساء 
  القنيطرة ومكناس؛و مراكش و محمد الخامس  ات طار مبكل من  رصدية للمالحة الجوية أنظمةاقتناء 
 ات باملديرية.كفاءاللرفع من مستوى اإطارا بهدف  137لفائدة  لتكوين املستمرتنظيم دورات يف ا  
   

 ISO 9001ديرية وفق معيار تصنيف املرتبطة بملاالجودة منظومة افتحاص عىل  2017سنة برنامج عمل املديرية برسم  يقوم
  تطوير منظومة معالجة املعطيات الرصدية.كذا " و VISIOMET" الداخيل جديد للتواصل نظام وتشغيل اقتناءو  )2015 نسخة(
  

  املشاريع التالية: إنجاز 2018سنة برسم  املديرية برنامج عمل يتوقعمن جهة أخرى، 
  الجهوي؛رصاد الجوية عىل املستوى املحيل و تعزيز شبكة مراقبة األ 
 األمد القريب واملتوسط والبعيد؛ عىل لرصديةبؤات اتنجودة ال تحسني 
 قتصاديةا-السوسيو األنشطة املوجهة ملختلف األرصاد الجوية القطاعيةخدمة  تطوير. 
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  املديرية العامة للطريان املدين. 8.6.3
 

  يف ما ييل: 2016برسم سنة العامة للطريان املدين تتجىل حصيلة إنجازات املديرية 

 معياروفق اإلدارية الخاصة باملديرية طر سااملجميع  تحينيISO 9001 ؛)2008 (نسخة 
 لجوية؛هدف تأمني التطابق مع املعايري الدولية يف مجال السالمة استوضع برنامج عمل ي 
  تنزانياو  نيجريياو  روانداو  جيبويتو  روسيا كل من مع  اتفاقيات يف مجال النقل الجوي8 إبرام من خالل تعزيز التعاون الدويل 

 ؛ وزامبيا وغانا اثيوبياو 
 يف هذا املجالأنجزت تبعا لتوصيات دراسة  تطوير خدمات املالحة الجويةوضع برنامج عمل ل. 
 

  ام ييل:ك 2017مج عمل املديرية برسم سنة هذا، وميكن تلخيص مستوى تقدم تنفيذ برنا

 املتعلق مبدونة الطريان املدين؛ 13-40القانون رقم  تنزيل بنوذ  
 املديريـة العامـة للطـريان املـدين واملكتـب الـوطني حـول حركـة النقـل الجـوي بـني   بروتوكول تبادل املعطياتالتوقيع عىل

 للمطارات؛
 املديرية العامة للطريان املدين التي تسهر تنفيذها جواء"أ "طريان املدين للالسرتاتيجية الوطنية ا تنزيلإعداد برنامج عمل ل. 
 

تقنية التحريك يعمل باقتناء عتاد و ، 2018خالل سنة  وطني للسالمة الجويةعمل برنامج ع وضاملديرية  من جهة أخرى، تعتزم
 .املسجلة لرحالتا تحليل بيانات ةتعزيز قدر من أجل  (3D) ثالثية األبعاد

 

 األخرى:مجال األنشطة االقتصادية 7.3.  
  

  . املراكز الجهوية لالستثامر1.7.3
  

 التالية : النقاط من خالل 2016جهوية لالستثامر برسم سنة أهم إنجازات املراكز الميكن تقديم 

  :شباك املساعدة عىل إحداث املقاوالت 
 

  األشـخاص املعنـويني تخصـ مقاولة 21.615منها  ،مقارنة مع السنة الفارطة 2.8%قدرها  مقاولة أي بزيادة 27.007إحداث 
 األشخاص الذاتيني؛ تخص 5.392و

  القنيطـرة وجهـة الـدار البيضـاء-سـال -الربـاط ةجهـحيث تستحوذ كل من  :ث املقاوالتيف مجال إحداهيمنة أربع جهات-
 من مجموع املقاوالت املحدثة ؛ %77.6 بعىل ما يقار  مكناس-جهة فاسكذا آسفي و -سطات وجهة مراكش

  لألشخاص الذاتيني.شهادة  5.354لألشخاص املعنويني و شهادة سلبية 41.063تسليم 
 

 رين:شباك مساعدة املستثم 
 

  أي بزيـادة  مليـار درهـم،  212,56بلـغاسـتثامري  غـالفعىل املستوى الجهوي باستثامريا مرشوعا  1.216متت املوافقة عىل
 امنصـب 110.725منصب شـغل مقابـل  117.843من إحداث ريع هذه املشاوقد مكنبت . 2015مقارنة مع سنة % 74قدرها 

 ؛2015سنة تم إحداثها 
  25.7أسـفي (-جهـة مـراكش :جهـات وهـي تتمركـز بسـبعوالتي املشاريع املصادق عليها  ةبالنسب %80.9 معدلتسجيل% (

ماسـة -جهـة سـوسو ) %8.9جهـة الرشـق (و  )%10.8الحسـيمة (-تطـوان-جهة طنجةو ) %14.6واد الذهب (-جهة الداخلةو 
 ).%6.6مكناس (-) وجهة فاس%7سطات (-جهة الدار البيضاءو ) 7.3%(
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  أساسا: نوعية همت بإنجاز عمليات كذلكهوية لالستثامر قامت املراكز الجوقد  ،هذا

 الحسـيمة عـىل معـايري الجـودة -تطـوان-بجهـة طنجـة رصادقة عىل مالءمة املركز الجهوي لالستثامامل" ISO 9001 ") نسـخة 
 وذلك يف إطار ترسيخ الحكامة الجيدة ؛ )2015

  ات املعنية من أجل تحسني مؤرشات حسن األداء ؛اإلسهام يف تبسيط املساطر املتعلقة باالستثامر وتحسيس اإلدار 
 التنمية االقتصادية وإنعاش االستثامر.جال مبمنها يتعلق  خصوصا ما املساهمة الفعالة يف إعداد مخططات التنمية الجهوية 
 

 يمكن تلخيصها كام ييل :ف  2017حصيلة املراكز الجهوية لالستثامر برسم سنة  أما فيام يخص
  

  ؛2017مليار درهم خالل األسدس األول من سنة  48.5إجاميل يقدر ب بغالف  ااستثامري امرشوع 411املصادقة عىل 
  وضعية املقاوالت ما بعد اإلنشاء؛كذا و بها لجهات وفرص االستثامر لاملؤهالت االقتصادية  ات حولدراسانجاز 
  الرتويج والتسويق املجايل. تندرج يف إطارالستثامر أو لها عالقة بااملشاركة يف تظاهرات ولقاءات ذات طابع اقتصادي 
  

 :إنجاز العمليات التاليةأساسا   2018ويهم مخطط عمل املراكز الجهوية لالستثامر برسم سنة هذا، 
  

 املندمجة وفقا لالسرتاتيجيات القطاعية ومخططات التنمية الجهوية؛و الجهوية  االستثامرعروض نفيذ ت 
 املنبثقـة عـن  عمـلالتتبع وتنفيـذ بـرامج  مبا يف ذلكمناخ األعامل التي تعنى بتنشيط ة ن الجهوياتنسيق وإدارة أشغال اللج

 .هذه اللجان
  

ميكن ، 2018 -2017الفرتة  راكز الجهوية لالستثامر برسم الخاص بامل العمل األفقيبرنامج تفعيل  من جهة أخرى، ويف إطار
 التالية : العمليات استعراض

  

 وذلك بتنسيق مع القطاعات املعنيـة  ،لربنامج الحكومي بخصوص املراكز الجهوية لالستثامرربى لالكتوجهات ال فعيل وتنفيذت
 عها؛للمراكز وتحسني متوق بتقوية القدرات التدبريية قفيام يتعلخاصة 

 طاعات مع الق قلالستثامر بتنسي ملراكز الجهويةرب ااتقييم تج تن مهامملجلس االعىل للحسابات املنبثقة عتفعيل توصيات ا
 املعنية ؛

 البـنيالتقنيـة مناخ األعـامل  واللجـن تحسني اللجنة الوطنية ل يف إطار أشغال خصوصا تنسيق مع القطاعات املعنيةتعزيز ال-
 لفات؛ملامعالجة تحسني من أجل تبسيط املساطر و وذلك  وزارية،

  وزارة الداخلية.بتعاون مع إعداد مرشوع امليثاق الجديد لالستثامر  
  

  رفق الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف بالخوصصةم 2.7.3.
  

ما ترتب عنها و  ،رشكة استغالل املوانئ "مارسا ماروك" يف بورصة الدار البيضاء بإدراج 2016اتسم نشاط هذا املرفق خالل سنة 
إدراجها ضمن بعملية  رتبطةالتوصيات املتقييم الرشكة و  حولين تقريرإعداد  يفعىل الخصوص املتمثلة تحضريية الشغال األ من 

أما بالنسبة لسنة  .رأسامل الرشكة املغربية اإلماراتية للتنمية منتفويت حصة الدولة ... كام عرفت نفس السنة القطاع الخاص
 39- 89رقم  نالقانو  تقتضيامل وفقا حتملةامل يتوقع املرفق تفويت حصة (أو مجموع) رأسامل بعض املنشآت العامةف، 2018

  ل املنشآت العامة إىل القطاع الخاص. املتعلق بتحوي
  

 مجال الفالحة والغابات والصيد البحري:8.3.  
  

  . مصلحة تقييم املنتوجات الغابوية1.8.3
 

  وكذا مؤرشات األنشطة املرتبطة بها:  2016يستعرض الجدول التايل أهم منجزات املصلحة برسم سنة 
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 اإلنجازات التوقعات األهداف

 ستري(*) 56.799 ستري 91.079  يد القطع الغابويةجني الفلني وتجس -

وكذا املحصول الذي تعذر بيعه يف  2014بيع محصول الفلني برسم سنة  -
 السنوات السابقة

 ستري 108.800 ستري 108.800

  (*) تظل اإلنجازات رهينة بالظروف املناخية وكذا بحالة األشجار. 

  
  عىل الشكل التايل:  2017خالل سنة  العمليات املعتمدة هذا، وميكن تقديم إنجاز

  

 اإلنجازات التوقعات األهداف

 ستري 134.500  جني الفلني وتجسيد القطع الغابوية -
ألن فرتة عملية الجني تبتدئ يف بداية يف طور اإلنجاز  غالتاالش

 شهر يونيو

وكذا املحصول  2016بيع محصول الفلني برسم سنة  -
 سابقةالذي تعذر بيعه يف السنوات ال

 ستري 56.799 ستري 56.799

  

  ستري من الفلني.  120.000قرابة جني  2018املصلحة برسم سنة إىل ذلك، يتوقع برنامج عمل هذه 
 

   املنتزه الوطني لسوس ماسة 2.8.3.
  

ني عىل مستوى السياحي برشاكة مع الفاعلنيالسياحة البيئية للمنتزه  سالكم بتطوير  2016خالل سنة  املرفق هذا متيزت أنشطة
ممر السري عىل تهيئة مرشوع  برسم 80% يف حدود نسبة إنجاز تحقيق 2017خالل سنة املنتزه  استطاعقد هذا، و  أكادير.مدينة 
 2018سنة  خالل املرفقيتوقع إىل ذلك،  زائر سنويا. 10.000يف إطار االستعداد الستقبال ما يزيد عىل ، وذلك  (Rokein)األقدام 

 ةالسياح تطوير من خاللتثمني املوارد الطبيعية للمنتزه فضال عن  ،ات املتعلقة بتنمية وتدبري املناطق املحميةمواصلة العملي
  البيئية.

  
 استدامة وتهيئة املوارد البحريةقسم  3.8.3.

  

 :العمليات التالية 2017 سنة خالل القسم هذا طرف من املربمجة املشاريع أهم تخص
 
  الصيد؛ مراكب منت عىل بالرصد املكلفني لموظفنيبالنسبة ل شغلال حوادثب املتعلقة التأمني اتفاقيةالعمل عىل أجرأة  
  نزاعات؛ال تدبريتتبع و  
  ؛وتنفيذ األشغال الرضورية املعدات اقتناءمن خالل تطوير خدمات املراقبة  
 عليها والحفاظ السمكية ةلرثو أمثل لتدبري لضامن  لتعاونابتكار آليات ا. 
  

 من خالل ، وذلكالسمكية الرثوة عىل الحفاظيف مجال  الدولية املنظامت مع التعاون تعزيز 2018خالل سنة  القسمهذا، ويتوقع 
 .االتصال أجهزةصيانة و  النجاة قواربإصالح  عرب العمل عىل البحرية اثةغواال  السالمةوسائل  تحسنيو  العقالين لها االستغالل
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  لتلوث. املخترب الوطني للدراسات ورصد ا4.8.3
 

  : التاليةالخمس  حول النقاط 2017و 2016 سنتي برسم التلوث ورصد للدراسات الوطني املخترب إنجازات تتمحور
  

 بني من شاطئا 79 مستوى عىل االستحامم مياه جودة ومراقبة تحليل حمالت تتبع من خالل البيئية واملشاكل التلوث مراقبة 
تعميم هذه  انتظار يف وذلك شاطئا، 22خاصة ب بيانات وإعداد) حطةم 220( الساحل املغريب شاطئا عىل طول 161

 ؛2017 سنة خالل اململكة شواطئ جميععىل مستوى  الحمالت
 

 العادمة املياه ملعالجة محطات10 أداء تقييم خالل من البيئة وحامية تدبري برامج تنفيذ مواكبة يف إطار التلوث مراقبة 
 املائية؛ املوارد عىل مراقبا مطرحا 11 تأثري وتتبع

 

 التاليني الربنامجني تفعيل خالل من التلوث ومراقبة برصد املتعلقة واإلقليمية الدولية املغرب التزامات احرتام السهر عىل : 
 

 املتوسطية بالسواحل التلوث رصد برنامج "MEDPOL "دعـم دول البحـر  هدفسـتي والـذي برشـلونة اتفاقيـة عـن املنبثـق
 حمـالت ثـالث إنجـازمن  هذا الربنامجبالنسبة للمغرب، فقد مكن البيئي. و  التلوث ومراقبة ل تقييماألبيض املتوسط من أج

 بأثينـا الربنـامج تنسـيق وحـدة إىل وإرسـاله الصـدد هـذا يف تقريـر إعـدادو  محطة 30 مستوى عىل والتحاليل العينات ألخذ
 ؛)اليونان(
 

 الثابتة العضوية امللوثات رصد برنامج )POPs (يف  املختـرب قـام حيـث ،نطقة إفريقياوالخاص مب ستوكهومل اتفاقية ق عناملنبث
كام  أخرى من املاء.  وعينات من الهواء عينات مرشحات واستعادة تثبيت أجل من ميدانية حمالت خمس نجازإب هذا اإلطار
 والتحليل. ملعالجةمن أجل ا التشيكب" RECETOX" مركز إىل العينات هذه تم إرسال

 

 08 ا مجموعهمل 2016 سنة خالل املخترب استجاب حيث ،البيئية النزاعات بعض لحلالعمومية  للسلطات قنيالت الدعم 
 من األولاألسدس  رسمب نزاعات 06 حل  يف أيضا املختربتدخل  كام. التلوث مشاكلنزاعات حول  تهم وطلبات شكايات

 ؛ 2017 سنة
 

 تربةو  هواءو  ماء(من الطبيعية  عينات تهم تحليل خدمات تقديم من خالل الخاص للقطاع البيئي التأهيل يف املساهمة 
 مجال يف خدمة 19 من أكرثبتقديم  2017 سنة من األول واألسدس 2016 سنة ما بني املخترب ماقيف هذا اإلطار، . )ونفايات
 . والسائلة الغازيةالشوائب  توصيف

  

 املتدربني وتأطري تكوين خالل من العلمي البحث تطوير يف نيةالوط املؤسساتبعض  مع برشاكة املختربيساهم  أخرى، جهة من
  البيئية. املجاالت شتى يف
  

 إىل باإلضافة املاضيتني، السنتني برسم ربمجةامل عملياتالتنفيذ  مواصلةالعمل عىل  إىل 2018 سنة خالل ملختربا ويسعىهذا، 
 ".NM/ISO 17025" يريمعاوفق  ختربرتبطة بتصنيف اململاالجودة منظومة املصادقة عىل 

 
   )22. املرفق املسمى "تنظيم الدورة الثانية والعرشين ملؤمتر األمم املتحدة حول التغريات املناخية" (كوب 5.8.3

  

شاركة ، م2016نونرب  18و 7ما بني املمتدة خالل الفرتة  املنعقد مبدينة مراكش ،)COP22من مؤمتر األطراف ( 22عرفت النسخة 
عددها حوايل  بلغ جتمع املدينهيئات امللمبشاركة قوية  ت هذه الدورةمتيز  كام دولة. 196من ينحدرون مشارك  22.000أزيد من 

 دولة. 60 من كرثأتحالف ميثلون و جمعية  500
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 :الحصيلة التاليةهذا املؤمتر يف خالل ميكن حرص اإلنجازات الكربى للمملكة املغربية و ، هذا
  

 البحـثو الجامعـة " :اآلتيـة  مواضـيعلمخصصة لملجتمع املدين خاصة باالاملنطقة الخرضاء ب ساحاتستة فضاءات و  استغالل "
 "؛الرتابيةالجامعات و  املجاالت" و"التقاليدو املعرفة "و" الثقافةو الفن "و" الشباب"و" ناخالنوع وامل"و

  لجنـة صـندوق  حداثإ و زام األزرقمبادرة الحو  املبادرة من أجل تكييف الفالحة اإلفريقيةمبادرات جديدة وهي  4إطالق
 املغرب والسنغال؛يتبناها كل من  دعم االستدامة واالستقرار واألمن بإفريقيامبادرة و من أجل التكيف مراكش لالستثامر

  الشفافية؛  من أجل ترسيخ قيم اتإفريقيا يف لجنة باريس لتقوية القدر متثيل 
  إعالن مراكش للعملستدامة يف إطار حول املناخ والتنمية املاملتخذة  تاإلجراءاتفعيل.  

 

  

  

  



 

 

  

 

 مالحق
  

  .مهام مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة : 1ملحق رقم 
   

جدول تلخييص لتنفيذ ميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم  : 2رقم  ملحق
  .2016و 2015سنتي 

  

 2015دولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي مرافق ال مداخيل: تطور  3ملحق رقم 
  .2016و

  

 2015: تطور نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي  4ملحق رقم 
  .2016و

  

ونفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة لسنة  اخيلتوقعات مد: :  5ملحق رقم 
2017.  
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  : مهام مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 1ملحق رقم 
  

 . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال الصحة: 1.1
يف مجال توسيع  تساهم مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال الصحة بشكل فعال يف تحقيق أهداف الحكومة

مهام  وتتمثل فرص الولوج إىل الرعاية الصحية الجيدة بالنسبة لعموم املواطنني، وتعزيز تدابري الصحة الوقائية ملكافحة األوبئة.
  ييل: فيام 2016- 2011هذه املرافق وكذا اإلنجازات املالية خالل الفرتة 

  

 اسم املرفق املهام

 الخدمات العالجية والوقائية والتشخيص واالستشفاء و الخربة  دعم القوات املسلحة امللكية مع ضامن
 لفائدة جميع العسكريني وذوي حقوقهم وكذا املدنيني؛

  املساهمة يف التكوين التطبيقي لألطباء وطلبة كليات الطب والصيدلة وكذا تطوير األنشطة املتعلقة
 كوين يف مهن التمريض؛بالبحث ومجال االقتصاد الصحي بتنسيق مع كليات الطب ومعاهد الت

  املشاركة يف املهامت اإلنسانية داخل املغرب وخارجه من أجل التكفل بالضحايا وإسعافهم و تقديم
  الخدمات الطبية املتخصصة واملستعجلة للعسكريني واملدنيني عىل حد سواء.

  :إدارة الدفاع الوطني
  

كز ااملستشفيات العسكرية واملر 
 الطبية للجراحة

 الفحص والتشخيص والعالج وخدمات صحية مع أو بدون إيواء للمرىض والجرحى والنساء  توفري خدمات
 الحوامل؛

 ضامن استمرارية خدمات الفحص والعالج واملساعدة الطبية للحاالت املستعجلة؛ 
  املساهمة يف عمليات الطب الوقايئ والرتبية الصحية واملساعدة الطبية للحاالت املستعجلة برشاكة مع

  املعنيني؛الفاعلني
  ضامن التكوين التطبيقي لفائدة طلبة كليات الطب والصيدلة واملتدربني مبدارس ومعاهد التكوين املهني

 وتكوين األطر العاملة يف مجال الصحة، وكذلك التكوين املستمر لألطر واملسريين؛
  دارة الصحية.املساهمة يف إنجاز أنشطة البحوث املتعلقة بالصحة العمومية واالقتصاد الصحي واإل  

  وزارة الصحة:

  املستشفيات و مراكز الدعم

 تشجيع التربع بالدم عىل املستوى الوطني؛ 
 تحسني وتتبع ونرش التقنيات الجديدة لتحاقن الدم؛ 
 مالءمة أنشطة املركز مع املستجدات الطبية والتقنية؛ 
 إنتاج وتوزيع مشتقات الدم مجانا؛ 
 تحاص سنوي لكل مراكز تحاقن الدم؛فرض مراقبة صارمة للجودة والقيام باف 
 توفري التجهيزات ووسائل عمل مختلف مراكز تحاقن الدم؛ 
 .بناء وتهيئة مراكز تحاقن الدم 

  وزارة الصحة:

املركز الوطني لتحاقن الدم 
 بالرباط

 تشجيع عمليات التربع بالدم عىل صعيد جهة الدار البيضاء؛ 
 ؛تنظيم عمليات التربع بالدم بالداخل والخارج 
 إنجاز التحاليل املخربية للدم؛ 
 .تأمني التزويد املنتظم ملجموع املؤسسات العمومية والخاصة بجهة الدار البيضاء مبشتقات الدم 

  وزارة الصحة:
املركز الجهوي لتحاقن الدم 

 بالدار البيضاء

 تطوير الخربة والدعم العلمي والتقني وإنجاز البحوث يف مجال البيولوجيا الصحية؛ 
  ح القواعد املتعلقة مبيدان البيولوجيا الصحية وتطوير أنظمة مراقبة صحة اإلنسان؛اقرتا 
  املساهمة يف تكوين الطاقم الطبي وشبه الطبي والعلمي لقطاع الصحة والسهر عىل نرش املعلومات

 املرتبطة بهذه الكفاءات؛
 .إنعاش وتنمية التعاون الوطني والدويل يف ميدان البيولوجيا واليقظة 

  وزارة الصحة:

  
 املعهد الوطني الصحي
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 ة بصورة مستقلة العاملة يف مجال التعليم والتكوين املهني وتكوين األطر:. مرافق الدولة املسري 2.1
   

 ختلفملي و التنم املسار ةواكبالكفيلة مبهذه املرافق إىل توفري املوارد البرشية املؤهلة  املقدمة من طرفتهدف عمليات التكوين 
ة التقليدية والفالحة والصيد البحري واملعادن وإعداد هذا التكوين مجاالت السياحة والصناع خص. وياملعنيةالوزارية القطاعات 

هذا الرتاب الوطني والتعمري والرياضة والجيولوجيا واإلحصاء واملعلوميات واالقتصاد التطبيقي واإلدارة العامة والصحة والتشغيل. 
  ام ييل:في 2016- 2011مهام هذه املرافق وكذا اإلنجازات املالية خالل الفرتة  تتلخصو 
  

 سم املرفقإ  امامله

  يقوم مبهام التكوين املتوج بدبلوم والتكوين املستمر والبحث والخربة يف مجال اإلحصاء
واالقتصاد التطبيقي واإلعالميات والدميوغرافيا واألكتوارية املالية واملساعدة عىل اتخاذ 

 القرار.

  املندوبية السامية للتخطيط:
  

املعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد 
 يالتطبيق

  تقوم املدرسة بتوفري التكوين األسايس لإلعالميني واإلعالميني املتخصصني، والتكوين
املستمر خاصة يف مجال استعامل التكنولوجيات الحديثة، وكذا املساهمة يف تطوير 

 البحث العلمي.

  املندوبية السامية للتخطيط:
  

 مدرسة علوم اإلعالم

  والتقنيني املتخصصني والعامل املؤهلني يف مختلف توفري التكوين األويل بالنسبة للتقنيني
 تخصصات اإلنتاج النبايت والحيواين وتتبع إدماج الخريجني يف سوق الشغل؛

 مواكبة وتكوين املقاولني الشباب إلنجاز مشاريع يف املجال الفالحي؛ 
 ضامن التكوين املستمر ملستخدمي الضيعات الفالحية؛ 
 ىل عملية  التكوين؛مواكبة وتكوين األطر املرشفة  ع 
 توفري التكوين بواسطة التدرج املهني لفائدة الشباب القروي املنقطع عن الدراسة؛ 
 تتبع إدماج املتخرجني يف سوق الشغل؛ 
  إنجاز دراسات واستطالعات حول تقييم حاجيات القطاع من املؤهالت البرشية من أجل

 إعداد دليل للمهن والوظائف؛
 يف املجاالت التقنية والسوسيومهنية.تقديم االستشارات للمهنيني  

 
 

 البحري والصيد الفالحة وزارة
  :والغابات واملياه القروية والتنمية

 
  

معاهد ومراكز التكوين يف مجال 
 الفالحة

 تكوين املهندسني يف مجال املياه والغابات؛ 
 تنشيط دورات للتكوين املستمر؛ 
 بري املستدام للموارد الطبيعية والبيئٌة.إنجاز الدراسات واألبحاث الخاصة بالغابة والتد 

 البحري والصيد الفالحة وزارة
  :والغابات واملياه القروية والتنمية

  
املدرسة الوطنية الغابوية 

 للمهندسني

  تكوين املوارد البرشية الالزمة لقيادة واستغالل وصيانة أسطول الصيد والوحدات
 خرى يف ما ييل:الصناعية للصيد، وتتجىل املهام األساسية األ 

  تحسني التكوين املهني الخاص بالصيد البحري عىل املستوى الكيفي (التكوين مع
 اإليواء والتكوين بالتناوب والتكوين بواسطة التدرج املهني)؛

  تنظيم دورات للتكوين املستمر ومحو األمية الوظيفية واإلرشاد البحري واستكامل
 يف تطوير البحارة عىل املستوى املهني؛ الخربة وإعادة التكوين من أجل املساهمة

 تثمني مكتسبات املهنيني عرب تفعيل عمليات التكوين؛ 
 .مواكبة برنامج تأهيل وتحديث أسطول الصيد الساحيل والتقليدي 

 البحري والصيد الفالحة وزارة
  :والغابات واملياه القروية والتنمية

  
معاهد ومراكز التكوين يف مجال 

 الصيد البحري
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 سم املرفقإ  امامله

 ن الصناع التقليديني املوهوبني من أجل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف الحايل وإبداع تكوي
 منتوجات تقليدية ذات جودة عالية؛

  تنظيم عمليات التكوين املستمر لفائدة الصناع ورؤساء مقاوالت الصناعة التقليدية، وكذا
 تنظيم ندوات ومؤمترات ولقاءات وأيام دراسية وتداريب وورشات تطبيقية؛

 تقديم خدمات مؤدى عنها عىل شكل أشغال لفائدة الغري؛ 
  تحصيل موارد من خالل تسويق منتوجات الصناعة التقليدية املنجزة من طرف املتدربني

 واملتمرنني يف إطار األعامل التطبيقية.

 الجوي النقل و السياحة وزارة
 واإلقتصاد التقليدية والصناعة

  :اإلجتامعي
  

بصورة مرافق الدولة املسرية 
مستقلة العاملة يف مجال الصناعة 

 التقليدية

 .هذا املرفق مل يعد يشتغل  

 الجوي النقل و السياحة وزارة
 واإلقتصاد التقليدية والصناعة

  :اإلجتامعي
  قسم خريطة التكوين املهني

 إعداد وتفعيل برامج وعمليات التكوين لفائدة موظفي وزارة االقتصاد واملالية؛ 
 تكوين الخاصة مبديريات هذا القطاع؛مواكبة عمليات ال 
 إعداد وتفعيل برامج وعمليات التكوين لدعم اإلصالحات املعتمدة بالوزارة؛ 
 تفعيل برامج اإلدماج لفائدة املوظفني الجدد بهذا القطاع؛ 
 .تشجيع عمليات الرشاكة عىل الصعيدين الوطني والدويل  

  وزارة االقتصاد واملالية:
  

  القسم اإلداري

 لتكوين املستمر ودورات استكامل الخربة لفائدة موظفي الوزارة والخواص؛توفري ا 
 تنظيم تظاهرات تتعلق مبجال أنشطة الوزارة؛ 
  تقديم خدمات متكن املتدربني الخارجيني من استكامل معرفتهم واختبار كفاءاتهم التقنية

 واملهنية؛
  ات العمومية واملنشآت تفعيل العمليات املتعلقة باالستشارات والدعم ومواكبة اإلدار

 العامة والجامعات الرتابية وهيئات أخرى يف املجاالت املتعلقة بالرتبية والتعليم؛
  توفري خدمات اإلقامة واملطعم لفائدة املشاركني يف التظاهرات الرتبوية والعلمية والثقافية

 واالجتامعية؛
 .نرش وبيع الوثائق وكذا كراء املقرات واملعدات  

 والتكوين الوطنية الرتبية وزارة
 والبحث العايل والتعليم املهني

  :العلمي
  

  قسم اسرتاتيجيات التكوين

 إعداد برامج التعاون بتنسيق مع املصالح األخرى للوزارة؛ 
 تتبع تنفيذ برامج التعاون وإنجاز تقارير تنفيذ سنوية؛ 
 السهر عىل تشجيع التعليم املدريس الخصويص؛ 
 بري املتخذة يف مجال تعليم اللغة العربية ألبناء املغاربة تتبع ومواكبة الربامج والتدا

 املقيمني بالخارج بالتعاون مع السلطات الحكومية والهيئات املعنية؛
 .تتبع مشاريع الرشاكة الجمعوية  

 والتكوين الوطنية الرتبية وزارة
 والبحث العايل والتعليم املهني

  :العلمي
  

  قسم التعاون

 تقوم بتكوين التقنيني يف الطبوغرافيا دن بتويسيت بوجدةاملدرسة التطبيقية للمعا :
 واإللكرتوميكانيك املوجهني للعمل يف القطاعني املعدين والصناعي؛

 تتجىل مهمتها يف تكوين التقنيني املتخصصني (باكلوريا+سنتني) مدرسة املعادن مبراكش :
قالع والكيمياء الصناعية يف املهن املرتبطة بالجيولوجيا التطبيقية واستغالل املعادن وامل

 واإللكرتوميكانيك.

 والتنمية واملعادن الطاقة وزارة
  :املستدامة

  
املدارس العاملة يف مجال الطاقة 

 واملعادن

 توفري التعليم العايل لتكوين األطر املوجهة للعمل يف مختلف فروع النشاط البحري؛ 
 إنجاز الدراسات واألبحاث املتعلقة بالتكوين البحري؛ 
  فري التكوين املستمر واستكامل الخربة لفائدة العاملني والفاعلني بقطاع املالحة البحرية.تو 

 اللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  :املاء و

 املعهد العايل للدراسات البحرية
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 سم املرفقإ  امامله

  تقديم خدمات التكوين وإعادة التكوين واستكامل خربة األعوان والتقنيني واإلداريني
قة وصيانة آالت األشغال العمومية وكذا إصالح وصيانة وتوسيع خاصة يف مجاالت السيا

 الشبكة الطرقية.

 والنقل التجهيز وزارة
  :املاء و واللوجيستيك

معهد التكوين عىل اآلليات 
  وصيانة الطرق

 توفري وتحمل نفقات التسيري اليومية ملركز استقبال املؤمترات؛ 
 .صيانة املمتلكات التابعة للمركز وتنميتها  

 والنقل التجهيز ارةوز 
  :املاء و واللوجيستيك

  مصلحة التكوين املستمر

 تكوين املهندسني املعامريني؛ 
 .املساهمة يف البحث ونرش املعارف املتعلقة بالهندسة املعامرية 
 
 
 

 الوطني الرتاب إعداد وزارة
 وسياسة واإلسكان والتعمري

  :املدينة
الوطنية للهندسة  رسااملد

 املعامرية

 األطر العليا املتخصصة يف تقنيات التهيئة والتعمري، املوجهة للعمل يف الهيئات تكوين
 العمومية والخاصة؛

  إعداد وتنظيم دورات للتكوين املستمر لفائدة موظفي الوزارة الوصية ومصالحها
 الخارجية ووزارات أخرى وهيئات عمومية وخاصة؛

 رات الدولة واملؤسسات العمومية إنجاز دراسات يف مجال التهيئة والتعمري لفائدة إدا
 والجامعات الرتابية والهيئات الخاصة؛

 املساهمة يف تنمية البحث يف مجال تنظيم املجال ونرش املعطيات بهذا الخصوص؛ 
 .تنظيم أنشطة علمية تتعلق بتدبري املدن والتهيئة املجالية والسكن والتنمية املستدامة 

 الوطني الرتاب إعداد وزارة
 وسياسة اإلسكانو  والتعمري

  :املدينة
  

 املعهد الوطني للتهيئة والتعمري

  توفري التكوين، وإعادة التكوين وتحسني قدرات األطر اإلدارية والتقنية التابعة لوزارة
 الداخلية؛

  إعالم وتكوين املنتخبني يف مجال اإلدارة وهندسة اإلدارة وذلك عرب تحديد حاجيات
 ة والتتبع والتقييم واالفتحاص؛التكوين وتركيب الربامج التكويني

 توفري املقرات والبنايات والورشات والعتاد البيداغوجي؛ 
  توفري التكوين خاصة بالنسبة للموظفني الجدد والتكوين األسايس واملستمر واألكادميي

 واإلعداد ملباريات الكفاءة املهنية؛
 كوين؛تحمل أعباء النقل واإلقامة واملطعم الخاصة باملستفيدين من الت 
  إنجاز خدمات مختلفة بهدف تأهيل املستفيدين من التكوين وتقوية مؤهالتهم يف مجال

 التسيري و تطبيق كفاءاتهم املهنية والتقنية.

  وزارة الداخلية:
  
  

مديرية تأهيل األطر اإلدارية 
  والتقنية

 مواكبة تنفيذ املرشوع الرتبوي للمدرسة الوطنية للحامية االجتامعية؛ 
 ن لفائدة املتدخلني يف مجال الحامية االجتامعية.تنظيم تكوي 

  :املهني االدماج و الشغل وزارة
 قسم التكوين

  توفري تكوين أسايس نظري وتطبيقي لفائدة األطر العليا يف مجاالت وسائل اإلعالم
 والتواصل لدى املؤسسات؛

  وتداريب تنظيم دورات التكوين املستمر واستكامل الخربة عرب تنظيم ندوات ولقاءات
 تكوينية؛

  املساهمة يف تطوير املامرسة املهنية يف مجال اإلعالم واالتصال وتشجيع البحث العلمي
 واألكادميي يف املجاالت املذكورة؛

  إنجاز دراسات لفائدة اإلدارات واملؤسسات العمومية والجامعات املحلية والقطاع الخاص

  :اإلتصال و الثقافة وزارة
  

 املعهد العايل لإلعالم واالتصال
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 سم املرفقإ  امامله

ختلف املجاالت بتعاون مع املنظامت وكذا تنظيم استطالعات للرأي وحمالت إعالمية يف م
 الوطنية واألجنبية.

  سد الفراغ الحاصل يف مجال التكوين يف مهن املجال السمعي البرصي والسينام ومواكبة
 تطور هذه املهن؛

  أن املغرب قد أصبح وجهة تلبية الحاجيات املتزايدة للقطاع من املختصني خصوصا و
  مفضلة للتصوير السنياميئ عىل املستوى الدويل.

  :اإلتصال و الثقافة وزارة
  

املعهد العايل ملهن السمعي 
  البرصي والسينام

  تكوين األطر العليا وإنجاز البحث العلمي وكذا القيام بخربات واستشارات يف مجال
 الرياضة؛

 الرباط ومركز موالي رشيد للرياضة؛تدبري مراكز التكوين يعقوب املنصور ب 
 تنظيم دورات إعدادية لأللعاب األوملبية وملتقيات وندوات؛ 
 .القيام بدورات تكوينية لفائدة الهيئات العمومية والخاصة واألشخاص 

  وزارة الشباب والرياضة:
  

املعهد املليك لتكوين أطر الشباب 
 والرياضة

 عليا التابعة لهيئات عامة وخاصة يف مجاالت ضامن تكوين األطر الطبية وغري الطبية ال
 اإلدارة الصحية والصحة العمومية؛

 تنظيم دورات للتكوين املستمر لفائدة مهن قطاع الصحة؛ 
  املساهمة يف إنجاز دراسات وبحوث حول األنظمة الصحية ونرش املعطيات املتعلقة بهذا

 املجال.

  وزارة الصحة:
  

  املدرسة الوطنية للصحة العمومية

  تزويد قطاع السياحة والفندقة باملوارد البرشية املؤهلة للعمل يف مختلف ميادين
  السياحة والفندقة، خاصة منها املهن املرتبطة باملطاعم واإليواء واملواكبة.

 الجوي النقل و السياحة وزارة
 واإلقتصاد التقليدية والصناعة

  :اإلجتامعي
  

مرافق الدولة املسرية بصورة 
 ة يف مجال السياحةمستقلة العامل

  املساهمة يف تكوين األطر يف قطاعات الرتاث ويف األبحاث األركيولوجية (آثار ما قبل
 التاريخ وآثار ما قبل اإلسالم وآثار العهد اإلسالمي) وكذا يف الخربة؛

  ضامن التكوين االسايس والتكوين املستمر والبحث العلمي يف علوم اآلثار والرتاث وكذا
 رتبطة بهام؛امليادين امل

  تحضري وتسليم الشهادات الوطنية التالية: دبلوم السلك األسايس واملاسرت واملاسرت
  املتخصص والدكتوراه.

  :اإلتصال و الثقافة وزارة
  

املعهد الوطني لعلوم اآلثار 
  والرتاث بالرباط

 تكوين أطر عليا يف مجاالت الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية ملدة أربع سنوات؛ 
 نرش املعرفة وتكوين الفنانني يف مجال الفنون الجميلة؛ 
 إدماج خريجي املعهد الشباب يف الحياة اليومية ؛ 
 .تقديم خدمات وخربات والقيام بأشغال مدرة للدخل  

  :اإلتصال و الثقافة وزارة
  

املعهد الوطني للفنون الجميلة 
  بتطوان

 
 
 
 
 
 



ة
 

 

 
 

 

 بصورة مستقلة

47 

55

2011

ي 

316

604

2011

ة 

 الدولة املسرية

56

2012 2

 مستقلة  العاملة في
كوين األطر

282 290

576

2012 2

رة  بصورة مستقلة
ي و تكوين األطر

ير حول مرافق

  

56 56

2013 2014

ة االمسيرة  بصورة
التكوين المھني وتك

0 286

595 600

2013 2014

مرافق الدولة المسير
ليم والتكوين المھني

)بماليين الدراھم

النفقات ل

 تقرير

56

4 2015

ر عدد مرافق الدولة
مجال التعليم و

281 2

0
616

2015

ر مداخيل و نفقات م
عاملة في مجال التعل
ب( 

المداخيل

3

2

58

2016

تطور

273

624

2016

تطور
الع

95

298

20

30%

20%

2011 2012

 لمرافق الدولة
لتعليم والتكوين

56

8

233

212

28

011 2012

بصورة مستقلة
و تكوين األطر

مداخيل الذاتية

31%

2

2013 2

ت بالمداخيل الذاتية
لعاملة في مجال ال

 وتكوين األطر

91
64

210

2

8
293

2013 2

ق الدولة المسيرة ب
م والتكوين المھني و

) ماليين الدراھم

م إلعانات

22%
24%

2014 2015

عدل تغطية النفقات
 بصورة مستقلة ال
المھني

4 67

236 235

300
3

2014 2015

ر بنية مداخيل مرافق
ملة في مجال التعليم

بمال( 

اإل لمرحل

18%

2016

تطور مع
المسيرة

49

255

14 320

2016

تطور
العام

الفائض ال

 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

 

 

  

  

 

  

  

 



2018مرشوع قانون املالية لسنة    
 

 
 
 

48

  ق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال األنشطة الرتفيهية:. مراف3.1
 

تتكلف املرافق املذكورة بتدبري البنيات التحتية الرياضية والثقافية. كام ترشف عىل تنظيم امللتقيات الرياضية الوطنية والدولية 
-2011ه املرافق وكذا اإلنجازات املالية خالل الفرتة مهام هذ تتمثلهذا، و  باإلضافة إىل التظاهرات الفنية والثقافية املختلفة.

 ييل: فيام 2016
 

 املرفقسم إ  املهام

  ينظم تظاهرات وطنية ودولية مرموقة يف رياضة الغولف:

 :التظاهرات الوطنية 
 كأس  العرش؛ 
 كأس عيد الشباب؛ 
 كأس املسرية الخرضاء؛ 
 .بطولة املغرب 
 :التظاهرات الدولية 

 ولف؛كأس الحسن الثاين للغ 
 تحدي الحسن الثاين للغولف؛ 
 بطولة املغرب املفتوحة؛ 
 .كالسيك دار السالم 

باإلضافة إىل التظاهرات الرياضية املذكورة أعاله، تجرى عرشون تظاهرة أخرى مبسالك الغولف 
 املليك دار السالم.

  رئيس الحكومة:
  
  

 الكولف املليك دار السالم

 ئدة النخبـة الوطنيـة مـع األخـذ بعـني توفري معدات رياضية ذات مستوى عايل لفا
 االعتبار اإلكراهات التقنية والوظيفية للمامرسة الرياضية؛

 إنعاش األنشطة الرياضية عىل الصعيدين الجهوي والوطني؛ 
 احتضان التظاهرات الرياضية الدامئة واملوسمية مع توفري الظروف الجيدة؛ 
 500لتي يصل عددها حاليا إىل إحداث وتوفري التأطري التقني للمدارس الرياضية وا 

 مدرسة موزعة عىل مختلف ربوع  اململكة؛
 .تنظيم تظاهرات فنية وثقافية وسياسية  

  وزارة الشباب والرياضة:

املركب الريايض األمري موالي عبد الله 
بالرباط واملركب الريايض محمد الخامس 

 بالدار البيضاء واملركب الريايض لفاس

 ضة السباحة خاصة لدى الفئات الشابة؛توسيع قاعدة مامريس ريا 
 تنمية التمويل الذايت لألنشطة املرتبطة بهذا النوع من الرياضة؛ 
 استقبال التظاهرات الرياضية (السباحة)؛ 
 .إحداث وتأطري مدارس السباحة 

  وزارة الشباب والرياضة:
  

مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات 
 الرياضية

 لنـدوات باإلضـافة إىل دورات التكـوين واألنشـطة احتضان امللتقيات واملخـيامت وا
 الرتبوية والثقافية والرياضية؛

  استقبال الجمعيات والهيئات واملؤسسات العاملة يف مجال الشباب والطفولة وكـذا
 الخواص والعائالت الراغبة يف التخييم والسياحة؛

 استقبال تجمعات الفدراليات والنوادي الرياضية؛ 
 ن واجتامعات الهيئات العمومية والخاصة.احتضان دورات التكوي 

  وزارة الشباب والرياضة:
  

مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة 
 ببوزنيقة

 تدبري برامج التبادل الوطنية والدولية للشباب؛ 
  مركز استقبال عرب مجموع الرتاب الوطني. 31اإلرشاف عىل شبكة متكونة من 

  وزارة الشباب والرياضة:
 ثقافية للشبابمصلحة السياحة ال
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  . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال األنشطة االجتامعية األخرى: 4.1
    

مشرتكة، ويتعلق األمر عىل  خاصياتات االجتامعية التي تتقاسم بعض الفئلتلبية املتطلبات الخاصة  عىلهذه املرافق  تعمل
 تتوزعو ملقدسة والسجناء وأفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج. الخصوص باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وحجاج الديار ا

  :عىل الشكل التايل 2016- 2011الفرتة  برسمرافق وكذا اإلنجازات املالية مهام هذه امل
  

 املرفقسم إ  املهام

  تقديم املساعدات التقنية لفائدة األشخاص املعاقني من أجل الرفع من استقالليتهم
 اجتامعيا؛وتسهيل اندماجهم 

  تغطية مصاريف اقتناء الوسائل البيداغوجية والسمعية البرصية واملعلوماتية
 الرضورية من أجل تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛

  مساعدة الجمعيات العاملة يف مجال اإلعاقة عرب املساهمة يف متويل املشاريع التي
  ات الخاصة.تهدف إىل اإلدماج االجتامعي لألشخاص ذوي االحتياج

 املساواة و التضامن و األرسة وزارة
  :اإلجتامعية والتنمية

  
 التوجيه والدعممصلحة 

  ضامن التأطري للحجاج املغاربة سواء بالداخل أو بالخارج وذلك عرب أعضاء البعثة
 املغربية للحج.

  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:
  

 قسم الحج 

 غالل مختلف وحدات االنتاج باملؤسسات تتكلف بتدبري ومراقبة و ترشيد است
 السجنية؛

  ضامن تسويق مختلف املنتوجات الفالحية ومنتوجات الورشات باملؤسسات
 السجنية.

 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة
  اإلدماج

  
 التكوين الفني والحريفمصلحة وحدات 

 آلخرين ملصالح القنصليات االستجابة النتظارات املغاربة املقيمني بالخارج واملرتفقني ا
 سواء بالخارج أو داخل املغرب.

  الحرص عىل تحسني صورة التمثيليات القنصلية املغربية بالخارج واملصالح القنصلية
  باملغرب.

  الدويل: والتعاون الخارجية الشؤون وزارة
  

  مديرية الشؤون القنصلية واالجتامعية
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  ستقلة العاملة يف مجال السلطات العمومية والخدمات العامة:. مرافق الدولة املسرية بصورة م5.1
  

تشمل الخدمات املقدمة من طرف هذه املرافق جميع أنشطة الدولة ذات الطابع العام. ويتعلق األمر بالخدمات املشرتكة بني 
واملالية. وميكن جرد مهام هذه جميع اإلدارات واملصالح املكلفة بحفظ النظام العام والعدل وكذا الخدمات املتعلقة باالقتصاد 

  كام ييل: 2016-2011املرافق وكذا  اإلنجازات املالية خالل الفرتة 
  

 املرفقسم إ  املهام

  تأمني تزويد القوات املسلحة امللكية والدرك املليك واملؤسسات العمومية والخاصة
 باألقنعة الجراحية وحامية الجهاز التنفيس.

  إدارة الدفاع الوطني:
  

 الدرك املليك لتصنيع األقنعةوحدة 

يقوم بإنعاش وتنسيق االسترياد والتصدير واملعالجة وبيع واستعامل املنتجات 
والخدمات املرتبطة بتقنيات االستشعار بواسطة األقامر االصطناعية عىل مستوى 

 الرتاب الوطني واملحافظة عليها. ومن الناحية العملية يقوم املركز باملهام التالية:
  وتجميع وتنسيق حاجيات اإلدارات أو املؤسسات التي تعتمد عىل االستشعار جرد

 عن بعد وذلك بغية تقديم طلبات رشاء مجتمعة ومتجانسة؛
  االسترياد واالقتناء سواء باملغرب أو بالخارج، واملحافظة والنسخ واملعالجة والتوزيع

 عار عن بعد؛والبيع واقرتاح استعامل املنتجات والخدمات املرتبطة باالستش
  دعم ومساعدة الزبناء سواء بالقطاع العام أو الخاص بكل األشكال املفيدة لتمكينهم

 من االستعامل الفعال ملنتجات االستشعار عن بعد؛
  مراقبة استعامل منتجات االستشعار عن بعد وذلك من أجل الحفاظ عىل االستعامل

  السلمي واملوافق ملصالح اململكة.

  ني:إدارة الدفاع الوط
  

  املركز املليك لالستكشاف الفضايئ عن بعد

تقوم بتحديد وتفكيك وإتالف املعدات التي انتهت مدة صالحيتها والغري صالحة 
لالستعامل. وينتج عن هذه العملية تراكم كميات كبرية من املتالشيات الحديدية 

تحقيق من  القوات املسلحة امللكية والنفايات املعدنية، التي عند بيعها ستمكن
مداخيل ستساهم يف عمليات صيانة املباين واقتناء املعدات الخاصة والرضورية الشتغال 

  هذه املصلحة.

  إدارة الدفاع الوطني:
  

  املؤسسة املركزية لتدبري وتخزين العتاد

  تجميع ومعالجة ونرش الوثائق املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتامعية باملغرب أو
  بالخارج؛

  صيد الوثائقي الوطني وتسهيل ولوج مختلف املرتفقني إىل املعلومة تعزيز الر
  مبختلف أشكالها؛

  تعزيز الرصيد الوثائقي الوطني من خالل اللجوء إىل مصادر معلومات أجنبية سواء
  عرب الربط بشبكة األنرتنيت أومن خالل اقتناء الوثائق وبنك املعطيات؛

  الوثائق مبجموع الشبكات القطاعية تطوير ارتباط الشبكة الوطنية للمعلومات و
املتخصصة وتعزيز تنسيق أنشطة الشبكة الوطنية للمعلومات مع شبكة أنظمة 

  املعلومات الدولية والجهوية.

  املندوبية السامية للتخطيط:
  

  املركز الوطني للتوثيق
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 املرفقسم إ  املهام

  متويل العمليات التي تهدف إىل تحسني ظروف عمل موظفي الخزينة العامة
 ز سالمة مقراتها وأنظمتها املعلوماتية؛للمملكة وتعزي

  متويل العمليات التي تهدف إىل تحسني ظروف االستقبال وجودة الخدمات التي
 تقدمها لزبنائها ورشكائها؛

  تحصيل التكاليف املرتبطة مبختلف الخدمات التي تقدمها الخزينة العامة للمملكة
ل بأداء املعاشات وتدبري خاصة التكفل مبلفات القروض وأداء األجور وكذا التكف

  سندات الخزينة وحسابات الزبناء.

  وزارة االقتصاد واملالية:
  

 الخزينة العامة للمملكة

  تحصيل جزء من التكاليف الناتجة عن خدمات التكوين املقدمة من طرف إدارة
 الجامرك والرضائب غري املبارشة لرشكائها وملوظفي الجامرك بالدول الصديقة.

  اد واملالية:وزارة االقتص
  

 إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة

 طبع منشورات ودوريات وزارة الثقافة؛ 
 إنجاز أعامل الطبع املتعلقة بالجوانب الثقافية والتواصلية واإلدارية؛ 
  طبع منشورات املثقفني ورجال األدب والعلوم والشباب املوهوبني واملرتجمني

 نعاش الكتاب؛والفنانني وكل املتدخلني يف مجال إ 
 .تنويع املوارد املالية لتحسني التمويل الذايت وتغطية النفقات 

  :اإلتصال و الثقافة وزارة
  

 مطبعة دار املناهل

 نرش الكتب واملجموعات واملنشورات والتقارير ذات الطابع القضايئ؛ 
  نسخ القرارات والنصوص القانونية والدراسات والتعليقات ومذكرات االجتهاد

 عىل الورق وعىل حوامل إلكرتونية ووثائق قضائية أخرى؛  القضايئ
 .نسخ الوثائق  

  وزارة العدل:
  

مركز النرش والتوثيق القضايئ مبحكمة 
  النقض

 إصدار وتوزيع نرشات الجريدة الرسمية للمملكة باللغتني العربية والفرنسية؛ 
 التي تم  إنجاز أعامل الطبع لفائدة اإلدارات العمومية ونسخ مشاريع القوانني

 إيداعها بالربملان وكذا إعداد مطويات تعرف بأهم النصوص القانونية والتنظيمية؛
  املساهمة يف تزويد املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة بالوثائق. هذا املوقع

واملتاحة للجميع  1912يضم كل أعداد الجريدة الرسمية التي صدرت منذ سنة 
 مجانا.

  حكومة:األمانة العامة لل
  

 مديرية املطبعة الرسمية
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  . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال النقل واملاء والبنيات التحتية االقتصادية األخرى: 6.1
  

الخدمات املخصصة لتنمية املوارد تنمية األنشطة املتعلقة بالنقل واملاء. وتضم هذه الفئة أيضا  خدمات تهدف هذه املرافققدم ت
  كام ييل: 2016-2011املائية وبناء وصيانة السدود. وميكن تقديم مهام هذه املرافق وكذا اإلنجازات املالية خالل الفرتة 

  

 املرفقسم إ  املهام

  تنفيذ برنامج عمل مديرية الطرق املتعلـق باقتنـاء معـدات األشـغال العموميـة
 إلغاثة؛وحظرية السيارات وقناطر ا

 ضامن التدبري اإلداري لحظرية املعدات وحظرية السيارات ملديرية الطرق ؛ 
  التنسيق بني مصالح السوقيات واملعدات فـيام يخـص تعبئـة واسـتعامل حظـرية

 املعدات؛
  اإلرشاف عىل مصـالح السـوقيات وكـذا املـديريات الجهويـة واإلقليميـة ودعمهـا

 تدخلها؛مبعدات تدبري حظرية املعدات الرضورية ل
 تسيري قناطر اإلغاثة وإنجاز األشغال املتعلقة بالرتكيب والتفكيك والصيانة؛ 
  تقديم املساعدة التقنية للجامعـات الرتابيـة وملختلـف الهيئـات العموميـة فـيام

  يتعلق بالخربة واقتناء معدات األشغال العمومية.

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

 ح السوقيات واملعداتمصلحة شبكات مصال

 كراء وتدبري معدات األشغال العمومية التي تتوفر عليها؛ 
  التدخل الرسـيع إلزالـة الثلـوج والرمـال وكـذا يف الحـاالت االسـتثنائية كـاألرضار

 الناجمة عن الفيضانات؛
 إنجاز أشغال تهيئة مسالك فك العزلة عن العامل القروي؛ 
 ز افتحـاص حـول الحـوادث املميتـة عـىل تأطري حظائر املعدات اإلقليمية وإنجـا

 املستوى الجهوي؛
 تسيري قناطر اإلغاثة وإنجاز األشغال املتعلقة بالرتكيب والتفكيك والصيانة؛ 
 .املساهمة يف تجديد املعدات وذلك وفقا السرتاتيجية مديرية الطرق 

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

 مصالح السوقيات واملعدات

 مديرية التجهيزات العامـة، كـإدارة عموميـة، عـىل ضـامن إدارة املشـاريع تسهر
املفوضة من لدن القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية والجامعـات الرتابيـة 

 وكذا أصحاب مشاريع عمومية أخرى؛
 املساهمة يف الرفع من جودة املباين العامة؛ 
 عقلنة استعامل األموال العامة؛ 
  الطابع املهني إلدارة املشاريع العمومية.املساهمة يف إضفاء 

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

 مديرية التجهيزات العامة

 املساهمة يف إعداد سياسة الوقاية الطرقية؛ 
  إعداد النصوص التنظيميـة ودراسـات خاصـة والدراسـات اإلحصـائية والتوثيقيـة

 املرتبطة بالسالمة الطرقية وتطبيقها ؛
 رخص السياقة وتسجيل السيارات؛ منح 
 مراقبة النقل الطرقي والعقوبات اإلدارية املرتبطة بها؛ 
 .ترخيص ومراقبة مدارس تعليم السياقة 

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

 مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية
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 املرفقسم إ  املهام

 عـىل املؤسسـات  تطبيق سياسة وزارة التجهيز والنقل فيام يخص وصاية القطـاع
 العمومية العاملة يف مجال الطريان؛

 ضامن سالمة وانتظام املالحة الجوية ومراقبة وتنسيق نشاطات املالحة الجوية؛ 
  إعداد االتفاقيات الدولية والنصوص القانونية املتعلقـة باملالحـة الجويـة والنقـل

 الجوي واستغالل املجال الجوي وكذا الحرص عىل تطبيقها؛
 مراقبــة العمليــات املتعلقــة بالســالمة الجويــة والقــوانني الخاصــة  الحــرص عــىل

  باالستغالل التقني للطائرات.

 الصناعة و الجوي النقل و السياحة وزارة
  :اإلجتامعي واإلقتصاد التقليدية

  
  املديرية العامة للطريان املدين

 منح بطاقات مهنية للمكلفني بالفحص مبراكز الفحوصات التقنية؛ 
 سب نوع السيارة وتبعا للوزن اإلجاميل للحمولة املسموح بها؛التصديق ح 
  إجراء الفحص التقني املعمق الذي يقوم بـه املركـز الـوطني إلجـراء االختبـارات

 والتصديق؛
 .التأكد من معطيات الفحوصات التقنية التي تقوم بها مراكز الفحص التقني  

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

  الوطني إلجراء االختبارات والتصديقاملركز 

 التدبري اإلداري للبحارة؛
 التدبري اإلداري والتقني للبواخر والزوارق واملراكب الرتفيهية؛ 
 منح رخص للقيام باألنشطة البحرية؛ 
 .مراقبة خدمات املالحة البحرية املقدمة للبواخر باملوانئ التجارية املغربية  

 :املاء و تيكواللوجيس والنقل التجهيز وزارة
  

  مديرية املالحة التجارية

 فحص قارعة الطريق؛
 إنجاز وتدبري بنك املعطيات املتعلق بالطرق؛ 
 إنجاز الدراسات واألبحاث التقنية الطرقية؛ 
 تقديم املساعدة والتكوين املرتبط بتقنيات الطرق؛ 
 .تحسني الجودة يف مجال الدراسات واألشغال الطرقية  

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

  املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية

 تأجري معدات األشغال العمومية؛ 
 إنجاز الخربة يف تدبري املعدات؛ 
 إصالح اآلليات ومعدات األشغال العمومية؛ 
  .تقديم املساعدة والتكوين حول تقنيات إنجاز وصيانة املنشآت املائية  

 :املاء و يستيكواللوج والنقل التجهيز وزارة
  

  مصلحة تسيري األوراش

 توفري املعطيات الجوية واملناخية الرضورية؛ 
  إنجاز الدراسات والبحوث النظرية والتجريبية والتطبيقية حـول الغـالف الجـوي

واألرصاد الجوية واملناخ وكذا إنجاز الدراسات والبحوث ذات الصـلة مبهـام هـذا 
 املرفق؛

 لدولة برشاكة مـع اإلدارات املهتمـة بهـذا املجـال املساهمة يف إعداد معاهدات ا
واملتعلقة مبجاالت اختصاصها، وكذا إعداد النصوص التنظيمية املتعلقة باألرصـاد 

  الجوية والسهر عىل تنفيذها. 

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

  مديرية األرصاد الجوية الوطنية
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  . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال األنشطة االقتصادية األخرى: 7.1
  

لفائدة قطاعات الصناعة مقدمة تقدم املرافق العاملة يف هذا املجال خدمات ذات طابع اقتصادي، ويتعلق األمر بخدمات 
- 2011رد مهام هذه املرافق وكذا اإلنجازات املالية خالل الفرتة والتجارة وإنعاش االستثامر وكذا أنشطة اقتصادية أخرى. وميكن ج

  كام ييل: 2016
  

 املرفقسم إ  املهام

  إنعاش االستثامرات واملساعدة عىل إحداث املقاوالت عىل املستوى الجهوي
  ومساعدة املستثمرين يف إطار تدبري المتمركز لالستثامر.

 وزارة الداخلية:
  

 املراكز الجهوية لالستثامر

 ضامن التدبري الجيد والتطوير العادي لألنشطة املتعلقة باالعتامد والتقييس؛ 
 .تحسني البيئة العامة للمقاولة الوطنية من أجل مواكبتها يف جهود تحسني تنافسيتها 

 والتجارة واالستثامر الصناعة وزارة
 :الرقمي واالقتصاد

  
مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة 

 التقييساملكلف باالعتامد و 

 يقوم أساسا بإعداد وتتبع وإنجاز العمليات املتعلقة مبختلف مراحل الخوصصة:
  القيام بافتحاص وتقييم الرشكات واملقاوالت العمومية املسجلة يف إطار برنامج

 الخوصصة؛
  تنظيم حمالت إشهارية لإلخبار والتواصل لفائدة الرشكات واملقاوالت املعنية

 بالخوصصة؛
 ت املتعلقة بإعادة هيكلة املقاوالت العمومية.قيادة العمليا 

 وزارة االقتصاد واملالية:
  

مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة 
 املكلف بالخوصصة
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  : بة والغا. مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال الفالحة والصيد 8.1
 
  

هذا اء والبيئة. وتتدخل أساسا يف حامية الرثوات املائية والسمكية والغابوية والبيئية. املتتعلق مبجال املرافق خدمات هذه تقدم 
  كام ييل: 2016-2011مهام هذه املرافق وكذا اإلنجازات املالية خالل الفرتة  تقديمميكن و 
  

 املرفقسم إ  املهام

  تقديم الدعم يف مجال البحث حول الصـيد البحـري وكـذا تحمـل تكـاليف عمليـات
  راقبة املنجزة من طرف هيئة املراقبني العلميني عىل منت السفن األجنبية.امل

 التنمية و البحري والصيد الفالحة وزارة
 :الغابات و املياه و القروية

  
 البحرية املوارد تهيئة و استدامة قسم

  تــأمني اســتغالل وتثمــني املنتوجــات الغابويــة، خاصــة الفلــني الــذي يــدر مــداخيل
 وية والعملة الصعبة للبالد.للجامعات القر 

 التنمية و البحري والصيد الفالحة وزارة
 :الغابات و املياه و القروية

  
 مصلحة تقييم املنتوجات الغابوية

  حامية املوروث الوطني الذي يعكس الغنى والتنوع البيولوجي لألنواع النـادرة وكـذا
 حامية النظام اإليكولوجي الطبيعي.

 التنمية و البحري والصيد الفالحة وزارة
 :الغابات و املياه و القروية

  
 املنتزه الوطني لسوس ماسة

 تقييم وتتبع وضعية البيئة بتعاون مع كل الهيئات املعنية؛  
  إنجاز دراسات وبحوث تتعلق بالبيئة يف إطار السياسـة الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة

  ة من أجل تطبيقها؛وإحاطة السلطات العمومية علام بنتائجها والتدابري العملي
  تطوير وتنسيق جميع اإلجراءات الرامية إىل املحافظة عـىل تـوازن الوسـط الطبيعـي

  وحاميته ومحاربة التلوث وتحسني البيئة؛
  تقديم اقرتاحات تخص أبـرز التوجيهـات واالسـرتاتيجيات يف مجـال السياسـة البيئيـة

  وإنجاز مشاريع رائدة عىل الصعيد الوطني والجهوي واملحيل؛
  القيام بجرد وتشخيص املشاكل البيئية وذلـك انطالقـا مـن املعطيـات املتـوفرة حـول

  الحالة البيئية؛
 تجميع ونرش جميع املعلومات املرتبطة بالبيئة؛  
 تتبع التنسيق بني الوزارات يف مجال حامية البيئة؛ 
 الحث واملشاركة يف إنجاز ووضع مخططات استعجالية وتتبعها؛ 
 جال محاربة الكوارث الطبيعية؛القيام بتدخالت يف م 
  السهر عىل تشجيع مشاريع التعاون الـدويل يف مجـال البيئـة بتنسـيق مـع الـوزارات

 املعنية.

 والتنمية واملعادن الطاقة وزارة
 :املستدامة

  
 املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث

 دف ضامن مراقبة الحسابات والسهر عىل التنظيم والتتبع خالل مدة تنظيم القمة به
  شفافية النفقات املتعلقة بها والتعبئة الناجعة املوارد الرضورية.

 :الدويل والتعاون الخارجية الشؤون وزارة
  

تنظيم الدورة الثانية والعرشين ملؤمتر 
  األمم املتحدة حول التغريات املناخية
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: تطور مداخيل مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي 3ملحق رقم 
  2016و 2015

 2016سنة   2015سنة 
 نسبة االنجاز االنجازات   التوقعات نسبة االنجازاالنجازاتالتوقعات

            الصحة  مجالـ  1 
 %98,50 865,87 116 578 000,00 946 586 %100,67 000,00 846 529 000,00 335 526 تغالل إعانة االس

 %42,62 000,00 000 13 000,00 500 30 %54,85 000,00 930 35 000,00 500 65 إعانة االستثامر
 %95,74 865,87 116 591 000,00 446 617 %95,60 000,00 776 565 000,00 835 591 مجموع اإلعانات

 %91,44 529,53 474 760 905,25 687 831 %86,19 005,16 967 720 183,82 437 836 مداخيل ذاتية
 %108,79 238,15 897 593 012,19 908 545 %119,56 536,58 652 671 000,65 755 561 فائض ميزانية االستغالل
 %97,97 865,11 491 133 943,16 261 136 %80,63 565,23 793 89 231,20 366 111 فائض ميزانية االستثامر

 %97,55 498,66 980 078 2 860,60 303 131 2 %97,47 106,97 189 048 2 415,67 393 101 2 املجموع العام للمداخيل
 التعليم و التكوين املھني مجالـ  2 

 %95,68 720,00 777 154 000,00 774 161 %93,98 110,00 075 152 000,00 813 161 إعانة االستغالل 
 %112,26 000,00 860 99 006,69 951 88 %93,89 000,00 870 82 000,00 260 88 إعانة االستثامر

 %101,56 720,00 637 254 006,69 725 250 %93,95 110,00 945 234 000,00 073 250 مجموع اإلعانات
 %22,39 999,91 074 49 930,91 210 219 %30,36 348,95 860 66 909,00 215 220 مداخيل ذاتية

 %114,52 528,84 864 120 697,33 536 105 %89,17 021,68 799 116 100,19 978 130 فائض ميزانية االستغالل
 %98,46 309,57 109 199 606,93 224 202 %100,37 875,86 296 197 491,20 562 196 فائض ميزانية االستثامر

 %80,20 558,32 686 623 241,86 697 777 %77,20 356,49 901 615 500,39 829 797 املجموع العام للمداخيل
       األنشطة الرتفيهية مجالـ 3

 %121,64 000,00 800 20 000,00 100 17 %102,62 000,00 580 19 000,00 080 19 إعانة االستغالل 
 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستثامر

 %121,64 000,00 800 20 000,00 100 17 %102,62 000,00 580 19 000,00 080 19 مجموع اإلعانات
 %134,99 754,77 546 47 074,60 222 35 %176,74 954,43 413 56 000,00 920 31 مداخيل ذاتية

 %128,79 536,55 189 65 236,64 617 50 %91,93 575,40 730 39 739,19 216 43 فائض ميزانية االستغالل
 %92,62 701,89 305 9 138,70 047 10 %152,34 701,89 305 15 138,70 047 10 االستثامرفائض ميزانية 

 %126,42 993,21 841 142 449,94 986 112 %125,67 231,72 030 131 877,89 263 104 املجموع العام للمداخيل
        أنشطة اجتامعية أخرى مجالـ 4

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستغالل 
 - 0,00 000,00 000 49 - 0,00 0,00 إعانة االستثامر

 - 0,00 000,00 000 49 - 0,00 0,00 مجموع اإلعانات
 %213,58 415,80 177 97 000,00 500 45 %125,74 850,77 470 58 000,00 500 46 مداخيل ذاتية

 %100,00 283,02 034 64 283,02 034 64 %84,50 115,55 164 53 770,53 915 62 فائض ميزانية االستغالل
 %14,67 626,64 661 3 626,64 961 24 %474,07 873,52 989 15 898,75 372 3 فائض ميزانية االستثامر

 %89,85 325,46 873 164 909,66 495 183 %113,15 839,84 624 127 669,28 788 112 املجموع العام للمداخيل
       امة السلطات العمومية والخدمات الع مجالـ 5

 %100,00 000,00 994 17 000,00 994 17 %103,23 167,90 575 18 000,00 994 17 إعانة االستغالل 
 %100,00 000,00 000 7 000,00 000 7 %115,79 707,24 631 4 000,00 000 4 إعانة االستثامر

 %100,00 000,00 994 24 000,00 994 24 %105,51 875,14 206 23 000,00 994 21 مجموع اإلعانات
 %163,55 620,79 385 194 354,00 852 118 %151,69 805,51 506 170 185,14 406 112 مداخيل ذاتية

 %67,85 217,35 632 172 226,19 423 254 %62,36 647,13 204 146 640,07 434 234 فائض ميزانية االستغالل
 %84,36 920,96 111 294 595,90 633 348 %97,24 350,70 788 272 903,78 523 280 فائض ميزانية االستثامر

 %91,86 759,10 123 686 176,09 903 746 %94,36 678,48 706 612 728,99 358 649 املجموع العام للمداخيل
       ـ قطاع النقل و املاء والبنيات التحتية االقتصادية األخرى 6

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستغالل 
 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 انة االستثامرإع

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 مجموع اإلعانات
 %132,84 713,49 722 076 1 990,13 570 810 %101,16 486,84 342 827 920,93 893 817 مداخيل ذاتية

 %24,36 582,06 605 421 863,17 048 731 1 %10,48 803,42 667 164 091,19 781 571 1 فائض ميزانية االستغالل
 %93,13 339,85 117 767 1 992,82 537 897 1 %100,51 279,19 519 944 1 588,55 581 934 1 فائض ميزانية االستثامر

 %73,56 635,40 445 265 3 846,12 157 439 4 %67,91 569,45 529 936 2 600,67 256 324 4 املجموع العام للمداخيل
       ى أنشطة اقتصادية أخر  مجالـ 7

 %102,70 524,00 105 68 364,00 314 66 %100,00 000,00 500 58 000,00 500 58 إعانة االستغالل 
 %0,00 0,00 000,00 920 17 - 0,00 000,00 100 5 إعانة االستثامر

 %80,85 524,00 105 68 364,00 234 84 %91,98 000,00 500 58 000,00 600 63 مجموع اإلعانات
 %452,08 200,00 083 18 000,00 000 4 %60,01 685,63 602 27 000,00 000 46 اتيةمداخيل ذ

 %137,36 227,90 009 48 318,67 950 34 %135,01 180,42 581 59 519,30 132 44 فائض ميزانية االستغالل
 %74,26 771,55 620 82 712,61 255 111 %80,34 136,21 615 109 189,20 445 136 فائض ميزانية االستثامر

 %92,48 723,45 818 216 395,28 440 234 %87,98 002,26 299 255 708,50 177 290 املجموع العام للمداخيل
       ةوالغابالفالحة والصيد  مجالـ 8

 %260,07 980,66 216 832 000,00 000 320 %100,00 000,00 400 19 000,00 400 19 إعانة االستغالل 
 %1,23 000,00 250 4 000,00 750 345 %100,00 000,00 200 5 000,00 200 5 إعانة االستثامر

 %125,64 980,66 466 836 000,00 750 665 %100,00 000,00 600 24 000,00 600 24 مجموع اإلعانات
 %10,46 594,47 143 19 270,66 076 183 %175,63 729,72 344 26 000,00 000 15 مداخيل ذاتية

 %99,29 708,93 384 65 790,25 852 65 %98,34 181,39 331 59 610,70 335 60 ية االستغاللفائض ميزان
 %16,15 046,49 111 64 743,77 044 397 %99,99 454,98 830 77 554,98 838 77 فائض ميزانية االستثامر

 %75,10 330,55 106 985 804,68 723 311 1 %105,81 366,09 106 188 165,68 774 177 املجموع العام للمداخيل
 املجاالتمجموع جميع 

 %142,89 090,53 011 672 1 364,00 128 170 1 %99,36 277,90 976 797 000,00 122 803 إعانة االستغالل 
 %23,02 000,00 110 124 006,69 121 539 %76,54 707,24 631 128 000,00 060 168 إعانة االستثامر

 %105,08 090,53 121 796 1 370,69 249 709 1 %95,41 985,14 607 926 000,00 182 971 مجموع اإلعانات
 %100,64 828,76 608 262 2 525,55 120 248 2 %91,92 867,01 508 954 1 198,89 373 126 2 مداخيل ذاتية*

 %54,40 322,80 617 551 1 427,46 371 852 2 %48,39 061,57 131 311 1 471,82 549 709 2 فائض ميزانية االستغالل
 %81,64 582,06 529 553 2 360,53 967 127 3 %99,00 237,58 139 723 2 996,36 737 750 2 فائض ميزانية االستثامر

 %82,15 824,15 876 163 8 684,23 708 937 9 %80,81 151,30 387 915 6 667,07 842 557 8 املجموع العام للمداخيل

  والوصايا * مبا فيها الهبات 
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: تطور نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي 4ملحق رقم 
 2016 و 2015

  
 نسبة االنجاز 2016 نجازاتإ  االعتامدات املفتوحة نسبة االنجاز   2015 نجازاتإ  االعتامدات املفتوحة

 الصحة  مجالـ  1 
 %71,77 683,87 596 349 1 127,61 361 880 1 %69,13 616,80 970 279 1 535,15 664 851 1 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %17,07 582,10 548 37 943,16 011 220 %23,89 155,87 244 50 124,40 320 210 نفقات االستثامر
 %66,04 265,97 145 387 1 070,77 373 100 2 %64,51 772,67 214 330 1 659,55 984 061 2 مجموع النفقات

 املھني التكوين و التعليم لمجا  ـ2
 %42,98 777,22 002 205 628,24 971 476 %43,32 546,95 396 214 209,05 952 494 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %23,09 966,26 589 67 613,62 725 292 %23,66 304,40 008 67 365,47 264 283 نفقات االستثامر
 %35,42 743,48 592 272 241,86 697 769 %36,16 851,35 404 281 574,52 216 778 مجموع النفقات

 الرتفيهية األنشطة مجال ـ3
 %69,79 064,23 838 71 311,24 939 102 %72,20 242,69 022 68 739,19 216 94 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %1,95 600,00 195 138,70 047 10 %0,00 0,00 138,70 047 10 نفقات االستثامر
 %63,75 664,23 033 72 449,94 986 112 %65,24 242,69 022 68 877,89 263 104 مجموع النفقات

 أخرى اجتامعية مجال ـ4
 %56,78 651,11 099 50 283,02 234 88 %38,04 817,46 622 40 758,44 801 106 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %40,98 354,01 306 30 626,64 961 73 %167,66 145,08 655 5 898,75 372 3 نفقات االستثامر
 %49,57 005,12 406 80 909,66 195 162 %42,00 962,54 277 46 657,19 174 110 مجموع النفقات

 العامة والخدمات العمومية السلطات مجال ـ5
 %35,88 078,24 669 90 964,61 719 252 %31,08 444,65 746 81 681,85 996 262 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %23,94 864,04 138 85 595,90 633 355 %22,52 095,52 216 64 611,02 155 285 نفقات االستثامر
 %28,90 942,28 807 175 560,51 353 608 %26,63 540,17 962 145 292,87 152 548 مجموع النفقات

 ألخرىا االقتصادية التحتية والبنيات املاء و النقل مجال ـ6
 %58,08 608,61 502 217 048,64 516 374 %60,88 760,95 980 184 972,88 855 303 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %26,98 208,89 477 593 334,45 784 199 2 %19,92 052,87 599 448 657,34 447 252 2 نفقات االستثامر
 %31,50 817,50 979 810 383,09 300 574 2 %24,78 813,82 579 633 630,22 303 556 2 مجموع النفقات

 أخرى اقتصادية أنشطة مجال ـ7
 %41,34 696,34 958 36 970,75 409 89 %35,95 152,72 078 46 925,95 163 128 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %17,98 957,85 220 23 712,61 175 129 %10,15 381,55 472 14 189,20 545 142 نفقات االستثامر
 %27,53 654,19 179 60 683,36 585 218 %22,37 534,27 550 60 115,15 709 270 مجموع النفقات

 والغابة والصيد الفالحة قطاع ـ8
 %50,23 246,94 439 54 343,10 369 108 %43,71 176,39 016 32 410,15 247 73 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %87,09 779,41 956 734 416,29 945 843 %23,94 408,49 919 18 554,98 038 79 نفقات االستثامر
 %82,89 026,35 396 789 759,39 314 952 %33,45 584,88 935 50 965,13 285 152 مجموع النفقات

 مجموع جميع املجاالت
 %61,54 806,56 106 076 2 677,21 521 373 3 %58,74 758,61 833 947 1 232,66 899 315 3 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %38,12 312,56 434 572 1 381,37 285 125 4 %20,49 543,78 114 669 539,86 191 266 3 نفقات االستثامر
 %48,65 119,12 541 648 3 058,58 807 498 7 %39,76 302,39 948 616 2 772,52 090 582 6 مجموع النفقات
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ت مداخيل ونفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة : توقعا5ملحق رقم 
  2017لسنة 

  2017توقعات مداخيل و نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة لسنة 
 - االستغالل  -

 النفقات املداخيل بيان املرفق الرمز

 رئيس الحكومة  

 000 000 18 000 000 18     الكولف املليك دار السالم 04.01
 000 000 18 000 000 18 ملجموعا  
   وزارة العدل  

 000 900 000 900 مركز النرش و التوثيق القضايئ مبحكمة النقض 06.02
 000 900 000 900 املجموع  

   الدويل والتعاون الخارجية الشؤون وزارة  

 - - اخيةاملن التغريات حول املتحدة األمم ملؤمتر والعرشين الثانية الدورة تنظيم  07.01
 000 000 20 000 000 20 مديرية الشؤون القنصلية واالجتامعية 07.02

 000 000 20 000 000 20 املجموع  

   وزارة الداخلية  

 000 000 6 000 000 6 الحسيمة-تطوان-املركز الجهوي لالستثامر لجهة طنجة 08.01
 000 000 5 000 000 5 املركز الجهوي لالستثامر لجهة الرشق 08.02
 000 000 6 000 000 6 مكناس -املركز الجهوي لالستثامر لجهة فاس  08.03
 000 000 7 000 000 7 القنيطرة -سال - املركز الجهوي لالستثامر لجهة الرباط  08.04
 000 000 4 000 000 4 خنيفرة -املركز الجهوي لالستثامر لجهة بني مالل  08.05
 000 000 8 000 000 8 سطات -ر لجهة الدار البيضاءاملركز الجهوي لالستثام 08.06
 000 000 6 000 000 6 آسفي - املركز الجهوي لالستثامر لجهة مراكش  08.07
 000 000 5 000 000 5 تافياللت -املركز الجهوي لالستثامر لجهة درعة  08.08
 000 000 4 000 000 4 ماسة -املركز الجهوي لالستثامر لجهة سوس  08.09
 000 000 3 000 000 3 واد نون - املركز الجهوي لالستثامر لجهة كلميم  08.10
 000 000 4 000 000 4 الساقية الحمراء- املركز الجهوي لالستثامر لجهة العيون  08.11
 000 000 3 000 000 3 واد الذهب -املركز الجهوي لالستثامر لجهة الداخلة  08.12
 000 000 185 000 000 185 دارية والتقنيةمديرية تأهيل االطر اال  08.18

 000 000 246 000 000 246 املجموع  
   العلمي والبحث العايل والتعليم املهني والتكوين الوطنية الرتبية وزارة  

 - - قسم التعاون                                                11.02
 000 000 5 000 000 5 قسم اسرتاتيجيات التكوين 11.03

 000 000 5 000 000 5 املجموع  
   وزارة الصحة  

 000 500 11 000 500 11 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بورزازات 12.01
 000 100 10 000 100 10 آيت ملول-املركز اإلستشفايئ بعاملة إنزكان 12.02
 000 300 11 000 300 11 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتارودانت 12.03
 000 100 9 000 100 9 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتيزنيت 12.04
 000 775 13 000 775 13 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بقلعة الرساغنة 12.05
 000 650 11 000 650 11 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالصويرة 12.06
 000 000 21 000 000 21 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالجديدة 12.07
 000 675 16 000 675 16 املركز اإلستشفايئ االقليمي بآسفي 12.08
 000 700 21 000 700 21 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بخريبكة 12.09
 000 600 21 000 600 21 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بسطات 12.10
 000 000 7 000 000 7 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي ببوملان 12.12
 000 500 6 000 500 6 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بصفرو 12.13
 000 500 25 000 500 25 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالقنيطرة 12.14
 000 450 10 000 450 10 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بسيدي قاسم 12.15
 000 500 9 000 500 9 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بشفشاون 12.16
 000 700 14 000 700 14 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالعرائش 12.17
 000 000 29 000 000 29 املركز اإلستشفايئ الجهوي  بطنجة  12.18
 000 000 23 000 000 23 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتطوان 12.19
 000 000 19 000 000 19 املركز اإلستشفايئ الجهوي بالرشيدية 12.20
 000 800 6 000 800 6 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بإفران 12.21
 000 500 11 000 500 11 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بخنيفرة 12.22
 000 700 16 000 700 16 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالحسيمة 12.23
 000 500 13 000 500 13 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتازة 12.24
 000 100 5 000 100 5 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بفجيج 12.25
 000 000 22 000 000 22 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالناضور 12.26
 000 200 9 000 200 9 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بربكان 12.27
 000 500 5 000 500 5  املركز اإلستشفايئ الجهوي بوادي الذهب 12.28
 000 300 14 000 300 14   املركز اإلستشفايئ الجهوي بالعيون 12.29
 000 000 5 000 000 5 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بطانطان 12.30
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 000 500 28 000 500 28  املركز اإلستشفايئ الجهوي ببني مالل 12.31

 000 800 23 000 800 23  كاديراملركز اإلستشفايئ الجهوي بأ 12.32

 000 250 18 000 250 18 املركز اإلستشفايئ الجهوي مبراكش 12.33

 000 600 15 000 600 15  الحي املحمدي-املركز اإلستشفايئ بعاملة مقاطعات عني السبع 12.35

 000 400 14 000 400 14 مرس السلطان-املركز اإلستشفايئ بعاملة مقاطعات الفداء  12.36

 000 600 14 000 600 14 املركز اإلستشفايئ بعاملة مقاطعات موالي رشيد 12.37

 000 000 13 000 000 13  املركز اإلستشفايئ الجهوي بالدار البيضاء 12.38

 000 600 10 000 600 10 املركز اإلستشفايئ بعاملة املحمدية 12.39

 000 200 15 000 200 15 املركز اإلستشفايئ بعاملة سال 12.40

 000 000 8 000 000 8 متارة -املركز اإلستشفايئ بعاملة الصخريات  12.41

 000 250 15 000 250 15 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالخميسات 12.42

 000 000 30 000 000 30  املركز اإلستشفايئ بعاملة مكناس 12.45

 000 000 29 000 000 29 املركز اإلستشفايئ الجهوي بوجدة 12.46

 000 000 34 000 000 34 الرباط-املركز الوطني لتحاقن الدم  12.47

 000 000 10 000 000 10 الدار البيضاء-املركز الجهوي لتحاقن الدم  12.48

 000 000 6 000 000 6 املعهد الوطني الصحي 12.49

 000 500 2 000 500 2 املركز الوطني للوقاية من األشعة 12.50

 000 000 3 000 000 3 مديرية األدوية و الصيدلة 12.51

 000 750 4 000 750 4 املركز االستشفايئ اإلقليمي بشيشاوة 12.52

 000 000 8 000 000 8 املركز االستشفايئ بعاملة مقاطعة الحي الحسني  12.53

 000 600 7 000 600 7 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتاونات 12.54

 000 250 9 000 250 9 الستشفايئ الجهوي  بالرباطاملركز ا 12.55

 000 700 4 000 700 4 املركز االستشفايئ اإلقليمي بتاوريرت 12.56

 000 000 5 000 000 5 آيت باها-املركز االستشفايئ اإلقليمي بشتوكة 12.57

 000 000 10 000 000 10 املركز االستشفايئ  بعاملة مقاطعة عني الشق 12.58

 000 000 4 000 000 4 املركز االستشفايئ االقليمي ببنسليامن 12.59

 000 500 4 000 500 4 املركز االستشفايئ اإلقليمي بطاطا 12.60

 000 650 4 000 650 4 املركز االستشفايئ اإلقليمي بالحوز 12.61

 000 200 4 000 200 4 املركز االستشفايئ اإلقليمي بزاكورة 12.62

 000 500 3 000 500 3 إلستشفايئ اإلقليمي ببوجدوراملركز ا 12.63

 000 450 4 000 450 4 الزاك- املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بأسا 12.64

 000 800 7 000 800 7 املركز اإلستشفايئ الجهوي بكلميم 12.65

 000 150 5 000 150 5 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالسامرة 12.66

 000 250 11 000 250 11 يئ بعاملة مقاطعات سيدي الربنويصاملركز اإلستشفا  12.67

 000 000 3 000 000 3 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالنوارص 12.68

 000 400 7 000 400 7 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بأزيالل 12.69

 000 000 4 000 000 4 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالحاجب 12.70

 000 800 6 000 800 6 إلستشفايئ بعاملة املضيق الفنيدقاملركز ا 12.71

 000 000 4 000 000 4 املدرسة الوطنية للصحة العمومية 12.72

 000 900 3 000 900 3 املركز االستشفايئ اإلقليمي بجرادة 12.73

 000 650 7 000 650 7 املركز االستشفايئ بعاملة مقاطعات بن مسيك 12.74

 000 000 33 000 000 33  ستشفايئ الجهوي بفاساملركز اال  12.75

 000 000 4 000 000 4 املركز االستشفايئ اإلقليمي بتنغري 12.76

 000 800 3 000 800 3 املركز االستشفايئ اإلقليمي بسيدي إفني 12.77

 000 900 4 000 900 4 املركز االستشفايئ اإلقليمي بسيدي سليامن 12.78

 000 600 3 000 600 3 فايئ اإلقليمي بوزاناملركز االستش 12.79

 000 000 8 000 000 8 املركز االستشفايئ اإلقليمي بربشيد 12.80

 000 500 4 000 500 4 املركز االستشفايئ اإلقليمي بالرحامنة 12.81

 000 500 5 000 500 5 املركز االستشفايئ اإلقليمي بسيدي بنور 12.82

 000 500 4 000 500 4 إلقليمي باليوسوفيةاملركز االستشفايئ ا 12.83

 000 000 9 000 000 9 املركز االستشفايئ اإلقليمي بالفقيه بن صالح 12.84

 000 000 5 000 000 5 املركز االستشفايئ اإلقليمي مبيدلت 12.85

 000 800 3 000 800 3 املركز االستشفايئ اإلقليمي بجرسيف 12.86

 000 500 919 000 500 919 املجموع  

   وزارة االقتصاد واملالية    

 - -مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة                                                 13.03

 000 000 43 000 000 43 للمملكةالخزينة العامة  13.05

 - - اإلداري القسم  13.06

 000 000 42 000 000 42 إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 13.07

 000 000 85 000 000 85 املجموع  
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   االجتامعي واالقتصاد التقليدية والصناعة الجوي والنقل السياحة وزارة  

 000 480 14 000 480 14 ياحة طنجةاملعهد العايل الدويل للس 14.01

 000 740 2 000 740 2 املحمدية -املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  14.02

 000 916 2 000 916 2 أكادير -املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  14.03

 000 050 2 000 050 2 الجديدة-لسياحية معهد التكنولوجيا الفندقية و ا 14.04

 000 052 2 000 052 2 أرفود -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.05

 000 120 2 000 120 2 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.06

 000 100 3 000 100 3 مراكش -املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  14.07

 000 076 2 000 076 2 ورززات -املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  14.08

 000 051 2 000 051 2 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.09

 000 070 2 000 070 2 سال -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.10

 000 040 2 000 040 2 طنجة -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.11

 000 050 2 000 050 2 أصيال - مركز التأهيل املهني الفندقي و السياحي 14.12

 000 050 2 000 050 2 بن سليامن - مركز التأهيل املهني الفندقي و السياحي 14.13

 000 534 1 000 534 1 الدارالبيضاء - ياحيمركز التأهيل املهني الفندقي و الس 14.14

 000 290 1 000 290 1 الرباط - مركز التأهيل املهني الفندقي والسياحي بتواركة 14.15

 000 086 2 000 086 2 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ املغريب حي أنس بفاس 14.16

 - - قسم خريطة التكوين املهني  14.17

 000 450 000 450 عهد فنون الصناعة التقليدية بفاسم 14.18

 000 400 000 400 معهد فنون الصناعة التقليدية مبراكش 14.19

 000 400 000 400 معهد فنون الصناعة التقليدية مبكناس 14.20

 000 450 000 450 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 14.21

 000 400 000 400 ورزازات معهد فنون الصناعة التقليدية 14.22

 000 400 000 400 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 14.23

 000 000 10 000 000 10  املدين للطريان العامة املديرية 14.24

 000 205 59 000 205 59 املجموع  

   األمانة العامة للحكومة  

 000 000 20 000 000 20 مديرية املطبعة الرسمية      16.01

 000 000 20 000 000 20 املجموع  

   واملاء واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة  

 000 000 5 000 000 5 املركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 17.02

 000 500 3 000 500 3 مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات 17.03

 000 000 10 000 000 10 فاس -مصلحة السوقيات و املعدات 17.04

 000 000 12 000 000 12 الرباط - مصلحة السوقيات و املعدات  17.05

 000 000 9 000 000 9 مراكش - مصلحة السوقيات و املعدات  17.06

 - - مكناس - مصلحة السوقيات و املعدات  17.07

 000 000 4 000 000 4 وجدة -مصلحة السوقيات و املعدات 17.08

 000 000 6 000 000 6 الدار البيضاء - لسوقيات و املعدات مصلحة ا 17.09

 000 000 12 000 000 12 أكادير -مصلحة السوقيات و املعدات 17.10

 000 000 5 000 000 5 معهد التكوين عىل األليات و إصالح الطرق 17.11

 000 000 7 000 000 7 املعهد العايل للدراسات البحرية 17.12

 000 000 80 000 000 80 نقل عرب الطرق والسالمة الطرقيةمديرية ال 17.13

 000 000 1 000 000 1 مصلحة التكوين املستمر 17.14

 000 000 3 000 000 3 مديرية التجهيزات العامة 17.16

 000 000 5 000 000 5 املركز الوطني لجراء االختبارات و التصديق 17.17

 000 500 2 000 500 2 مديرية املالحة التجارية 17.18

  -   -   بالعيون واملعدات السوقيات مصلحة 17.19

  -   -  بطنجة واملعدات السوقيات مصلحة 17.20

  -   -  مالل ببني واملعدات السوقيات مصلحة 17.21

 000 000 45 000 000 45 البيضاء الدار- الوطنية الجوية األرصاد مديرية 17.22

 000 500 000 500 شاألورا تسيري مصلحة 17.23

 000 500 210 000 500 210 املجموع  

   والغابات واملياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة وزارة  

 000 400 2 000 400 2 سال   –معهد التقنيني املتخصصني يف امليكنة الفالحية والتجهيز القروي  ببوقنادل  20.01

 000 700 2 000 700 2 إقليم القنيطرة    –ملتخصصني يف تربية املوايش بالفوارات املعهد املليك للتقنيني ا 20.02

 000 600 1 000 600 1 املعهد التقني الفالحي بالشاوية  20.03

 000 700 1 000 700 1 املعهد التقني الفالحي بتيفلت  20.04

 000 600 1 000 600 1 املعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر    20.05

 000 200 2 000 200 2 املدرسة الفالحية بتامرة          20.06

 000 400 19 000 400 19 قسم املحافظة عىل الرثوات السمكية     20.07
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 000 700 2 000 700 2 الحسيمة   -معهد التكنولوجيا للصيد البحري 20.08

 000 400 3 000 400 3 آسفي   –معهد التكنولوجيا للصيد البحري  20.09

 000 000 5 000 000 5املعهد العايل الصيد البحري                                                                                    20.10

 000 000 3 000 000 3 طانطان  -معهد التكنولوجيا للصيد البحري 20.11

 000 000 3 000 000 3 العرائش    -مركز التاهيل املهني البحري 20.12

 000 900 2 000 900 2 العيون  –معهد التكنولوجيا للصيد البحري  20.13

 000 500 4 000 500 4 املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني 20.14

 000 677 7 000 677 7 مصلحة الثانويات الفالحية 20.15

 000 000 14 000 000 14  الغابوية املنتوجات تقييم مصلحة 20.16

 - -  ماسة لسوس الوطني املنتزه 20.17

 000 777 77 000 777 77 املجموع  

   وزارة الشباب و الرياضة 

 000 000 13 000 000 13 املركب الريايض محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية     21.01

 000 300 5 000 300 5 الرباط  –املركب الريايض األمري موالى عبد الله  21.02

 000 000 12 000 000 12 الرباط   –املعهد املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  21.03

 000 000 4 000 000 4 املركب الريايض لفاس          21.05

 000 000 6 000 000 6 مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية 21.06

 000 000 5 000 000 5 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 21.07

 000 500 000 500 مصلحة السياحة الثقافية للشباب 21.08

 000 800 45 000 800 45 املجموع  

   وزارة االوقاف والشؤون االسالمية  

 000 000 20 000 000 20 قسم الحج 23.01

 000 000 20 000 000 20 عاملجمو   

   املستدامة والتنمية واملعادن الطاقة وزارة  

 000 306 3 000 306 3 وجدة    -املدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت  27.01

 000 580 3 000 580 3 مدرسة املعادن مراكش        27.02

 000 600 000 600 املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث 27.04

 000 486 7 000 486 7           املجموع  

   الرقمي واإلقتصاد  والتجارة واإلستثامر الصناعة وزارة  

 000 000 4 000 000 4مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف باالعتامد و التقييس                                     28.02

 000 000 4 000 000 4 املجموع  

   االتصال و الثقافة وزارة  

 000 300 2 000 300 2 مطبعة دار املناهل          29.01

 000 300 000 300 املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث بالرباط 29.02

 000 200 000 200 نون الجميلة بتطواناملعهد الوطني للف 29.03

 000 500 1 000 500 1 مرسح محمد السادس بوجدة 29.04

 000 300 5 000 300 5  اإلتصال و  لإلعالم العايل املعهد 29.05

 000 200 7 000 200 7  والسينام البرصي السمعي ملهن العايل املعهد 29.06

 000 800 16 000 800 16 املجموع  

   املهني االدماج و الشغل وزارة  

 000 200 000 200 قسم التكوين 31.04

 000 200 000 200 املجموع  

    إدارة الدفاع الوطني  

 000 681 19 000 681 19 املركز املليك لإلستكشاف الفضايئ عن بعد     34.01

 000 000 170 000 000 170 املستشفى العسكري الدرايس محمد الخامس بالرباط      34.02

 000 000 52 000 000 52 املستشفى العسكري ابن سيناء مبراكش       34.03

 000 000 50 000 000 50 املستشفى العسكري موالي اسامعيل مبكناس    34.04

 000 000 12 000 000 12 املستشفى العسكري بالعيون    34.05

 000 000 10 000 000 10 املستشفى العسكري بالداخلة      34.06

 000 000 21 000 000 21 املستشفى العسكري بكلميم     34.07

 000 000 33 000 000 33 املركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 34.08

 000 000 3 000 000 3 املركز الطبي الجراحي العسكري بالسامرة 34.09

 000 474 2 000 474 2 وحدة الدرك املليك لتصنيع األقنعة 34.10

  -   -   املؤسسة املركزية لتدبري وتخزين العتاد 34.11

 000 155 373 000 155 373           املجموع  

   املندوبية السامية للتخطيط  

 000 350 18 000 350 18 املعهد الوطني لإلحصاء و االقتصاد التطبيقي    42.01

 000 400 3 000 400 3 املركز الوطني للتوثيق       42.02

 000 301 5 000 301 5 املعلومات علوم مدرسة 42.03

 000 051 27 000 051 27 املجموع   
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   املدينة سياسة و اإلسكان و التعمري و الوطني الرتاب إعداد وزارة  

 000 400 19 000 400 19 املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية     46.01

 000 000 4 000 000 4 ري  املعهد الوطني للتهيئة و التعم 46.02

 000 300 4 000 300 4  بفاس  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.03

 000 300 4 000 300 4  بتطوان  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.04

 000 300 4 000 300 4  مبراكش  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.05

 000 300 36 000 300 36 املجموع  

    االجتامعية التنمية و املساواة و التضامن و األرسة وزارة 

 - - والدعم التوجيه مصلحة 48.01

 - -           املجموع  

    املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  

 000 500 5 000 500 5 مصلحة وحدات التكوين الفني والحريف 51.01

 000 500 5 000 500 5           املجموع  

 000 174 198 2 000 174 198 2 املجموع العام 
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   2016توقعات مداخيل ونفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 
 - استثامر   -

 النفقات املداخيل بيان املرافق الرمز

  رئيس الحكومة  
 - -     لسالمالكولف املليك دار ا 04.01

 - -           املجموع  
   وزارة العدل   

 - - مركز النرش و التوثيق القضايئ مبحكمة النفض 06.02
 - -           املجموع  
   الدويل والتعاون الخارجية الشؤون وزارة  

 - - ةاملناخي التغريات حول املتحدة األمم ملؤمتر والعرشين الثانية الدورة تنظيم  07.01
 - - مديرية الشؤون القنصلية واالجتامعية 07.02

 - - املجموع  
   وزارة الداخلية   

 - - الحسيمة-تطوان-املركز الجهوي لالستثامر لجهة طنجة 08.01

 - - املركز الجهوي لالستثامر لجهة الرشق 08.02

 - - مكناس -املركز الجهوي لالستثامر لجهة فاس  08.03
 - - القنيطرة -سال - كز الجهوي لالستثامر لجهة الرباط املر  08.04
 - - خنيفرة -املركز الجهوي لالستثامر لجهة بني مالل  08.05

 - - سطات -املركز الجهوي لالستثامر لجهة الدار البيضاء 08.06

 - - آسفي - املركز الجهوي لالستثامر لجهة مراكش  08.07

 - - تافياللت -هة درعة املركز الجهوي لالستثامر لج 08.08

 - - ماسة -املركز الجهوي لالستثامر لجهة سوس  08.09
 - - واد نون - املركز الجهوي لالستثامر لجهة كلميم  08.10
 - - الساقية الحمراء- املركز الجهوي لالستثامر لجهة العيون  08.11

 - - واد الذهب -املركز الجهوي لالستثامر لجهة الداخلة  08.12

 - - مديرية تأهيل االطر االدارية والتقنية 08.18
 - - املجموع  
   العلمي البحث و العايل التعليم و املهني والتكوين الوطنية الرتبية وزارة  

 - - قسم التعاون                                                11.02
 - - قسم اسرتاتيجيات التكوين 11.03

 - - املجموع  
    وزارة الصحة   

 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بورزازات 12.01

 - - آيت ملول-املركز اإلستشفايئ بعاملة إنزكان 12.02

 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتارودانت 12.03
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتيزنيت 12.04
 - - اغنةاملركز اإلستشفايئ اإلقليمي بقلعة الرس  12.05
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالصويرة 12.06
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالجديدة 12.07
 - - املركز اإلستشفايئ االقليمي بآسفي 12.08
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بخريبكة 12.09
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بسطات 12.10
 - - شفايئ اإلقليمي ببوملاناملركز اإلست 12.12
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بصفرو 12.13
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالقنيطرة 12.14
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بسيدي قاسم 12.15
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بشفشاون 12.16
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالعرائش 12.17
 - - املركز اإلستشفايئ الجهوي  بطنجة  12.18
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتطوان 12.19
 - - املركز اإلستشفايئ الجهوي بالرشيدية 12.20
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بإفران 12.21
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بخنيفرة 12.22
 - - اإلقليمي بالحسيمةاملركز اإلستشفايئ  12.23
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتازة 12.24
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بفجيج 12.25
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالناضور 12.26
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بربكان 12.27
 - -  املركز اإلستشفايئ الجهوي بوادي الذهب 12.28
 - -   املركز اإلستشفايئ الجهوي بالعيون 12.29
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 النفقات المداخيلبيان المرفقالرمز
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بطانطان 12.30

 - -  املركز اإلستشفايئ الجهوي ببني مالل 12.31

 - -  املركز اإلستشفايئ الجهوي بأكادير 12.32

 - - املركز اإلستشفايئ الجهوي مبراكش 12.33

 - -  الحي املحمدي-املركز اإلستشفايئ بعاملة مقاطعات عني السبع 12.35

 - - مرس السلطان-املركز اإلستشفايئ بعاملة مقاطعات الفداء  12.36

 - - املركز اإلستشفايئ بعاملة مقاطعات موالي رشيد 12.37

 - -  املركز اإلستشفايئ الجهوي بالدار البيضاء 12.38

 - - ز اإلستشفايئ بعاملة املحمديةاملرك 12.39

 - - املركز اإلستشفايئ بعاملة سال 12.40

 - - متارة -املركز اإلستشفايئ بعاملة الصخريات  12.41

 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالخميسات 12.42

 - -  املركز اإلستشفايئ بعاملة مكناس 12.45

 - - املركز اإلستشفايئ الجهوي بوجدة 12.46

 000 000 10 000 000 10 الرباط-املركز الوطني لتحاقن الدم  12.47

 - - الدار البيضاء-املركز الجهوي لتحاقن الدم  12.48

 000 000 16 000 000 16 املعهد الوطني الصحي 12.49

 000 500 3 000 500 3 املركز الوطني للوقاية من األشعة 12.50

 000 500 9 000 500 9 ةمديرية األدوية و الصيدل 12.51

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بشيشاوة 12.52

 - - املركز االستشفايئ بعاملة مقاطعة الحي الحسني  12.53

 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتاونات 12.54

 - - املركز االستشفايئ الجهوي  بالرباط 12.55

 - - تاملركز االستشفايئ اإلقليمي بتاورير  12.56

 - - آيت باها-املركز االستشفايئ اإلقليمي بشتوكة 12.57

 - - املركز االستشفايئ  بعاملة مقاطعة عني الشق 12.58

 - - املركز االستشفايئ االقليمي ببنسليامن 12.59

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بطاطا 12.60

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بالحوز 12.61

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بزاكورة 12.62

 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي ببوجدور 12.63

 - - الزاك- املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بأسا 12.64

 - - املركز اإلستشفايئ الجهوي بكلميم 12.65

 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالسامرة 12.66

 - - مقاطعات سيدي الربنويص املركز اإلستشفايئ بعاملة 12.67

 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالنوارص 12.68

 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بأزيالل 12.69

 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالحاجب 12.70

 - - املركز اإلستشفايئ بعاملة املضيق الفنيدق 12.71

 000 000 5 000 000 5 املدرسة الوطنية للصحة العمومية 12.72

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بجرادة 12.73

 - - املركز االستشفايئ بعاملة مقاطعات بن مسيك 12.74

 - -  املركز االستشفايئ الجهوي بفاس 12.75

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بتنغري 12.76

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بسيدي إفني 12.77

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بسيدي سليامن 12.78

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بوزان 12.79

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بربشيد 12.80

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بالرحامنة 12.81

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بسيدي بنور 12.82

 - -  اإلقليمي باليوسوفيةاملركز االستشفايئ 12.83

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بالفقيه بن صالح 12.84

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي مبيدلت 12.85

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي بجرسيف 12.86

 000 000 44 000 000 44 املجموع  

   وزارة االقتصاد و املالية    

  -   - ملسري بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة                                                مرفق الدولة ا 13.03

  -   -  الخزينة العامة للمملكة 13.05

 000 500 6 000 500 6 القسم اإلداري   13.06

  -   -  إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 13.07

 000 500 6 000 500 6 املجموع  
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   االجتامعي واالقتصاد التقليدية الصناعة و الجوي النقل و السياحة وزارة  

 000 100 1 000 100 1 املعهد العايل الدويل للسياحة طنجة 14.01

 000 650 2 000 650 2 املحمدية -يقية الفندقية و السياحية املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطب 14.02

 000 000 2 000 000 2 أكادير -املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  14.03

 000 800 000 800 الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.04

 000 500 000 500 أرفود -ياحية معهد التكنولوجيا الفندقية و الس 14.05

 000 800 000 800 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.06

 000 600 1 000 600 1 مراكش -املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  14.07

 000 800 000 800 ززاتور  -املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  14.08

 000 800 000 800 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.09

 000 500 000 500 سال -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.10

 000 000 1 000 000 1 طنجة -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.11

 000 700 000 700 أصيال - الفندقي و السياحيمركز التأهيل املهني  14.12

 000 500 000 500 بن سليامن - مركز التأهيل املهني الفندقي و السياحي 14.13

 000 750 000 750 الدارالبيضاء - مركز التأهيل املهني الفندقي و السياحي 14.14

 000 500 000 500 الرباط - مركز التأهيل املهني الفندقي والسياحي بتواركة 14.15

 000 000 2 000 000 2 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ املغريب حي أنس بفاس 14.16

 -  -  قسم خريطة التكوين املهني  14.17

 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 14.18

 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية مبراكش 14.19

 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية مبكناس 14.20

 000 200 000 200 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 14.21

 000 230 000 230 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 14.22

 000 250 000 250 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 14.23

 000 000 25 000 000 25  املدين ريانللط العامة املديرية 14.24

 000 280 43 000 280 43 املجموع  

   األمانة العامة للحكومة  

 - - مديرية املطبعة الرسمية      16.01

 - - املجموع  

   املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة  

 000 000 4 000 000 4 املركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 17.02

 000 000 1 000 000 1 مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات 17.03

 000 000 1 000 000 1 فاس -مصلحة السوقيات و املعدات 17.04

 000 500 1 000 500 1 الرباط - مصلحة السوقيات و املعدات  17.05

 000 500 1 000 500 1 مراكش - مصلحة السوقيات و املعدات  17.06

  -   -  مكناس - صلحة السوقيات و املعدات م 17.07

 000 000 1 000 000 1 وجدة -مصلحة السوقيات و املعدات 17.08

 000 000 1 000 000 1 الدار البيضاء - مصلحة السوقيات و املعدات  17.09

 000 500 3 000 500 3 أكادير -مصلحة السوقيات و املعدات 17.10

 000 000 1 000 000 1 ت و إصالح الطرقمعهد التكوين عىل األليا 17.11

 000 000 10 000 000 10 املعهد العايل للدراسات البحرية 17.12

 000 000 500 000 000 500 مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية 17.13

 000 300 000 300 مصلحة التكوين املستمر 17.14

 000 500 000 500 مديرية التجهيزات العامة 17.16

 000 000 20 000 000 20 املركز الوطني لجراء االختبارات و التصديق 17.17

 000 500 4 000 500 4 مديرية املالحة التجارية 17.18

  -   -   بالعيون واملعدات السوقيات مصلحة 17.19

  -   -  بطنجة واملعدات السوقيات مصلحة 17.20

  -   -  مالل ببني واملعدات السوقيات مصلحة 17.21

 000 000 35 000 000 35 البيضاء الدار- الوطنية الجوية األرصاد مديرية 17.22

 000 500 000 500 األوراش تسيري مصلحة 17.23

 000 300 586 000 300 586 املجموع  

   الغابات و املياه و القروية التنمية و البحري والصيد الفالحة وزارة  

  -   -  سال   –خصصني يف امليكنة الفالحية والتجهيز القروي  ببوقنادل معهد التقنيني املت 20.01

  -   -  إقليم القنيطرة    –املعهد املليك للتقنيني املتخصصني يف تربية املوايش بالفوارات  20.02

  -   -  املعهد التقني الفالحي بالشاوية  20.03

  -   -  املعهد التقني الفالحي بتيفلت  20.04

  -   -  املعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر    20.05

  -   -  املدرسة الفالحية بتامرة          20.06

 000 700 3 000 700 3 قسم املحافظة عىل الرثوات السمكية     20.07

 000 200 000 200 الحسيمة   -معهد التكنولوجيا للصيد البحري 20.08
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 000 200 000 200 آسفي   –صيد البحري معهد التكنولوجيا لل 20.09

 000 200 1 000 200 1املعهد العايل الصيد البحري                                                                                    20.10

 000 300 000 300 طانطان  -ريمعهد التكنولوجيا للصيد البح 20.11

 000 200 000 200 العرائش    -مركز التاهيل املهني البحري 20.12

 000 200 000 200 العيون  –معهد التكنولوجيا للصيد البحري  20.13

 000 000 8 000 000 8 املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني 20.14

 000 000 10 000 000 10 مصلحة الثانويات الفالحية 20.15

 -  -   الغابوية املنتوجات تقييم مصلحة 20.16

 -  -   ماسة لسوس الوطني املنتزه 20.17

 000 000 24 000 000 24 املجموع  

   وزارة الشباب و الرياضة 

 -  -  املركب الريايض محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية     21.01

 -  -  الرباط  –ريايض األمري موالى عبد الله املركب ال 21.02

 -  -  الرباط   –املعهد املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  21.03

 -  -  املركب الريايض لفاس          21.05

 -  -  مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية 21.06

 -  -  مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 21.07

 -  -  مصلحة السياحة الثقافية للشباب 21.08

 - - املجموع  

   وزارة االوقاف والشؤون االسالمية  

 -  -  قسم الحج 23.01

 - - املجموع  

   املستدامة والتنمية واملعادن الطاقة وزارة  

 000 190 000 190 وجدة    -املدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت  27.01

 000 380 1 000 380 1 درسة املعادن مراكش       م 27.02

 000 500 1 000 500 1 املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث 27.04

 000 070 3 000 070 3           املجموع  

   الرقمي واإلقتصاد  والتجارة واإلستثامر الصناعة وزارة  

 -  - عتامد و التقييس                                    مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف باال  28.02

 - - املجموع  

   االتصال و الثقافة وزارة  

  -   -  مطبعة دار املناهل          29.01

  -   -  لعلوم اآلثار والرتاث بالرباطاملعهد الوطني  29.02

  -   -  املعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 29.03

  -   -  مرسح محمد السادس بوجدة 29.04

 000 610 2 000 610 2  اإلتصال و  لإلعالم العايل املعهد 29.05

 000 500 6 000 500 6  والسينام البرصي السمعي ملهن العايل املعهد 29.06

 000 110 9 000 110 9 املجموع  

   املهني االدماج و الشغل وزارة  

 -  -  قسم التكوين 31.04

 - - املجموع  

    إدارة الدفاع الوطني  

 000 000 3 000 000 3 املركز املليك لإلستكشاف الفضايئ عن بعد     34.01

 -  -  املستشفى العسكري الدرايس محمد الخامس بالرباط      34.02

 -  -  املستشفى العسكري ابن سيناء مبراكش       34.03

 -  -  املستشفى العسكري موالي اسامعيل مبكناس    34.04

 -  -  املستشفى العسكري بالعيون    34.05

 -  -  املستشفى العسكري بالداخلة      34.06

 -  -  املستشفى العسكري بكلميم     34.07

 -  -  طبي الجراحي العسكري بأكاديراملركز ال 34.08

 -  -  املركز الطبي الجراحي العسكري بالسامرة 34.09

 -  -  وحدة الدرك املليك لتصنيع األقنعة 34.10

 -  -   املؤسسة املركزية لتدبري وتخزين العتاد 34.11

 000 000 3 000 000 3           املجموع  

   املندوبية السامية للتخطيط  

 000 000 5 000 000 5 املعهد الوطني لإلحصاء و االقتصاد التطبيقي    42.01

 000 000 4 000 000 4 املركز الوطني للتوثيق       42.02

 000 700 8 000 700 8 املعلومات علوم مدرسة 42.03

 000 700 17 000 700 17 املجموع   



2018مرشوع قانون املالية لسنة    
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 النفقات المداخيلبيان المرفقالرمز

   املدينة سياسة و اإلسكان و التعمري و الوطني الرتاب إعداد وزارة  

 000 300 7 000 300 7 املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية     46.01

 000 000 1 000 000 1 املعهد الوطني للتهيئة و التعمري   46.02

  -   -   بفاس  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.03

  -   -   بتطوان  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.04

  -   -   مبراكش  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.05

 000 300 8 000 300 8 املجموع  

    االجتامعية التنمية و املساواة و التضامن و األرسة وزارة 

  -   -  والدعم التوجيه مصلحة 48.01

 - -           املجموع  

    املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  

  -   -  مصلحة وحدات التكوين الفني والحريف 51.01

 - -           املجموع  

 000 260 745 000 260 745 املجموع العام 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



http://www.finances.gov.ma/
http://lof.finances.gov.ma/



