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 تقديم عام .3
 ن الرحيمسم هللا الرحمب

 

 السيد الرئيس املحترم؛ -

 السيدات والسادة الوزراء املحترمون؛ -

 السيدات والسادة النواب املحترمون. -

 

لقانون  130.13من القانون التنظيمي رقم  65من الدستور واملادة  76وفقا ألحكام الفصل 

املالية العامة عقب املالية، يشرفني أن أرفع إلى مجلسنا املوقر التقرير الذي أعدته لجنة مراقبة 

  .2019املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسنة املالية  23.21دراستها ملشروع قانون التصفية رقم 

وفي هذا الصدد، أخبركم بأن اللجنة شرعت في دراسة هذا املشروع قانون في اجتماعها املنعقد 

جنة، وبحضور السيد فوزي ، برئاسة السيدة لطيفة لبليح رئيسة الل2021دجنبر  14يوم الثالثاء 

 لقجع الوزير املنتدب لدى وزيرة االقتصاد واملالية املكلف بامليزانية. 

اإلطار القانوني الذي ينعقد  كلمتها بتقديمفي بداية االجتماع، استهلت السيدة رئيسة اللجنة 

ن التنظيمي من القانو  66و 65واملادتين من الدستور  76فيه هذا االجتماع، ويتعلق األمر بالفصل 

م املتعلق بمدونة املحاكم املالية وكذا مواد النظا 62.99من القانون رقم  93لقانون املالية واملادة 

على أهمية مشروع قانون السيدة رئيسة اللجنة النواب ذات الصلة. وأكدت  الداخلي ملجلس

 ،إجراء برة إياهمعت شكلي،إجراء  عليه مجرداعتبار التصويت  التصفية كآلية رقابية، يجب عدم

. ودعت إلى عمل الحكومةية لتقييملحظة فهو  السنة،بقدر ما يهدف إلى إقفال دورة قانون مالية 

العناية التي يستحقها بنفس االهتمام الذي يحظى به مشروع القانون املالي، وذلك من خالل  إيالءه

رة قانون، سواء تلك التي تعدها وزااعتمادا على الوثائق واملعطيات التي يوفرها ال اونوعي اكمي هتحليل

سيمكن من تعميق النقاش حول املالية  وهو ماتلك التي ينجزها املجلس األعلى للحسابات،  املالية أو

  .االنفاق العمومي ومراقبة وتتبعالعمومية 

وفي بداية كلمته أشار السيد الوزير إلى أن مشروع قانون التصفية لسنة املالية من جهته، 

وتم إرفاقه بكل من التقرير حول آلجال القانونية، لإعداده وإيداعه بمجلس النواب وفقا  م، ت2019

نجاعة األداء وتقرير افتحاص نجاعة األداء، وذلك تطبيقا ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون 
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لوسائل املالية، املتعلقة بتفعيل آليات التدبير املرتكز على النتائج الذي يكرس االنتقال من منطق ا

إلغناء املعطيات املقدمة للبرملان مهمة األمر الذي اعتبره السيد الوزير خطوة  ، وهوإلى منطق النتائج

وتحسين جودتها، ومساهمة في االرتقاء بمستوى النقاش حول تنفيذ قوانين املالية وعمليات تصفية 

مية واإلكراهات املرتبطة ميزانية الدولة نحو مساءلة مدى نجاعة مختلف البرامج والسياسات العمو 

بتقرير حول املوارد املرصدة للجماعات  هتم إرفاقهذا املشروع وأضاف بأن  بتدبير املالية العمومية.

الترابية، بهدف تقديم وتحليل املوارد املعبئة من طرف الدولة لفائدة ميزانيات الجهات والعماالت 

من القيام بقراءة واضحة للعالقة املالية وهو ما سيمكن  ،2019واألقاليم والجماعات برسم سنة 

القائمة بين مالية الدولة ومالية الجماعات الترابية من حيث املوارد امليزانياتية املجمعة واملدفوعة، 

الجماعات لتمكينها من أداء املهام املسندة إليها على هذه كليا أو جزئيا، من طرف الدولة لفائدة 

 أحسن وجه. 

في العمل أساسا على إقامة تعاون  بأنه تفعيال لاللتزام الحكومي املتمثل وأضاف السيد الوزير

بناء ومستمر مع املؤسسة التشريعية وتيسير ولوجها للمعطيات املتعلقة بتنفيذ السياسات 

العمومية، تم تزويد السيدات والسادة النواب بوثائق تكميلية تتضمن مزيدا من املعطيات اإلضافية 

 .2019ؤشرات املتعلقة بسياق تنفيذ قانون املالية لسنة واألرقام وكذا امل

، 2019بعد ذلك، انتقل السيد الوزير لبسط النتائج كما حددها مشروع قانون التصفية لسنة 

أنه على مستوى امليزانية العامة بلغت النفقات املنجزة عند نهاية السنة، ما مجموعه إلى فأشار 

، 2018وارد، كانت تقديرات امليزانية العامة للسنة املالية وفيما يخص امل مليار درهم.  365,65

درهم، بنسبة إنجاز  مليار 365,96مليار درهم، في حين تم تحصيل ما مجموعه  329,62حددت في 

 من مجموع املوارد املحصلة. %71,29. حيث شكلت املوارد العادية نسبة %111,02بلغت 

، تحققت ِبِنَسٍب 2019بقانون املالية للسنة املالية  وأفاد السيد الوزير بأن التوقعات الخاصة

َدت في املوارد بنسبة  ِ
. وكنتيجة لذلك، فقد تم حصر %98؛ والتكاليف بنسبة %113إجماليٍة ُحد 

 % من الناتج الداخلي الخام.3,6عجز امليزانية في حدود 

د الوزير عرضا حول السي ألقى، 2019بعد تقديمه ملشروع قانون التصفية برسم السنة املالية 

عداد تقرير نجاعة األداء وكذا تقرير افتحاص نجاعة األداء، وآليات إاإلطار القانوني ومراحل 

املواكبة التي تم تخصيصها ملختلف القطاعات الوزارية لتمكينها من تملك فلسفة نجاعة االداء 

دا من مقتضيات القانون تعزيزا لنجاعة أداء التدبير العمومي الذي تؤطره عدوإعداد تقاريرها، 
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تنزيال  للمبادئ الدستورية  حول النتائج ومنهجية نجاعة األداء ةالقائماملالية،  التنظيمي لقانون 

سيمكن  األمر الذيوهو  املؤطرة للمالية العمومية املتعقلة خاصة باملحاسبة و التقييم و الشفافية،

لبرامج واملشاريع امللتزم بها في إطار قوانين املؤسسة التشريعية من الوقوف على مدى إنجاز مختلف ا

  املالية، يقول السيد الوزير.

، ووقف عند املالحظات خالصة للتقريرين املذكورينوختم السيد الوزير عرضه، بتقديم 

 والتوصيات التي ينبغي تفعيلها لتحسين منظومة نجاعة األداء لذى مختلف القطاعات الوزارية.

مة االتي خصصت للمناقشة العو ، 2021دجنبر  21وم الثالثاء ي املنعقدةوفي الجلسة 

بعضها دم السيدات والسادة النواب مجموعة من املالحظات المست ، قوالتفصيلية والتصويت

من حيث نتائج تنفيذ ميزانية الدولة وعجز ، 2019مستوى األداء املالي للحكومة لسنة  باألرقام

تثمار واالقتطاعات من النفقات الطارئة واملخصصات امليزانية واالعتمادات املرصودة لالس

 االحتياطية ودين الخزينة وتكاليف الدين والحسابات الخصوصية، وغيرها من النقط.

لمعطيات والبيانات الواردة في مشروع قانون السيدات والسادة النواب لاستقراء وبالنظر إلى 

ى للحسابات حول تنفيذ قانون املالية للسنة التصفية واملالحظات املتضمنة في تقرير املجلس األعل

والتصريح العام بمطابقة حسابات املحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة للسنة  2019املالية 

ال ، و التي زود بها السيد الوزير أعضاء اللجنةوالتكميلية  املرافقة، وكذا مختلف الوثائق 2019املالية 

ء الذي أنجزته املفتشية العامة للمالية، والتقرير السنوي لنجاعة تقرير افتحاص نجاعة األدا سيما 

لبنات   نقلة نوعية في العمل الرقابي البرملاني ولبنة منهي  أن وفرة هذه املعلومات وا اعتبرفقد ،  األداء

بمستوى النقاش حول تنفيذ قوانين املالية، ساهم في االرتقاء سي وهو ما، بناء صرح الشفافية

يساعد على تقييم نجاعة األداء بنفس جديد ملختلف القطاعات الوزارية واملؤسسات س وبالتالي

 العمومية. 

ستساهم في هته الوثائق التي باملضامين الواردة في ولم يفت السيدات والسادة النواب اإلشادة 

 ألداء الحكومي.  على ا الرقابية البرملانية املمارسةوتطوير تعزيز 

في منهجية نجاعة األداء  قطاعا وزاريا ومؤسسة 36اإلشادة بانخراط من جهة أخرى، تمت  

هداف محددة ومؤشرات لقياس مدى أوانبثاق أغلب برامجها عن استراتيجيات أو خطط عمل ذات 

جهود احتراما وتجاوبا مع عات األخرى إلى بذل املزيد من التحقيقها لألهداف املسطرة، داعين القطا

  ، مع دعوة الحكومة إلى استكمال تنزيل مقتضياته.مي لقانون املاليةمقتضيات القانون التنظي
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كذا ، و تقائيةللإل توخياالبرامج املسطرة في  إلى ضبط األهدافتمت الدعوة  ،من جهة أخرى 

 إعادة النظر في عدد املؤشرات على اعتبار أن كثرتها تصعب عملية املحاسبة والتقييم بعد التنفيذ.

تقارير أن إلى وزير ال السيدأشار تساؤالت السيدات والسادة النواب،  وتفاعال معمن جهته، 

ثقافة يجب ترسيخها في أذهان املدبرين العموميين واملتتبعين على حد هي تأسيس لنجاعة األداء 

  سواء.

للحسابات تقاسم املعلومة املالية بين الوزارة واملجلس األعلى توضيحات حول وقدم بعد ذلك 

 ذاهيسهل وهو نظام معلوماتي  e-budgetنظام من خالل  أنها تتمين العموميين، مبرزا املتدخل وباقي

الطارئة النفقات مجموعة من النقط التقنية ك ل و كما قدم توضيحات حالتقاسم بشكل كبير، 

العامة والعجز املشتركة ومداخيل ومصاريف الحسابات الخصوصية ومديونية الخزينة  والتكاليف

 ية واالستثمار.وتنفيذ امليزان

الفلسفة  العامة وفقوعبر السيد الوزير عن استعداد الحكومة ملواصلة إصالح املالية 

إدخال التغييرات الالزمة على القانون  من خاللالجديدة املبنية على النجاعة عوض الوسائل، 

 سفة. لالف هذهلتكريس  ،التنظيمي لقانون املالية مستقبال

املتعلق بتنفيذ  23.21التصويت على مشروع قانون التصفية رقم  الجلسة، تموفي ختام هذه 

 ، كما أحيل من الحكومة، بالنتيجة التالية: 2019قانون املالية للسنة املالية 

افقون   ،9: املو

 ،ال أحد: املعارضون  

 .1: املمتنعون  

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا تعالى وبركاته.

 

 إكرام الحناوي املقررة: 
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 مذكرة تقدمي 

 بتنفيذاملتعلق  التصفية مرشوع قانون

 2019الية للس نة املالية قانون امل 

 

 

 

 
 

 
 



 

 قانون التصفية مذكرة تقدمي مرشوع

 2019املتعلق بتنفيذ قانون املالية للس نة املالية 

**** 

 تشلك قوانني التصفية أ داة أ ساس ية ملراقبة مدى الزتام احلكومة ابلرتخيص الربملاين أ ثناء تنفيذها للمزيانية، وذكل من خالل حرص 

ثبات النتاجئ الهنائية للس نة املال  أ صبحت قوانني التصفية حتظى ابهامتم مزتايد ابعتبارها أ لية ية املعنية. ومن هذا املنطلق، فقد وا 

 .لتقوية الرقابة البعدية للربملان عىل املالية العمومية

عداد ىل تقليص أ جال ا  يداعها ابلربملانقوانني التصفية  وتكريسا لهذا التوجه، معد القانون التنظميي لقانون املالية ا  حيث مت ، وا 

غناء املعطيات املقدمة للمؤسسة الترشيعية والرفع من جودهتا، وذكل هبدف الارتقاء . شهرا 15 حتديدها يف هذا فضال عن ا 

 مبس توى النقاش حول تنفيذ قوانني املالية ومعليات تصفية مزيانية ادلوةل.

وجتويد ، حمطة أ خرى ل غناء 2019للس نة املالية ويف هذا ال طار، يشلك مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية 

رفاق هذا املرشوع بتقرير حول جناعة ال داء وتقرير افتحاص جناعة ال داء.  الواثئق املرافقة ملشاريع قوانني التصفية، حيث مت ا 

عداد هذين التقريرين مضن أ ليات التدبري املرتكز عىل النتاجئ اذلي يكرس الانتقال من منطق ا ىل منطق النتاجئويندرج ا  ، لوسائل ا 

 .القانون التنظميي لقانون املالية و ذكل تطبيقا ملقتضيات

ل غناء والتوويد املس رمرين للواثئق املرافقة ملرشوع قانون التصفية، دهدف التقرير حول املوارد املرصدة يف نفس الس ياق املتعلق ابو

ىل تقدمي وحتليل املوارد املعبئة من طرف ادلوةل لفائدة مزيانيات اجلهات والعاملت وال قالمي وامجلاعات برمس س نة  للوامعات الرتابية ا 

من قراءة واحضة للعالقة املالية القامئة بني مالية ادلوةل ومالية امجلاعات الرتابية، من حيث املوارد  س ميكن ال مر اذلي. 2019

 .فائدة امجلاعات الرتابيةاملزيانياتية اجملمعة واملدفوعة، لكيا أ و جزئيا، من طرف ادلوةل ل

ىل أ نه ابلرمغ من  التذكريدر جيو   تاتسم يت، وال2019تنفيذ قانون املالية للس نة املالية  اليت صاحبت الظرفية الاقتصادية العامليةا 

جيايب بشلك عام، مس تفيدا من النتاجئ اجليدة املسجةل يف عدة  بعدم الاس تقرار، فقد متكن الاقتصاد الوطين من حتقيق أ داء ا 

، كام حقق صايف الاحتياطات غري الفالحيةو تسارع القمية املضافة الاجاملية قطاعات ذات املسامهة الكبرية يف القمية املضافة 

% 3,6% وجعز يف املزيانية يف حدود 2,5فقد متكن الاقتصاد الوطين من حتقيق معدل منو يقدر ب  ،ادلولية ارتفاعا ملحوظا. وعليه

كام سامهت س ياسة الانفتاح اليت اعرمدها املغرب يف تعزيز ماكنته ادلولية ويف الاندماج التدرجيي لقتصاده  اخلام. من الناجت ادلاخيل

يف السوق العاملية، وهو ما يعكسه تعاونه املمثر، ولس امي مع البدلان ال فريقية جنوب الصحراء، فضال عن اتفاقيات التبادل احلر مع 

    عاون الاسرتاتيوي مع خمتلف أ قطاب التجارة العاملية.عدد كبري من البدلان، والت

، وذكل عىل مس توى لك من 2019، لتثبيت النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة 2019ويأ يت مرشوع قانون التصفية لس نة 

هذا املرشوع عرش مـواد تريم  املزيانية العامة واحلساابت اخلصوصية للخزينة ومرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل، حيث يتضمن

ىل:  أ حاكهما ابل ساس ا 

o  ثبات النتاجئ الهنائية ملوارد ونفقات املزيانية العامة واحلسابــات اخلصوصية للخزينة ومرافق ادلوةل املسرية بصورة ا 

 مس تقةل؛

o ضافية لتسوية التجاوزات املسجةل يف نفقات التس يري ونفقات ادلين العمويم؛  فتــح اعامتدات ا 

o ل  ؛2019الس نة املالية  غاء اعامتدات التس يري غري املس هتلكة عند انهتاءا 
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o  ىل هناية الس نة املالية لغاء اعامتدات الاستامثر اليت مل تكن ا  حمل الزتامات ابلنفقات مؤرش علهيا من قبل  2018ا 

 مصاحل اخلزينة العامة للمملكة؛

o ؛2019ة بيان اعامتدات الاستامثر املتوفرة يف هناية الس نة املالي 

o  املكشوف يف حساب اخلزينــة؛ لتخصم مننقل زايدة املوارد عىل النفقات ابلنس بة للمزيانية العامة 

o  ضبط الرصيد ادلائن أ و املدين للك صنف من أ صناف احلساابت اخلصوصية للخزينة عند هناية الس نة

 .2019املالية

، واملتعلقة أ ساسا ابملزيانية العامة واحلساابت اخلصوصية للخزينة 2019هذا وقد جاءت النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة 

 وكذا مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل عىل الشلك التايل:
 

 :ةامــــة العــزانيــاملي – 1

 ات:النفقــ -1.1
 

 :رت التس ييـنفقـا -1.1.1
 

درمه،  215.618.339.000,00 نفقات التس يري للمزيانيـة العامـة برمس 2019املفتوحة خالل السنـة املاليـة داء ال  بلغت اعرمـادات 

لهيا مبلغ  درمه  2.466.289.604,39برمس أ موال املساعدة، و كذا مبلغ  ات مفتوحةدرمه اكعامتد  55.596.700,20أ ضيف ا 

ورة مس تقةل واحلساابت اخلصوصية تية من حتويالت مرافق ادلوةل املسرية بصأ  مت بقرار لوزير الاقتصاد و املالية ةمفتوح اتاكعامتد

السنـة  هناية عند املنوزة النفقات درمه، يف حني بلغت 218.140.225.304,59الاعامتدات الهنائية  ، لتبلـغللخزينة

 ابلنس بة لالعامتدات الهنائية. % 98,85 درمه، أ ي ما يعادل 215.624.119.761,11
 

 التايل:وتتوزع نفقات التس يري علـى الشلك 
 

o نياملوظفت نفقا: 
 

درمه،  112.159.310.000,00ابلنس بة لنفقات املوظفني ما مجموعه   2019املفتوحة برمس الس نة املالية داء ال  بلغت اعرمـادات 

لهيا مبلغ  من فصل النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية، و كذا مبلغ  اتقتطاعاكدرمه  941.053.621,28أ ضيف ا 

 113.101.782.021,28بقرار لوزير الاقتصاد و املالية،  لتبلغ الاعامتدات الهنائية  ةمفتوح اتدرمه اكعامتد  1.418.400,00

من  %51,84% من الاعامتدات الهنائية و98,82 وهو ما يعادل درمه 111.772.531.708,96درمه. أ ما النفقات فقد بلغت 

لغاء الاعامتدات غري . ويقرتح مرشوع ق2018% خالل س نة  53,77مجموع نفقات التس يري مقابل  اليت و  املس تعمةلانون التصفية ا 

 درمه. 1.329.250.312,32بلغت 
 

o اخملتلفــة:دات والنفقـات ـنفقـات املع 
 

 45.130.114.000,00ابلنس بة لنفقات املعـدات والنفقات اخملتلفة   2019املفتوحة برمس الس نة املالية داء ال  اعرمـادات  بلغت

لهيا مبلغ  من فصل النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية وكذا مبلغ  اتقتطاعاكدرمه  1.597.059.510,18درمه أ ضيف ا 

ىل مبلغ  ةمفتوح اتدرمه اكعامتد 55.596.700,20  اتدرمه اكعامتد  2.464.871.204,39برمس أ موال املساعدة، ابل ضافة ا 

درمه. أ ما النفقات فقد بلغت  49.247.641.414,77ة بقرار لوزير الاقتصاد و املالية، لتبلغ الاعامتدات الهنائي ةمفتوح
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جناز تقدر ب  47.571.273.038,81 من مجموع  % 22,06% من الاعامتدات الهنائية و 96,60درمه مسجةل بذكل نس بة ا 

لغاء الاعامتدات غري 2018% برمس س نة  21,96نفقات التس يري مقابل  غت اليت بل املس تعمةل. ويقرتح مرشوع قانون التصفية ا 

 درمه. 1.676.368.375,96
 

o املشرتكــة: اكليفالت 
 

لهيا  44.095.142.000,00اعامتدات التاكليف املشرتكة يف  2019حـدد قانون املالية برمس الس نة املالية  درمه، وأ ضيف ا 

دات الهنائية درمه من فصل النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية. وبذكل تصبح الاعامت 250.000.000,00اقتطاعات قدرها 

    درمه؛ أ ي ما يعـادل  43.485.558.714,95درمه، اس تعمل مهنا مبلغ  44.345.142.000,00برمس التاكليف املشرتكة 

. وقد بلغت 2018خالل س نة  %18,29%من مجموع نفقـات التس يري مقابل 20,17% من الاعامتدات الهنائية و98,06

طار مرشوع هذا القانون . 859.583.285,05الاعامتدات املتوفـرة عند هناية الس نة  لغاؤها يف ا   درمه، واليت يقرتح ا 
 

o : التسديدات والتخفيضات وال رجاعات الرضيبية 
 

 10.533.773.000,00اعامتدات التسديدات والتخفيضات وال رجاعات الرضيبية يف  2019حـدد قانون املالية برمس الس نة املالية 

 ضافيةا  ات يقرتح مرشوع قانون التصفية فتـح اعامتدبناء عليه، درمه.  12.794.756.298,39 زةاملنو النفقات يف حني بلغت ،درمه

درمه 2.170.686.990,03  فقد بلغت أ ما الاعامتدات غري املس هتلكة درمه. 4.431.670.288,42لـتغطية التوـاوز املسوـل اذلي بلـغ 

طار مرشوع هذا القانون لغاؤها يف ا   .يقرتح ا 
 

o  الاحتياطيةواخملصصات طارئة النفقات ال: 
 

 فصول" لفائدة خمتلف  الاحتياطية" النفقات الطارئة واخملصصات  فصل برمساملفتوحة  عامتداتقتطاعات من الاالا بلغ مجموع

 لفصلاهذا برمس املفتوحة  عامتداتمن مجموع الا%  75,35 يناهزما  أ ي درمه 2.788.113.131,46 ما قدره املذكورة أ سفهل اتاملزياني

 :املذكورة كام ييل  الاقتطاعاتتتوزع و  .درمه 003.700.000.000, مبلغواليت حددت يف 
 

 

 درمه 941.053.621,28 :.....................نفقـات املوظفني........... -

 درمه 1.597.059.510,18 .:....خملتلفــة...نفقـات املعـدات والنفقـات ا -

 درمه 250.000.000,00       .:....................التحمــالت املشرتكــة.... -

 درمه 2.788.113.131,46 .:.…....…مــوعــاجمل                    

 

 ما قدره الاحتياطيةبرمس النفقات الطارئة واخملصصات  املتوفرة امللغاة مبقتىض مرشوع قانون التصفية عامتداتبلغت الا، هكذا

 درمه. 911.886.868,54
 

بيامن  الهنائية، عامتداتالل ابلنس بة % 98,85 معدل 2019الس نة املالية  برمسنفقات التس يري املنوزة  جسلت، فقد ء عىل ما س بقبنا

ويبني الرمس البياين التايل  .2018س نة  خالل  60,34 %لمقاب نفقات املزيانية العامة من مجموع % 58,97النفقات  هذه  شلكت 

  :2019 و 2018برمس سنيت  نفقات التس يري توزيع تطور
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 :الاستامثرنفقات  - 2.1.1 
 

ذا أ خذان بعني  ،هذا. درهام 73.372.918.000,00ما قدره  2019املفتوحة مبوجب قانون املالية لس نة داء ال  بلغت اعرمـادات  وا 

أ موال املساعدة اليت بلغت  و درهام 11.680.460.126,34واليت بلغت  2018عامتدات املرحةل من الس نة املالية الاالاعتبار 

ىل مبلغ  ،درهام 1.159.165.096,57 وزير الاقتصاد س يد مفتوحة بقرار ل داء عرمـادات أ  اكدرمه  4.399.867.926,15ابل ضافة ا 

ن مجموع اعرمـادات  و املالية، شارة خمتـلف القطاعات الوزارية أ وداء ال  فا   الهنائية برمس نفقات الاستامثر واملوضوعة رهن ا 

من  % 88,77 أ ي ما يعادل درهام 70.567.831.826,33مبلـغ  مت تنفيذ ، درهام 90.612.411.149,06 هواملؤسسات، 

 الاعامتدات الهنائية.

اىل فصل النفقات  ابل ضافةقطاعات وزارية  5نفقـــات املزيانيات املنوزة من طرف  نس بة ويتضــح من خالل اجلــدول التايل أ ن

 % من مجموع النفقات:82يل متثل حوااملشرتكة 

 )مباليني ادلرامه   (
 

 النس بة

من مجموع نفقات 

 الاستامثر

 القطاعات الوزارية أ و املؤسسات نفقات الاستامثر

 التاكليف املشرتكة فصل  21.226,49 %30,08

 وزارة الفالحة  والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت 12.304,63 %17,44

 وزارة  التوهزي والنقل واللوجستيك واملاء 10.616,23 %15,04

دارة ادلفــاع الوطنــي 5.173,11 %7,33  ا 

  وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل  والبحث العلمي 5.101,43 %7,23

  وزارة ادلاخلية 3.187,00 %4,52

 اجملموع     57.608,89 81,64%

 القطاعات الوزارية ال خرى     12.958,94 18,36%

 العام اجملموع 70.567,83 %100,00
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 :2019برمس س نة أ و املؤسسات القطاعات الوزارية  حسبالتايل توزيع نفقات الاستامثر  ويبني الرمس البياين
 

 
 

 

ن شارة، فا   .درهام 20.044.579.322,73، قد بلغ 2019املتوفرة عند هناية الس نة املالية  داءال   اعامتدات مجموع ولال 

لغاء اعامتدات ال داء  2019من قانون املالية لس نة  36التذكري بأ ن الفقرة ال وىل من املادة  وجبمن هجة أ خرى،  قد نصت عىل ا 

ىل اترخي ، فامي يتعلق بنفقات2018املفتوحة مبوجب قانون املالية عن الس نة املالية   31 الاستامثر من املزيانية العامة اليت مل تكن ا 

يف  حمل الزتامات ابلنفقات مؤرش علهيا من قبل مصاحل اخلزينة العامة للمملكة. وقد حدد مرشوع قانون التصفية 2018ديسمرب 

 املرحلـة من الس نة الاعامتدات جسلتحني  يف ،درهام  6.486.362.477,64مادته اخلامسة هذه الاعامتدات امللغاة يف مبلغ  

ىل السـنة 2018املـالية   .درهام 11.680.460.126,34 مبلغ  2019 ملاليـةا ا 
 

 :ادلين العمويمدمة املتعلقة خبفقات الن- 3.1.1
 

 مهنا خدمة ادلين العمويمبرمس نفقات  درمه 67.244.570.000,00 لغبمب  اعامتداتفتح  2019الس نة املالية جسلت 

برمس  درمه 28.031.370.000,00 مبلغو  ،ويل ال جلاملتوسط والط اس هتالاكت ادلين العمويمبرمس  درمه 39.213.200.000,00

   : توزع عىل الشلك التايلت درمه   79.461.162.952,23 تنفيذ اعامتدات يف حدود متيف هذا ال طار،  .والعمولت الفوائد
 

 درمه 49.956.718.757,46 :……..…….…ادلين العمويم اس هتالاكت -

 درمه       29.504.444.194,77 .:…………العمويمادلين  فوائد ومعولت -

 درمه 79.461.162.952,23                 :......………اجملمــوع

 

ىل أ ن الاعامتدات املتوفرة عند هناية الس نة برمس هذا   درهام 270.504.996,78 قد بلغت ادلين العمويمنفقات وجتدر ال شارة ا 

لغاءها، مكــا جسلت هذه النفقـــات جتاوزا بلغ حيث يقرتح مرشوع قانون التصفي يقرتح مرشوع  .درهام 12.487.097.949,01ة ا 

 توزع عىل الشلك التايل :ت  حيث، تهقانون التصفية فتح اعامتدات تمكيلية لتغطي 
 

 درمه 10.839.580.718,95 :....................العمويمادلين  اس هتالاكت -

 مهادر  1.647.517.230,06 .:..............ويمالعم ادلين ومعولتفوائد  -

 درمه 12.487.097.949,01                  :اجملمــوع.......
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 18,94نفقات املزيانية العامة، مقابل مجموع من  % 21,73ما يناهز  2019نفقات ادلين خالل الس نة املالية  قد جسلتف ،ثر ذكلا  

، وكذا طبيعهتاحسب  2019البيانيان التاليان توزيع نفقات املزيانية العامة لس نة ويوحض الرسامن  ،هذا .2018س نة  برمس %

 :2019و  2018تطور هذه النفقات برمس سنيت 

 

 
 

 
 

 

 :املــــــــوارد -2.1

 

ه تـم حتصيل مـا قدر و درمه،  329.623.118.000,00 مجموعهما  2019املزيانيـة العامة للس نة املالية موارد بلغت تقديرات 

 %71,29شلكت املوارد العادية نس بة هذا وقد %. 111,02 جناز يف حدودا  وهو ما يعادل نس بة درمه  365.955.539.711,91

جنازبذكل من مجموع املوارد احملصةل مسجةل   %.102,95بلغت  نس بة ا 
 

 عىل الشلك التايل: 2019و  2018برمس سنيت  طبيعهتاتتوزع املــوارد احملصةل حسب  
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 )ابدلرمه(
 

 

 :2019 و 2018برمس سنيت  طبيعهتا احملصةل حسب املوارد البياين املوايل تطور الرمس يوحضكام 

 

 
 

 عىل الشلك التايل:املصاحل حسب  2019برمس س نة تتوزع املــوارد احملصةل كام 
 

 النس بة (ابدلرمه) احملصةلاملوارد مبلغ  املصاحل

 %96,74 354.011.559.738,71 وزارة الاقتصاد و املالية 

 %0,53    1.949.429.426,96 واملؤسسات الـوزارات ابيق 

 %2,73  9.994.550.546,24 دارات متنوعةا  

 %100 365.955.539.711,91 اجملمــــــــوع

 

 نس بة التطور 2019 س نة 2018 س نة الـموارد

 3,93-    260.889.277.687,60    271.572.169.889,82 املوارد العادية% 

 82,58    105.066.262.024,31    57.544.957.031,51  موارد الاقرتاض% 

 %11,19 365.955.539.711,91 329.117.126.921,33 اجملمـــوع             



8 
 

 

 :املصاحل  توزيع املوارد احملصةل حسب معدليبني الرمس البياين التايل و 
 

 
 

  :املاليةالاقتصاد و  ةوزار مصاحل صةل من طرف املوارد احمل -1.2.1 
 

 

 من:املوارد أ ساسا  هذه تتشلك
 

 املصاحل  ابدلرمه لغ احملصةلااملب

   :دارة امجلارك والرضائب غري املبارشة  ا 
 …….……....………………………………………الرضيبة عىل القمية املضافة لالس ترياد - 37.960.420.310,40

 ………….....……………………………………اقةالرسوم املفروضة عىل منتوجات الط - 16.300.787.283,00

 …………….....………………………………………عىل التبغ املصنع الرمس املفروض - 11.329.099.142,00

 ………….........………………………………………………………رسوم الاس ترياد - 9.384.486.485,00

 .....................………………………………………………………أ اتوى أ نبوب الغاز - 1.011.469.347,43

 ...................…………………………………………………………......موارد أ خرى - 2.459.787.598,39

 ……………………………..اجملموع 78.446.050.166,22
    

   :املديرية العامة للرضائب 
 ….…………...............……………………………………………الرضيبة عىل الرشاكت - 49.811.234.256,39

 …….........….......…………………………………….......…………الرضيبة عىل ادلخل - 43.623.738.849,17

 ………...........………………………………........…الرضيبة عىل القمية املضافة يف ادلاخل - 29.130.408.723,25

 ……….................……………………………………………......……رسوم نقل امللكية - 7.890.553.026,81

 ………............…………………………………………… الرمس ال سايس ورمس النسخة - 2.820.412.405,24

 .........…..........………………………………………………الزايدات املرتتبة عن التأ خري   - 2.462.245.549,42

 ………………..………………........……عىل ال رابح  ملرتتبةاملسامهة الاجامتعية للتضامن ا - 1.987.642.231,84

 …..………………........……قرار أ و التأ خري أ و النقص يف الاقرارلزايدة املرتتبة عن عدم الاا - 1.685.441.351,57

 …........…………………………………......………الغرامات املرتتبة عن التأ خري يف ال داء - 1.237.378.856,28

 ...…………....……………………….....الرمرب املفروض عىل الواثئق املتعلقة ابلس يارات     - 1.230.153.945,43

 ……...................…………………………………………….........………موارد أ خرى - 3.489.390.406,42

 ……………………………..اجملموع 145.368.599.601,82
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   :مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية 
 …….......…………………………........…الاقرتاضات ادلاخلية املتوسطة والطويةل ال جل - 79.649.400.000,00

 …….................………………………………………..ابل قمية الاقرتاضات اخلارجيةمق - 25.416.862.024,31

 ............................... املوارد الناجتة عن ختفيف نفقات ادلين القابل لالس هتالك وادلين العامئ - 3.164.395.619,11

 ...............………………………………………….………املوارد ال تية من بنك املغرب - 855.202.705,98

 ......….........…………………………………........……املوارد ال تية من مكتب الرصف  - 150.000.000,00

 ....…..…………………………………........……فوائد عن معليات تدبري اخلزينة العمومية - 139.911.027,05

 .........…............……………………………………………...............…موارد أ خرى - 130.022.456,68

 ……………………………..اجملموع 109.505.793.833,13

 

 :مديرية املنشأ ت العامة واخلوصصة 
 ...................................................................املوارد ال تية من تفويت مساهامت ادلوةل - 5.344.012.387,60

 .........…………محافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائطيةاملوارد ال تية من الواكةل الوطنية لل - 3.000.000.000,00

 ....………………ال رابح ال تية من رشكة "اجملمع الرشيف للفوسفاط" )"م ش ف" ش.م( - 2.700.399.000,00

 ..................................................................................................مـــوارد متنوعـــة - 2.400.000.000,00

 ………………………………ل رابح ال تية من املساهامت املالية لدلوةل يف خمتلف الرشاكتا - 1.880.959.436,73

 ................……………………………….……املوارد ال تية من املكتب الوطين للمطارات  - 550.000.000,00

 ....................…………………………………………………………..…موارد أ خرى - 1.302.954.666,84

17.178.325.491,17  
 

 ……………………………..اجملموع

3.512.790.646,37       املصاحلابيق: 

 ………………………وزارة الاقتصاد واملالية مصاحل مجموع املوارد احملصةل من طرف       354.011.559.738,71
 

 

 

 

 :املؤسساتو الـوزارات مصاحل ابيق احملصةل من طرف املــــوارد  – 2.2.1
 

 : وارد كام ييلهذه املتتوزع 
 
 

 

دارات من  تيةأ  املتاملوارد 3.2.1-  متنوعة:ا 

 ييل:كام  تتوزع هذه املوارد
 

6.506.570.452,23  ت املرصدة ل مور خصوصيةمداخيل برمس التسديدات من احلسااب.... .............. 

1.830.229.202,75  دارات العمومية  ...................حصيةل الوصااي والهبات املمنوحة لدلوةل وخملتلف ال 

918.823.267,56  املسرتجعات من ال جور واملرتبات........................................................ 

738.927.623,70  أ خرى موارد................................................................................. 

 .............................اجملموع                                             9.994.550.546,24

811.254.367,65  ..وزارة الفالحة و الصيد البحري و التمنية القروية و املياه و الغاابت......................... 

487.293.653,21  وزارة العدل ........................................................................................ 

338.573.995,91  ادلويل. وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون........................................................ 

236.083.435,37  و املاء. وزارة التوهزي و النقل و اللوجستيك.................................................... 

76.223.974,82  واملؤسساتوزارات ابيق ال........................................................................ 

 ...............................جملموعا    1.949.429.426,96
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 : للخزينـــــةاحلساابت اخلصوصيــة  -2
 

 

 : نفقـــــــــــاتال  -1.2
 

درمه.  84.397.383.000,00 مبلغ احلساابت اخلصوصية للخزينة يف حتمالت نفقات سقف 2019حدد قانون املالية للس نة املالية 

جناز  وهو ما يعادل نس بةدرمه   90.897.300.532,88النفقات املنوزة يف هذا ال طار ما مجموعه  جسلت حيث   يف حدودا 

107,70 .% 

 كام ييل: هازع نفقات احلساابت اخلصوصية للخزينة حسب أ صناف وتتو هذا 
 ) ابدلرمه (

 املنوزة النفقـــــــات أ صناف احلساابت اخلصوصية للخزينة

 77.830.272.527,58      احلساابت املرصدة ل مور خصوصية -

 566.093.294,21 ادلولية هيئاتحساابت الاخنراط يف ال  -

 8.394.174,62 يةحساابت العمليات النقد -

 0,00  رمويلحساابت ال  -

 12.492.540.536,47 حساابت النفقات من اخملصصات -

 90.897.300.532,88 ................اجملمــــــــوع. 

 
 

 نفقات من مجموع %99,37 متثل  وحساابت النفقات من اخملصصات احلساابت املرصدة ل مور خصوصية نفقات أ ن يالحظ

 .%13,74 و %85,62 وتبلغ حصة لك مهنام عىل التوايل، صوصية للخزينةاحلساابت اخل
 

 : املـــــــــوارد -2.2
 

ما درمه، ومت حتصيل  85.081.989.000,00يف  2019 للسنـــة املالــية موارد احلسابـات اخلصوصية للخزينـــة تقديرات حددت

 %.119,14 جناز تعادلا   أ ي بنس بة درمه  101.364.884.372,86مجموعه 

 وتتوزع املوارد احملصةل حسب أ صناف احلساابت اخلصوصية للخزينة كام ييل: ،هذا
 ) ابدلرمه (    

 احملصةل املــوارد أ صناف احلساابت اخلصوصية للخزينة

 85.843.895.570,42      احلساابت املرصدة ل مور خصوصية -

 0,00 ادلولية هيئاتحساابت الاخنراط يف ال  -

 11.750.267,12 العمليات النقدية حساابت -

 16.446.705,32  رمويلحساابت ال  -

 15.492.791.830,00 حساابت النفقات من اخملصصات -

 101.364.884.372,86 اجملمــــــــوع.................
 

مجموع موارد  % من 99,97 احلساابت املرصدة ل مور خصوصية وحساابت النفقات من اخملصصات متثلموارد يالحظ أ ن 

 %.15,28و %84,69احلساابت اخلصوصية للخزينة، وتبلغ حصة لك مهنام عىل التوايل 



11 
 

 

 مس تقةل:مرافق ادلوةل املسرية بصورة  –3
 

 الاس تغالل:مزيانية  – 1 - 3
 

 الاس تغالل نفقات 1-- 1- 3
 

   مبلغ افق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل يفنفقات الاس تغالل املتعلقة مبر  حتمالتسقف  2019حدد قانون املالية للس نة املالية 

املنوزة  قرارات رفع سقف التحمالت خذا بعني الاعتباردرمه أ    1.895.153.228,07مت رفعه بفارق درمه 2.015.069.000,00

 فائض موارد الاس تغالل لنفقات الاستامثر لتبلغ رصد جزء منعن  املرتتبرمه د570.704.704,33   بلغمب ، و خالل الس نة

 درمه. 4.480.926.932,40 برمس نفقات الاس تغالل  الاعامتدات الهنائية

% من الاعامتدات املفتوحة، يف حني بلغت  52,56 درمه مسجةل بذكل نس بة 2.055.151.436,06 أ ما النفقات، فقد بلغت 

 درمه. 1.855.070.792,01 الاعامتدات املتوفرة عند هناية الس نة ما قدره
 

 س تغاللالاموارد  2-- 1- 3

  ملوارد الاس تغالل ملرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل ما قدرهابلنس بة  2019بلغت تقديرات قانون املالية لس نة 

من املرسوم  24وبفعل تغيريات التقديرات الواردة يف مزيانيات هذه املرافق، تطبيقا ملقتضيات املادة . درهام  2.015.069.000,00

. وقد مت درهام 4.480.926.932,40ه ما قدر  املرافقالهنائية لهذه  املواردعداد وتنفيذ قوانني املالية، بلغت املتعلق اب   2.15.426 رمق

 %.104,48جناز يف حدود نس بة ا   وهو ما يعادل درهام4.681.617.450,84  حتصيل
 

 

 الاستامثر مزيانية-2- 3
 

 الاستامثرنفقات  -1- 2- 3
 

  يف  نفقات الاستامثر املتعلقة مبرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل حتمالتسقف  2019حدد قانون املالية للس نة املالية 

 الس نة، نفسسقف التحمالت برمس  أ خذا بعني الاعتبار التغيريات الناجتة عن قرارات رفع و  ،هذا . درمه 796.430.000,00

 %33,74درمه أ ي ما يعادل  1.225.781.180,28ا مهن تنفيذ مت. درهام 3.633.118.105,96 الاعامتدات الهنائية مجموع يصبح

 درمه. 2.407.336.925,68الاعامتدات املتوفرة عند هناية الس نة ما قدره  بلغلت من مجموع الاعامتدات، 
 

 الاستامثرموارد  -2- 2- 3
 

س تقةل ما قدره ملوارد الاستامثر ملرافق ادلوةل املسرية بصورة م ابلنس بة  2019بلغت تقديرات قانون املالية لس نة 

ن التقديرات الهنائية درهام 796.430.000,00 ذا أ خذان بعني الاعتبار تغيريات التقديرات الواردة يف مزيانيات هذه املرافق فا  . وا 

من  %101,49 ودرمه  3.687.316.645,85 درمه، يف حني مت حتصيل ما مجموعه 3.633.118.105,96 قد جسلتلهذه املوارد 

 .اجملموع
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 :اتحسب املزياني 2019 املاليةس نة لل التايل توزيع نفقات ادلوةل  الرمس البياين لخصيو  ،هذا

 

 
 

                                                                                               :توزع كام ييلت  2019س نة  قانون املاليةن النتاجئ الهنائية لتنفيذ ا  ف ،هكذا

     ) ابدلرمه (         

 النفقـــات املـــــوارد املزيانية

    365.653.114.539,67 365.955.539.711,91 املزيانيـــــة العامـــــة -

 90.897.300.532,88 101.364.884.372,86 احلساابت اخلصوصية للخزينة -

     3.280.932.616,34     8.368.934.096,69 مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل -

    459.831.347.688,89    475.689.358.181,46 اجملمــــــــوع

 

 :2018س نة نتاجئ مع  هتامقارنوكذا  2019تبني الرسوم البيانية التالية النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة كام 
 

 :املوارد 
 

 

 



13 
 

 :النفقات  
 

 

 :خالصة –4

  ؛درمه 302.425.172,24    قدرها نفقاتل عىل ازيانية العامـــة املموارد زايدة  2019جسلت س نة  -

 ؛درمه 10.467.583.839,98  حددت يفلنفقات عىل الموارد لزايدة عرفت احلساابت اخلصوصية للخزينة كام  -

 ؛درمه  5.088.001.480,35   قدرها نفقاتمرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل زايدة للموارد عىل ال فامي جسلت  -

جامل -  .رهامد  15.858.010.492,57 يف تحددلنفقات عىل الموارد ل زايدة 2019لس نة  قانون املالية تنفيذ نتج عن ،وا 
 

 اجلداول ال تية: 2019وتلحق مبرشوع قانون التصفية للس نة املالية 
 

 عامة؛تقدير واس تخالص موارد املزيانية ال طبيعة املواردو  املصلحةاجلدول " أ  " يبني حسب الفصول و 

 اجلدول " ب" يعطى التوزيع، حسب الوزارات و الفصول، لنفقات التس يري للمزيانية العامة؛

 اجلدول "ج" يتضمن التوزيع، حسب الوزارات و الفصول، لنفقات الاستامثر للمزيانية العامة؛

 2018الس نة املالية   اجلدول " ج مكرر " يبني التوزيع حسب الوزارات والفصول لعامتدات الاستامثر امللغاة برمس

ىل الس نة املالية   املتعلقة ابملزيانية العامة؛ 2019والاعامتدات املرحةل ا 

 اجلدول "د" يبني حسب الفصول النفقات املتعلقة خبدمة ادلين العمويم ابملزيانية العامة؛

 احلساابت اخلصوصية للخزينة؛ اجلدولن "ه" و "و" يتضمنان عىل التوايل التقديرات واملنوزات املتعلقة مبوارد ونفقات

 اجلدول " ز " يبني ال رصدة املديـنـة وادلائنـة عند بداية وهناية الس نة املــالية للحساابت اخلصوصية للخزينة؛

اجلدولن "ح" و "ط" يتضمنان عىل التوايل التقديرات وال س تخالصات املتعلقة مبوارد الاس تغالل وموارد الاستامثر ملرافق 

 سرية بصورة مس تقةل؛ادلوةل امل 

اجلدولن "ي" و "ك" يتضمنان عىل التوايل التقديرات واملنوزات املتعلقة بنفقات الاس تغالل ونفقات الاستامثر ملرافق ادلوةل 

 املسرية بصورة مس تقةل.
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مشروع قانون التصفية رقم 23.21
املتعلق بتنفيذ قانون املالية

للسنة املالية 2019
 المتعلق بتنفيذ  فيةالتصروع قانون مش

 2019 قانون المالية للسنة المالية
 
 

 1  المــــــــادة
 

 : الواردة في الجــــــدول الـتـــــاليت البيـانا وفق 2019سنة ذ ميزانيـة ـلتنفيدد مبالغ النتائج النهائية ـتح
 

 

 -بالدرهم  -

 اتـقـفـنال المــــــوارد البيـــــــــــــــــان

   الميزانية العامة -1

  365.955.539.711,91 المـــوارد  
  215.624.119.761,11  نفقات التسيير 
  70.567.831.826,33  نفقات االستثمـار 
  79.461.162.952,23  العمومي بخدمة الدينالنفقات المتعلقة 

 365.653.114.539,67 365.955.539.711,91 ةـــمجمــوع الميزانية العام

   الحسابات الخصوصية للخزينة -2

  77.830.272.527,58 85.843.895.570,42      الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 
  566.093.294,21 0,00 الدولية هيئاتاالنخراط في ال حسابات 
  8.394.174,62 11.750.267,12 حسابات العمليات النقدية 
  0,00 16.446.705,32  التمويل حسابات 
  12.492.540.536,47 15.492.791.830,00 المخصصاتمن  حسابات النفقات 

 90.897.300.532,88 101.364.884.372,86 مجموع الحسابات الخصوصية للخزينة

    مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة -3

 2.055.151.436,06 4.681.617.450,84 االستغالل 
 1.225.781.180,28 3.687.316.645,85 االستثمار 

 3.280.932.616,34 8.368.934.096,69 مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 459.831.347.688,89 475.689.358.181,46 ام.....ـــوع العــالمجم

 15.858.010.492,57     النفقات علىالدولة  موارد زيادة
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 2 المــــــــادة
 

 مليار نيوستة خمسئة واثالثم في 2019السنة المالية برسم لميزانيـة العامـة يحدد المبلغ النهائي لموارد ا
واحد ودرهم  وسبعمائة وإحدى عشرةألف  وخمسمائة وتسعة وثالثين مليون خمسة وخمسينو ئةاتسعمو

 .درهم( 365.955.539.711,91سنتيم ) وتسعين
 

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

 3 مــــــــادةال
 

 .بينة في الجدول التاليالمبالغ المفي  2019السنة المالية  برسم الميزانية العامة نفقاتتحدد النتائج النهائية ل
القطاعات الوزارية وتوزع على  ،عتمادات المفتوحة كما هو منصوص عليه في الجدول نفسهالوتغير ا

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

 -بالدرهم  -             

 نفقاتال البيــــــــان
 االعتمــــــادات
 التكميليـــــــة
 المفتوحـــة

 االعتمـــادات
 غير المستهلكــة

 ةالملغـــا

 اعتمادات األداء
 عندالمتوفرة 

 نهاية السنـة

 - 6.947.775.831,90 4.431.670.288,42 215.624.119.761,11 نفقات التسيير

 20.044.579.322,73 - - 70.567.831.826,33 الستثمارانفقات 

بخدمة النفقات المتعلقة 
 - 270.504.996,78 12.487.097.949,01 79.461.162.952,23 العمومي الدين

 20.044.579.322,73 7.218.280.828,68 16.918.768.237,43 365.653.114.539,67 ...لعاما المجموع

 
 4 المــــــــادة
 

 نهائيا على الوجه التالـــي: 2019السنة المالية برسم  تحدد نتيجة الميزانية العامة
 

 درهم 365.955.539.711,91 ..........................المـــوارد
 درهم 365.653.114.539,67 ..........................اتـــنفقال

 درهم 302.425.172,24 ...........النفقات على الموارد فائض
 

 لخزينة.االمكشوف في حساب  ويخصم منالمثبت أعاله  المواردوينقل فائض 
 

 5 المــــــــادة
 

يتعلق بنفقات االستثمار من الميزانية العامة  فيما  2018 السنة المالية نهاية تحدد اعتمادات األداء المتوفرة عند
 ئةاعمربأو ماليير ستة بمبلغ 2019المالية لسنة  قانـــون من 36األولى من المــادة ة الفقروالملغـاة بمقتضى 

 سنتيم نيوست ربعةأودرهم  نيوسبع وسبعة ئةاربعمأوألف  نيوست اثنينئة واثمثالو مليونن يوثمان ةوست
 درهم(. 6.486.362.477,64)

 
مليون  نيوثمانئة امستو عشرة مليار  إحدىفي مبلغ  2019وتحدد االعتمادات المرحلة إلى السنة المالية 

 رهم(.د 11.680.460.126,34سنتيم ) نيوثالث ربعةأودرهم  نية وعشرئة وستامو ألف  نيستو ةربعمائأو
ج مكرر " الملحق  " وفق الجدولوالفصول المؤسسات  القطاعات الوزارية أو االعتمادات حسبوتوزع هذه 
 .بهذا القانون
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 6 المــــــــادة
 

وفق البيانات الواردة في الجدول  2019المالية  برسم السنةتحدد مبالغ نتائج الحسابات الخصوصية للخزينة 
" الملحقين بهذا و" و "هوتوزع على أصناف الحسابات وفق ما هو منصوص عليه في الجدولين " التالي،

   القانــون:
 

 -بالدرهم  -
 نفقاتلا المـــوارد بيان أصناف الحسابات الخصوصية

 77.830.272.527,58 85.843.895.570,42 الحسابات المرصدة ألمور خصوصيــة  
 566.093.294,21 0,00   الدولية هيئاتحسابات االنخراط في ال 
 8.394.174,62 11.750.267,12 حسابات العمليات النقدية 

 0,00 16.446.705,32  التمويلحسابات  
 12.492.540.536,47 15.492.791.830,00 المخصصاتمن  حسابات النفقات 

 90.897.300.532,88 101.364.884.372,86 امــالمجمـوع الع
 

 
 7 المــــــــادة

 
يانات الواردة في الجدول وفق الب 2019دجنبر 31 تحدد مبالغ أرصدة الحسابات الخصوصية للخزينة بتاريخ

 القانون." الملحق بهذا زالجدول " وتوزع على الحسابات وفق البيانات الواردة في التالي،
 

 -بالدرهم  -

 بيان أصناف الحسابات الخصوصية
 2019 دجنبر 31بتاريـــخ  األرصـــدة

 األرصــــدة الدائنـــة األرصـــدة المدينــة

 116.276.581.026,04 0,00 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

 0,00 5.423.259.096,24 الدولية  حسابات االنخراط في الهيئات
 0,00 469.158,17 حسابات العمليات النقدية

 136.127.989,93 534.718.034,38  التمويلحسابات 
 15.279.134.551,57 0,00 المخصصاتمن  حسابات النفقات

 131.691.843.567,54 5.958.446.288,79 امــوع العـالمجمـــ       
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 8 المــــــــادة
 
في المبالغ المبينة  2019السنة المالية هائية لموارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم النتائج الن تحدد

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

  -بالدرهم-  

 المـــــــوارد بيان المـــــوارد

 4.681.617.450,84 تغاللاالسموارد 

 3.687.316.645,85 االستثمارموارد 

 8.368.934.096,69 وارد.....ــوع المـمـجـم

 
 

 9 المــــــــادة
 

 المبينةالمبالغ في   2019السنة المالية مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم  نفقاتتحدد النتائج النهائية ل
ق مادات كما هو منصوص عليه في الجدول نفسه وتوزع على المرافق وفعتالوتغير ا ،في الجدول التالي

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

  -بالدرهم-   

المتوفرة عند  االعتمادات نفقاتال نفقاتبيان ال
 نهاية السنة

 1.855.070.792,01 2.055.151.436,06 نفقات االستغالل

 2.407.336.925,68 1.225.781.180,28 قات االستثمارنف

 4.262.407.717,69 3.280.932.616,34 المجموع........

 
 10 المــــــــادة

 
هو مبين في الجدول  كما 2019المالية السنة تحدد نتائج مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم 

 التالي:
 

  -بالدرهم -   

 زيادة الموارد على نفقاتال الموارد البيان
 نفقاتال 

 2.626.466.014,78 2.055.151.436,06 4.681.617.450,84 االستغالل

 2.461.535.465,57 1.225.781.180,28 3.687.316.645,85 االستثمار

 5.088.001.480,35 3.280.932.616,34 8.368.934.096,69 المجموع...
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 الميزانية العامة
 
 
 
 
 
 

( بالدرهم )

 طبيعة المصلحةالفصل
التحصيلتقديرات المداخيل بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــواردالموارد

 البالط الملكي1.1.0.0.0.02.000
 اإلدارة العامة0000

750,00 2للتذكرة الرسوم المستوفاة عن الشعارات و الشارات10
000,000,00 50 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة20
0,00للتذكرة موارد متنوعة30

750,00 000,002 50... مجموع موارد اإلدارة العامة
750,00 000,002 50... مجموع موارد البالط الملكي

 المحاكم المالية1.1.0.0.0.05.000
 اإلدارة العامة0000

0,00للتذكرة مديونية المحاسبين10
0,00للتذكرة أحكام بإرجاع األموال الصادرة عن المحاكم المالية20
433,29 765للتذكرة الغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات األخرى الصادرة عن المحاكم المالية30
0,00للتذكرة فوائد التأخير المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية40
0,00للتذكرة نسخ الملفات قصد االطالع50

433,29 765للتذكرة... مجموع موارد اإلدارة العامة
433,29 765للتذكرة... مجموع موارد المحاكم المالية

 وزارة العدل1.1.0.0.0.06.000
 المصالح المشتركة للقطاع القضائي9400

223,43 739 000,0061 000 30 الغرامات و العقوبات المالية الصادرة عن المحاكم10
490,57 536 000,00424 000 400 الغرامات التصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا20
939,21 017 000,001 000 2 موارد متنوعة30

653,21 293 000,00487 000 432... مجموع موارد المصالح المشتركة للقطاع القضائي
653,21 293 000,00487 000 432...... مجموع موارد وزارة العدل 

 وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي1.1.0.0.0.07.000
 البعثات الدبلوماسية و القنصلية9100

220,00 460 000,00330 000 310 الرسوم القنصلية10

 الرسوم التي يستوفيها األعوان الدبلوماسيون والقنصليون على العقود المتعلقة بالمالحة 20
000,000,00 200والتجارة ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية

775,91 113 000,008 500 2 موارد متنوعة30
995,91 573 000,00338 700 312...... مجموع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية

995,91 573 000,00338 700 312... مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
 وزارة الداخلية1.1.0.0.0.08.000

 اإلدارة العامة0000
177,32 000,0029 700 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام األسعار10
783,71 962 000,0013 500 5 موارد متنوعة20

961,03 991 000,0013 200 6...مجموع موارد اإلدارة العامة
 اإلدارة العامة لألمن الوطني3100

725,00 000,00690 300 األتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضر المتعلقة بحوادث السير10
0,00للتذكرة التعويضات عن خدمات الشرطة المؤداة عنها أجرة20
261,02 483 000,002 200 موارد متنوعة30

986,02 173 000,003 500...مجموع موارد اإلدارة العامة لألمن الوطني
947,05 165 000,0017 700 6.......مجموع موارد وزارة الداخلية

 وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  والبحث العلمي1.1.0.0.0.11.000
 اإلدارة العامة0000

989,82 000,00900 500 1 موارد متنوعة10
989,82 000,00900 500 1............مجموع موارد اإلدارة العامة

 اإلدارة العامة7100
0,00للتذكرةرسوم التسجيل10
939,98 000,00100 400 موارد متنوعة20

939,98 000,00100 400............مجموع موارد اإلدارة العامة

929,80 001 000,001 900 1...مجموع موارد وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  والبحث العلمي

2019التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 
"أ " الجــــــــــــــــــدول 

( المـــــــــادة    2  )
المـــــــوارد

1ص  "أ " الجدول 
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( بالدرهم )

 طبيعة المصلحةالفصل
التحصيلتقديرات المداخيل بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــواردالموارد

 وزارة الصحة1.1.0.0.0.12.000
 اإلدارة العامة0000

375,50 000,0013 12 رسوم المراقبة الصحية  والفحص الصحي10

 استرداد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العالج والمقام في المؤسسات 20
000,000,00 10الصحية

0,00للتذكرة الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات30
609,47 960 000,0014 600 1 موارد متنوعة40

984,97 973 000,0014 622 1...مجموع موارد اإلدارة العامة
984,97 973 000,0014 622 1....مجموع موارد وزارة الصحة 

 وزارة االقتصاد والمالية1.1.0.0.0.13.000
 اإلدارة العامة8100

000,00263,64 50 العقوبات والغرامـــات غير الجبائية10

 المبالغ التي ترجعها الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية من اإلعتمادات الغير 20
0,00للتذكرةالمستعملة المرصدة لشراء السيارات

648,04 272 000,00866 000 100 ديون الخزينة المتقادمة30
0,00للتذكرة اإلقتطاع من نتاج العاب الرهان40
0,00للتذكرة اإلقتطاع من رهان سباق الخيول والكالب السلوقية50
0,00للتذكرة مساهمة الجماعات الترابية في النفقات الملقاة على عاتق الميزانية العامة60
080,33 212 281 000,002 000 150 موارد متنوعة70

992,01 484 147 000,003 050 250...مجموع موارد اإلدارة العامة
 مديرية الشؤون اإلدارية والعامة8200

432,99 000,00900 100 موارد متنوعة10
432,99 000,00900 100...مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والعامة

 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة8300
 الرسوم الجمركية10
485,00 486 384 000,009 090 548 9رسوم اإلستيراد11
043,00 301للتذكرة اإلقتطاع الجبائي عند اإلستيراد12
0,00للتذكرة األتاوة على استغالل الفوسفاط13
195,00 000,0088 130 الرسم الموحد14
288,00 571 000,00164 889 171 رسوم التمبر المستوفاة من لدن إدارة الجمارك15
536,00 640 000,0023 000 19 الرسوم القنصلية16
709,00 468 000,005 000 5 الرسوم المفروضة على النقل الخاص17
 الرسوم الداخلية على اإلستهالك20
369,00 994 000,00681 153 678الرسوم المفروضة على الخمور والكحول21
853,00 398 000,00831 850 823 الرسم المفروض على أنواع الجعة22
835,00 238 000,00393 870 313 الرسوم المفروضة على المشروبات الغازية والليمونادا23
207,00للتذكرة الرسوم المفروضة على السكر والمواد السكرية وغيرها من المواد المحالة الصناعية24
857,00 707 000,0012 850 11 الرسوم المستوفاة على اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبالتين25
144,00للتذكرة الرسوم المفروضة على األغشية المطاطية واألوعية الهوائية وإطارات العجالت26
283,00 787 300 000,0016 870 607 16 الرسوم المفروضة على منتوجات الطاقة27
142,00 099 329 000,0011 429 055 11 الرسم المفروض على التبغ المصنع28
 الضريبة على القيمة المضافة30
310,40 420 960 000,0037 454 753 40 الضريبة على القيمة المضافة لإلستيراد31
666,70 664 000,00110 644 110 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل32
000,000,00 000 65 حصيلة المصادرات40
 رسوم المراقبة50

 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية عند 51
616,00 1للتذكرةاإلستيراد والتصدير

 الرسم المفروض على المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند اإلستيراد 52
0,00للتذكرةوالتصدير

753,20 619 000,0058 000 95 الزيادات المترتبة على السندات االقتراضية والفوائد الناتجة عن التأخير60

حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقين للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة 70
563,00 434 000,00123 000 130الجمارك والضرائب غير المباشرة

347,43 469 011 000,001 090 508 1 اتاوي أنبوب الغاز80
963,49 656 000,0053 944 25 موارد متنوعة90

166,22 050 446 000,0078 263 923 81..مجموع موارد إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة
 المديرية  العامة للضرائب8400

 الضرائب المباشرة10
256,39 234 811 000,0049 010 456 52 الضريبة على الشركات11
849,17 738 623 000,0043 529 700 44 الضريبة على الدخل12
 رسوم مماثلة20
757,16 036 000,0063 000 12 الرسوم المفروضة على الرخص الممنوحة لبيع المشروبات21
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650,62 843 000,00347 000 338 الضريبة المهنية22
379,06 878 000,0046 000 33 ضريبة السكن23
0,00للتذكرة الرسوم المفروضة على التبغ30
 الضريبة على القيمة المضافة40
723,25 408 130 000,0029 728 132 29 الضريبة على القيمة المضافة في الداخل41
 رسوم التسجيل50
026,81 553 890 000,007 428 999 8 رسوم نقل الملكية51
810,50 134 000,00374 480 742 1 الرسوم المفروضة على العقود األخرى52
0,00للتذكرة الرسوم المفروضة على العقود القضائية وغير القضائية53
0,00للتذكرة الرسوم القضائية54
830,93 189للتذكرة الرسم المفروض على العقود واإلتفاقات55
0,00للتذكرة المساعدة القضائية56
851,74 108 154 000,001 400 289 1 الرسوم المفروضة على عقود التأمينات57
0,00للتذكرة رسوم متنوعة وموارد تبعية58
 رسوم التمبر60
600,00 000,00251 349 930 التمبر الفريد والورق المدموغ61
980,70 940 000,00792 699 783 التمبر على األوامر باألداء62
0,00للتذكرة بطاقة التعريف63
400,00 506 000,00628 104 258 جوازات السفر64
000,000,00 732 11 تسجيل األجانب65
400,00 201 000,0028 157 28 رخص الصيد وحمل السالح66
945,43 153 230 000,001 274 485 1 التمبر المفروض على الوثائق المتعلقة بالسيارات67
650,00 290 000,0029 196 35 رسم التمبر الخاص بسندات اإلستيراد68
 الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات70
405,24 412 820 000,002 612 472 2 الرسم األساسي ورسم النسخة71
 الزيادات المترتبة على التأخير والغرامات80
351,57 441 685 000,001 602 223 1 الزيادة المترتبة عن عدم اإلقرار أو التأخير أو النقص في اإلقرار81
856,28 378 237 000,001 433 794 الغرامات المترتبة عن التأخير في األداء82
549,42 245 462 000,002 264 813 1 الزيادات المترتبة عن التأخير83
0,00للتذكرة حصيلة المصالحات في المخالفات الجبائية84
 موارد متنوعة واستثنائية90
323,99 10للتذكرة موارد جبائية استثنائية91

 حصيلة المساهمة اإلبرائية برسم الدخول و األرباح المتأتية من ممتلكات و سيولة 92
0,00للتذكرةاألشخاص الذاتيين المقيمين ذوي الجنسيات األجنبية

231,84 642 987 000,001 000 007 2 المساهمة االجتماعية للتضامن المترتبة على األرباح93

771,72 996 23للتذكرة موارد متنوعة94
601,82 599 368 000,00145 997 546 150...مجموع موارد المديرية  العامة للضرائب

 مديرية الخزينة والمالية الخارجية8500
 الموارد العادية10
705,98 202 000,00855 000 612 الموارد اآلتية من بنك المغرب11
000,000,00 000 100 الموارد اآلتية من صندوق اإليداع والتدبير12
000,00 000 000,00150 000 150 الموارد اآلتية من مكتب الصرف13
000,000,00 000 100 الموارد اآلتية من القرض الفالحي المغربي14
0,00للتذكرة الموارد اآلتية من البنك المركزي الشعبي15
000,000,00 000 100 الموارد اآلتية من صندوق التجهيز الجماعي16
0,00للتذكرة الموارد اآلتية من الصندوق المركزي للضمان17
518,07 649 000,003 058 10 الفوائد المترتبة على توظيف األموال والسلفات18
027,05 911 000,00139 000 100 فوائد عن عمليات تدبير الخزينة العمومية19
 حصيلة اإلقتراض20
000,00 400 649 000,0079 000 200 49 اإلقتراضات الداخلية المتوسطة والطويلة األجل21
024,31 862 416 000,0025 000 000 27 مقابل قيمة اإلقتراضات الخارجية22
0,00للتذكرة حصيلة أذون التجهيز المتعلقة بمدخر االستثمار23
0,00للتذكرة الموارد اآلتية من القرض اإلجباري24
 الهبات والوصايا30
000,000,00 000 200 1هبات31

 اإلقتطاع من صندوق مقابل قيمة السلع التي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات 32
0,00للتذكرةالدولية

619,11 395 164 000,003 100 026 1 الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل لالستهالك والدين العائم40

0,00للتذكرة عموالت على القروض المرجعة50
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0,00للتذكرة عموالت الضمان الخاصة باالقتراضات الداخلية و الخارجية60
369,31 109 7للتذكرة األرباح الناتجة عن مساهمات الدولة في الشركات و الهيئات الدولية70

 استرجاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظفيها و مستخدميها ألجل تملك 80
292,46 741 5للتذكرةمساكن اجتماعية

 موارد مختلفة90
948,16 558 000,0097 000 100 الموارد اآلتية من الشركة المركزية إلعادة التأمين91

231,18 287 6للتذكرة تسديدات برسم استحقاقات القروض الممنوحة لفائدة بعض الراغبين في  إنجاز مشاريع92

0,00للتذكرة الموارد برسم شهادات الصكوك93

097,50 676 9للتذكرة موارد أخرى94
833,13 793 505 000,00109 158 698 79...مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية

 مديرية المنشآت العامة والخوصصة8600
 عوائد اإلحتكار وحصص االرباح ومساهمات المؤسسات العامة10
000,00 000 000 000,003 000 000 3الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية11
000,00 000 000,00300 000 300 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية لتقنين المواصالت12
000,00 000 000,00550 000 400 الموارد اآلتية من المكتب الوطني للمطارات13
000,00 000 000,00120 000 150 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموانئ14
000,00 950 000,0022 000 26 الموارد اآلتية من الهيئة المغربية لسوق الرساميل15
000,00 000 000,0010 000 10 الموارد اآلتية من المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية16
000,00 000 000,0015 000 15 الموارد اآلتية من المؤسسة المستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات17
000,00 000 000,0010 000 30 الموارد اآلتية من المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن18
000,00 000 000,0060 000 60 الموارد اآلتية من المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني19
 عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة األخرى20
000,00 000 000,0060 000 60 الموارد اآلتية من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير21
000,00 000 000,005 000 5 الموارد اآلتية من مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافياللت وفكيك22
000,00 000 000,002 000 2 الموارد اآلتية من المختبر الرسمي للتحليالت والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء23
0,00للتذكرة الموارد اآلتية من المؤسسات العامة االخرى24
 األرباح االتية من الشركات ذات المساهمة العمومية30
000,00 399 700 000,002 000 500 2م.ش"  ف .ش.م" "المجمع الشريف للفوسفاط "  األرباح اآلتية من شركة 31
000,00 000 000,00250 000 250 األرباح اآلتية من  مجموعة التهيئة العمران32
000,000,00 000 40األرباح اآلتية من الشركة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية33
000,00 175 000,00166 000 170 األرباح الناتجة عن بريد المغرب34
0,00للتذكرة األرباح اآلتية من شركة الخطوط الجوية الملكية المغربية35
274,43 896 000,009 000 5 األرباح اآلتية من الوكالة الخاصة طنجة المتوسط36
 األرباح اآلتية من شركات أخرى40
0,00للتذكرة االرباح اآلتية من شركة االنتاجات البيولوجية و الصيدلية البيطرية41
507,62 002 000,0025 000 25 األرباح اآلتية من الشركة الملكية  لتشجيع الفرس42
0,00للتذكرة األرباح اآلتية من الشركة الوطنية لتسويق البذور43
436,73 959 880 000,001 000 850 1 األرباح اآلتية من المساهمات المالية للدولة في مختلف الشركات44
 أتاوي احتالل األمالك العامة و موارد اخرى50
000,000,00 000 120 أتاوى احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة متعهدي الشبكات العامة للمواصالت51
000,00 000 000,00110 000 110 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطني للمطارات52
000,00 000 000,00100 000 100 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموانئ53
0,00للتذكرة أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة هيئات أخرى54
0,00للتذكرة الموارد اآلتية من فاعلين في ميدان االتصاالت55
000,00 000 400 000,002 000 060 1 مـــوارد متنوعـــة56
387,60 012 344 000,005 000 000 5 الموارد اآلتية من تفويت مساهمات الدولة60
884,79 930 36للتذكرة موارد الرخص اآلتية من فاعلين في ميدان االتصاالت70

491,17 325 178 000,0017 000 288 15...مجموع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة
 مديرية أمالك الدولة8800

750,00 000,003 000 25 بيع عقارات مخزنية قروية10
057,51 532 000,00328 000 323-اإليجار والتكاليف اإليجارية الخ- دخول أمالك الدولة20
0,00للتذكرة التركات الشاغرة30
945,00 000,00635 500النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واإليجارات العامة40
273,82 794 000,0024 500 5حصيلة بيع المنقوالت والحطام  و المعدات الغير المستعملة50
195,04 439 000,0010 000 1 مـــوارد متنوعـــة60

221,37 405 000,00364 000 355...مجموع موارد مديرية أمالك الدولة
738,71 559 011 000,00354 568 061 328...مجموع موارد وزارة اإلقتصاد والمالية 

4ص  "أ " الجدول 



-9-
( بالدرهم )

 طبيعة المصلحةالفصل
التحصيلتقديرات المداخيل بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــواردالموارد

 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي1.1.0.0.0.14.000
 اإلدارة العامة6100

569,00 000,00175 100 رسم وضع الطابع10
0,00للتذكرة رسم التفتيش20
500,28 47للتذكرة مـــوارد متنوعـــة30

069,28 000,00223 100... مجموع موارد اإلدارة العامة
 المديرية العامة للطيران المدني7200

0,00للتذكرة الرسوم المستوفاة في المطارات10
000,000,00 000 15 الرسوم المفروضة على النقل الخاص20
000,00 000,00397 000 21 مـــوارد متنوعـــة30

000,00 000,00397 000 36... مجموع موارد المديرية العامة للطيران المدني

069,28 000,00620 100 36...مجموع موارد وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

 وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء1.1.0.0.0.17.000
 مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية8100

685,24 000,00862 000 3 األتاوة المفروضة على استخراج المواد10
047,13 763للتذكرة األتاوة المستحقة على استعمال المياه البرية التابعة لألمالك العامة20
448,94 482 000,0050 000 25 األتاوة المستحقة على احتالل األمالك العامة30
463,20 859 14للتذكرة الرسوم المفروضة على النقل الخاص40
253,40 734 000,00168 000 8 مـــوارد متنوعـــة50

897,91 701 000,00235 000 36...مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية
 مديرية الموانئ والملك العمومي البحري8200

 رسوم الميناء10
0,00للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على السفن11
0,00للتذكرة ارشاد البواخر وقطرها12
0,00للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية13
0,00للتذكرة رسوم الميناء المفروضة على البضائع14
 الرسوم المستوفاة من التفريغ20
0,00للتذكرة الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع الوقود السائلة غير المعباة21
0,00للتذكرة الرسوم المستوفاة من تفريغ األسماك22
0,00للتذكرة القسط الراجع للدولة من أرباح شركات التسيير30
0,00للتذكرة بيع معدات الميناء التي صارت غير صالحة40
0,00للتذكرة رسوم المرور على شبكة السكة الحديدية بالميناء50
0,00للتذكرة الموارد اآلتية من استعمال اآلالت60
537,46 000,00381 500 موارد متنوعة70

537,46 000,00381 500...مجموع موارد مديرية الموانئ والملك العمومي البحري
435,37 083 000,00236 500 36…مجموع موارد وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

 وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات1.1.0.0.0.20.000
اإلدارة العامة0000

688,67 000,0058 25موارد ضيعات التجارب والبساتين التجريبية10
0,00للتذكرةالمبالغ التي يؤديها المالك أو المستغلون الفالحيون في نطاق قانون االستثمارات الفالحية20
619,04 63للتذكرةالرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات30
0,00للتذكرةأداء التقييد في السجل الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغرب40
322,98 27للتذكرةموارد مراكز تناسل الخيل50
173,06 171 000,008 000 15 مـــوارد متنوعـــة60

803,75 320 000,008 025 15...مجموع موارد اإلدارة العامة
اإلدارة العامة7100

145,09 708 7للتذكرة منتجات األمالك الغابوية10
689,37 044 000,001 000 10 مـــوارد متنوعـــة20

834,46 752 000,008 000 10...مجموع موارد اإلدارة العامة
اإلدارة العامة9100

األتاوى المفروضة على اإلمتياز الممنوح الستغالل األماكن المخصصة للصيد داخل األمالك 10
246,42 084 000,008 800 4العامة البحرية

864,74 335 000,0026 350 36رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد20
109,62 534 000,00253 471 137 إيتاوات الصيد البحري30
101,57 331 000,00493 102 64المساهمة المتعلقة بالصيد البحري40
574,73 682 000,0012 500 3المصالحات المبرمة قبل صدور الحكم في الجنح المتعلقة بالصيد البحري50
832,36 000,00212 180 مـــوارد متنوعـــة60

729,44 180 000,00794 403 246...مجموع موارد اإلدارة العامة
367,65 254 000,00811 428 271...مجموع موارد وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
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 وزارة الشباب و الرياضة1.1.0.0.0.21.000
مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية8100

 مساهمة المتدربين الداخليين والشبان في مصاريف التغذية واإليواء داخل المراكز 10
0,00للتذكرةوالمخيمات

534,94 328للتذكرة مـــوارد متنوعـــة20
534,94 328للتذكرة...مجموع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية
534,94 328للتذكرة...مجموع موارد وزارة الشباب و الرياضة

 وزارة  الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة1.1.0.0.0.27.000
اإلدارة العامة0000

 الرسم المفروض على رخص التنقيب عن المناجم ورخص االستغالل ورسم نقل ملكية 10
000,000,00 500 7الرخص

855,50 968 000,002 000 1 الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختبرات20
500,00 010 000,006 000 90 مـــوارد متنوعـــة30

355,50 979 000,008 500 98......مجموع موارد اإلدارة العامة
355,50 979 000,008 500 98...مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة

 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي1.1.0.0.0.28.000
اإلدارة العامة0000

701,00 134 000,0013 000 13 رسم معايرة الموازين والمقاييس10
0,00للتذكرة الموارد المتعلقة ببراءات االختراع وإيداع الرسوم وعالمات الصنع وغيرها20
0,00للتذكرة الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي30
0,00للتذكرة مـــوارد متنوعـــة40

701,00 134 000,0013 000 13........مجموع موارد اإلدارة العامة
701,00 134 000,0013 000 13...مجموع موارد وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

 إدارة الدفاع الوطني1.1.0.0.0.34.000
اإلدارة العامة0000

613,16 898 000,0018 000 4 مـــوارد متنوعـــة10
613,16 898 000,0018 000 4..........مجموع موارد اإلدارة العامة

613,16 898 000,0018 000 4...مجموع موارد إدارة الدفاع الوطني
 المندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلدماج1.1.0.0.0.51.000

 اإلدارة العامة0000
000,000,00 150 موارد متنوعة من مصلحة السجون10
655,83 000,00352 500 1 موارد متنوعة20

655,83 000,00352 650 1........مجموع موارد اإلدارة العامة
655,83 000,00352 650 1... مجموع موارد المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

 إدارات متنوعــــــة1.1.0.0.0.00.000
اإلدارة العامة0000

150,00 000,00286 400 الخرائط والوثائق المختلفة التي تنشرها الوزارات10
267,56 823 000,00918 000 90 المسترجعات من األجور والمرتبات20
993,02 736 000,006 000 180 المبالغ المرجعة من نفقات الميزانية30
 مبالغ المساعدة40
0,00للتذكرة-التعاون الدولي- مبالغ المساعدة41
624,09 072 143للتذكرة مبالغ المساعدة المرتبطة بمختلف المصالح42
202,75 229 830 1للتذكرة حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف اإلدارات العمومية50
122,08 59للتذكرة الموارد اإلستثنائية الشكلية60
0,00للتذكرة ترحيل اإلعتمادات المتوفرة في ميزانية السنة السابقة70
385,16 815 000,006 000 5 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات80
 مـــوارد مختلفة90
452,23 570 506 6للتذكرة مداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة ألمور خصوصية91
078,31 087 389للتذكرة مداخيل برسم التسديدات من ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة92
271,04 870 000,00192 000 70 مـــوارد أخرى93

546,24 550 994 000,009 400 345.........مجموع موارد اإلدارة العامة
546,24 550 994 000,009 400 345...مجموع موارد إدارات متنوعــــــة

711,91 539 955 000,00365 118 623 329…مجموع موارد الميزانية العامة 

6ص  "أ " الجدول 

( بالدرهم )

االعتـمادات التكميلية 
المفتـوحــــة

االعتمادات غيرالمستهلكة 
الملغــــــــاة

 جاللة الملك 
1.2.1.1.0.01.000

       القوائم المدنية .........................................................................   
26 292 000,00

0,00
26 292 000,00

26 292 000,00
0,00

0,00
1.2.1.2.0.01.000

        مخصصات السيادة....................................................................           
517 164 000,00

0,00
517 164 000,00

517 164 000,00
0,00

0,00

البالط الملكي 

1.2.1.1.0.02.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

495 857 000,00
0,00

495 857 000,00
482 540 921,05

0,00
13 316 078,95

1.2.1.2.0.02.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1 504 183 000,00
5 000 000,00

1 509 183 000,00
1 508 871 836,74

0,00
311 163,26

س النواب 
 مجل

1.2.1.1.0.03.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

374 181 000,00
2 000 000,00

376 181 000,00
359 835 799,40

0,00
16 345 200,60

1.2.1.2.0.03.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

69 200 000,00
61 320 000,00

130 520 000,00
119 012 571,24

0,00
11 507 428,76

س المستشارين
مجل

1.2.1.1.0.43.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

233 215 000,00
0,00

233 215 000,00
208 855 119,24

0,00
24 359 880,76

1.2.1.2.0.43.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

45 000 000,00
51 869 000,00

96 869 000,00
92 011 214,25

0,00
4 857 785,75

س الحكومة
رئي

1.2.1.1.0.04.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

98 534 000,00
1 000 000,00

99 534 000,00
96 307 904,44

0,00
3 226 095,56

1.2.1.2.0.04.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

603 224 000,00
225 093 782,13

828 317 782,13
776 801 824,22

0,00
51 515 957,91

وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 

1.2.1.1.0.40.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

12 269 000,00
0,00

12 269 000,00
11 206 623,88

0,00
1 062 376,12

1.2.1.2.0.40.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

17 000 000,00
0,00

17 000 000,00
12 955 061,71

0,00
4 044 938,29

 المحاكم المالية

1.2.1.1.0.05.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

265 340 000,00
0,00

265 340 000,00
238 602 800,78

0,00
26 737 199,22

1.2.1.2.0.05.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

50 000 000,00
2 068 452,74

52 068 452,74
48 813 288,03

0,00
3 255 164,71

 وزارة العدل 

1.2.1.1.0.06.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

3 986 262 000,00
0,00

3 986 262 000,00
3 983 232 552,38

0,00
3 029 447,62

1.2.1.2.0.06.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

389 994 000,00
0,00

389 994 000,00
335 613 894,14

0,00
54 380 105,86

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

1.2.1.1.0.07.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

2 197 919 000,00
0,00

2 197 919 000,00
1 985 198 184,65

0,00
212 720 815,35

1.2.1.2.0.07.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1 408 000 000,00
101 000 000,00

1 509 000 000,00
1 476 516 375,89

0,00
32 483 624,11

وزارة الداخلية 

1.2.1.1.0.08.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

20 935 943 000,00
91 200 000,00

21 027 143 000,00
20 397 320 404,74

0,00
629 822 595,26

1.2.1.2.0.08.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

3 830 280 000,00
2 452 673 149,01

6 282 953 149,01
6 196 735 733,08

0,00
86 217 415,93

وزارة التربية الوطنية  والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

1.2.1.1.0.11.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

41 368 540 000,00
0,00

41 368 540 000,00
41 335 653 222,91

0,00
32 886 777,09

1.2.1.2.0.11.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

13 818 358 000,00
45 000 000,00

13 863 358 000,00
13 669 261 279,76

0,00
194 096 720,24

تغييــــــر
االعتمـــادات

التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 
2019

  الجــــدول 
ب"

"
(المــــــــــــــادة      3       )

التوزيع على الفصول لنفــقــات التسيير للميزانية العامة لسنة 
2019

  الفصول
 القطاعات الوزارية أو المؤسسات

 االعتمــــادات
لسنة 

2019
النفقــــات

تسويــــة قانــون التصفيـــة
مجمــــوع

االعتـمــادات

1ص 
 

الجدول 
ب"

"



-11-

( بالدرهم )

االعتـمادات التكميلية 
المفتـوحــــة

االعتمادات غيرالمستهلكة 
الملغــــــــاة

 جاللة الملك 
1.2.1.1.0.01.000

       القوائم المدنية .........................................................................   
26 292 000,00

0,00
26 292 000,00

26 292 000,00
0,00

0,00
1.2.1.2.0.01.000

        مخصصات السيادة....................................................................           
517 164 000,00

0,00
517 164 000,00

517 164 000,00
0,00

0,00

البالط الملكي 

1.2.1.1.0.02.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

495 857 000,00
0,00

495 857 000,00
482 540 921,05

0,00
13 316 078,95

1.2.1.2.0.02.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1 504 183 000,00
5 000 000,00

1 509 183 000,00
1 508 871 836,74

0,00
311 163,26

س النواب 
 مجل

1.2.1.1.0.03.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

374 181 000,00
2 000 000,00

376 181 000,00
359 835 799,40

0,00
16 345 200,60

1.2.1.2.0.03.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

69 200 000,00
61 320 000,00

130 520 000,00
119 012 571,24

0,00
11 507 428,76

س المستشارين
مجل

1.2.1.1.0.43.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

233 215 000,00
0,00

233 215 000,00
208 855 119,24

0,00
24 359 880,76

1.2.1.2.0.43.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

45 000 000,00
51 869 000,00

96 869 000,00
92 011 214,25

0,00
4 857 785,75

س الحكومة
رئي

1.2.1.1.0.04.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

98 534 000,00
1 000 000,00

99 534 000,00
96 307 904,44

0,00
3 226 095,56

1.2.1.2.0.04.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

603 224 000,00
225 093 782,13

828 317 782,13
776 801 824,22

0,00
51 515 957,91

وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 

1.2.1.1.0.40.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

12 269 000,00
0,00

12 269 000,00
11 206 623,88

0,00
1 062 376,12

1.2.1.2.0.40.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

17 000 000,00
0,00

17 000 000,00
12 955 061,71

0,00
4 044 938,29

 المحاكم المالية

1.2.1.1.0.05.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

265 340 000,00
0,00

265 340 000,00
238 602 800,78

0,00
26 737 199,22

1.2.1.2.0.05.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

50 000 000,00
2 068 452,74

52 068 452,74
48 813 288,03

0,00
3 255 164,71

 وزارة العدل 

1.2.1.1.0.06.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

3 986 262 000,00
0,00

3 986 262 000,00
3 983 232 552,38

0,00
3 029 447,62

1.2.1.2.0.06.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

389 994 000,00
0,00

389 994 000,00
335 613 894,14

0,00
54 380 105,86

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

1.2.1.1.0.07.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

2 197 919 000,00
0,00

2 197 919 000,00
1 985 198 184,65

0,00
212 720 815,35

1.2.1.2.0.07.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1 408 000 000,00
101 000 000,00

1 509 000 000,00
1 476 516 375,89

0,00
32 483 624,11

وزارة الداخلية 

1.2.1.1.0.08.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

20 935 943 000,00
91 200 000,00

21 027 143 000,00
20 397 320 404,74

0,00
629 822 595,26

1.2.1.2.0.08.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

3 830 280 000,00
2 452 673 149,01

6 282 953 149,01
6 196 735 733,08

0,00
86 217 415,93

وزارة التربية الوطنية  والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

1.2.1.1.0.11.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

41 368 540 000,00
0,00

41 368 540 000,00
41 335 653 222,91

0,00
32 886 777,09

1.2.1.2.0.11.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

13 818 358 000,00
45 000 000,00

13 863 358 000,00
13 669 261 279,76

0,00
194 096 720,24

تغييــــــر
االعتمـــادات

التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 
2019

  الجــــدول 
ب"

"
(المــــــــــــــادة      3       )

التوزيع على الفصول لنفــقــات التسيير للميزانية العامة لسنة 
2019

  الفصول
 القطاعات الوزارية أو المؤسسات

 االعتمــــادات
لسنة 

2019
النفقــــات

تسويــــة قانــون التصفيـــة
مجمــــوع

االعتـمــادات

1ص 
 

الجدول 
ب"

"



-12-
( بالدرهم )

االعتـمادات التكميلية 
المفتـوحــــة

االعتمادات غيرالمستهلكة 
الملغــــــــاة

تغييــــــر
االعتمـــادات

  الفصول
 القطاعات الوزارية أو المؤسسات

 االعتمــــادات
لسنة 

2019
النفقــــات

تسويــــة قانــون التصفيـــة
مجمــــوع

االعتـمــادات

 وزارة الصحة

1.2.1.1.0.12.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

8 581 249 000,00
0,00

8 581 249 000,00
8 473 097 332,13

0,00
108 151 667,87

1.2.1.2.0.12.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

4 500 000 000,00
500 000 000,00

5 000 000 000,00
4 948 115 899,32

0,00
51 884 100,68

 وزارة االقتصاد والمالية

1.2.1.1.0.13.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

2 313 465 000,00
50 000 000,00

2 363 465 000,00
2 349 246 738,59

0,00
14 218 261,41

1.2.1.2.0.13.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

373 640 000,00
45 000 000,00

418 640 000,00
398 211 051,33

0,00
20 428 948,67

1.2.1.3.0.13.000
       التكاليف المشتركة....................................................................

44 095 142 000,00
250 000 000,00

44 345 142 000,00
43 485 558 714,95

0,00
859 583 285,05

1.2.1.5.0.13.000
      التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية...................................

10 533 773 000,00
0,00

10 533 773 000,00
12 794 756 298,39

4 431 670 288,42
2 170 686 990,03

وزارة  السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

1.2.1.1.0.14.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

334 095 000,00
0,00

334 095 000,00
329 618 395,85

0,00
4 476 604,15

1.2.1.2.0.14.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

344 739 000,00
3 850 000,00

348 589 000,00
278 864 986,63

0,00
69 724 013,37

األمانة العامة للحكومة

1.2.1.1.0.16.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

67 099 000,00
0,00

67 099 000,00
63 279 047,08

0,00
3 819 952,92

1.2.1.2.0.16.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

13 420 000,00
3 092 000,00

16 512 000,00
15 510 474,32

0,00
1 001 525,68

وزارة  التجهيزو النقل واللوجستيك والماء

1.2.1.1.0.17.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

1 126 349 000,00
1 418 400,00

1 127 767 400,00
1 055 444 215,63

0,00
72 323 184,37

1.2.1.2.0.17.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

626 000 000,00
68 329 467,14

694 329 467,14
582 371 161,12

0,00
111 958 306,02

وزارة الفالحة  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

1.2.1.1.0.20.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

1 259 957 000,00
0,00

1 259 957 000,00
1 238 825 916,78

0,00
21 131 083,22

1.2.1.2.0.20.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

2 683 909 000,00
7 214 854,39

2 691 123 854,39
2 306 799 845,48

0,00
384 324 008,91

 وزارة الشباب والرياضة

1.2.1.1.0.21.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

462 236 000,00
2 500 000,00

464 736 000,00
459 867 917,23

0,00
4 868 082,77

1.2.1.2.0.21.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

345 000 000,00
7 226 844,54

352 226 844,54
301 966 945,21

0,00
50 259 899,33

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

1.2.1.1.0.23.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

658 146 000,00
22 853 621,28

680 999 621,28
680 996 621,28

0,00
3 000,00

1.2.1.2.0.23.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

2 625 971 000,00
380 978 820,59

3 006 949 820,59
2 978 476 831,83

0,00
28 472 988,76

س الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
 الوزارة المنتدبة لدى رئي

1.2.1.1.0.24.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

32 829 000,00
0,00

32 829 000,00
29 043 213,53

0,00
3 785 786,47

1.2.1.2.0.24.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

26 660 000,00
3 500 000,00

30 160 000,00
24 116 170,69

0,00
6 043 829,31

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة

1.2.1.1.0.27.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

196 160 000,00
0,00

196 160 000,00
192 174 023,88

0,00
3 985 976,12

1.2.1.2.0.27.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

369 779 000,00
552 000,00

370 331 000,00
331 385 581,60

0,00
38 945 418,40

وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة و االقتصاد الرقمي

1.2.1.1.0.28.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

210 866 000,00
0,00

210 866 000,00
196 673 193,11

0,00
14 192 806,89

1.2.1.2.0.28.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

364 211 000,00
0,00

364 211 000,00
278 019 379,89

0,00
86 191 620,11

وزارة الثقافة واالتصال  

1.2.1.1.0.29.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

305 794 000,00
0,00

305 794 000,00
292 565 616,97

0,00
13 228 383,03

1.2.1.2.0.29.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

1 504 364 000,00
147 900 000,00

1 652 264 000,00
1 629 933 837,93

0,00
22 330 162,07

2ص 
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( بالدرهم )

االعتـمادات التكميلية 
المفتـوحــــة

االعتمادات غيرالمستهلكة 
الملغــــــــاة

تغييــــــر
االعتمـــادات

  الفصول
 القطاعات الوزارية أو المؤسسات

 االعتمــــادات
لسنة 

2019
النفقــــات

تسويــــة قانــون التصفيـــة
مجمــــوع

االعتـمــادات

وزارة الشغل واالدماج المهني

1.2.1.1.0.31.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

184 519 000,00
0,00

184 519 000,00
184 512 693,45

0,00
6 306,55

1.2.1.2.0.31.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

324 320 000,00
0,00

324 320 000,00
242 304 824,11

0,00
82 015 175,89

س الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع المدني
 الوزارة المنتدبة لدى رئي

1.2.1.1.0.32.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

32 585 000,00
0,00

32 585 000,00
29 699 004,64

0,00
2 885 995,36

1.2.1.2.0.32.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

25 000 000,00
0,00

25 000 000,00
21 898 487,25

0,00
3 101 512,75

س الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية
 الوزارة المنتدبة لدى رئي

1.2.1.1.0.33.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

52 912 000,00
0,00

52 912 000,00
49 032 815,49

0,00
3 879 184,51

1.2.1.2.0.33.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

41 503 000,00
962 295,00

42 465 295,00
36 482 793,70

0,00
5 982 501,30

 إدارة الدفاع الوطني

1.2.1.1.0.34.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

24 330 083 000,00
770 000 000,00

25 100 083 000,00
25 099 714 154,47

0,00
368 845,53

1.2.1.2.0.34.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

6 051 510 000,00
0,00

6 051 510 000,00
6 034 884 183,84

0,00
16 625 816,16

ش التحرير
 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جي

1.2.1.1.0.35.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

54 680 000,00
1 500 000,00

56 180 000,00
54 947 429,37

0,00
1 232 570,63

1.2.1.2.0.35.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

72 737 000,00
2 565 694,92

75 302 694,92
75 085 351,35

0,00
217 343,57

1.2.1.4.0.36.000
النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية

3 700 000 000,00
-2 788 113 131,46 

911 886 868,54
0,00

0,00
911 886 868,54

 المندوبية السامية للتخطيط

1.2.1.1.0.42.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

282 548 000,00
0,00

282 548 000,00
280 298 349,58

0,00
2 249 650,42

1.2.1.2.0.42.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

157 592 000,00
480 000,00

158 072 000,00
146 747 915,04

0,00
11 324 084,96

 وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و اإلسكان وسياسة المدينة

1.2.1.1.0.46.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

307 499 000,00
0,00

307 499 000,00
293 774 171,11

0,00
13 724 828,89

1.2.1.2.0.46.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

765 690 000,00
0,00

765 690 000,00
640 217 135,82

0,00
125 472 864,18

 وزارة األسرة و التضامن والمساواة والتنمية اإلجتماعية

1.2.1.1.0.48.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

56 464 000,00
0,00

56 464 000,00
56 211 883,71

0,00
252 116,29

1.2.1.2.0.48.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

568 100 000,00
0,00

568 100 000,00
537 554 499,88

0,00
30 545 500,12

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

1.2.1.1.0.51.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

1 187 305 000,00
0,00

1 187 305 000,00
1 147 927 822,57

0,00
39 377 177,43

1.2.1.2.0.51.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

814 936 000,00
1 851 054,31

816 787 054,31
810 744 159,51

0,00
6 042 894,80

س االقتصادي واالجتماعي والبيئي
المجل

1.2.1.1.0.52.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

66 618 000,00
0,00

66 618 000,00
45 490 193,84

0,00
21 127 806,16

1.2.1.2.0.52.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

41 000 000,00
0,00

41 000 000,00
25 780 127,96

0,00
15 219 872,04

س األعلى للسلطة القضائية
 المجل

1.2.1.1.0.53.000
      الموظفون واألعوان...................................................................

61 500 000,00
0,00

61 500 000,00
45 045 425,20

0,00
16 454 574,80

1.2.1.2.0.53.000
      المعدات والنفقات المختلفة............................................................

237 630 000,00
0,00

237 630 000,00
172 044 315,94

0,00
65 585 684,06

مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة
...

215 618 339 000,00
2 521 886 304,59

218 140 225 304,59
215 624 119 761,11

4 431 670 288,42
6 947 775 831,90

3ص 
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( بالدرهم )

  الفصـول
 القطاعات الوزارية أو المؤسسات

اعتمادات األداء 
لسنة 

2019
اإلعتمـــادات المرحلـــة

أمـــــوال المســـاعدة
االعتمادات المفتوحة بقرار

للوزير المكلف بالمالية
مجمــــــوع  االعتـمـــادات

النفقــــــات
اعتمـادات األداء المتوفرة

عند نهايـــة السنــــة

1.2.2.2.0.02.000
البالط الملكـي 

131 608 000,00
0,00

0,00
0,00

131 608 000,00
131 608 000,00

0,00

1.2.2.2.0.03.000
س النواب

مجل
20 000 000,00

5 946 138,78
0,00

0,00
25 946 138,78

16 885 636,59
9 060 502,19

1.2.2.2.0.43.000
س المستشارين

مجل
12 850 000,00

0,00
0,00

0,00
12 850 000,00

1 440 809,52
11 409 190,48

1.2.2.2.0.04.000
س الحكومة

رئي
571 675 000,00

887 278,12
0,00

1 300 000 000,00
1 872 562 278,12

1 869 935 047,66
2 627 230,46

1.2.2.2.0.40.000
وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان

10 200 000,00
2 441 859,60

0,00
0,00

12 641 859,60
9 158 270,90

3 483 588,70

1.2.2.2.0.05.000
المحاكم المالية

55 000 000,00
20 605 878,72

0,00
0,00

75 605 878,72
24 123 836,58

51 482 042,14

1.2.2.2.0.06.000
وزارة العدل 

299 250 000,00
99 250 850,06

0,00
0,00

398 500 850,06
204 991 100,51

193 509 749,55

1.2.2.2.0.07.000
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

430 000 000,00
117 252 394,74

0,00
0,00

547 252 394,74
383 682 399,81

163 569 994,93

1.2.2.2.0.08.000
وزارة الداخلية 

3 184 930 000,00
840 951 463,70

167 450 562,40
298 500 000,00

4 491 832 026,10
3 187 003 067,43

1 304 828 958,67

1.2.2.2.0.11.000
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  والبحث العلمي 

6 845 280 000,00
201 687 715,70

87 498 516,00
0,00

7 134 466 231,70
5 101 432 990,90

2 033 033 240,80

1.2.2.2.0.12.000
وزارة الصحة 

3 250 000 000,00
804 459 554,46

5 638 250,00
0,00

4 060 097 804,46
2 734 732 669,65

1 325 365 134,81

1.2.2.2.0.13.000
وزارة اإلقتصاد والمالية

184 153 000,00
100 788 330,09

0,00
0,00

284 941 330,09
185 810 607,82

99 130 722,27

1.2.2.3.0.13.000
وزارة اإلقتصاد والمالية 

 -
التكاليف المشتركة

20 419 956 000,00
0,00

0,00
1 020 000 000,00

21 439 956 000,00
21 226 487 409,22

213 468 590,78

1.2.2.2.0.14.000
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي

1 015 567 000,00
77 408 208,22

0,00
0,00

1 092 975 208,22
998 271 852,92

94 703 355,30

1.2.2.2.0.16.000
األمانة العامة للحكومـة

3 040 000,00
60 575,79

0,00
0,00

3 100 575,79
1 097 331,00

2 003 244,79

1.2.2.2.0.17.000
وزارة  التجهيز والنقل واللوجستيك والماء

10 867 700 000,00
3 792 149 905,70

91 510 970,36
1 587 995 102,23

16 339 355 978,29
10 616 228 056,13

5 723 127 922,16

1.2.2.2.0.20.000
وزارة الفالحة  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

12 285 095 000,00
3 140 443 249,51

341 493 692,58
9 492 223,92

15 776 524 166,01
12 304 632 972,52

3 471 891 193,49

1.2.2.2.0.21.000
وزارة الشباب والرياضة

2 306 000 000,00
513 279 824,52

0,00
0,00

2 819 279 824,52
2 235 012 377,15

584 267 447,37

1.2.2.2.0.23.000
وزارة االوقاف والشؤون االسالمية

1 108 554 000,00
332 545 309,51

0,00
0,00

1 441 099 309,51
790 961 783,13

650 137 526,38

1.2.2.2.0.24.000
س الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة

الوزارة المنتدبة لدى رئي
5 370 000,00

8 441 428,44
6 628 855,46

0,00
20 440 283,90

5 717 256,74
14 723 027,16

1.2.2.2.0.27.000
وزارة  الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة

1 033 586 000,00
157 731 368,77

9 450 000,00
870 600,00

1 201 637 968,77
1 044 142 205,17

157 495 763,60

1.2.2.2.0.28.000
وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

2 204 125 000,00
70 892 973,69

0,00
0,00

2 275 017 973,69
265 388 065,90

2 009 629 907,79

1.2.2.2.0.29.000
وزارة الثقافة واإلتصال

739 322 000,00
199 325 839,62

0,00
16 000 000,00

954 647 839,62
744 261 581,71

210 386 257,91

1.2.2.2.0.31.000
وزارة الشغل واالدماج المهني

70 925 000,00
27 980 906,17

0,00
0,00

98 905 906,17
50 041 735,25

48 864 170,92

1.2.2.2.0.32.000
س الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع المدني

الوزارة المنتدبة لدى رئي
5 000 000,00

1 469 461,13
0,00

0,00
6 469 461,13

840 518,37
5 628 942,76

1.2.2.2.0.33.000
س الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية

الوزارة المنتدبة لدى رئي
35 030 000,00

6 923 023,77
0,00

0,00
41 953 023,77

33 233 416,48
8 719 607,29

1.2.2.2.0.34.000
إدارة الدفــاع الوطنــي

4 773 490 000,00
876 386 358,08

449 494 249,77
0,00

6 099 370 607,85
5 173 108 069,20

926 262 538,65

1.2.2.2.0.35.000
ش التحرير

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جي
7 525 000,00

1 273 936,71
0,00

0,00
8 798 936,71

6 920 917,80
1 878 018,91

1.2.2.2.0.42.000
المندوبية السامية للتخطيط

29 885 000,00
8 948 693,25

0,00
0,00

38 833 693,25
25 212 795,65

13 620 897,60

1.2.2.2.0.46.000
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير و اإلسكان وسياسة المدينة

870 952 000,00
195 589 997,61

0,00
15 110 000,00

1 081 651 997,61
490 147 322,87

591 504 674,74

1.2.2.2.0.48.000
وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية اإلجتماعية

225 500 000,00
25 142 040,38

0,00
0,00

250 642 040,38
202 419 378,20

48 222 662,18

1.2.2.2.0.51.000
المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

160 700 000,00
47 707 300,35

0,00
151 900 000,00

360 307 300,35
311 990 187,79

48 317 112,56

1.2.2.2.0.52.000
س اإلقتصادي و اإلجتماعي والبيئي

المجل
9 000 000,00

2 488 261,15
0,00

0,00
11 488 261,15

7 790 676,77
3 697 584,38

1.2.2.2.0.53.000
س األعلى للسلطة القضائية 

المجل
201 650 000,00

0,00
0,00

0,00
201 650 000,00

183 121 478,99
18 528 521,01

73 372 918 000,00
11 680 460 126,34

1 159 165 096,57
4 399 867 926,15

90 612 411 149,06
70 567 831 826,33

20 044 579 322,73
مجمـوع نفقات اإلستثمار الخاصة بالميزانية العامة  

...

 التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 
2019

  الجــــدول 
ج"

(المــــــــادة  3  ) "
 التوزيع على الفصول لنفــقــات اإلستثمار
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(بالدرهــــــم)

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات  الفصول
اعتمادات األداء

المتوفرة عند نهاية
2018السنة المالية 

االعتمـادات المرحلـة 
2019إلى  سنة 

االعتمــادات الملغــاة 
2018عند نهاية  سنة  

0,000,000,00البالط الملكـي 1.2.2.2.0.02.000

794,93 348 138,781 946 933,715 294 7مجلس النواب1.2.2.2.0.03.000

498,47 560 498,470,008 560 8مجلس المستشارين1.2.2.2.0.43.000

194,12 807 278,124 472,24887 694 5رئيس الحكومة1.2.2.2.0.04.000

991,95 283 859,602 441 851,552 725 4وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان1.2.2.2.0.40.000

028,05 073 878,7210 605 906,7720 678 30المحاكم المالية1.2.2.2.0.05.000

842,84 568 850,0690 250 692,9099 819 189وزارة العدل 1.2.2.2.0.06.000

662,53 199 394,74231 252 057,27117 452 348وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي1.2.2.2.0.07.000

621,75 047 463,70649 951 085,45840 999 489 1وزارة الداخلية 1.2.2.2.0.08.000

257,95 948 715,70378 687 973,65201 635 580وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  والبحث العلمي1.2.2.2.0.11.000

330,72 241 554,4657 459 885,18804 700 861وزارة الصحة 1.2.2.2.0.12.000

594,31 203 330,099 788 924,40100 991 109وزارة اإلقتصاد والمالية1.2.2.2.0.13.000

334,63 495 334,630,00624 495 624التكاليف المشتركة- وزارة اإلقتصاد والمالية 1.2.2.3.0.13.000

533,29 963 208,2273 408 741,5177 371 151وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي1.2.2.2.0.14.000

379,03 575,79350 954,8260 410األمانة العامة للحكومـة1.2.2.2.0.16.000

776,60 404 905,70769 149 792 682,303 554 561 4وزارة  التجهيز والنقل واللوجستيك والماء1.2.2.2.0.17.000

283,62 669 249,51750 443 140 533,133 112 891 3وزارة الفالحة  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات1.2.2.2.0.20.000

678,22 534 824,5216 279 502,74513 814 529وزارة الشباب والرياضة1.2.2.2.0.21.000

383,50 865 309,51392 545 693,01332 410 725وزارة االوقاف والشؤون االسالمية1.2.2.2.0.23.000

695,42 607 428,442 441 123,868 049 11الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة1.2.2.2.0.24.000

322,45 053 368,7772 731 691,22157 784 229وزارة  الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة 1.2.2.2.0.27.000

641,00 829 855 973,691 892 614,6970 722 926 1وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي1.2.2.2.0.28.000

014,76 322 839,6258 325 854,38199 647 257وزارة الثقافة واالتصال1.2.2.2.0.29.000

636,48 800 906,174 980 542,6527 781 32وزارة الشغل واإلدماج المهني1.2.2.2.0.31.000

982,16 461,13326 469 443,291 796 1الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان و المجتمع المدني1.2.2.2.0.32.000

075,80 632 023,773 923 099,576 555 10الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية1.2.2.2.0.33.000

034,09 265 358,0825 386 392,17876 651 901إدارة الدفــاع الوطنــي1.2.2.2.0.34.000

380,93 936,7168 273 317,641 342 1المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير1.2.2.2.0.35.000

394,83 827 693,252 948 088,088 776 11المندوبية السامية للتخطيط1.2.2.2.0.42.000

737,07 655 997,61339 589 734,68195 245 535وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة1.2.2.2.0.46.000

156,43 781 040,3812 142 196,8125 923 37وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية اإلجتماعية1.2.2.2.0.48.000

262,19 794 300,356 707 562,5447 501 54المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1.2.2.2.0.51.000

814,44 642 261,159 488 075,592 131 12المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي والبيئي1.2.2.2.0.52.000

143,08 189 143,080,0020 189 20المجلس األعلى للسلطة القضائية 1.2.2.2.0.53.000

18 166 822 603,9811 680 460 126,346 486 362 477,64

2019 التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 
"ج مكـــــــرر"الجــــــدول 

( المــــــــادة    5     )
2018 واالعتمادات الملغاة عند نهاية السنة المالية 2019بيان االعتمادات المرحلة الى سنة 

2019فيما يتعلق بنفــقــات االستثمار من الميزانية العامة للسنة المالية 

...المجمـوع 
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(بالدرهــــــم)

االعتــمادات التكميليــة 
المفـتـوحــــــة

االعتمادات غيرالمستهلكة 
الملغـــــــاة

1.2.3.1.0.13.000
 وزارة االقتصاد والمالية  ـ فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي

28 031 370 000,00
29 504 444 194,77

1 647 517 230,06
174 443 035,29

1.2.3.2.0.13.000
 وزارة االقتصاد والمالية  ـ استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل

39 213 200 000,00
49 956 718 757,46

10 839 580 718,95
96 061 961,49

67 244 570 000,00
79 461 162 952,23

12 487 097 949,01
270 504 996,78

مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي
.....

تسوية قانون التصفية
النفقــــــات

 االعتمـادات النهائية
 القطاعات الوزارية أو المؤسسات

  الفصول

 التصفية النهائية للميزانية العامة لسنة 
2019

الجــــــــــــــــــدول 
 "

(المــــــــادة     3   )"د 
التوزيع على الفصول للنفــقــات المتعلقة بخدمة الدين العمومي لسنة 

2019
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الحسابات الخصوصية 
 للخزينة

 
 
 
 
(بالدرهم) 

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية -  3.1
528,44 322 000,00266 000 90 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل3.1.0.0.1.00.001
000,000,00 000 5 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية3.1.0.0.1.00.003
000,00 830 000,00436 000 480 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.1.0.0.1.00.005
976,82 862 301 000,001 000 000 2 صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن3.1.0.0.1.00.006
000,00 000 000,00200 000 700 1 صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات3.1.0.0.1.00.008
537,59 529 000,00443 000 200 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت3.1.0.0.1.04.005
655,27 634 253 000,003 000 100 3 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.1.0.0.1.04.006
000,00 000 000,0010 000 10 صندوق التأهيل اإلجتماعي3.1.0.0.1.04.007
557,89 106 000,00747 000 400 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.1.0.0.1.06.001
245,51 528 000,00190 000 160 صندوق التكافل العائلي3.1.0.0.1.06.002
000,00 000 000,0054 000 30  الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.1.0.0.1.07.001
567,30 774 984 000,0028 640 998 29 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.1.0.0.1.08.004
982,71 153 000,00149 000 200 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية3.1.0.0.1.08.005
663,64 061 171 000,007 382 612 7 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.1.0.0.1.08.006
669,88 997 837 000,001 000 500 1 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.1.0.0.1.08.008
655,17 544 000,00390 000 30 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني3.1.0.0.1.08.009
954,00 690 000,00461 927 463 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية ووثائق السفر3.1.0.0.1.08.010
400,00 678 000,00735 000 714 صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة3.1.0.0.1.08.011
216,00 821 000,00318 000 300 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3.1.0.0.1.08.012
629,29 784 000,00796 820 845 صندوق التضامن بين الجهات3.1.0.0.1.08.013
515,88 849 000,0067 500 22 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية3.1.0.0.1.11.001
348,23 833 563 000,001 000 000 1 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.1.0.0.1.12.001
180,48 785 864 000,008 000 040 1 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة3.1.0.0.1.13.003
121,53 888 000,0078 000 100 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.1.0.0.1.13.004
842,89 218 164 000,002 000 350 مرصدات المصالح المالية3.1.0.0.1.13.008
781,96 618 000,003 000 5 صندوق اإلصالح الزراعي3.1.0.0.1.13.009
587,27 262 6للتذكرة  األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عمالت أجنبية3.1.0.0.1.13.012
0,00للتذكرة  الصندوق الخاص بالزكاة3.1.0.0.1.13.017
425,87 974 000,00581 000 800 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.1.0.0.1.13.018
420,56 743 000,00354 000 600 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.1.0.0.1.13.021
754,02 487 000,00322 168 205 صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.1.0.0.1.13.022
202,68 982 027 000,002 000 000 3 صندوق دعم التماسك االجتماعي3.1.0.0.1.13.024
554,57 880 636 000,001 000 000 2الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.1.0.0.1.13.025
850,49 795 000,00890 000 700صندوق محاربة الغش الجمركي3.1.0.0.1.13.026
455,16 655 000,00740 000 360صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة3.1.0.0.1.13.027
069,26 679 440 000,003 000 700 2 الصندوق الخاص بالطرق3.1.0.0.1.17.001
195,20 075 000,0017 000 16 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي3.1.0.0.1.17.003
167,82 790 146 000,004 000 300 3 صندوق التنمية الفالحية3.1.0.0.1.20.005
298,00 225 000,00208 000 100 صندوق تنمية الصيد البحري3.1.0.0.1.20.006
430,98 925 529 000,003 000 522 3 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.1.0.0.1.20.007
831,25 764 000,00824 000 650 الصندوق الوطني الغابوي3.1.0.0.1.20.008
525,90 264 000,0049 000 25 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.1.0.0.1.20.009
824,06 155 126 000,002 000 800 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.1.0.0.1.21.001
837,00 734 000,00384 000 200 الصندوق الوطني لحماية البيئة والتنمية المستدامة3.1.0.0.1.27.002
950,00 766 5للتذكرة  صندوق التنمية الطاقية3.1.0.0.1.27.003
340,27 611 000,00329 000 20 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.1.0.0.1.29.001
033,73 025 000,00392 000 370 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باالعالنات و بالنشر العمومي3.1.0.0.1.29.002
000,00 000 000,0020 000 20 صندوق تحديث اإلدارة العمومية3.1.0.0.1.33.001

 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون 3.1.0.0.1.34.001
447,42 165 000,00512 000 200الدولي

045,00 734 000,00130 000 50 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.1.0.0.1.34.002
452,75 990 227 000,002 000 000 2 صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري 3.1.0.0.1.46.001 
840,68 688 000,00442 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.1.0.0.1.51.001

570,42 895 843 000,0085 437 115 74....مجموع موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

2019 التصفية النهـائـية  للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 
"هـ " الجــــــــــــــــــدول 

(      6المــادة    )
المـــــــــــــــوارد

الموارد2019تقديرات سنة  بيــــــــان الحســـــــابات  الرقــم

ص (1) "هـ " الجدول 
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(بالدرهم)

الموارد2019تقديرات سنة  بيــــــــان الحســـــــابات  الرقــم

حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولــيــة - 3.4
0,00للتذكرة  حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس3.1.0.0.4.13.021
0,00للتذكرة  حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية3.1.0.0.4.13.022
0,00للتذكرة  حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف3.1.0.0.4.13.023

0,00للتذكرة ....مجموع موارد حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

حسابات العمليات النقدية - 3.5
267,12 750 000,0011 000 100 فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العمالت االجنبية3.1.0.0.5.13.001
0,00للتذكرة  حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية3.1.0.0.5.13.003

267,12 750 000,0011 000 100....مجموع موارد حسابات العمليات النقدية 

حسابات التمويل - 3.7
0,00للتذكرة  القروض الممنوحة للجماعات الترابية3.1.0.0.7.13.017
0,00للتذكرة  القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.1.0.0.7.13.020
710,10 576 000,002 577 2 القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.1.0.0.7.13.059
0,00للتذكرة  القروض الممنوحة لوكاالت توزيع الماء والكهرباء3.1.0.0.7.13.063
822,33 305 000,0010 707 5 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.1.0.0.7.13.064
172,89 564 000,003 768 57"جيدة "  القروض الممنوحة لشركة التمويل 3.1.0.0.7.13.066

705,32 446 000,0016 052 66....مجموع موارد حسابات التمويل

حسابات النفقات من المخصصات - 3.9
0,00للتذكرة  النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية3.1.0.0.9.04.002
830,00 972 825 000,0013 000 800 10 اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية3.1.0.0.9.34.001
000,00 000 665 1للتذكرة  صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.1.0.0.9.34.002
000,00 819 000,001 500 الصندوق الخاص بالعالقات العامة3.1.0.0.9.42.001

830,00 791 492 000,0015 500 800 10........مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات

85 081 989 000,00101 364 884 372,86 ....مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة

ص (2) "هـ " الجدول 
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(بالدرهم)

  

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية -  3.1
719,55 750 000,00180 000 90 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل3.2.0.0.1.00.001
817,98 000,00280 000 5 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية3.2.0.0.1.00.003
086,83 906 000,00412 000 480 صندوق النهوض بتشغيل الشباب3.2.0.0.1.00.005
020,56 833 231 000,001 000 000 2 صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقي الحضري و الرابط بين المدن3.2.0.0.1.00.006
459,87 971 473 000,001 000 700 1 صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات3.2.0.0.1.00.008
792,17 113 000,00123 000 200 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت3.2.0.0.1.04.005
620,55 675 226 000,003 000 100 3 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية3.2.0.0.1.04.006
000,000,00 000 10 صندوق التأهيل اإلجتماعي3.2.0.0.1.04.007
924,28 289 000,00940 000 400 الصندوق الخاص لدعم المحاكم3.2.0.0.1.06.001
345,00 035 000,0050 000 160 صندوق التكافل العائلي3.2.0.0.1.06.002
056,98 703 000,0041 000 30 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة3.2.0.0.1.07.001
684,56 937 649 000,0029 640 998 29 حصة الجماعات الترابية من حصيلة الضريبة على القيمة المضافة3.2.0.0.1.08.004
065,88 626 000,00233 000 200 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية3.2.0.0.1.08.005
435,93 692 829 000,007 382 612 7 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضرائب المرصدة للجهات3.2.0.0.1.08.006
180,31 791 718 000,001 000 500 1 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة3.2.0.0.1.08.008
097,93 967 000,00329 000 30 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني3.2.0.0.1.08.009
368,72 956 000,00417 927 463 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر3.2.0.0.1.08.010
000,00 800 000,00571 000 714 صندوق التطهير السائل و تصفية المياه المستعملة3.2.0.0.1.08.011
239,47 813 000,00318 000 300 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية3.2.0.0.1.08.012
338,19 296 000,007 820 845 صندوق التضامن بين الجهات3.2.0.0.1.08.013
100,00 965 000,00106 500 22 الصندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية3.2.0.0.1.11.001
045,82 989 494 000,001 000 000 1 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية3.2.0.0.1.12.001
097,62 503 000,00922 000 040 1 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة3.2.0.0.1.13.003
500,00 902 000,0055 000 100 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب3.2.0.0.1.13.004
692,91 898 467 000,001 000 350 مرصدات المصالح المالية3.2.0.0.1.13.008
037,16 000,004 000 5 صندوق اإلصالح الزراعي3.2.0.0.1.13.009
986,78 972 7للتذكرة  األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عمالت أجنبية3.2.0.0.1.13.012
0,00للتذكرة  الصندوق الخاص بالزكاة3.2.0.0.1.13.017
000,00 000 000,005 000 800 صندوق تضامن مؤسسات التأمين3.2.0.0.1.13.018
391,00 127 000,00301 000 600 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية3.2.0.0.1.13.021
957,81 579 2للتذكرة  صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقتراضات الغير المضمونة من طرف الدولة3.2.0.0.1.13.022
103,95 067 491 000,004 000 000 3 صندوق دعم التماسك االجتماعي3.2.0.0.1.13.024
131,40 504 476للتذكرة  الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجي3.2.0.0.1.13.025
445,78 307 000,00335 000 700 صندوق محاربة الغش الجمركي3.2.0.0.1.13.026
743,64 046 000,00744 000 360 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة3.2.0.0.1.13.027
592,10 968 549 000,003 000 700 2 الصندوق الخاص بالطرق3.2.0.0.1.17.001
916,15 700 000,0011 000 16 صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي3.2.0.0.1.17.003
580,50 970 056 000,004 000 300 3 صندوق التنمية الفالحية3.2.0.0.1.20.005
921,40 030 000,00177 000 100 صندوق تنمية الصيد البحري3.2.0.0.1.20.006
128,85 840 550 000,003 000 522 3 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية3.2.0.0.1.20.007
174,25 702 000,00745 000 650 الصندوق الوطني الغابوي3.2.0.0.1.20.008
926,74 428 000,0033 000 25 صندوق الصيد البري والصيد في المياه الداخلية3.2.0.0.1.20.009
508,45 847 279 000,002 000 800 الصندوق الوطني لتنمية الرياضة3.2.0.0.1.21.001
831,83 982 000,00431 000 200 الصندوق الوطني لحماية البيئة و التنمية المستدامة3.2.0.0.1.27.002
000,00 500 363للتذكرة  صندوق التنمية الطاقية3.2.0.0.1.27.003
660,75 988 000,00243 000 20 الصندوق الوطني للعمل الثقافي3.2.0.0.1.29.001
243,32 950 000,00470 000 370 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باالعالنات و بالنشر العمومي3.2.0.0.1.29.002
466,11 071 000,006 000 20 صندوق تحديث اإلدارة العمومية3.2.0.0.1.33.001
402,85 885 000,00380 000 200 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية في مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي3.2.0.0.1.34.001
632,98 485 000,0064 000 50 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي3.2.0.0.1.34.002
010,00 573 392 000,001 000 000 2 صندوق التضامن للسكنى واإلندماج الحضري3.2.0.0.1.46.001
042,67 037 000,00899 000 120 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون3.2.0.0.1.51.001

527,58 272 830 000,0077 269 910 71....مجموع نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 تقديــــرات بيــــــــان الحســـــــابات  الرقــم
النفقـــات2019سنـة 

2019 التصفية النهـائـية  للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 
" و " الجـــــــــــــــدول   

(     6المــادة        )
النفقــــــات

(1)ص  "و " الجدول 
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(بالدرهم)

  

 تقديــــرات بيــــــــان الحســـــــابات  الرقــم
النفقـــات2019سنـة 

حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولــيــة - 3.4
055,14 045 000,0059 530 102 حساب اإلنخراط في مؤسسات بروتن وودس3.2.0.0.4.13.021
805,94 217 000,0014 972 63 حساب اإلنخراط في الهيئات العربية واإلسالمية3.2.0.0.4.13.022
433,13 830 000,00492 112 520 1 حساب اإلنخراط في المؤسسات المتعددة األطراف3.2.0.0.4.13.023

294,21 093 000,00566 614 686 1....مجموع نفقات حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

حسابات العمليات النقدية - 3.5
174,62 394 8للتذكرة  فروق الصرف في عمليات بيع و شراء العمالت االجنبية3.2.0.0.5.13.001
0,00للتذكرة  حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة على االقتراضات الخارجية3.2.0.0.5.13.003

174,62 394 8للتذكرة ....مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية 

حسابات التمويل - 3.7
0,00للتذكرة  القروض الممنوحة للجماعات الترابية3.2.0.0.7.13.017
0,00للتذكرة  القروض الممنوحة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب3.2.0.0.7.13.020
0,00للتذكرة  القروض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند التصدير3.2.0.0.7.13.059
0,00للتذكرة  القروض الممنوحة لوكاالت توزيع الماء والكهرباء3.2.0.0.7.13.063
0,00للتذكرة  القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية3.2.0.0.7.13.064
0,00للتذكرة "جيدة "  القروض الممنوحة لشركة التمويل 3.2.0.0.7.13.066

0,00للتذكرة ....مجموع نفقات حسابات التمويل

 حسابات النفقات من المخصصات - 3.9

0,00للتذكرة  النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية3.2.0.0.9.04.002
112,59 227 824 000,0010 000 800 10 اشتراء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية3.2.0.0.9.34.001
000,00 000 665 1للتذكرة  صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق3.2.0.0.9.34.002
423,88 313 000,003 500 الصندوق الخاص بالعالقات العامة3.2.0.0.9.42.001

536,47 540 492 000,0012 500 800 10........مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات

84 397 383 000,0090 897 300 532,88 ....مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

(2)ص  "و " الجدول 
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المدينــــــــة
الدائنــــــــة

المدينـة
الدائنــــــــة

3.1
  - 

الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
 

 

3.0.0.0.1.00.001
ص باالقتطاعات من الرهان المتبادل

 الحساب الخا
0,00

562 393 228,89
266 322 528,44

180 750 719,55
0,00

647 965 037,78

3.0.0.0.1.00.003
صالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية

صندوق الدعم المقدم لم
 

0,00
15 614 336,66

0,00
280 817,98

0,00
15 333 518,68

3.0.0.0.1.00.005
ض بتشغيل الشباب

صندوق النهو
 

0,00
58 278 509,12

436 830 000,00
412 906 086,83

0,00
82 202 422,29

3.0.0.0.1.00.006
ضري و الرابط بين المدن

صالحات النقل الطرقي الح
صندوق مواكبة ا

 
0,00

2 132 380 370,95
1 301 862 976,82

1 231 833 020,56
0,00

2 202 410 327,21

3.0.0.0.1.00.008
صناعية و االستثمارات

صندوق التنمية ال
 

0,00
4 043 468 040,83

200 000 000,00
1 473 971 459,87

0,00
2 769 496 580,96

3.0.0.0.1.04.005
صالت

صندوق الخدمة األساسية للموا
 

0,00
3 285 822 430,23

443 529 537,59
123 113 792,17

0,00
3 606 238 175,65

3.0.0.0.1.04.006
صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

 
0,00

4 733 188 732,57
3 253 634 655,27

3 226 675 620,55
0,00

4 760 147 767,29

3.0.0.0.1.04.007
صندوق التأهيل اإلجتماعي

 
0,00

9 000 000,00
10 000 000,00

0,00
0,00

19 000 000,00

3.0.0.0.1.06.001
ص لدعم المحاكم

صندوق الخا
 ال

0,00
1 954 661 181,70

747 106 557,89
940 289 924,28

0,00
1 761 477 815,31

3.0.0.0.1.06.002
صندوق التكافل العائلي

 
0,00

898 966 514,84
190 528 245,51

50 035 345,00
0,00

1 039 459 415,35

3.0.0.0.1.07.001
ص بدعم العمل الثقافي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

صندوق الخا
 ال

0,00
8 583 929,15

54 000 000,00
41 703 056,98

0,00
20 880 872,17

3.0.0.0.1.08.004
ضافة

ضريبة على القيمة الم
صيلة ال

صة الجماعات الترابية من ح
 ح

0,00
3 790 678 691,54

28 984 774 567,30
29 649 937 684,56

0,00
3 125 515 574,28

3.0.0.0.1.08.005
ش ودعم الوقاية المدنية

ص بإنعا
صندوق الخا

 ال
0,00

322 588 576,46
149 153 982,71

233 626 065,88
0,00

238 116 493,29

3.0.0.0.1.08.006
صدة للجهات

ضرائب المر
ص ال

ص
صيلة ح

ص لح
صندوق الخا

 ال
0,00

1 678 694 617,92
7 171 061 663,64

7 829 692 435,93
0,00

1 020 063 845,63

3.0.0.0.1.08.008
 تمويل نفقات التجهيز ومحاربة البطالة

0,00
175 291 374,97

1 837 997 669,88
1 718 791 180,31

0,00
294 497 864,54

3.0.0.0.1.08.009
صندوق الدعم لفائدة األمن الوطني

 
0,00

1 057 071 572,13
390 544 655,17

329 967 097,93
0,00

1 117 649 129,37

3.0.0.0.1.08.010
ضع وثائق الهوية اإللكترونية و وثائق السفر

ص بو
صندوق الخا

 ال
0,00

922 107 462,18
461 690 954,00

417 956 368,72
0,00

965 842 047,46

3.0.0.0.1.08.011
صفية المياه المستعملة

صندوق التطهير السائل و ت
 

0,00
120 940 403,00

735 678 400,00
571 800 000,00

0,00
284 818 803,00

3.0.0.0.1.08.012
صندوق مكافحة آثار الكوارت الطبيعية

 
0,00

478 723 977,60
318 821 216,00

318 813 239,47
0,00

478 731 954,13

3.0.0.0.1.08.013
ضامن بين الجهات

صندوق الت
 

0,00
669 188 857,60

796 784 629,29
7 296 338,19

0,00
1 458 677 148,70

3.0.0.0.1.11.001
صندوق الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية

 ال
0,00

580 499 637,65
67 849 515,88

106 965 100,00
0,00

541 384 053,53

3.0.0.0.1.12.001
صيدلية المركزية

ص بال
 الحساب الخا

0,00
1 541 350 130,49

1 563 833 348,23
1 494 989 045,82

0,00
1 610 194 432,90

3.0.0.0.1.13.003
ص باستبدال أمالك الدولة

 الحساب الخا
0,00

18 013 180 689,46
8 864 785 180,48

922 503 097,62
0,00

25 955 462 772,32

3.0.0.0.1.13.004
صيب

ص بنتاج اليان
 الحساب الخا

0,00
137 669 878,25

78 888 121,53
55 902 500,00

0,00
160 655 499,78

3.0.0.0.1.13.008
صالح المالية

صدات الم
 مر

0,00
5 578 044 392,40

2 164 218 842,89
1 467 898 692,91

0,00
6 274 364 542,38

3.0.0.0.1.13.009
صالح الزراعي

صندوق اإل
 

0,00
738 326 205,34

3 618 781,96
4 037,16

0,00
741 940 950,14

3.0.0.0.1.13.012
 األرباح والخسائر المترتبة على تحويل مبالغ النفقات العامة إلى عمالت أجنبية

0,00
47 282 407,96

6 262 587,27
7 972 986,78

0,00
45 572 008,45

3.0.0.0.1.13.017
ص بالزكاة

صندوق الخا
 ال

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.0.0.0.1.13.018
ضامن مؤسسات التأمين

صندوق ت
 

0,00
10 135 965 091,78

581 974 425,87
5 000 000,00

0,00
10 712 939 517,65

3.0.0.0.1.13.021
ض المواد الغذائية

صندوق دعم اسعار بع
 

0,00
314 800 893,97

354 743 420,56
301 127 391,00

0,00
368 416 923,53

3.0.0.0.1.13.022
ف الدولة

ضمونة من طر
ضات الغير الم

صندوق تدبير المخاطر المتعلقة باقترا
 

0,00
3 528 837 668,27

322 487 754,02
2 579 957,81

0,00
3 848 745 464,48

3.0.0.0.1.13.024
صندوق دعم التماسك االجتماعي

 
0,00

6 599 945 939,09
2 027 982 202,68

4 491 067 103,95
0,00

4 136 861 037,82

3.0.0.0.1.13.025
س التعاون الخليجي

ص بمنح دول مجل
 الحساب الخا

0,00
11 207 002 000,00

1 636 880 554,57
476 504 131,40

0,00
12 367 378 423,17

3.0.0.0.1.13.026
ش الجمركي

صندوق محاربة الغ
 

0,00
1 574 733 483,17

890 795 850,49
335 307 445,78

0,00
2 130 221 887,88

3.0.0.0.1.13.027
صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة

 
0,00

33 131 177,43
740 655 455,16

744 046 743,64
0,00

29 739 888,95

3.0.0.0.1.17.001
ص بالطرق

صندوق الخا
 ال

0,00
2 094 521 461,93

3 440 679 069,26
3 549 968 592,10

0,00
1 985 231 939,09

3.0.0.0.1.17.003
صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك العام البحري والمينائي

 
0,00

173 495 277,24
17 075 195,20

11 700 916,15
0,00

178 869 556,29

 التصفية النهـائـية  للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 
2019

(  
المــادة   

7
    

)
بيــــــــان أرصـــدة الحســــابـــات الخصــوصيـــــة للخزينــــــة 

الجــــــــــــــــــدول 
 "

"ز 

  الرقــم
المــوارد

النفقــــــات
األرصدة عند بداية السنـة

األرصدة عنـد نهايـة السنـة
بيـــــــــان الحســـابات

ص   
1

الجـــــدول 
 "

"ز 
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المدينــــــــة
الدائنــــــــة

المدينـة
الدائنــــــــة

  الرقــم
المــوارد

النفقــــــات
صدة عند بداية السنـة

األر
صدة عنـد نهايـة السنـة

األر
بيـــــــــان الحســـابات

3.0.0.0.1.20.005
صندوق التنمية الفالحية

 
0,00

545 376 242,29
4 146 790 167,82

4 056 970 580,50
0,00

635 195 829,61

3.0.0.0.1.20.006
صيد البحري

صندوق تنمية ال
 

0,00
124 562 941,76

208 225 298,00
177 030 921,40

0,00
155 757 318,36

3.0.0.0.1.20.007
صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية

 
0,00

5 813 735 871,74
3 529 925 430,98

3 550 840 128,85
0,00

5 792 821 173,87

3.0.0.0.1.20.008
صندوق الوطني الغابوي

 ال
0,00

1 497 161 368,27
824 764 831,25

745 702 174,25
0,00

1 576 224 025,27

3.0.0.0.1.20.009
صيد في المياه الداخلية

صيد البري وال
صندوق ال

 
0,00

255 227 879,21
49 264 525,90

33 428 926,74
0,00

271 063 478,37

3.0.0.0.1.21.001
ضة

صندوق الوطني لتنمية الريا
 ال

0,00
1 104 546 262,75

2 126 155 824,06
2 279 847 508,45

0,00
950 854 578,36

3.0.0.0.1.27.002
صندوق الوطني لحماية  البيئة و التنمية المستدامة

 ال
0,00

935 075 978,42
384 734 837,00

431 982 831,83
0,00

887 827 983,59

3.0.0.0.1.27.003
صندوق التنمية الطاقية

 
0,00

1 612 422 856,61
5 766 950,00

363 500 000,00
0,00

1 254 689 806,61

3.0.0.0.1.29.001
صندوق الوطني للعمل الثقافي

 ال
0,00

421 846 373,00
329 611 340,27

243 988 660,75
0,00

507 469 052,52

3.0.0.0.1.29.002
ت و بالنشر العمومي

صري و باالعالنا
ضاء السمعي الب

ض بالف
صندوق النهو

 
0,00

114 160 450,86
392 025 033,73

470 950 243,32
0,00

35 235 241,27

3.0.0.0.1.33.001
ث اإلدارة العمومية

صندوق تحدي
 

0,00
96 976 506,06

20 000 000,00
6 071 466,11

0,00
110 905 039,95

3.0.0.0.1.34.001
ت السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي

ت المسلحة الملكية في مأموريا
صندوق مشاركة القوا

 
0,00

1 046 346 531,80
512 165 447,42

380 885 402,85
0,00

1 177 626 576,37

3.0.0.0.1.34.002
صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي

 
0,00

123 925 666,55
130 734 045,00

64 485 632,98
0,00

190 174 078,57

3.0.0.0.1.46.001
ضري

ضامن للسكنى واإلندماج الح
صندوق الت

 
0,00

3 883 494 129,59
2 227 990 452,75

1 392 573 010,00
0,00

4 718 911 572,34

3.0.0.0.1.51.001
ت السجون

ص لدعم مؤسسا
صندوق الخا

 ال
0,00

1 471 669 781,52
442 688 840,68

899 037 042,67
0,00

1 015 321 579,53

صية
صو

صدة ألمور خ
مجموع الحسابات المر

....
0,00

108 262 957 983,20
85 843 895 570,42

77 830 272 527,58
0,00

116 276 581 026,04

3.4
 - 

حسابات اإلنخراط في الهيئات الدولــيــة
3.0.0.0.4.13.021

س
ت بروتن وود

ب اإلنخراط في مؤسسا
 حسا

799 972 175,90
0,00

0,00
59 045 055,14

859 017 231,04
0,00

3.0.0.0.4.13.022
ت العربية واإلسالمية

ب اإلنخراط في الهيئا
 حسا

1 825 337 856,97
0,00

0,00
14 217 805,94

1 839 555 662,91
0,00

3.0.0.0.4.13.023
ف
ت المتعددة األطرا

ب اإلنخراط في المؤسسا
 حسا

2 231 855 769,16
0,00

0,00
492 830 433,13

2 724 686 202,29
0,00

مجموع حسابات االنخراط في الهيئات الدولية
....

4 857 165 802,03
0,00

0,00
566 093 294,21

5 423 259 096,24
0,00

3.5
 - 

حسابات العمليات النقدية
 

 

3.0.0.0.5.13.001
ت االجنبية

ت بيع و شراء العمال
ف في عمليا

صر
 فروق ال

3 825 250,67
0,00

11 750 267,12
8 394 174,62

469 158,17
0,00

3.0.0.0.5.13.003
ت الخارجية

ضا
ت المستحقة على االقترا

ت تبادل أسعار الفائدة والعمال
ب عمليا

 حسا
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

مجموع حسابات العمليات النقدية 
....

3 825 250,67
0,00

11 750 267,12
8 394 174,62

469 158,17
0,00

3.7
 - 

حسابات التمويل
 

 

3.0.0.0.7.13.017
ت الترابية

ض الممنوحة للجماعا
 القرو

252 618 796,60
0,00

0,00
0,00

252 618 796,60
0,00

3.0.0.0.7.13.020
ب
صالح للشر

ب الوطني للماء ال
ض الممنوحة للمكت

 القرو
0,00

67 880 912,92
0,00

0,00
0,00

67 880 912,92

3.0.0.0.7.13.059
صدير

ض الممنوحة للشركة المغربية للتأمين عند الت
 القرو

27 820 202,15
0,00

2 576 710,10
0,00

25 243 492,05
0,00

3.0.0.0.7.13.063
ت توزيع الماء والكهرباء

ض الممنوحة لوكاال
 القرو

0,00
57 778 053,17

0,00
0,00

0,00
57 778 053,17

3.0.0.0.7.13.064
ت البنكية

ض الممنوحة للمؤسسا
 القرو

267 161 568,06
0,00

10 305 822,33
0,00

256 855 745,73
0,00

3.0.0.0.7.13.066
ض الممنوحة لشركة التمويل 

 القرو
 "

جيدة 
"

0,00
6 904 850,95

3 564 172,89
0,00

0,00
10 469 023,84

مجموع حسابات التمويل
....

547 600 566,81
132 563 817,04

16 446 705,32
0,00

534 718 034,38
136 127 989,93

3.9
 - 

صات
ص

حسابات النفقات من المخ
3.0.0.0.9.04.002

صحراوية
صة بتنمية األقاليم ال

ت الخا
 النفقا

0,00
11 042 755,63

0,00
0,00

0,00
11 042 755,63

3.0.0.0.9.34.001
ت المسلحة الملكية

ت القوا
صالح معدا

 اشتراء وإ
0,00

12 255 502 862,75
13 825 972 830,00

10 824 227 112,59
0,00

15 257 248 580,16

3.0.0.0.9.34.002
ت والثوتيق

صندوق المديرية العامة للدراسا
 

0,00
0,00

1 665 000 000,00
1 665 000 000,00

0,00
0,00

3.0.0.0.9.42.001
ت العامة

ص بالعالقا
صندوق الخا

 ال
0,00

12 337 639,66
1 819 000,00

3 313 423,88
0,00

10 843 215,78

صات
ص

مجموع حسابات النفقات من المخ
........

0,00
12 278 883 258,04

15 492 791 830,00
12 492 540 536,47

0,00
15 279 134 551,57

5 408 591 619,51
120 674 405 058,28

101 364 884 372,86
90 897 300 532,88

5 958 446 288,79
131 691 843 567,54

صية للخزينة
صو

المجموع العام للحسابات الخ
....

ص   
2

الجـــــدول 
 "

ز 
"
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مرافق الدولة المسيرة 

صورة مستقلة
ب

 
  

(بالدرهم)

س الحكومة
رئي

4.1.1.0.0.04.001
ف الملكي دار السالم

الكول
18 000 000,00

8 044 481,46
26 044 481,46

26 326 318,56

س الحكومة 
مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئي

...
18 000 000,00

8 044 481,46
26 044 481,46

26 326 318,56

وزارة العدل 
4.1.1.0.0.06.002

ض
ضائي بمحكمة النق

مركز النشر و التوثيق الق
900 000,00

708 530,63
1 608 530,63

1 261 597,68

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

900 000,00
708 530,63

1 608 530,63
1 261 597,68

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
4.1.1.0.0.07.002

صلية واإلجتماعية
مديرية الشؤون القن

20 000 000,00
57 670 252,49

77 670 252,49
96 270 241,98

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي 

…
20 000 000,00

57 670 252,49
77 670 252,49

96 270 241,98

وزارة الداخلية
4.1.1.0.0.08.001

المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة
-

تطوان
-

الحسيمة
0,00

3 926 456,00
3 926 456,00

3 926 456,00

4.1.1.0.0.08.002
المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق

0,00
3 141 398,49

3 141 398,49
1 892 000,00

4.1.1.0.0.08.003
س 
المركز الجهوي لالستثمار لجهة فا

 -
س
مكنا

0,00
9 861 058,70

9 861 058,70
9 861 058,70

4.1.1.0.0.08.004
المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط 

 -
سال

 -
القنيطرة

0,00
6 143 074,72

6 143 074,72
6 159 674,72

4.1.1.0.0.08.005
المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل 

 -
خنيفرة

0,00
6 857 921,92

6 857 921,92
6 857 921,92

4.1.1.0.0.08.006
ضاء

المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البي
 -

سطات
0,00

5 309 927,82
5 309 927,82

4 890 000,00

 التصفية النهـائـية  لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة  
 للسنة المالية 

الجــــــــــــــــــدول 2019
 "

"ح 
المــــــــــــادة 

  "
8

مــوارد اإلســتغالل  "

الرمز
بيان المرافق

المـوارد
التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق
تقديرات الموارد

ص( 1)
الجدول 

ح"
"
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الرمز
بيان المرافق

المـوارد
التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق
تقديرات الموارد

4.1.1.0.0.08.007
ش 
المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراك

 -
آسفي

0,00
9 376 717,19

9 376 717,19
9 376 717,19

4.1.1.0.0.08.008
المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

 -
تافياللت

0,00
5 085 119,38

5 085 119,38
3 815 290,09

4.1.1.0.0.08.009
س 
المركز الجهوي لالستثمار لجهة سو

 -
ماسة

0,00
3 635 068,84

3 635 068,84
3 635 468,83

4.1.1.0.0.08.010
المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم 

 -
واد نون

0,00
4 416 305,15

4 416 305,15
3 712 305,15

4.1.1.0.0.08.011
المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون 

-
الساقية الحمراء

0,00
3 135 357,99

3 135 357,99
2 373 491,69

4.1.1.0.0.08.012
المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة 

 -
واد الذهب

0,00
4 557 189,25

4 557 189,25
2 700 000,00

4.1.1.0.0.08.018
مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية

80 000 000,00
12 978 204,53

92 978 204,53
49 034 137,03

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

80 000 000,00
78 423 799,98

158 423 799,98
108 234 521,32

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 
4.1.1.0.0.11.003

قسم استراتيجيات التكوين
5 000 000,00

8 576 558,07
13 576 558,07

12 191 398,07

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

...
5 000 000,00

8 576 558,07
13 576 558,07

12 191 398,07

وزارة الصحة
4.1.1.0.0.12.001

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات
9 500 000,00

0,00
9 500 000,00

11 435 640,11

4.1.1.0.0.12.002
المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان

-
آيت ملول

10 000 000,00
0,00

10 000 000,00
10 874 009,84

4.1.1.0.0.12.003
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت

12 500 000,00
1 150 609,20

13 650 609,20
14 489 260,06

4.1.1.0.0.12.004
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت

13 000 000,00
0,00

13 000 000,00
14 033 467,82

4.1.1.0.0.12.005
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة

13 500 000,00
0,00

13 500 000,00
11 177 335,45

4.1.1.0.0.12.006
صويرة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بال
9 000 000,00

0,00
9 000 000,00

7 863 439,29

4.1.1.0.0.12.007
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة

21 000 000,00
3 015 175,78

24 015 175,78
23 095 532,78

4.1.1.0.0.12.008
المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي

17 500 000,00
0,00

17 500 000,00
14 832 882,41

4.1.1.0.0.12.009
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة

18 000 000,00
15 631 413,85

33 631 413,85
29 003 623,30

4.1.1.0.0.12.010
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات

16 000 000,00
422 315,69

16 422 315,69
17 783 001,86

4.1.1.0.0.12.012
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان

6 000 000,00
327 348,09

6 327 348,09
6 536 484,59

4.1.1.0.0.12.013
صفرو

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ب
6 000 000,00

0,00
6 000 000,00

6 600 176,44

4.1.1.0.0.12.014
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة

25 000 000,00
13 802 032,13

38 802 032,13
38 632 723,53

ص( 2)
الجدول 

ح"
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الرمز
بيان المرافق

المـوارد
التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق
تقديرات الموارد

4.1.1.0.0.12.015
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم

11 000 000,00
466 472,12

11 466 472,12
13 340 965,12

4.1.1.0.0.12.016
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون

8 000 000,00
0,00

8 000 000,00
6 779 471,82

4.1.1.0.0.12.017
ش
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائ

15 500 000,00
1 915 733,62

17 415 733,62
18 855 721,12

4.1.1.0.0.12.018
المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة

26 000 000,00
57 591 785,43

83 591 785,43
84 215 830,43

4.1.1.0.0.12.019
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان

20 000 000,00
581 823,60

20 581 823,60
22 429 106,90

4.1.1.0.0.12.020
المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية

21 000 000,00
0,00

21 000 000,00
28 180 931,10

4.1.1.0.0.12.021
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران

6 500 000,00
2 910 366,64

9 410 366,64
8 328 974,14

4.1.1.0.0.12.022
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة

12 000 000,00
246 072,40

12 246 072,40
12 329 720,00

4.1.1.0.0.12.023
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة

18 000 000,00
2 807 458,36

20 807 458,36
21 556 944,26

4.1.1.0.0.12.024
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة

12 500 000,00
3 449 625,37

15 949 625,37
13 210 885,41

4.1.1.0.0.12.025
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج

6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
6 781 926,23

4.1.1.0.0.12.026
ضور

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنا
20 000 000,00

1 641 021,31
21 641 021,31

20 148 827,94

4.1.1.0.0.12.027
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان

9 500 000,00
1 077 216,96

10 577 216,96
9 550 647,75

4.1.1.0.0.12.028
المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب

6 000 000,00
3 835 412,65

9 835 412,65
11 574 387,65

4.1.1.0.0.12.029
المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون

15 000 000,00
0,00

15 000 000,00
26 385 544,44

4.1.1.0.0.12.030
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان

6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
5 949 490,32

4.1.1.0.0.12.031
المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل

27 000 000,00
1 208 846,94

28 208 846,94
25 526 776,63

4.1.1.0.0.12.032
المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير

22 000 000,00
738 882,87

22 738 882,87
23 369 954,67

4.1.1.0.0.12.033
ش
المركز اإلستشفائي الجهوي بمراك

16 000 000,00
53 896 958,85

69 896 958,85
66 580 114,75

4.1.1.0.0.12.035
المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع

-
الحي المحمدي

14 000 000,00
4 949 498,68

18 949 498,68
17 364 220,57

4.1.1.0.0.12.036
المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء

-
س السلطان

مر
11 000 000,00

371 364,83
11 371 364,83

10 154 456,86

4.1.1.0.0.12.037
المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد

14 000 000,00
3 257 589,01

17 257 589,01
12 248 879,01

4.1.1.0.0.12.038
ضاء

المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البي
12 000 000,00

98 628 828,57
110 628 828,57

111 198 272,07

4.1.1.0.0.12.039
المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية

9 000 000,00
3 431 089,78

12 431 089,78
12 420 342,78

4.1.1.0.0.12.040
المركز اإلستشفائي بعمالة سال

20 000 000,00
0,00

20 000 000,00
18 380 315,02

4.1.1.0.0.12.041
صخيرات 

المركز اإلستشفائي بعمالة ال
 -

تمارة
12 000 000,00

2 942 974,96
14 942 974,96

15 733 567,46

4.1.1.0.0.12.042
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات

14 000 000,00
4 540 890,39

18 540 890,39
14 998 749,39

ص( 3)
الجدول 
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الرمز
بيان المرافق

المـوارد
التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق
تقديرات الموارد

4.1.1.0.0.12.045
س
المركز اإلستشفائي بعمالة مكنا

27 000 000,00
5 856 624,82

32 856 624,82
26 255 643,54

4.1.1.0.0.12.046
المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة

18 000 000,00
56 808 138,65

74 808 138,65
74 062 162,82

4.1.1.0.0.12.047
المركز الوطني لتحاقن الدم 

-
الرباط

44 000 000,00
89 434 453,76

133 434 453,76
138 769 037,76

4.1.1.0.0.12.048
المركز الجهوي لتحاقن الدم 

-
ضاء

الدار البي
23 000 000,00

145 316 932,23
168 316 932,23

81 556 326,79

4.1.1.0.0.12.049
صحي

المعهد الوطني ال
6 000 000,00

9 167 923,93
15 167 923,93

17 541 056,43

4.1.1.0.0.12.050
المركز الوطني للوقاية من األشعة

2 500 000,00
3 599 641,37

6 099 641,37
5 891 234,28

4.1.1.0.0.12.051
صيدلة

مديرية األدوية و ال
4 000 000,00

35 066 836,16
39 066 836,16

44 115 306,16

4.1.1.0.0.12.052
المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة

5 000 000,00
0,00

5 000 000,00
6 040 089,80

4.1.1.0.0.12.053
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني

7 500 000,00
0,00

7 500 000,00
8 526 810,75

4.1.1.0.0.12.054
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات

6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
6 039 731,77

4.1.1.0.0.12.055
المركز االستشفائي الجهوي بالرباط

8 500 000,00
0,00

8 500 000,00
54 174 488,44

4.1.1.0.0.12.056
المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت

7 000 000,00
1 504 944,01

8 504 944,01
8 287 220,51

4.1.1.0.0.12.057
المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة

-
آيت باها

7 000 000,00
1 045 515,57

8 045 515,57
7 519 880,07

4.1.1.0.0.12.058
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق

9 000 000,00
1 915 970,33

10 915 970,33
9 833 041,08

4.1.1.0.0.12.059
المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان

4 500 000,00
0,00

4 500 000,00
4 183 698,42

4.1.1.0.0.12.060
المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا

4 000 000,00
3 097 181,37

7 097 181,37
6 986 579,07

4.1.1.0.0.12.061
المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز

4 500 000,00
1 425 145,59

5 925 145,59
6 682 700,09

4.1.1.0.0.12.062
المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة

5 500 000,00
0,00

5 500 000,00
5 670 184,10

4.1.1.0.0.12.063
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور

4 500 000,00
0,00

4 500 000,00
4 429 700,17

4.1.1.0.0.12.064
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا

-
الزاك

5 500 000,00
0,00

5 500 000,00
6 657 257,21

4.1.1.0.0.12.065
المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم

8 000 000,00
686 783,37

8 686 783,37
10 315 973,97

4.1.1.0.0.12.066
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة

6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
5 480 053,70

4.1.1.0.0.12.067
صي

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنو
11 000 000,00

0,00
11 000 000,00

7 877 575,71

4.1.1.0.0.12.068
صر

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنوا
5 000 000,00

1 081 242,51
6 081 242,51

7 323 959,01

4.1.1.0.0.12.069
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل

8 500 000,00
6 350 023,92

14 850 023,92
11 505 243,22

4.1.1.0.0.12.070
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب

4 500 000,00
0,00

4 500 000,00
4 996 144,32

4.1.1.0.0.12.071
ضيق الفنيدق

المركز اإلستشفائي بعمالة الم
8 000 000,00

292 245,67
8 292 245,67

8 046 742,07

ص( 4)
الجدول 

ح"
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

المـوارد
التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق
تقديرات الموارد

4.1.1.0.0.12.072
صحة العمومية

المدرسة الوطنية لل
4 000 000,00

3 077 379,81
7 077 379,81

4 627 379,81

4.1.1.0.0.12.073
المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة

8 000 000,00
0,00

8 000 000,00
10 921 143,64

4.1.1.0.0.12.074
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك

6 000 000,00
2 204 140,40

8 204 140,40
7 284 247,20

4.1.1.0.0.12.075
س
المركز االستشفائي الجهوي بفا

31 000 000,00
81 589 992,34

112 589 992,34
111 307 297,40

4.1.1.0.0.12.076
المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير

6 000 000,00
0,00

6 000 000,00
6 707 873,70

4.1.1.0.0.12.077
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني

6 000 000,00
0,00

6 000 000,00
7 432 486,27

4.1.1.0.0.12.078
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان

5 000 000,00
0,00

5 000 000,00
4 690 894,21

4.1.1.0.0.12.079
المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان

5 000 000,00
693 743,33

5 693 743,33
6 133 049,53

4.1.1.0.0.12.080
المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد

10 000 000,00
948 977,77

10 948 977,77
9 883 795,50

4.1.1.0.0.12.081
المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة

6 000 000,00
381 265,17

6 381 265,17
4 808 095,17

4.1.1.0.0.12.082
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور

6 000 000,00
0,00

6 000 000,00
5 333 034,45

4.1.1.0.0.12.083
المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية

5 000 000,00
0,00

5 000 000,00
4 209 588,28

4.1.1.0.0.12.084
صالح

المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن 
8 500 000,00

0,00
8 500 000,00

11 182 681,52

4.1.1.0.0.12.085
المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت

7 000 000,00
0,00

7 000 000,00
8 547 350,71

4.1.1.0.0.12.086
المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف

5 000 000,00
0,00

5 000 000,00
4 716 574,90

4.1.1.0.0.12.087
المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة

0,00
6 000 000,00

6 000 000,00
6 000 000,00

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة
…

935 500 000,00
742 383 910,16

1 677 883 910,16
1 636 505 934,87

وزارة االقتصاد والمالية
4.1.1.0.0.13.003

صة
ص
صورة مستقلة المكلف بالخو

مرفق الدولة المسير ب
0,00

0,00
0,00

0,00

4.1.1.0.0.13.005
الخزينة العامة للمملكة

43 000 000,00
119 432 673,92

162 432 673,92
131 300 746,83

4.1.1.0.0.13.006
القسم اإلداري

0,00
2 362 639,00

2 362 639,00
2 397 639,00

4.1.1.0.0.13.007
ضرائب غير المباشرة

إدارة الجمارك وال
47 000 000,00

46 002 798,90
93 002 798,90

79 865 293,30

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية 
...

90 000 000,00
167 798 111,82

257 798 111,82
213 563 679,13

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
4.1.1.0.0.14.001

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة
13 400 000,00

7 802 848,62
21 202 848,62

16 598 640,62

ص( 5)
الجدول 

ح"
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

المـوارد
التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق
تقديرات الموارد

4.1.1.0.0.14.002
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
المحمدية

3 175 000,00
666 890,17

3 841 890,17
3 953 890,17

4.1.1.0.0.14.003
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
أكادير

2 426 000,00
1 779 364,56

4 205 364,56
4 168 364,56

4.1.1.0.0.14.004
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

-
الجديدة

1 840 000,00
1 017 681,99

2 857 681,99
2 862 481,99

4.1.1.0.0.14.005
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
أرفود

1 627 000,00
163 567,88

1 790 567,88
1 780 767,88

4.1.1.0.0.14.006
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
س
فا

1 740 000,00
934 299,64

2 674 299,64
2 595 499,64

4.1.1.0.0.14.007
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
ش
مراك

2 630 000,00
1 321 132,29

3 951 132,29
3 903 132,29

4.1.1.0.0.14.008
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
ورززات

2 076 000,00
1 290 195,31

3 366 195,31
4 005 251,14

4.1.1.0.0.14.009
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
السعيدية

1 621 000,00
741 586,44

2 362 586,44
2 385 836,44

4.1.1.0.0.14.010
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
سال

1 870 000,00
867 897,02

2 737 897,02
2 745 247,02

4.1.1.0.0.14.011
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
طنجة

1 740 000,00
580 340,72

2 320 340,72
2 468 844,92

4.1.1.0.0.14.012
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي

 -
صيال

أ
1 770 000,00

665 646,67
2 435 646,67

2 565 121,67

4.1.1.0.0.14.013
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي

 -
بن سليمان

2 060 000,00
287 777,96

2 347 777,96
2 349 047,96

4.1.1.0.0.14.014
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي

 -
ضاء

الدارالبي
1 434 000,00

586 330,04
2 020 330,04

2 026 730,04

4.1.1.0.0.14.015
مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة

 -
الرباط

1 140 000,00
540 453,80

1 680 453,80
1 700 453,80

4.1.1.0.0.14.016
س
س بفا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أن
1 640 000,00

965 106,65
2 605 106,65

2 565 106,65

4.1.1.0.0.14.017
قسم خريطة التكوين المهني

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.1.0.0.14.018
س
صناعة التقليدية بفا

معهد فنون ال
320 000,00

151 831,93
471 831,93

471 831,93

4.1.1.0.0.14.019
ش
صناعة التقليدية بمراك

معهد فنون ال
337 000,00

71 883,21
408 883,21

408 883,21

4.1.1.0.0.14.020
س
صناعة التقليدية بمكنا

معهد فنون ال
260 000,00

124 879,80
384 879,80

384 879,80

4.1.1.0.0.14.021
صناعة التقليدية الرباط

معهد فنون ال
350 000,00

4 932,32
354 932,32

354 932,32

4.1.1.0.0.14.022
صناعة التقليدية ورزازات

معهد فنون ال
290 000,00

97 525,47
387 525,47

387 525,47

4.1.1.0.0.14.023
صناعة التقليدية إنزكان

معهد فنون ال
226 000,00

1 403,42
227 403,42

227 403,42

4.1.1.0.0.14.024
المديرية العامة للطيران المدني

10 000 000,00
77 247 433,12

87 247 433,12
84 331 733,12

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والنقل 
الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

...
53 972 000,00

97 911 009,03
151 883 009,03

145 241 606,06

ص( 6)
الجدول 
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

المـوارد
التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق
تقديرات الموارد

األمانة العامة للحكومة
4.1.1.0.0.16.001

مديرية المطبعة الرسمية
20 000 000,00

0,00
20 000 000,00

125 856 448,55

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة 
...

20 000 000,00
0,00

20 000 000,00
125 856 448,55

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
4.1.1.0.0.17.002

المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية
5 000 000,00

11 677 122,34
16 677 122,34

16 176 338,93

4.1.1.0.0.17.003
صالح السوقيات والمعدات

صلحة شبكات م
م

3 500 000,00
8 411 595,20

11 911 595,20
9 633 419,20

4.1.1.0.0.17.004
صلحة السوقيات و المعدات

م
 -

س
فا

10 000 000,00
27 196 701,38

37 196 701,38
32 965 493,38

4.1.1.0.0.17.005
صلحة السوقيات و المعدات 

م
-

الرباط
9 000 000,00

11 909 901,71
20 909 901,71

14 214 974,09

4.1.1.0.0.17.006
صلحة السوقيات و المعدات 

م
 -

ش
مراك

9 000 000,00
20 332 917,00

29 332 917,00
18 386 130,00

4.1.1.0.0.17.007
صلحة السوقيات و المعدات 

م
-

س
مكنا

0,00
12 596 217,45

12 596 217,45
11 596 217,45

4.1.1.0.0.17.008
صلحة السوقيات و المعدات

م
-

وجدة
3 000 000,00

16 009 019,18
19 009 019,18

20 151 521,18

4.1.1.0.0.17.009
صلحة السوقيات و المعدات 

م
-

ضاء
الدار البي

6 000 000,00
5 769 465,65

11 769 465,65
3 462 476,65

4.1.1.0.0.17.010
صلحة السوقيات و المعدات

م
 -

أكادير
9 000 000,00

17 289 854,46
26 289 854,46

23 867 099,46

4.1.1.0.0.17.011
صالح الطرق

معهد التكوين على اآلليات و إ
5 000 000,00

0,00
5 000 000,00

2 937 839,07

4.1.1.0.0.17.012
المعهد العالي للدراسات البحرية

7 000 000,00
3 214 232,25

10 214 232,25
11 693 066,84

4.1.1.0.0.17.013
مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية

80 000 000,00
545 840 055,60

625 840 055,60
740 778 881,75

4.1.1.0.0.17.014
صلحة التكوين المستمر

م
1 000 000,00

0,00
1 000 000,00

2 864 180,98

4.1.1.0.0.17.016
مديرية التجهيزات العامة

3 000 000,00
34 338 844,90

37 338 844,90
44 686 833,54

4.1.1.0.0.17.017
صديق

المركز الوطني إلجراء االختبارات و الت
5 000 000,00

71 513 991,50
76 513 991,50

92 702 255,50

4.1.1.0.0.17.018
مديرية المالحة التجارية

2 500 000,00
25 964 140,20

28 464 140,20
28 646 490,20

4.1.1.0.0.17.019
صلحة السوقيات والمعدات بالعيون

م
3 000 000,00

3 243 328,00
6 243 328,00

8 066 601,82

4.1.1.0.0.17.020
صلحة السوقيات والمعدات بطنجة

م
3 000 000,00

0,00
3 000 000,00

7 892 480,60

4.1.1.0.0.17.021
صلحة السوقيات والمعدات ببني مالل

م
3 000 000,00

281 347,08
3 281 347,08

4 464 460,08

4.1.1.0.0.17.022
صاد الجوية الوطنية 

مديرية األر
-

ضاء
الدار البي

45 000 000,00
37 655 874,54

82 655 874,54
109 480 522,10

ص( 7)
الجدول 
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

المـوارد
التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق
تقديرات الموارد

4.1.1.0.0.17.023
ش
صلحة تسيير األورا

م
500 000,00

22 737 258,56
23 237 258,56

22 744 499,07

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك والماء 

...
212 500 000,00

875 981 867,00
1 088 481 867,00

1 227 411 781,89

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
4.1.1.0.0.20.001

صين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل 
ص
معهد التقنيين المتخ

 -
سال

2 500 000,00
7 273 601,46

9 773 601,46
9 714 436,00

4.1.1.0.0.20.002
صين في تربية المواشي بالفوارات 

ص
المعهد الملكي للتقنيين المتخ

 -
إقليم القنيطرة

2 600 000,00
146 532,35

2 746 532,35
2 860 187,35

4.1.1.0.0.20.003
المعهد التقني الفالحي بالشاوية

1 500 000,00
-1 500 000,00 

0,00
1 924 165,25

4.1.1.0.0.20.004
المعهد التقني الفالحي بتيفلت

1 700 000,00
604 096,12

2 304 096,12
1 779 056,12

4.1.1.0.0.20.005
المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر

1 750 000,00
198 136,12

1 948 136,12
1 948 136,12

4.1.1.0.0.20.006
المدرسة الفالحية بتمارة

2 200 000,00
0,00

2 200 000,00
7 337 934,48

4.1.1.0.0.20.007
قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية

19 400 000,00
1 969 310,04

21 369 310,04
21 425 602,59

4.1.1.0.0.20.008
صيد البحري

معهد التكنولوجيا لل
-

الحسيمة
2 610 000,00

1 532 633,16
4 142 633,16

4 112 263,16

4.1.1.0.0.20.009
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
-

آسفي
2 756 000,00

1 357 255,41
4 113 255,41

3 348 105,41

4.1.1.0.0.20.010
صيد البحري

المعهد العالي لل
4 770 000,00

1 078 991,04
5 848 991,04

7 510 865,04

4.1.1.0.0.20.011
صيد البحري

معهد التكنولوجيا لل
-

طانطان
2 875 000,00

2 372 191,29
5 247 191,29

5 167 691,29

4.1.1.0.0.20.012
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
 -

ش
العرائ

2 870 000,00
366 801,58

3 236 801,58
3 994 854,82

4.1.1.0.0.20.013
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
-

العيون
2 600 000,00

1 552 893,62
4 152 893,62

2 895 393,62

4.1.1.0.0.20.014
المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

4 650 000,00
4 741,86

4 654 741,86
4 865 413,50

4.1.1.0.0.20.015
صلحة الثانويات الفالحية

م
10 350 000,00

277 949,59
10 627 949,59

9 357 949,59

4.1.1.0.0.20.016
صلحة تقييم المنتوجات الغابوية

م
14 000 000,00

43 930 500,21
57 930 500,21

63 224 332,73

4.1.1.0.0.20.017
س ماسة

المنتزه الوطني لسو
0,00

246 029,40
246 029,40

403 124,40

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 

...
79 131 000,00

61 411 663,25
140 542 663,25

151 869 511,47

وزارة الشباب والرياضة
4.1.1.0.0.21.001

ضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية
س الدار البي

ضي محمد الخام
المركب الريا

13 000 000,00
9 235 340,31

22 235 340,31
30 757 992,51

4.1.1.0.0.21.003
ضة 

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والريا
-

الرباط
12 000 000,00

6 121 160,66
18 121 160,66

16 838 519,96

4.1.1.0.0.21.006
ضية

صلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الريا
م

8 000 000,00
7 243 784,20

15 243 784,20
18 091 779,13
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

المـوارد
التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق
تقديرات الموارد

4.1.1.0.0.21.007
مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

7 000 000,00
11 237 067,96

18 237 067,96
21 474 182,96

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة 
…

40 000 000,00
33 837 353,13

73 837 353,13
87 162 474,56

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
4.1.1.0.0.23.001

قسم الحج
20 000 000,00

5 471 220,88
25 471 220,88

26 343 587,88

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية 

...
20 000 000,00

5 471 220,88
25 471 220,88

26 343 587,88

وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة 
4.1.1.0.0.27.001

معهد المعادن بتويسيت
2 726 000,00

354 988,44
3 080 988,44

3 080 988,44

4.1.1.0.0.27.002
ش
معهد المعادن بمراك

2 750 000,00
264 300,32

3 014 300,32
3 009 500,32

4.1.1.0.0.27.004
صد التلوث

المختبر الوطني للدراسات ور
600 000,00

2 739 645,86
3 339 645,86

3 612 415,86

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن 
و التنمية المستدامة 

...
6 076 000,00

3 358 934,62
9 434 934,62

9 702 904,62

وزارة الثقافة واالتصال
4.1.1.0.0.29.001

مطبعة دار المناهل
2 000 000,00

1 057 504,74
3 057 504,74

2 942 356,44

4.1.1.0.0.29.002
المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط

300 000,00
2 137 406,20

2 437 406,20
2 822 406,20

4.1.1.0.0.29.003
المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان

200 000,00
1 046 524,86

1 246 524,86
1 246 524,86

4.1.1.0.0.29.005
صال

المعهد العالي لإلعالم و اإلت
4 080 000,00

2 383 965,46
6 463 965,46

6 163 965,46

4.1.1.0.0.29.006
صري والسينما

المعهد العالي لمهن السمعي الب
8 060 000,00

0,00
8 060 000,00

14 733 327,87

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

14 640 000,00
6 625 401,26

21 265 401,26
27 908 580,83

وزارة الشغل و اإلدماج المهني
4.1.1.0.0.31.004

قسم التكوين
300 000,00

1 206 848,44
1 506 848,44

1 499 698,44

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشغل واإلدماج 
المهني 

...
300 000,00

1 206 848,44
1 506 848,44

1 499 698,44

إدارة الدفاع الوطني
4.1.1.0.0.34.001

ضائي عن بعد
المركز الملكي لإلستكشاف الف

19 681 000,00
46 362 677,77

66 043 677,77
54 720 963,85
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

المـوارد
التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق
تقديرات الموارد

4.1.1.0.0.34.002
س بالرباط

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخام
170 000 000,00

20 922 851,60
190 922 851,60

223 560 391,12

4.1.1.0.0.34.003
ش
المستشفى العسكري ابن سيناء بمراك

52 000 000,00
46 107 081,88

98 107 081,88
104 086 917,60

4.1.1.0.0.34.004
س
المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكنا

50 000 000,00
35 074 147,28

85 074 147,28
87 877 046,46

4.1.1.0.0.34.005
المستشفى العسكري بالعيون

12 000 000,00
23 043 062,76

35 043 062,76
42 891 066,14

4.1.1.0.0.34.006
المستشفى العسكري بالداخلة

10 000 000,00
24 662 892,06

34 662 892,06
35 416 188,27

4.1.1.0.0.34.007
المستشفى العسكري بكلميم

21 000 000,00
27 379 057,02

48 379 057,02
53 193 119,87

4.1.1.0.0.34.008
المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

33 000 000,00
47 056 817,00

80 056 817,00
85 270 894,66

4.1.1.0.0.34.009
المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة

3 000 000,00
2 171 588,27

5 171 588,27
7 057 602,47

4.1.1.0.0.34.010
صنيع األقنعة

وحدة الدرك الملكي لت
2 474 000,00

7 682 435,02
10 156 435,02

11 980 618,38

4.1.1.0.0.34.011
المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد

0,00
7 972 340,00

7 972 340,00
10 291 340,00

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني 
...

373 155 000,00
288 434 950,66

661 589 950,66
716 346 148,82

المندوبية السامية للتخطيط
4.1.1.0.0.42.001

صاد التطبيقي
صاء و اإلقت

المعهد الوطني لإلح
16 050 000,00

12 622 422,76
28 672 422,76

28 949 178,72

4.1.1.0.0.42.002
المركز الوطني للتوثيق

1 900 000,00
319 570,37

2 219 570,37
2 058 570,37

4.1.1.0.0.42.003
مدرسة علوم المعلومات

2 731 000,00
4 325 789,67

7 056 789,67
6 575 461,77

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 
للتخطيط 

...
20 681 000,00

17 267 782,80
37 948 782,80

37 583 210,86

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 
4.1.1.0.0.46.001

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
9 229 000,00

0,00
9 229 000,00

10 579 982,40

4.1.1.0.0.46.002
المعهد الوطني للتهيئة و التعمير

1 330 000,00
2 846 371,38

4 176 371,38
3 387 571,38

4.1.1.0.0.46.003
س
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفا

1 765 000,00
0,00

1 765 000,00
2 127 055,29

4.1.1.0.0.46.004
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان

2 645 000,00
0,00

2 645 000,00
1 201 436,38

4.1.1.0.0.46.005
ش
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراك

4 345 000,00
44 020,52

4 389 020,52
3 170 020,52

4.1.1.0.0.46.006
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة

0,00
0,00

0,00
0,00
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

المـوارد
التقديرات النهائية  للموارد

تغييرات التقديرات
الـــواردة فـي

ميزانية المـرافق
تقديرات الموارد

4.1.1.0.0.46.007
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير

400 000,00
-400 000,00 

0,00
0,00

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة إعداد التراب 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

...
19 714 000,00

2 490 391,90
22 204 391,90

20 466 065,97

وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية
4.1.1.0.0.48.001

صلحة التوجيه والدعم
م

0,00
0,00

0,00
644 323,85

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة األسرة 
والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 

...
0,00

0,00
0,00

644 323,85

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
4.1.1.0.0.51.001

صلحة وحدات التكوين الفني والحرفي
م

5 500 000,00
8 254 864,82

13 754 864,82
9 227 415,43

مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  للمندوبية العامة إلدارة 
السجون وإعادة اإلدماج 

...
5 500 000,00

8 254 864,82
13 754 864,82

9 227 415,43

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

2 015 069 000,00
2 465 857 932,40

4 480 926 932,40
4 681 617 450,84
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(بالدرهم)

س الحكومة
رئي

4.1.2.0.0.04.001
ف الملكي دار السالم

الكول
0,00

0,00
0,00

0,00

س الحكومة 
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئي

...
0,00

0,00
0,00

0,00

وزارة العدل 
4.1.2.0.0.06.002

ض
ضائي بمحكمة النق

مركز النشر و التوثيق الق
0,00

44 889,57
44 889,57

44 889,57

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

0,00
44 889,57

44 889,57
44 889,57

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
4.1.2.0.0.07.002

صلية واإلجتماعية
مديرية الشؤون القن

0,00
6 081 521,01

6 081 521,01
6 081 521,01

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون 
الخارجية والتعاون الدولي 

…
0,00

6 081 521,01
6 081 521,01

6 081 521,01

وزارة الداخلية
4.1.2.0.0.08.001

المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة
-

تطوان
-

الحسيمة
0,00

2 597 301,34
2 597 301,34

2 599 185,78

4.1.2.0.0.08.002
المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق

0,00
10 855 124,10

10 855 124,10
10 860 384,76

4.1.2.0.0.08.003
س 
المركز الجهوي لالستثمار لجهة فا

 -
س
مكنا

0,00
14 230 131,79

14 230 131,79
14 241 754,66

4.1.2.0.0.08.004
المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط 

 -
سال

 -
القنيطرة

0,00
3 463 225,65

3 463 225,65
3 463 225,65

الرمز
المداخيل

التقديرات النهائية
للموارد

بيان المرافق

 التصفية النهـائـية  لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة  
 للسنة المالية 

2019

تغييرات التقديرات 
الواردة في ميزانية 

المرافق
تقديرات الموارد

مــوارد اإلســتثمــار

الجــــــــــــــــــدول 
 "

"ط 
المــــــــــــادة 

  "
8

"  
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(بالدرهم)

الرمز
المداخيل

التقديرات النهائية
للموارد

بيان المرافق
تغييرات التقديرات 
الواردة في ميزانية 

المرافق
تقديرات الموارد

4.1.2.0.0.08.005
المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل 

 -
خنيفرة

0,00
2 168 135,84

2 168 135,84
2 168 135,84

4.1.2.0.0.08.006
ضاء

المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البي
 -

سطات
0,00

18 427 731,10
18 427 731,10

18 712 541,46

4.1.2.0.0.08.007
ش 
المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراك

 -
آسفي

0,00
15 669 405,24

15 669 405,24
15 669 405,24

4.1.2.0.0.08.008
المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

 -
تافياللت

0,00
2 800 000,00

2 800 000,00
2 800 000,00

4.1.2.0.0.08.009
س 
المركز الجهوي لالستثمار لجهة سو

 -
ماسة

0,00
10 063 527,16

10 063 527,16
10 063 527,16

4.1.2.0.0.08.010
المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم 

 -
واد نون

0,00
9 260 846,80

9 260 846,80
9 964 846,80

4.1.2.0.0.08.011
المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون 

-
الساقية الحمراء

0,00
3 105 310,89

3 105 310,89
3 105 310,89

4.1.2.0.0.08.012
المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة 

 -
واد الذهب

0,00
11 253 129,76

11 253 129,76
11 253 129,76

4.1.2.0.0.08.018
مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية

0,00
26 016 224,37

26 016 224,37
26 549 138,97

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

0,00
129 910 094,04

129 910 094,04
131 450 586,97

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 
4.1.2.0.0.11.003

قسم استراتيجيات التكوين
0,00

0,00
0,00

0,00
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  التربية 

الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي
...

0,00
0,00

0,00
0,00

وزارة الصحة
4.1.2.0.0.12.001

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات
800 000,00

0,00
800 000,00

636 598,93

4.1.2.0.0.12.002
المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان

-
آيت ملول

600 000,00
0,00

600 000,00
24 353,08

4.1.2.0.0.12.003
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت

600 000,00
171 579,92

771 579,92
171 579,92

4.1.2.0.0.12.004
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت

900 000,00
0,00

900 000,00
1 337 970,00

4.1.2.0.0.12.005
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة

700 000,00
0,00

700 000,00
1 513,99

4.1.2.0.0.12.006
صويرة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بال
400 000,00

0,00
400 000,00

2 497 526,27

4.1.2.0.0.12.007
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة

500 000,00
0,00

500 000,00
14 832,54

4.1.2.0.0.12.008
المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي

900 000,00
0,00

900 000,00
2 940,00
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(بالدرهم)

الرمز
المداخيل

التقديرات النهائية
للموارد

بيان المرافق
تغييرات التقديرات 
الواردة في ميزانية 

المرافق
تقديرات الموارد

4.1.2.0.0.12.009
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة

700 000,00
0,00

700 000,00
354 115,53

4.1.2.0.0.12.010
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات

600 000,00
1 005 694,17

1 605 694,17
0,00

4.1.2.0.0.12.012
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان

500 000,00
0,00

500 000,00
514,44

4.1.2.0.0.12.013
صفرو

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ب
400 000,00

0,00
400 000,00

422 166,82

4.1.2.0.0.12.014
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة

800 000,00
689 552,59

1 489 552,59
4 689 552,59

4.1.2.0.0.12.015
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم

600 000,00
0,00

600 000,00
510,55

4.1.2.0.0.12.016
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون

500 000,00
0,00

500 000,00
232 220,00

4.1.2.0.0.12.017
ش
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائ

800 000,00
0,00

800 000,00
1 934,81

4.1.2.0.0.12.018
المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة

900 000,00
2 396 403,92

3 296 403,92
2 396 403,92

4.1.2.0.0.12.019
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان

900 000,00
0,00

900 000,00
19 204,04

4.1.2.0.0.12.020
المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية

900 000,00
0,00

900 000,00
365 259,96

4.1.2.0.0.12.021
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران

300 000,00
756 032,96

1 056 032,96
756 032,96

4.1.2.0.0.12.022
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.12.023
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة

700 000,00
177 327,02

877 327,02
177 327,02

4.1.2.0.0.12.024
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة

800 000,00
1 908 490,42

2 708 490,42
1 908 490,42

4.1.2.0.0.12.025
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج

400 000,00
0,00

400 000,00
2,39

4.1.2.0.0.12.026
ضور

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنا
700 000,00

281 773,15
981 773,15

1 896 332,22

4.1.2.0.0.12.027
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان

400 000,00
54 182,96

454 182,96
54 182,96

4.1.2.0.0.12.028
المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب

400 000,00
363 978,18

763 978,18
363 978,18

4.1.2.0.0.12.029
المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون

900 000,00
0,00

900 000,00
10 323,39

4.1.2.0.0.12.030
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان

400 000,00
832 412,11

1 232 412,11
832 412,11

4.1.2.0.0.12.031
المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل

700 000,00
0,00

700 000,00
1 009 285,10

4.1.2.0.0.12.032
المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير

800 000,00
835 693,85

1 635 693,85
835 693,85
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4.1.2.0.0.12.033
ش
المركز اإلستشفائي الجهوي بمراك

700 000,00
1 203 512,27

1 903 512,27
1 203 512,27

4.1.2.0.0.12.035
المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع

-
الحي المحمدي

600 000,00
817 836,73

1 417 836,73
817 836,73

4.1.2.0.0.12.036
المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء

-
س السلطان

مر
600 000,00

3 229 808,10
3 829 808,10

3 229 808,10

4.1.2.0.0.12.037
المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد

600 000,00
1 311 199,05

1 911 199,05
1 311 199,05

4.1.2.0.0.12.038
ضاء

المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البي
800 000,00

0,00
800 000,00

7 762,88

4.1.2.0.0.12.039
المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية

400 000,00
582 669,49

982 669,49
582 669,49

4.1.2.0.0.12.040
المركز اإلستشفائي بعمالة سال

0,00
0,00

0,00
832,00

4.1.2.0.0.12.041
صخيرات 

المركز اإلستشفائي بعمالة ال
 -

تمارة
0,00

0,00
0,00

77,62

4.1.2.0.0.12.042
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات

700 000,00
824 491,18

1 524 491,18
824 491,18

4.1.2.0.0.12.045
س
المركز اإلستشفائي بعمالة مكنا

900 000,00
6 173 678,68

7 073 678,68
6 173 678,68

4.1.2.0.0.12.046
المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة

800 000,00
0,00

800 000,00
510 458,32

4.1.2.0.0.12.047
المركز الوطني لتحاقن الدم 

-
الرباط

10 000 000,00
10 030 121,27

20 030 121,27
20 030 121,27

4.1.2.0.0.12.048
المركز الجهوي لتحاقن الدم 

-
ضاء

الدار البي
0,00

87 000 000,00
87 000 000,00

87 000 000,00

4.1.2.0.0.12.049
صحي

المعهد الوطني ال
16 000 000,00

15 734 332,34
31 734 332,34

23 734 332,34

4.1.2.0.0.12.050
المركز الوطني للوقاية من األشعة

3 500 000,00
10 849 954,60

14 349 954,60
12 849 954,60

4.1.2.0.0.12.051
صيدلة

مديرية األدوية و ال
9 500 000,00

41 491 523,83
50 991 523,83

41 491 523,83

4.1.2.0.0.12.052
المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة

400 000,00
0,00

400 000,00
0,00

4.1.2.0.0.12.053
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني

500 000,00
0,00

500 000,00
24 599,20

4.1.2.0.0.12.054
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات

400 000,00
0,00

400 000,00
715 135,92

4.1.2.0.0.12.055
المركز االستشفائي الجهوي بالرباط

400 000,00
0,00

400 000,00
274 283,12

4.1.2.0.0.12.056
المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت

400 000,00
0,00

400 000,00
2,00

4.1.2.0.0.12.057
المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة

-
آيت باها

400 000,00
94 561,60

494 561,60
94 561,60

4.1.2.0.0.12.058
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق

400 000,00
1 423 304,00

1 823 304,00
1 423 304,00
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4.1.2.0.0.12.059
المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان

400 000,00
0,00

400 000,00
18 450,00

4.1.2.0.0.12.060
المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا

400 000,00
0,00

400 000,00
70 027,20

4.1.2.0.0.12.061
المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز

400 000,00
145 895,20

545 895,20
145 895,20

4.1.2.0.0.12.062
المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة

400 000,00
0,00

400 000,00
338 830,59

4.1.2.0.0.12.063
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور

400 000,00
0,00

400 000,00
109,60

4.1.2.0.0.12.064
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا

-
الزاك

400 000,00
0,00

400 000,00
0,00

4.1.2.0.0.12.065
المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم

500 000,00
0,00

500 000,00
202 213,25

4.1.2.0.0.12.066
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة

400 000,00
0,00

400 000,00
1 176,80

4.1.2.0.0.12.067
صي

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنو
400 000,00

0,00
400 000,00

828 263,60

4.1.2.0.0.12.068
صر

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنوا
400 000,00

0,00
400 000,00

0,00

4.1.2.0.0.12.069
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل

400 000,00
1 725 403,20

2 125 403,20
1 725 403,20

4.1.2.0.0.12.070
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب

400 000,00
0,00

400 000,00
3 900,54

4.1.2.0.0.12.071
ضيق الفنيدق

المركز اإلستشفائي بعمالة الم
400 000,00

0,00
400 000,00

4,60

4.1.2.0.0.12.072
صحة العمومية

المدرسة الوطنية لل
5 000 000,00

14 257 787,29
19 257 787,29

14 757 787,29

4.1.2.0.0.12.073
المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة

400 000,00
0,00

400 000,00
1 622,08

4.1.2.0.0.12.074
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك

400 000,00
200 557,60

600 557,60
200 557,60

4.1.2.0.0.12.075
س
المركز االستشفائي الجهوي بفا

1 200 000,00
145 637,66

1 345 637,66
145 943,42

4.1.2.0.0.12.076
المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير

400 000,00
0,00

400 000,00
202,00

4.1.2.0.0.12.077
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني

400 000,00
0,00

400 000,00
1 144,00

4.1.2.0.0.12.078
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان

400 000,00
0,00

400 000,00
118 632,72

4.1.2.0.0.12.079
المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان

400 000,00
0,00

400 000,00
0,00

4.1.2.0.0.12.080
المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد

600 000,00
1 262 974,46

1 862 974,46
1 262 974,46

4.1.2.0.0.12.081
المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة

400 000,00
120 348,36

520 348,36
120 348,36
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الواردة في ميزانية 

المرافق
تقديرات الموارد

4.1.2.0.0.12.082
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور

400 000,00
0,00

400 000,00
33 242,40

4.1.2.0.0.12.083
المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية

400 000,00
0,00

400 000,00
502,00

4.1.2.0.0.12.084
صالح

المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن 
400 000,00

0,00
400 000,00

167 144,00

4.1.2.0.0.12.085
المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت

0,00
0,00

0,00
638 500,90

4.1.2.0.0.12.086
ف
المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسي

400 000,00
0,00

400 000,00
21 467,74

4.1.2.0.0.12.087
المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة

0,00
0,00

0,00
0,00

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

84 000 000,00
208 098 718,16

292 098 718,16
244 117 745,74

وزارة االقتصاد والمالية
4.1.2.0.0.13.003

صة
ص
ف بالخو

صورة مستقلة المكل
مرفق الدولة المسير ب

0,00
78 814 024,56

78 814 024,56
78 814 024,56

4.1.2.0.0.13.005
الخزينة العامة للمملكة

0,00
137 810 574,30

137 810 574,30
130 735 518,90

4.1.2.0.0.13.006
القسم اإلداري

6 500 000,00
10 459 003,94

16 959 003,94
16 959 003,94

4.1.2.0.0.13.007
ضرائب غير المباشرة

إدارة الجمارك وال
0,00

114 954 856,58
114 954 856,58

114 954 856,58
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد 

والمالية 
...

6 500 000,00
342 038 459,38

348 538 459,38
341 463 403,98

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
4.1.2.0.0.14.001

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة
1 100 000,00

1 728 406,41
2 828 406,41

2 828 406,41

4.1.2.0.0.14.002
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
المحمدية

2 300 000,00
3 086 734,62

5 386 734,62
5 386 734,62

4.1.2.0.0.14.003
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
أكادير

1 700 000,00
11 955 949,36

13 655 949,36
13 655 949,36

4.1.2.0.0.14.004
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

-
الجديدة

800 000,00
4 040 346,17

4 840 346,17
4 840 346,17

4.1.2.0.0.14.005
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
أرفود

700 000,00
5 989,27

705 989,27
705 989,27

4.1.2.0.0.14.006
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
س
فا

800 000,00
918 990,95

1 718 990,95
1 718 990,95

4.1.2.0.0.14.007
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
ش
مراك

2 000 000,00
2 087 111,08

4 087 111,08
4 087 111,08

4.1.2.0.0.14.008
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
ورززات

1 000 000,00
5 085 740,53

6 085 740,53
6 070 995,56

ص  
 

(6
)

 الجدول  
ط"

"



-40-

(بالدرهم)

الرمز
المداخيل

التقديرات النهائية
للموارد

بيان المرافق
تغييرات التقديرات 
الواردة في ميزانية 

المرافق
تقديرات الموارد

4.1.2.0.0.14.009
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
السعيدية

1 000 000,00
5 726 199,14

6 726 199,14
6 726 199,14

4.1.2.0.0.14.010
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
سال

700 000,00
85 299,06

785 299,06
785 299,06

4.1.2.0.0.14.011
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
طنجة

1 000 000,00
3 395 305,39

4 395 305,39
4 395 305,39

4.1.2.0.0.14.012
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي

 -
صيال

أ
700 000,00

2 906 712,55
3 606 712,55

3 606 712,55

4.1.2.0.0.14.013
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي

 -
بن سليمان

700 000,00
3 215 285,42

3 915 285,42
3 915 285,42

4.1.2.0.0.14.014
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي

 -
ضاء

الدارالبي
800 000,00

3 341 564,35
4 141 564,35

4 141 564,35

4.1.2.0.0.14.015
مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة

 -
الرباط

700 000,00
2 084 950,23

2 784 950,23
2 784 950,23

4.1.2.0.0.14.016
س
س بفا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أن
1 000 000,00

2 044 250,80
3 044 250,80

3 044 250,80

4.1.2.0.0.14.017
قسم خريطة التكوين المهني

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.14.018
س
صناعة التقليدية بفا

معهد فنون ال
100 000,00

243 540,19
343 540,19

343 540,19

4.1.2.0.0.14.019
ش
صناعة التقليدية بمراك

معهد فنون ال
100 000,00

228 783,27
328 783,27

328 783,27

4.1.2.0.0.14.020
س
صناعة التقليدية بمكنا

معهد فنون ال
100 000,00

254 089,04
354 089,04

354 089,04

4.1.2.0.0.14.021
صناعة التقليدية الرباط

معهد فنون ال
100 000,00

133 012,41
233 012,41

233 012,41

4.1.2.0.0.14.022
صناعة التقليدية ورزازات

معهد فنون ال
100 000,00

139 455,78
239 455,78

239 455,78

4.1.2.0.0.14.023
صناعة التقليدية إنزكان

معهد فنون ال
100 000,00

222 952,29
322 952,29

322 952,29

4.1.2.0.0.14.024
المديرية العامة للطيران المدني

35 000 000,00
158 668 741,57

193 668 741,57
204 220 341,57

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة 
والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

...
52 600 000,00

211 599 409,88
264 199 409,88

274 736 264,91

األمانة العامة للحكومة
4.1.2.0.0.16.001

مديرية المطبعة الرسمية
0,00

0,00
0,00

132 652 473,45
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة 

للحكومة 
...

0,00
0,00

0,00
132 652 473,45

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
4.1.2.0.0.17.002

المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية
4 000 000,00

19 486 396,86
23 486 396,86

23 809 764,86
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(بالدرهم)

الرمز
المداخيل

التقديرات النهائية
للموارد

بيان المرافق
تغييرات التقديرات 
الواردة في ميزانية 

المرافق
تقديرات الموارد

4.1.2.0.0.17.003
صالح السوقيات والمعدات

صلحة شبكات م
م

1 000 000,00
10 117 334,81

11 117 334,81
12 984 069,81

4.1.2.0.0.17.004
صلحة السوقيات و المعدات

م
 -

س
فا

1 000 000,00
46 843,91

1 046 843,91
8 266 843,91

4.1.2.0.0.17.005
صلحة السوقيات و المعدات 

م
-

الرباط
1 000 000,00

3 030 261,97
4 030 261,97

3 030 261,97

4.1.2.0.0.17.006
صلحة السوقيات و المعدات 

م
 -

ش
مراك

1 500 000,00
11 314 559,22

12 814 559,22
11 314 559,22

4.1.2.0.0.17.007
صلحة السوقيات و المعدات 

م
-

س
مكنا

0,00
1 108 393,43

1 108 393,43
1 108 393,43

4.1.2.0.0.17.008
صلحة السوقيات و المعدات

م
-

وجدة
1 000 000,00

13 880 204,62
14 880 204,62

13 779 635,62

4.1.2.0.0.17.009
صلحة السوقيات و المعدات 

م
-

ضاء
الدار البي

1 000 000,00
6 064 625,28

7 064 625,28
15 525 810,28

4.1.2.0.0.17.010
صلحة السوقيات و المعدات

م
 -

أكادير
3 500 000,00

13 105 164,42
16 605 164,42

17 695 532,42

4.1.2.0.0.17.011
صالح الطرق

معهد التكوين على اآلليات و إ
1 000 000,00

0,00
1 000 000,00

3 406 925,08

4.1.2.0.0.17.012
المعهد العالي للدراسات البحرية

10 000 000,00
11 590 331,39

21 590 331,39
11 590 331,39

4.1.2.0.0.17.013
مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية

500 000 000,00
1 069 134 618,50

1 569 134 618,50
1 421 071 200,24

4.1.2.0.0.17.014
صلحة التكوين المستمر

م
300 000,00

0,00
300 000,00

407 262,64

4.1.2.0.0.17.016
مديرية التجهيزات العامة

500 000,00
6 769 849,03

7 269 849,03
8 190 622,70

4.1.2.0.0.17.017
صديق

المركز الوطني إلجراء االختبارات و الت
20 000 000,00

468 705 778,50
488 705 778,50

528 010 418,50

4.1.2.0.0.17.018
مديرية المالحة التجارية

4 500 000,00
34 761 501,33

39 261 501,33
50 724 351,33

4.1.2.0.0.17.019
صلحة السوقيات والمعدات بالعيون

م
500 000,00

400 340,00
900 340,00

900 340,00

4.1.2.0.0.17.020
صلحة السوقيات والمعدات بطنجة

م
500 000,00

0,00
500 000,00

0,00

4.1.2.0.0.17.021
صلحة السوقيات والمعدات ببني مالل

م
500 000,00

64 640,00
564 640,00

424 640,00

4.1.2.0.0.17.022
صاد الجوية الوطنية 

مديرية األر
-

ضاء
الدار البي

35 000 000,00
85 984 495,84

120 984 495,84
121 984 495,84

4.1.2.0.0.17.023
ش
صلحة تسيير األورا

م
500 000,00

3 000 000,00
3 500 000,00

3 000 000,00
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز 

والنقل واللوجيستيك والماء 
...

587 300 000,00
1 758 565 339,11

2 345 865 339,11
2 257 225 459,24

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
4.1.2.0.0.20.001

صين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل 
ص
معهد التقنيين المتخ

 -
سال

0,00
9 699 677,01

9 699 677,01
9 699 677,01

ص  
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(بالدرهم)

الرمز
المداخيل

التقديرات النهائية
للموارد

بيان المرافق
تغييرات التقديرات 
الواردة في ميزانية 

المرافق
تقديرات الموارد

4.1.2.0.0.20.002
صين في تربية المواشي بالفوارات 

ص
المعهد الملكي للتقنيين المتخ

 -
إقليم القنيطرة

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.20.003
المعهد التقني الفالحي بالشاوية

0,00
0,00

0,00
683 666,70

4.1.2.0.0.20.004
المعهد التقني الفالحي بتيفلت

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.20.005
المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.20.006
المدرسة الفالحية بتمارة

0,00
0,00

0,00
3 024 333,45

4.1.2.0.0.20.007
قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية

3 700 000,00
48 308 334,86

52 008 334,86
50 353 452,82

4.1.2.0.0.20.008
صيد البحري

معهد التكنولوجيا لل
-

الحسيمة
400 000,00

410 216,55
810 216,55

810 216,55

4.1.2.0.0.20.009
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
-

آسفي
700 000,00

3 252 853,14
3 952 853,14

3 952 853,14

4.1.2.0.0.20.010
صيد البحري

المعهد العالي لل
3 160 000,00

3 733 925,16
6 893 925,16

6 893 925,16

4.1.2.0.0.20.011
صيد البحري

معهد التكنولوجيا لل
-

طانطان
1 040 000,00

604 834,69
1 644 834,69

1 644 834,69

4.1.2.0.0.20.012
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
 -

ش
العرائ

500 000,00
16 307,78

516 307,78
516 307,78

4.1.2.0.0.20.013
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
-

العيون
800 000,00

15 367 639,73
16 167 639,73

19 417 639,73

4.1.2.0.0.20.014
المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

5 000 000,00
2 731 039,90

7 731 039,90
6 071 039,90

4.1.2.0.0.20.015
صلحة الثانويات الفالحية

م
10 000 000,00

4 046 535,10
14 046 535,10

14 046 535,10

4.1.2.0.0.20.016
صلحة تقييم المنتوجات الغابوية

م
0,00

0,00
0,00

0,00

4.1.2.0.0.20.017
س ماسة

المنتزه الوطني لسو
550 000,00

46 170,00
596 170,00

596 170,00
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة 

والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 
...

25 850 000,00
88 217 533,92

114 067 533,92
117 710 652,03

وزارة الشباب والرياضة
4.1.2.0.0.21.001

ضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية
س الدار البي

ضي محمد الخام
المركب الريا

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.21.003
ضة 

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والريا
-

الرباط
0,00

1 439 205,67
1 439 205,67

3 239 205,67

4.1.2.0.0.21.006
ضية

صلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الريا
م

0,00
7 473 340,21

7 473 340,21
7 473 340,21

ص  
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(بالدرهم)

الرمز
المداخيل

التقديرات النهائية
للموارد

بيان المرافق
تغييرات التقديرات 
الواردة في ميزانية 

المرافق
تقديرات الموارد

4.1.2.0.0.21.007
مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

0,00
0,00

0,00
0,00

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب 
والرياضة 

...
0,00

8 912 545,88
8 912 545,88

10 712 545,88

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
4.1.2.0.0.23.001

قسم الحج
0,00

0,00
0,00

0,00
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف 

والشؤون اإلسالمية 
...

0,00
0,00

0,00
0,00

وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة 
4.1.2.0.0.27.001

معهد المعادن بتويسيت
190 000,00

43 570,77
233 570,77

43 570,77

4.1.2.0.0.27.002
ش
معهد المعادن بمراك

1 380 000,00
744 905,71

2 124 905,71
1 434 905,71

4.1.2.0.0.27.004
صد التلوث

المختبر الوطني للدراسات ور
1 500 000,00

3 603 278,61
5 103 278,61

5 103 278,61
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة 

والمعادن و التنمية المستدامة 
...

3 070 000,00
4 391 755,09

7 461 755,09
6 581 755,09

وزارة الثقافة واالتصال
4.1.2.0.0.29.001

مطبعة دار المناهل
0,00

0,00
0,00

0,00

4.1.2.0.0.29.002
المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط

0,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

4.1.2.0.0.29.003
المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.29.005
صال

المعهد العالي لإلعالم و اإلت
2 610 000,00

9 471 528,20
12 081 528,20

13 081 528,20

4.1.2.0.0.29.006
صري والسينما

المعهد العالي لمهن السمعي الب
6 500 000,00

0,00
6 500 000,00

64 752 498,28
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة 

واالتصال 
...

9 110 000,00
9 971 528,20

19 081 528,20
78 334 026,48

وزارة الشغل و اإلدماج المهني
4.1.2.0.0.31.004

قسم التكوين
100 000,00

539 044,00
639 044,00

639 044,00
مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشغل 

واإلدماج المهني 
...

100 000,00
539 044,00

639 044,00
639 044,00
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(بالدرهم)

الرمز
المداخيل

التقديرات النهائية
للموارد

بيان المرافق
تغييرات التقديرات 
الواردة في ميزانية 

المرافق
تقديرات الموارد

إدارة الدفاع الوطني
4.1.2.0.0.34.001

ضائي عن بعد
المركز الملكي لإلستكشاف الف

3 000 000,00
8 987 902,72

11 987 902,72
8 987 902,72

4.1.2.0.0.34.002
س بالرباط

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخام
0,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00

4.1.2.0.0.34.003
ش
المستشفى العسكري ابن سيناء بمراك

0,00
450 000,00

450 000,00
450 000,00

4.1.2.0.0.34.004
س
المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكنا

0,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

4.1.2.0.0.34.005
المستشفى العسكري بالعيون

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.34.006
المستشفى العسكري بالداخلة

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.34.007
المستشفى العسكري بكلميم

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.34.008
المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.34.009
المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.34.010
صنيع األقنعة

وحدة الدرك الملكي لت
0,00

0,00
0,00

0,00

4.1.2.0.0.34.011
المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد

0,00
0,00

0,00
0,00

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني 
...

3 000 000,00
10 137 902,72

13 137 902,72
10 137 902,72

المندوبية السامية للتخطيط
4.1.2.0.0.42.001

صاد التطبيقي
صاء و اإلقت

المعهد الوطني لإلح
5 000 000,00

9 030 938,18
14 030 938,18

14 030 938,18

4.1.2.0.0.42.002
المركز الوطني للتوثيق

4 000 000,00
9 759 836,31

13 759 836,31
13 759 836,31

4.1.2.0.0.42.003
مدرسة علوم المعلومات

2 700 000,00
33 575 145,27

36 275 145,27
36 275 145,27

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 
للتخطيط 

...
11 700 000,00

52 365 919,76
64 065 919,76

64 065 919,76

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 
4.1.2.0.0.46.001

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
6 000 000,00

0,00
6 000 000,00

1 728 150,62

4.1.2.0.0.46.002
المعهد الوطني للتهيئة و التعمير

1 000 000,00
1 160 089,74

2 160 089,74
1 160 089,74

4.1.2.0.0.46.003
س
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفا

2 000 000,00
0,00

2 000 000,00
1 898 152,01
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(بالدرهم)

الرمز
المداخيل

التقديرات النهائية
للموارد

بيان المرافق
تغييرات التقديرات 
الواردة في ميزانية 

المرافق
تقديرات الموارد

4.1.2.0.0.46.004
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان

2 000 000,00
0,00

2 000 000,00
1 509 808,00

4.1.2.0.0.46.005
ش
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراك

2 000 000,00
2 000 000,00

4 000 000,00
2 000 000,00

4.1.2.0.0.46.006
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة

0,00
0,00

0,00
0,00

4.1.2.0.0.46.007
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير

200 000,00
-200 000,00 

0,00
0,00

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة إعداد 
التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

...
13 200 000,00

2 960 089,74
16 160 089,74

8 296 200,37

وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية
4.1.2.0.0.48.001

صلحة التوجيه والدعم
م

0,00
0,00

0,00
212 899,15

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة األسرة 
والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 

...
0,00

0,00
0,00

212 899,15

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
4.1.2.0.0.51.001

صلحة وحدات التكوين الفني والحرفي
م

0,00
2 853 355,50

2 853 355,50
2 853 355,50

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  للمندوبية العامة 
إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

...
0,00

2 853 355,50
2 853 355,50

2 853 355,50

مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
...

796 430 000,00
2 836 688 105,96

3 633 118 105,96
3 687 316 645,85
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات
رفع سقف التحمالت

السقف النهائي للنفقات
ض موارد اإلستغالل

دفع فائ
المرصد لنفقات اإلستثمار

اإلعتمادات النهائية
النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

س الحكومة
رئي

4.2.1.1.0.04.001
ف الملكي دار السالم

الكول
18 000 000,00

8 044 481,46
26 044 481,46

0,00
26 044 481,46

20 481 307,62
5 563 173,84

س الحكومة 
مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئي

...
18 000 000,00

8 044 481,46
26 044 481,46

0,00
26 044 481,46

20 481 307,62
5 563 173,84

وزارة العدل 
4.2.1.1.0.06.002

ض
ضائي بمحكمة النق

مركز النشر و التوثيق الق
900 000,00

678 530,63
1 578 530,63

30 000,00
1 608 530,63

694 606,00
883 924,63

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل 
...

900 000,00
678 530,63

1 578 530,63
30 000,00

1 608 530,63
694 606,00

883 924,63

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
4.2.1.1.0.07.002

صلية واإلجتماعية
مديرية الشؤون القن

20 000 000,00
57 670 252,49

77 670 252,49
0,00

77 670 252,49
40 655 793,94

37 014 458,55

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية 
والتعاون الدولي 

…
20 000 000,00

57 670 252,49
77 670 252,49

0,00
77 670 252,49

40 655 793,94
37 014 458,55

وزارة الداخلية
4.2.1.1.0.08.001

المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة
-

تطوان
-

الحسيمة
0,00

3 926 456,00
3 926 456,00

0,00
3 926 456,00

3 172 489,70
753 966,30

4.2.1.1.0.08.002
المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق

0,00
1 892 000,00

1 892 000,00
1 249 398,49

3 141 398,49
1 606 571,87

285 428,13

4.2.1.1.0.08.003
س 
المركز الجهوي لالستثمار لجهة فا

 -
س
مكنا

0,00
9 861 058,70

9 861 058,70
0,00

9 861 058,70
2 010 469,26

7 850 589,44

4.2.1.1.0.08.004
المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط 

 -
سال

 -
القنيطرة

0,00
6 143 074,72

6 143 074,72
0,00

6 143 074,72
4 133 336,68

2 009 738,04

4.2.1.1.0.08.005
المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل 

 -
خنيفرة

0,00
6 857 921,92

6 857 921,92
0,00

6 857 921,92
2 013 073,81

4 844 848,11

4.2.1.1.0.08.006
ضاء

المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البي
 -

سطات
0,00

4 890 000,00
4 890 000,00

419 927,82
5 309 927,82

1 635 107,75
3 254 892,25

4.2.1.1.0.08.007
ش 
المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراك

 -
آسفي

0,00
9 376 717,19

9 376 717,19
0,00

9 376 717,19
2 830 316,17

6 546 401,02

4.2.1.1.0.08.008
المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

 -
تافياللت

0,00
3 815 290,09

3 815 290,09
1 269 829,29

5 085 119,38
2 764 341,10

1 050 948,99

4.2.1.1.0.08.009
س 
المركز الجهوي لالستثمار لجهة سو

 -
ماسة

0,00
3 635 068,84

3 635 068,84
0,00

3 635 068,84
1 462 012,37

2 173 056,47

4.2.1.1.0.08.010
المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم 

 -
واد نون

0,00
4 416 305,15

4 416 305,15
0,00

4 416 305,15
1 084 742,69

3 331 562,46

4.2.1.1.0.08.011
المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون 

-
الساقية الحمراء

0,00
2 373 491,69

2 373 491,69
761 866,30

3 135 357,99
1 795 858,01

577 633,68

4.2.1.1.0.08.012
المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة 

 -
واد الذهب

0,00
2 700 000,00

2 700 000,00
1 857 189,25

4 557 189,25
1 144 033,69

1 555 966,31

4.2.1.1.0.08.018
مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية

80 000 000,00
12 978 204,53

92 978 204,53
0,00

92 978 204,53
23 225 393,55

69 752 810,98

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الداخلية
…

80 000 000,00
72 865 588,83

152 865 588,83
5 558 211,15

158 423 799,98
48 877 746,65

103 987 842,18

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 
4.2.1.1.0.11.003

قسم استراتيجيات التكوين
5 000 000,00

8 576 558,07
13 576 558,07

0,00
13 576 558,07

3 681 664,48
9 894 893,59

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

...
5 000 000,00

8 576 558,07
13 576 558,07

0,00
13 576 558,07

3 681 664,48
9 894 893,59

التصفية النهـائـية  لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة  
 للسنة المالية 

الجــــــــــــــــــدول 2019
 "

"ي 
المــــــــــــادة 

  "
9

نفقات اإلستغالل  "
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات
رفع سقف التحمالت

السقف النهائي للنفقات
ض موارد اإلستغالل

دفع فائ
المرصد لنفقات اإلستثمار

اإلعتمادات النهائية
النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

وزارة الصحة
4.2.1.1.0.12.001

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات
9 500 000,00

0,00
9 500 000,00

0,00
9 500 000,00

8 032 402,69
1 467 597,31

4.2.1.1.0.12.002
المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان

-
آيت ملول

10 000 000,00
0,00

10 000 000,00
0,00

10 000 000,00
9 426 395,20

573 604,80

4.2.1.1.0.12.003
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت

12 500 000,00
1 150 609,20

13 650 609,20
0,00

13 650 609,20
11 838 162,02

1 812 447,18

4.2.1.1.0.12.004
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت

13 000 000,00
0,00

13 000 000,00
0,00

13 000 000,00
10 169 496,38

2 830 503,62

4.2.1.1.0.12.005
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة

13 500 000,00
0,00

13 500 000,00
0,00

13 500 000,00
10 461 804,41

3 038 195,59

4.2.1.1.0.12.006
صويرة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بال
9 000 000,00

0,00
9 000 000,00

0,00
9 000 000,00

6 991 805,66
2 008 194,34

4.2.1.1.0.12.007
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة

21 000 000,00
3 015 175,78

24 015 175,78
0,00

24 015 175,78
20 833 342,81

3 181 832,97

4.2.1.1.0.12.008
المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي

17 500 000,00
0,00

17 500 000,00
0,00

17 500 000,00
14 355 926,65

3 144 073,35

4.2.1.1.0.12.009
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة

18 000 000,00
15 631 413,85

33 631 413,85
0,00

33 631 413,85
11 188 885,92

22 442 527,93

4.2.1.1.0.12.010
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات

16 000 000,00
422 315,69

16 422 315,69
0,00

16 422 315,69
13 470 043,63

2 952 272,06

4.2.1.1.0.12.012
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان

6 000 000,00
327 348,09

6 327 348,09
0,00

6 327 348,09
5 226 551,84

1 100 796,25

4.2.1.1.0.12.013
صفرو

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ب
6 000 000,00

0,00
6 000 000,00

0,00
6 000 000,00

5 182 025,77
817 974,23

4.2.1.1.0.12.014
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة

25 000 000,00
13 802 032,13

38 802 032,13
0,00

38 802 032,13
23 983 957,28

14 818 074,85

4.2.1.1.0.12.015
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم

11 000 000,00
466 472,12

11 466 472,12
0,00

11 466 472,12
9 471 365,57

1 995 106,55

4.2.1.1.0.12.016
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون

8 000 000,00
0,00

8 000 000,00
0,00

8 000 000,00
6 761 314,25

1 238 685,75

4.2.1.1.0.12.017
ش
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائ

15 500 000,00
1 915 733,62

17 415 733,62
0,00

17 415 733,62
15 648 343,03

1 767 390,59

4.2.1.1.0.12.018
المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة

26 000 000,00
57 591 785,43

83 591 785,43
0,00

83 591 785,43
25 734 523,88

57 857 261,55

4.2.1.1.0.12.019
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان

20 000 000,00
581 823,60

20 581 823,60
0,00

20 581 823,60
19 642 406,11

939 417,49

4.2.1.1.0.12.020
المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية

21 000 000,00
0,00

21 000 000,00
0,00

21 000 000,00
19 390 697,26

1 609 302,74

4.2.1.1.0.12.021
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران

6 500 000,00
2 910 366,64

9 410 366,64
0,00

9 410 366,64
7 142 538,86

2 267 827,78

4.2.1.1.0.12.022
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة

12 000 000,00
246 072,40

12 246 072,40
0,00

12 246 072,40
12 012 249,27

233 823,13

4.2.1.1.0.12.023
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة

18 000 000,00
2 807 458,36

20 807 458,36
0,00

20 807 458,36
15 351 117,96

5 456 340,40

4.2.1.1.0.12.024
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة

12 500 000,00
1 832 786,91

14 332 786,91
1 616 838,46

15 949 625,37
10 976 420,05

3 356 366,86

4.2.1.1.0.12.025
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج

6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
6 335 050,49

164 949,51

4.2.1.1.0.12.026
ضور

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنا
20 000 000,00

1 641 021,31
21 641 021,31

0,00
21 641 021,31

18 067 684,51
3 573 336,80

4.2.1.1.0.12.027
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان

9 500 000,00
1 077 216,96

10 577 216,96
0,00

10 577 216,96
7 916 171,35

2 661 045,61

4.2.1.1.0.12.028
المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب

6 000 000,00
3 835 412,65

9 835 412,65
0,00

9 835 412,65
8 509 260,90

1 326 151,75

4.2.1.1.0.12.029
المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون

15 000 000,00
0,00

15 000 000,00
0,00

15 000 000,00
13 240 400,31

1 759 599,69

4.2.1.1.0.12.030
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان

6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
4 466 716,57

2 033 283,43

4.2.1.1.0.12.031
المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل

27 000 000,00
1 208 846,94

28 208 846,94
0,00

28 208 846,94
23 829 972,56

4 378 874,38

4.2.1.1.0.12.032
المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير

22 000 000,00
738 882,87

22 738 882,87
0,00

22 738 882,87
20 973 455,81

1 765 427,06

4.2.1.1.0.12.033
ش
المركز اإلستشفائي الجهوي بمراك

16 000 000,00
53 896 958,85

69 896 958,85
0,00

69 896 958,85
14 810 643,58

55 086 315,27

4.2.1.1.0.12.035
المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع

-
الحي المحمدي

14 000 000,00
4 949 498,68

18 949 498,68
0,00

18 949 498,68
13 076 781,47

5 872 717,21

4.2.1.1.0.12.036
المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء

-
س السلطان

مر
11 000 000,00

371 364,83
11 371 364,83

0,00
11 371 364,83

9 732 290,99
1 639 073,84

4.2.1.1.0.12.037
المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد

14 000 000,00
3 257 589,01

17 257 589,01
0,00

17 257 589,01
11 004 068,26

6 253 520,75

4.2.1.1.0.12.038
ضاء

المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البي
12 000 000,00

98 628 828,57
110 628 828,57

0,00
110 628 828,57

10 338 919,20
100 289 909,37
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات
رفع سقف التحمالت

السقف النهائي للنفقات
ض موارد اإلستغالل

دفع فائ
المرصد لنفقات اإلستثمار

اإلعتمادات النهائية
النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

4.2.1.1.0.12.039
المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية

9 000 000,00
3 431 089,78

12 431 089,78
0,00

12 431 089,78
10 000 566,33

2 430 523,45

4.2.1.1.0.12.040
المركز اإلستشفائي بعمالة سال

20 000 000,00
0,00

20 000 000,00
0,00

20 000 000,00
18 210 527,66

1 789 472,34

4.2.1.1.0.12.041
صخيرات 

المركز اإلستشفائي بعمالة ال
 -

تمارة
12 000 000,00

2 942 974,96
14 942 974,96

0,00
14 942 974,96

11 700 402,17
3 242 572,79

4.2.1.1.0.12.042
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات

14 000 000,00
4 540 890,39

18 540 890,39
0,00

18 540 890,39
14 061 341,58

4 479 548,81

4.2.1.1.0.12.045
س
المركز اإلستشفائي بعمالة مكنا

27 000 000,00
0,00

27 000 000,00
5 856 624,82

32 856 624,82
21 032 168,45

5 967 831,55

4.2.1.1.0.12.046
المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة

18 000 000,00
56 808 138,65

74 808 138,65
0,00

74 808 138,65
11 554 995,89

63 253 142,76

4.2.1.1.0.12.047
المركز الوطني لتحاقن الدم 

-
الرباط

44 000 000,00
89 434 453,76

133 434 453,76
0,00

133 434 453,76
93 197 984,78

40 236 468,98

4.2.1.1.0.12.048
المركز الجهوي لتحاقن الدم 

-
ضاء

الدار البي
23 000 000,00

63 316 932,23
86 316 932,23

82 000 000,00
168 316 932,23

26 054 040,39
60 262 891,84

4.2.1.1.0.12.049
صحي

المعهد الوطني ال
6 000 000,00

9 167 923,93
15 167 923,93

0,00
15 167 923,93

9 722 927,67
5 444 996,26

4.2.1.1.0.12.050
المركز الوطني للوقاية من األشعة

2 500 000,00
3 599 641,37

6 099 641,37
0,00

6 099 641,37
2 152 757,19

3 946 884,18

4.2.1.1.0.12.051
صيدلة

مديرية األدوية و ال
4 000 000,00

17 066 836,16
21 066 836,16

18 000 000,00
39 066 836,16

8 366 075,24
12 700 760,92

4.2.1.1.0.12.052
المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة

5 000 000,00
0,00

5 000 000,00
0,00

5 000 000,00
4 587 466,22

412 533,78

4.2.1.1.0.12.053
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني

7 500 000,00
0,00

7 500 000,00
0,00

7 500 000,00
5 345 127,42

2 154 872,58

4.2.1.1.0.12.054
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات

6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
5 121 594,30

1 378 405,70

4.2.1.1.0.12.055
المركز االستشفائي الجهوي بالرباط

8 500 000,00
0,00

8 500 000,00
0,00

8 500 000,00
5 595 057,44

2 904 942,56

4.2.1.1.0.12.056
المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت

7 000 000,00
1 504 944,01

8 504 944,01
0,00

8 504 944,01
5 828 912,30

2 676 031,71

4.2.1.1.0.12.057
المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة

-
آيت باها

7 000 000,00
1 045 515,57

8 045 515,57
0,00

8 045 515,57
6 729 483,97

1 316 031,60

4.2.1.1.0.12.058
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق

9 000 000,00
500 666,33

9 500 666,33
1 415 304,00

10 915 970,33
6 671 293,48

2 829 372,85

4.2.1.1.0.12.059
المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان

4 500 000,00
0,00

4 500 000,00
0,00

4 500 000,00
3 937 595,78

562 404,22

4.2.1.1.0.12.060
المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا

4 000 000,00
3 097 181,37

7 097 181,37
0,00

7 097 181,37
4 299 671,91

2 797 509,46

4.2.1.1.0.12.061
المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز

4 500 000,00
1 425 145,59

5 925 145,59
0,00

5 925 145,59
3 575 757,71

2 349 387,88

4.2.1.1.0.12.062
المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة

5 500 000,00
0,00

5 500 000,00
0,00

5 500 000,00
4 380 665,21

1 119 334,79

4.2.1.1.0.12.063
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور

4 500 000,00
0,00

4 500 000,00
0,00

4 500 000,00
4 334 845,21

165 154,79

4.2.1.1.0.12.064
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا

-
الزاك

5 500 000,00
0,00

5 500 000,00
0,00

5 500 000,00
3 265 473,26

2 234 526,74

4.2.1.1.0.12.065
المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم

8 000 000,00
686 783,37

8 686 783,37
0,00

8 686 783,37
8 394 163,90

292 619,47

4.2.1.1.0.12.066
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة

6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
0,00

6 500 000,00
5 336 765,52

1 163 234,48

4.2.1.1.0.12.067
صي

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنو
11 000 000,00

0,00
11 000 000,00

0,00
11 000 000,00

7 667 216,31
3 332 783,69

4.2.1.1.0.12.068
صر

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنوا
5 000 000,00

1 081 242,51
6 081 242,51

0,00
6 081 242,51

3 016 547,24
3 064 695,27

4.2.1.1.0.12.069
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل

8 500 000,00
4 654 366,72

13 154 366,72
1 695 657,20

14 850 023,92
11 145 541,19

2 008 825,53

4.2.1.1.0.12.070
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب

4 500 000,00
0,00

4 500 000,00
0,00

4 500 000,00
3 572 711,21

927 288,79

4.2.1.1.0.12.071
ضيق الفنيدق

المركز اإلستشفائي بعمالة الم
8 000 000,00

292 245,67
8 292 245,67

0,00
8 292 245,67

8 012 897,95
279 347,72

4.2.1.1.0.12.072
صحة العمومية

المدرسة الوطنية لل
4 000 000,00

3 077 379,81
7 077 379,81

0,00
7 077 379,81

2 447 164,18
4 630 215,63

4.2.1.1.0.12.073
المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة

8 000 000,00
0,00

8 000 000,00
0,00

8 000 000,00
6 615 670,45

1 384 329,55

4.2.1.1.0.12.074
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك

6 000 000,00
2 204 140,40

8 204 140,40
0,00

8 204 140,40
5 918 860,02

2 285 280,38

4.2.1.1.0.12.075
س
المركز االستشفائي الجهوي بفا

31 000 000,00
81 589 992,34

112 589 992,34
0,00

112 589 992,34
27 537 914,86

85 052 077,48

4.2.1.1.0.12.076
المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير

6 000 000,00
0,00

6 000 000,00
0,00

6 000 000,00
3 773 547,94

2 226 452,06

4.2.1.1.0.12.077
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني

6 000 000,00
0,00

6 000 000,00
0,00

6 000 000,00
5 643 874,55

356 125,45

ص(3)
الجدول 
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات
رفع سقف التحمالت

السقف النهائي للنفقات
ض موارد اإلستغالل

دفع فائ
المرصد لنفقات اإلستثمار

اإلعتمادات النهائية
النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

4.2.1.1.0.12.078
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان

5 000 000,00
0,00

5 000 000,00
0,00

5 000 000,00
3 776 890,85

1 223 109,15

4.2.1.1.0.12.079
المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان

5 000 000,00
693 743,33

5 693 743,33
0,00

5 693 743,33
5 491 332,19

202 411,14

4.2.1.1.0.12.080
المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد

10 000 000,00
40 000,00

10 040 000,00
908 977,77

10 948 977,77
7 611 100,28

2 428 899,72

4.2.1.1.0.12.081
المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة

6 000 000,00
381 265,17

6 381 265,17
0,00

6 381 265,17
3 612 848,28

2 768 416,89

4.2.1.1.0.12.082
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور

6 000 000,00
0,00

6 000 000,00
0,00

6 000 000,00
4 531 304,52

1 468 695,48

4.2.1.1.0.12.083
المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية

5 000 000,00
0,00

5 000 000,00
0,00

5 000 000,00
4 012 830,77

987 169,23

4.2.1.1.0.12.084
صالح

المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن 
8 500 000,00

0,00
8 500 000,00

0,00
8 500 000,00

6 606 181,17
1 893 818,83

4.2.1.1.0.12.085
المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت

7 000 000,00
0,00

7 000 000,00
0,00

7 000 000,00
6 277 084,59

722 915,41

4.2.1.1.0.12.086
المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف

5 000 000,00
0,00

5 000 000,00
0,00

5 000 000,00
4 309 287,98

690 712,02

4.2.1.1.0.12.087
المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة

0,00
6 000 000,00

6 000 000,00
0,00

6 000 000,00
5 046 622,91

953 377,09

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الصحة
…

935 500 000,00
630 890 507,91

1 566 390 507,91
111 493 402,25

1 677 883 910,16
895 678 282,92

670 712 224,99

وزارة االقتصاد والمالية
4.2.1.1.0.13.003

صة
ص
صورة مستقلة المكلف بالخو

مرفق الدولة المسير ب
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.1.1.0.13.005
الخزينة العامة للمملكة

43 000 000,00
49 719 732,99

92 719 732,99
69 712 940,93

162 432 673,92
52 688 717,56

40 031 015,43

4.2.1.1.0.13.006
القسم اإلداري

0,00
2 362 639,00

2 362 639,00
0,00

2 362 639,00
1 800 773,00

561 866,00

4.2.1.1.0.13.007
ضرائب غير المباشرة

إدارة الجمارك وال
47 000 000,00

27 002 798,90
74 002 798,90

19 000 000,00
93 002 798,90

42 836 651,48
31 166 147,42

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية 
...

90 000 000,00
79 085 170,89

169 085 170,89
88 712 940,93

257 798 111,82
97 326 142,04

71 759 028,85

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
4.2.1.1.0.14.001

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة
13 400 000,00

7 802 848,62
21 202 848,62

0,00
21 202 848,62

9 118 354,82
12 084 493,80

4.2.1.1.0.14.002
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
المحمدية

3 175 000,00
666 890,17

3 841 890,17
0,00

3 841 890,17
3 259 764,02

582 126,15

4.2.1.1.0.14.003
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
أكادير

2 426 000,00
1 779 364,56

4 205 364,56
0,00

4 205 364,56
2 533 471,74

1 671 892,82

4.2.1.1.0.14.004
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

-
الجديدة

1 840 000,00
1 017 681,99

2 857 681,99
0,00

2 857 681,99
2 380 699,59

476 982,40

4.2.1.1.0.14.005
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
أرفود

1 627 000,00
163 567,88

1 790 567,88
0,00

1 790 567,88
1 426 821,40

363 746,48

4.2.1.1.0.14.006
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
س
فا

1 740 000,00
934 299,64

2 674 299,64
0,00

2 674 299,64
1 970 972,75

703 326,89

4.2.1.1.0.14.007
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
ش
مراك

2 630 000,00
1 321 132,29

3 951 132,29
0,00

3 951 132,29
3 130 110,50

821 021,79

4.2.1.1.0.14.008
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
ورززات

2 076 000,00
1 290 195,31

3 366 195,31
0,00

3 366 195,31
2 630 565,52

735 629,79

4.2.1.1.0.14.009
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
السعيدية

1 621 000,00
741 586,44

2 362 586,44
0,00

2 362 586,44
1 692 628,90

669 957,54

4.2.1.1.0.14.010
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
سال

1 870 000,00
867 897,02

2 737 897,02
0,00

2 737 897,02
2 154 899,75

582 997,27

4.2.1.1.0.14.011
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
طنجة

1 740 000,00
580 340,72

2 320 340,72
0,00

2 320 340,72
1 894 079,07

426 261,65

4.2.1.1.0.14.012
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي

 -
صيال

أ
1 770 000,00

665 646,67
2 435 646,67

0,00
2 435 646,67

2 323 304,98
112 341,69

4.2.1.1.0.14.013
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي

 -
بن سليمان

2 060 000,00
287 777,96

2 347 777,96
0,00

2 347 777,96
2 009 598,58

338 179,38

4.2.1.1.0.14.014
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي

 -
ضاء

الدارالبي
1 434 000,00

586 330,04
2 020 330,04

0,00
2 020 330,04

1 578 090,71
442 239,33

4.2.1.1.0.14.015
مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة

 -
الرباط

1 140 000,00
540 453,80

1 680 453,80
0,00

1 680 453,80
620 065,81

1 060 387,99

4.2.1.1.0.14.016
س
س بفا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أن
1 640 000,00

965 106,65
2 605 106,65

0,00
2 605 106,65

1 443 602,73
1 161 503,92

4.2.1.1.0.14.017
قسم خريطة التكوين المهني

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

4.2.1.1.0.14.018
س
صناعة التقليدية بفا

معهد فنون ال
320 000,00

151 831,93
471 831,93

0,00
471 831,93

213 712,07
258 119,86

ص(4)
الجدول 
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات
رفع سقف التحمالت

السقف النهائي للنفقات
ض موارد اإلستغالل

دفع فائ
المرصد لنفقات اإلستثمار

اإلعتمادات النهائية
النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

4.2.1.1.0.14.019
ش
صناعة التقليدية بمراك

معهد فنون ال
337 000,00

71 883,21
408 883,21

0,00
408 883,21

246 424,40
162 458,81

4.2.1.1.0.14.020
س
صناعة التقليدية بمكنا

معهد فنون ال
260 000,00

124 879,80
384 879,80

0,00
384 879,80

203 742,23
181 137,57

4.2.1.1.0.14.021
صناعة التقليدية الرباط

معهد فنون ال
350 000,00

4 932,32
354 932,32

0,00
354 932,32

128 904,00
226 028,32

4.2.1.1.0.14.022
صناعة التقليدية ورزازات

معهد فنون ال
290 000,00

97 525,47
387 525,47

0,00
387 525,47

338 581,54
48 943,93

4.2.1.1.0.14.023
صناعة التقليدية إنزكان

معهد فنون ال
226 000,00

1 403,42
227 403,42

0,00
227 403,42

225 216,45
2 186,97

4.2.1.1.0.14.024
المديرية العامة للطيران المدني

10 000 000,00
77 247 433,12

87 247 433,12
0,00

87 247 433,12
11 165 154,54

76 082 278,58

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والنقل 
الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

...
53 972 000,00

97 911 009,03
151 883 009,03

0,00
151 883 009,03

52 688 766,10
99 194 242,93

األمانة العامة للحكومة
 

 

4.2.1.1.0.16.001
مديرية المطبعة الرسمية

20 000 000,00
0,00

20 000 000,00
0,00

20 000 000,00
11 212 079,90

8 787 920,10

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة 
...

20 000 000,00
0,00

20 000 000,00
0,00

20 000 000,00
11 212 079,90

8 787 920,10

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
4.2.1.1.0.17.002

المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية
5 000 000,00

11 677 122,34
16 677 122,34

0,00
16 677 122,34

3 545 045,31
13 132 077,03

4.2.1.1.0.17.003
صالح السوقيات والمعدات

صلحة شبكات م
م

3 500 000,00
8 411 595,20

11 911 595,20
0,00

11 911 595,20
2 620 231,20

9 291 364,00

4.2.1.1.0.17.004
صلحة السوقيات و المعدات

م
 -

س
فا

10 000 000,00
27 196 701,38

37 196 701,38
0,00

37 196 701,38
14 157 354,88

23 039 346,50

4.2.1.1.0.17.005
صلحة السوقيات و المعدات 

م
-

الرباط
9 000 000,00

10 209 901,71
19 209 901,71

1 700 000,00
20 909 901,71

9 388 190,88
9 821 710,83

4.2.1.1.0.17.006
صلحة السوقيات و المعدات 

م
 -

ش
مراك

9 000 000,00
11 332 917,00

20 332 917,00
9 000 000,00

29 332 917,00
5 495 277,84

14 837 639,16

4.2.1.1.0.17.007
صلحة السوقيات و المعدات 

م
-

س
مكنا

0,00
11 596 217,45

11 596 217,45
1 000 000,00

12 596 217,45
887 285,00

10 708 932,45

4.2.1.1.0.17.008
صلحة السوقيات و المعدات

م
-

وجدة
3 000 000,00

16 009 019,18
19 009 019,18

0,00
19 009 019,18

5 489 001,07
13 520 018,11

4.2.1.1.0.17.009
صلحة السوقيات و المعدات 

م
-

ضاء
الدار البي

6 000 000,00
5 769 465,65

11 769 465,65
0,00

11 769 465,65
1 748 666,40

10 020 799,25

4.2.1.1.0.17.010
صلحة السوقيات و المعدات

م
 -

أكادير
9 000 000,00

17 289 854,46
26 289 854,46

0,00
26 289 854,46

7 203 315,15
19 086 539,31

4.2.1.1.0.17.011
صالح الطرق

معهد التكوين على اآلليات و إ
5 000 000,00

0,00
5 000 000,00

0,00
5 000 000,00

1 808 281,54
3 191 718,46

4.2.1.1.0.17.012
المعهد العالي للدراسات البحرية

7 000 000,00
3 214 232,25

10 214 232,25
0,00

10 214 232,25
9 017 319,20

1 196 913,05

4.2.1.1.0.17.013
مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية

80 000 000,00
195 840 055,60

275 840 055,60
350 000 000,00

625 840 055,60
116 427 756,76

159 412 298,84

4.2.1.1.0.17.014
صلحة التكوين المستمر

م
1 000 000,00

0,00
1 000 000,00

0,00
1 000 000,00

766 772,95
233 227,05

4.2.1.1.0.17.016
مديرية التجهيزات العامة

3 000 000,00
34 338 844,90

37 338 844,90
0,00

37 338 844,90
15 954 007,00

21 384 837,90

4.2.1.1.0.17.017
صديق

المركز الوطني إلجراء االختبارات و الت
5 000 000,00

71 513 991,50
76 513 991,50

0,00
76 513 991,50

7 964 153,99
68 549 837,51

4.2.1.1.0.17.018
مديرية المالحة التجارية

2 500 000,00
25 964 140,20

28 464 140,20
0,00

28 464 140,20
1 805 642,20

26 658 498,00

4.2.1.1.0.17.019
صلحة السوقيات والمعدات بالعيون

م
3 000 000,00

3 243 328,00
6 243 328,00

0,00
6 243 328,00

3 794 259,29
2 449 068,71

4.2.1.1.0.17.020
صلحة السوقيات والمعدات بطنجة

م
3 000 000,00

0,00
3 000 000,00

0,00
3 000 000,00

2 619 000,00
381 000,00

4.2.1.1.0.17.021
صلحة السوقيات والمعدات ببني مالل

م
3 000 000,00

281 347,08
3 281 347,08

0,00
3 281 347,08

2 735 604,45
545 742,63

4.2.1.1.0.17.022
صاد الجوية الوطنية 

مديرية األر
-

ضاء
الدار البي

45 000 000,00
37 655 874,54

82 655 874,54
0,00

82 655 874,54
42 316 514,41

40 339 360,13

4.2.1.1.0.17.023
ش
صلحة تسيير األورا

م
500 000,00

22 737 258,56
23 237 258,56

0,00
23 237 258,56

14 039 496,35
9 197 762,21

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك والماء 

...
212 500 000,00

514 281 867,00
726 781 867,00

361 700 000,00
1 088 481 867,00

269 783 175,87
456 998 691,13

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
4.2.1.1.0.20.001

صين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل 
ص
معهد التقنيين المتخ

 -
سال

2 500 000,00
7 273 601,46

9 773 601,46
0,00

9 773 601,46
9 567 834,53

205 766,93

ص(5)
الجدول 

ي"
"

  

(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات
رفع سقف التحمالت

السقف النهائي للنفقات
ض موارد اإلستغالل

دفع فائ
المرصد لنفقات اإلستثمار

اإلعتمادات النهائية
النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

4.2.1.1.0.20.002
صين في تربية المواشي بالفوارات 

ص
المعهد الملكي للتقنيين المتخ

 -
إقليم القنيطرة

2 600 000,00
146 532,35

2 746 532,35
0,00

2 746 532,35
2 606 749,27

139 783,08

4.2.1.1.0.20.003
المعهد التقني الفالحي بالشاوية

1 500 000,00
-1 500 000,00 

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

4.2.1.1.0.20.004
المعهد التقني الفالحي بتيفلت

1 700 000,00
604 096,12

2 304 096,12
0,00

2 304 096,12
1 560 870,23

743 225,89

4.2.1.1.0.20.005
المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر

1 750 000,00
198 136,12

1 948 136,12
0,00

1 948 136,12
1 717 158,35

230 977,77

4.2.1.1.0.20.006
المدرسة الفالحية بتمارة

2 200 000,00
0,00

2 200 000,00
0,00

2 200 000,00
1 522 790,43

677 209,57

4.2.1.1.0.20.007
قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية

19 400 000,00
1 969 310,04

21 369 310,04
0,00

21 369 310,04
19 426 257,17

1 943 052,87

4.2.1.1.0.20.008
صيد البحري

معهد التكنولوجيا لل
-

الحسيمة
2 610 000,00

1 532 633,16
4 142 633,16

0,00
4 142 633,16

2 263 549,15
1 879 084,01

4.2.1.1.0.20.009
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
-

آسفي
2 756 000,00

623 605,41
3 379 605,41

733 650,00
4 113 255,41

2 733 780,70
645 824,71

4.2.1.1.0.20.010
صيد البحري

المعهد العالي لل
4 770 000,00

1 078 991,04
5 848 991,04

0,00
5 848 991,04

4 307 679,79
1 541 311,25

4.2.1.1.0.20.011
صيد البحري

معهد التكنولوجيا لل
-

طانطان
2 875 000,00

2 372 191,29
5 247 191,29

0,00
5 247 191,29

3 012 742,12
2 234 449,17

4.2.1.1.0.20.012
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
 -

ش
العرائ

2 870 000,00
366 801,58

3 236 801,58
0,00

3 236 801,58
2 608 039,01

628 762,57

4.2.1.1.0.20.013
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
-

العيون
2 600 000,00

476 393,62
3 076 393,62

1 076 500,00
4 152 893,62

2 803 913,88
272 479,74

4.2.1.1.0.20.014
المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

4 650 000,00
4 741,86

4 654 741,86
0,00

4 654 741,86
3 925 542,66

729 199,20

4.2.1.1.0.20.015
صلحة الثانويات الفالحية

م
10 350 000,00

277 949,59
10 627 949,59

0,00
10 627 949,59

7 429 775,88
3 198 173,71

4.2.1.1.0.20.016
صلحة تقييم المنتوجات الغابوية

م
14 000 000,00

43 930 500,21
57 930 500,21

0,00
57 930 500,21

9 383 833,15
48 546 667,06

4.2.1.1.0.20.017
س ماسة

المنتزه الوطني لسو
0,00

246 029,40
246 029,40

0,00
246 029,40

152 640,00
93 389,40

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 

...
79 131 000,00

59 601 513,25
138 732 513,25

1 810 150,00
140 542 663,25

75 023 156,32
63 709 356,93

وزارة الشباب والرياضة
 

 

4.2.1.1.0.21.001
ضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

س الدار البي
ضي محمد الخام

المركب الريا
13 000 000,00

9 235 340,31
22 235 340,31

0,00
22 235 340,31

20 746 266,76
1 489 073,55

4.2.1.1.0.21.003
ضة 

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والريا
-

الرباط
12 000 000,00

5 621 160,66
17 621 160,66

500 000,00
18 121 160,66

11 494 195,84
6 126 964,82

4.2.1.1.0.21.006
ضية

صلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الريا
م

8 000 000,00
7 243 784,20

15 243 784,20
0,00

15 243 784,20
13 864 721,31

1 379 062,89

4.2.1.1.0.21.007
مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

7 000 000,00
11 237 067,96

18 237 067,96
0,00

18 237 067,96
16 815 355,44

1 421 712,52

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة 
…

40 000 000,00
33 337 353,13

73 337 353,13
500 000,00

73 837 353,13
62 920 539,35

10 416 813,78

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
4.2.1.1.0.23.001

قسم الحج
20 000 000,00

5 471 220,88
25 471 220,88

0,00
25 471 220,88

21 607 379,80
3 863 841,08

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية 

...
20 000 000,00

5 471 220,88
25 471 220,88

0,00
25 471 220,88

21 607 379,80
3 863 841,08

وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة 
 

 

4.2.1.1.0.27.001
معهد المعادن بتويسيت

2 726 000,00
354 988,44

3 080 988,44
0,00

3 080 988,44
1 829 950,47

1 251 037,97

4.2.1.1.0.27.002
ش
معهد المعادن بمراك

2 750 000,00
264 300,32

3 014 300,32
0,00

3 014 300,32
2 653 345,00

360 955,32

4.2.1.1.0.27.004
صد التلوث

المختبر الوطني للدراسات ور
600 000,00

2 739 645,86
3 339 645,86

0,00
3 339 645,86

1 229 141,04
2 110 504,82

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن و 
التنمية المستدامة 

...
6 076 000,00

3 358 934,62
9 434 934,62

0,00
9 434 934,62

5 712 436,51
3 722 498,11

وزارة الثقافة واالتصال
4.2.1.1.0.29.001

مطبعة دار المناهل
2 000 000,00

1 057 504,74
3 057 504,74

0,00
3 057 504,74

1 928 690,54
1 128 814,20

4.2.1.1.0.29.002
المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط

300 000,00
1 637 406,20

1 937 406,20
500 000,00

2 437 406,20
1 679 174,28

258 231,92

ص(6)
الجدول 

ي"
"

  



-51-

(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات
رفع سقف التحمالت

السقف النهائي للنفقات
ض موارد اإلستغالل

دفع فائ
المرصد لنفقات اإلستثمار

اإلعتمادات النهائية
النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

4.2.1.1.0.20.002
صين في تربية المواشي بالفوارات 

ص
المعهد الملكي للتقنيين المتخ

 -
إقليم القنيطرة

2 600 000,00
146 532,35

2 746 532,35
0,00

2 746 532,35
2 606 749,27

139 783,08

4.2.1.1.0.20.003
المعهد التقني الفالحي بالشاوية

1 500 000,00
-1 500 000,00 

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

4.2.1.1.0.20.004
المعهد التقني الفالحي بتيفلت

1 700 000,00
604 096,12

2 304 096,12
0,00

2 304 096,12
1 560 870,23

743 225,89

4.2.1.1.0.20.005
المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر

1 750 000,00
198 136,12

1 948 136,12
0,00

1 948 136,12
1 717 158,35

230 977,77

4.2.1.1.0.20.006
المدرسة الفالحية بتمارة

2 200 000,00
0,00

2 200 000,00
0,00

2 200 000,00
1 522 790,43

677 209,57

4.2.1.1.0.20.007
قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية

19 400 000,00
1 969 310,04

21 369 310,04
0,00

21 369 310,04
19 426 257,17

1 943 052,87

4.2.1.1.0.20.008
صيد البحري

معهد التكنولوجيا لل
-

الحسيمة
2 610 000,00

1 532 633,16
4 142 633,16

0,00
4 142 633,16

2 263 549,15
1 879 084,01

4.2.1.1.0.20.009
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
-

آسفي
2 756 000,00

623 605,41
3 379 605,41

733 650,00
4 113 255,41

2 733 780,70
645 824,71

4.2.1.1.0.20.010
صيد البحري

المعهد العالي لل
4 770 000,00

1 078 991,04
5 848 991,04

0,00
5 848 991,04

4 307 679,79
1 541 311,25

4.2.1.1.0.20.011
صيد البحري

معهد التكنولوجيا لل
-

طانطان
2 875 000,00

2 372 191,29
5 247 191,29

0,00
5 247 191,29

3 012 742,12
2 234 449,17

4.2.1.1.0.20.012
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
 -

ش
العرائ

2 870 000,00
366 801,58

3 236 801,58
0,00

3 236 801,58
2 608 039,01

628 762,57

4.2.1.1.0.20.013
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
-

العيون
2 600 000,00

476 393,62
3 076 393,62

1 076 500,00
4 152 893,62

2 803 913,88
272 479,74

4.2.1.1.0.20.014
المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

4 650 000,00
4 741,86

4 654 741,86
0,00

4 654 741,86
3 925 542,66

729 199,20

4.2.1.1.0.20.015
صلحة الثانويات الفالحية

م
10 350 000,00

277 949,59
10 627 949,59

0,00
10 627 949,59

7 429 775,88
3 198 173,71

4.2.1.1.0.20.016
صلحة تقييم المنتوجات الغابوية

م
14 000 000,00

43 930 500,21
57 930 500,21

0,00
57 930 500,21

9 383 833,15
48 546 667,06

4.2.1.1.0.20.017
س ماسة

المنتزه الوطني لسو
0,00

246 029,40
246 029,40

0,00
246 029,40

152 640,00
93 389,40

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 

...
79 131 000,00

59 601 513,25
138 732 513,25

1 810 150,00
140 542 663,25

75 023 156,32
63 709 356,93

وزارة الشباب والرياضة
 

 

4.2.1.1.0.21.001
ضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية

س الدار البي
ضي محمد الخام

المركب الريا
13 000 000,00

9 235 340,31
22 235 340,31

0,00
22 235 340,31

20 746 266,76
1 489 073,55

4.2.1.1.0.21.003
ضة 

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والريا
-

الرباط
12 000 000,00

5 621 160,66
17 621 160,66

500 000,00
18 121 160,66

11 494 195,84
6 126 964,82

4.2.1.1.0.21.006
ضية

صلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الريا
م

8 000 000,00
7 243 784,20

15 243 784,20
0,00

15 243 784,20
13 864 721,31

1 379 062,89

4.2.1.1.0.21.007
مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

7 000 000,00
11 237 067,96

18 237 067,96
0,00

18 237 067,96
16 815 355,44

1 421 712,52

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة 
…

40 000 000,00
33 337 353,13

73 337 353,13
500 000,00

73 837 353,13
62 920 539,35

10 416 813,78

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
4.2.1.1.0.23.001

قسم الحج
20 000 000,00

5 471 220,88
25 471 220,88

0,00
25 471 220,88

21 607 379,80
3 863 841,08

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون 
اإلسالمية 

...
20 000 000,00

5 471 220,88
25 471 220,88

0,00
25 471 220,88

21 607 379,80
3 863 841,08

وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة 
 

 

4.2.1.1.0.27.001
معهد المعادن بتويسيت

2 726 000,00
354 988,44

3 080 988,44
0,00

3 080 988,44
1 829 950,47

1 251 037,97

4.2.1.1.0.27.002
ش
معهد المعادن بمراك

2 750 000,00
264 300,32

3 014 300,32
0,00

3 014 300,32
2 653 345,00

360 955,32

4.2.1.1.0.27.004
صد التلوث

المختبر الوطني للدراسات ور
600 000,00

2 739 645,86
3 339 645,86

0,00
3 339 645,86

1 229 141,04
2 110 504,82

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن و 
التنمية المستدامة 

...
6 076 000,00

3 358 934,62
9 434 934,62

0,00
9 434 934,62

5 712 436,51
3 722 498,11

وزارة الثقافة واالتصال
4.2.1.1.0.29.001

مطبعة دار المناهل
2 000 000,00

1 057 504,74
3 057 504,74

0,00
3 057 504,74

1 928 690,54
1 128 814,20

4.2.1.1.0.29.002
المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط

300 000,00
1 637 406,20

1 937 406,20
500 000,00

2 437 406,20
1 679 174,28

258 231,92

ص(6)
الجدول 

ي"
"

  



-52-

(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات
رفع سقف التحمالت

السقف النهائي للنفقات
ض موارد اإلستغالل

دفع فائ
المرصد لنفقات اإلستثمار

اإلعتمادات النهائية
النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

4.2.1.1.0.29.003
المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان

200 000,00
1 046 524,86

1 246 524,86
0,00

1 246 524,86
1 208 106,09

38 418,77

4.2.1.1.0.29.005
صال

المعهد العالي لإلعالم و اإلت
4 080 000,00

2 383 965,46
6 463 965,46

0,00
6 463 965,46

3 003 006,52
3 460 958,94

4.2.1.1.0.29.006
صري والسينما

المعهد العالي لمهن السمعي الب
8 060 000,00

0,00
8 060 000,00

0,00
8 060 000,00

3 845 199,53
4 214 800,47

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة واالتصال 
...

14 640 000,00
6 125 401,26

20 765 401,26
500 000,00

21 265 401,26
11 664 176,96

9 101 224,30

وزارة الشغل و اإلدماج المهني
4.2.1.1.0.31.004

قسم التكوين
300 000,00

806 848,44
1 106 848,44

400 000,00
1 506 848,44

419 815,20
687 033,24

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشغل واإلدماج 
المهني 

...
300 000,00

806 848,44
1 106 848,44

400 000,00
1 506 848,44

419 815,20
687 033,24

إدارة الدفاع الوطني
4.2.1.1.0.34.001

ضائي عن بعد
المركز الملكي لإلستكشاف الف

19 681 000,00
46 362 677,77

66 043 677,77
0,00

66 043 677,77
7 273 993,38

58 769 684,39

4.2.1.1.0.34.002
س بالرباط

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخام
170 000 000,00

20 922 851,60
190 922 851,60

0,00
190 922 851,60

180 945 733,65
9 977 117,95

4.2.1.1.0.34.003
ش
المستشفى العسكري ابن سيناء بمراك

52 000 000,00
46 107 081,88

98 107 081,88
0,00

98 107 081,88
75 325 031,97

22 782 049,91

4.2.1.1.0.34.004
س
المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكنا

50 000 000,00
35 074 147,28

85 074 147,28
0,00

85 074 147,28
52 242 467,75

32 831 679,53

4.2.1.1.0.34.005
المستشفى العسكري بالعيون

12 000 000,00
23 043 062,76

35 043 062,76
0,00

35 043 062,76
17 621 666,34

17 421 396,42

4.2.1.1.0.34.006
المستشفى العسكري بالداخلة

10 000 000,00
24 662 892,06

34 662 892,06
0,00

34 662 892,06
8 161 123,62

26 501 768,44

4.2.1.1.0.34.007
المستشفى العسكري بكلميم

21 000 000,00
27 379 057,02

48 379 057,02
0,00

48 379 057,02
21 335 838,92

27 043 218,10

4.2.1.1.0.34.008
المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

33 000 000,00
47 056 817,00

80 056 817,00
0,00

80 056 817,00
37 675 747,85

42 381 069,15

4.2.1.1.0.34.009
المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة

3 000 000,00
2 171 588,27

5 171 588,27
0,00

5 171 588,27
2 808 046,97

2 363 541,30

4.2.1.1.0.34.010
صنيع األقنعة

وحدة الدرك الملكي لت
2 474 000,00

7 682 435,02
10 156 435,02

0,00
10 156 435,02

1 322 041,67
8 834 393,35

4.2.1.1.0.34.011
المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد

0,00
7 972 340,00

7 972 340,00
0,00

7 972 340,00
0,00

7 972 340,00

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني 
...

373 155 000,00
288 434 950,66

661 589 950,66
0,00

661 589 950,66
404 711 692,12

256 878 258,54

المندوبية السامية للتخطيط
  

4.2.1.1.0.42.001
صاد التطبيقي

صاء و اإلقت
المعهد الوطني لإلح

16 050 000,00
12 622 422,76

28 672 422,76
0,00

28 672 422,76
15 432 991,40

13 239 431,36

4.2.1.1.0.42.002
المركز الوطني للتوثيق

1 900 000,00
319 570,37

2 219 570,37
0,00

2 219 570,37
1 853 724,82

365 845,55

4.2.1.1.0.42.003
مدرسة علوم المعلومات

2 731 000,00
4 325 789,67

7 056 789,67
0,00

7 056 789,67
2 108 543,66

4 948 246,01

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط 
...

20 681 000,00
17 267 782,80

37 948 782,80
0,00

37 948 782,80
19 395 259,88

18 553 522,92

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 
4.2.1.1.0.46.001

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
9 229 000,00

0,00
9 229 000,00

0,00
9 229 000,00

6 244 176,01
2 984 823,99

4.2.1.1.0.46.002
المعهد الوطني للتهيئة و التعمير

1 330 000,00
2 846 371,38

4 176 371,38
0,00

4 176 371,38
1 298 903,60

2 877 467,78

4.2.1.1.0.46.003
س
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفا

1 765 000,00
0,00

1 765 000,00
0,00

1 765 000,00
1 542 487,80

222 512,20

4.2.1.1.0.46.004
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان

2 645 000,00
0,00

2 645 000,00
0,00

2 645 000,00
1 136 984,85

1 508 015,15

4.2.1.1.0.46.005
ش
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراك

4 345 000,00
44 020,52

4 389 020,52
0,00

4 389 020,52
994 825,09

3 394 195,43

4.2.1.1.0.46.006
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

4.2.1.1.0.46.007
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير

400 000,00
-400 000,00 

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة إعداد التراب 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

...
19 714 000,00

2 490 391,90
22 204 391,90

0,00
22 204 391,90

11 217 377,35
10 987 014,55
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية- 

تغييرات التقديرات
الناتجة عن قرارات
رفع سقف التحمالت

السقف النهائي للنفقات
ض موارد اإلستغالل

دفع فائ
المرصد لنفقات اإلستثمار

اإلعتمادات النهائية
النفقــــــــــــات

المأمور بصرفها
اإلعتمادات المتوفرة

عند نهاية السنة

وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية
4.2.1.1.0.48.001

صلحة التوجيه والدعم
م

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة األسرة والتضامن 
والمساواة و التنمية االجتماعية 

...
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
4.2.1.1.0.51.001

صلحة وحدات التكوين الفني والحرفي
م

5 500 000,00
8 254 864,82

13 754 864,82
0,00

13 754 864,82
1 400 037,05

12 354 827,77

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  للمندوبية العامة إلدارة 
السجون وإعادة اإلدماج 

...
5 500 000,00

8 254 864,82
13 754 864,82

0,00
13 754 864,82

1 400 037,05
12 354 827,77

مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
...

2 015 069 000,00
1 895 153 228,07

3 910 222 228,07
570 704 704,33

4 480 926 932,40
2 055 151 436,06

1 855 070 792,01
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

- السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية

تغييرات التقديرات 
الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت
السقف النهائي للنفقات

اإلعتمادات النهائية 
النفقات المأمور بصرفها

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

س الحكومة
رئي

4.2.2.2.0.04.001
الكولف الملكي دار السالم

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

س الحكومة 
مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لرئي

...
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

وزارة العدل 
4.2.2.2.0.06.002

ض
ضائي بمحكمة النق

مركز النشر و التوثيق الق
0,00

44 889,57
44 889,57

44 889,57
6 326,72

38 562,85

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة العدل 
...

0,00
44 889,57

44 889,57
44 889,57

6 326,72
38 562,85

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
4.2.2.2.0.07.002

صلية واإلجتماعية
مديرية الشؤون القن

0,00
6 081 521,01

6 081 521,01
6 081 521,01

0,00
6 081 521,01

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشؤون 
الخارجية والتعاون الدولي 

…
0,00

6 081 521,01
6 081 521,01

6 081 521,01
0,00

6 081 521,01

وزارة الداخلية
4.2.2.2.0.08.001

المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة
-

تطوان
-

الحسيمة
0,00

2 597 301,34
2 597 301,34

2 597 301,34
77 400,00

2 519 901,34

4.2.2.2.0.08.002
المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشرق

0,00
10 855 124,10

10 855 124,10
10 855 124,10

9 150 000,00
1 705 124,10

4.2.2.2.0.08.003
س 
المركز الجهوي لالستثمار لجهة فا

 -
س
مكنا

0,00
14 230 131,79

14 230 131,79
14 230 131,79

13 193 029,33
1 037 102,46

4.2.2.2.0.08.004
المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط 

 -
سال

 -
القنيطرة

0,00
3 463 225,65

3 463 225,65
3 463 225,65

2 135 480,00
1 327 745,65

4.2.2.2.0.08.005
المركز الجهوي لالستثمار لجهة بني مالل 

 -
خنيفرة

0,00
2 168 135,84

2 168 135,84
2 168 135,84

1 098 400,00
1 069 735,84

4.2.2.2.0.08.006
ضاء

المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البي
 -

سطات
0,00

18 427 731,10
18 427 731,10

18 427 731,10
17 000 000,00

1 427 731,10

4.2.2.2.0.08.007
ش 
المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراك

 -
آسفي

0,00
15 669 405,24

15 669 405,24
15 669 405,24

12 000 000,00
3 669 405,24

4.2.2.2.0.08.008
المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة 

 -
تافياللت

0,00
2 800 000,00

2 800 000,00
2 800 000,00

2 204 000,00
596 000,00

4.2.2.2.0.08.009
س 
المركز الجهوي لالستثمار لجهة سو

 -
ماسة

0,00
10 063 527,16

10 063 527,16
10 063 527,16

10 000 000,00
63 527,16

4.2.2.2.0.08.010
المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم 

 -
واد نون

0,00
9 260 846,80

9 260 846,80
9 260 846,80

8 000 000,00
1 260 846,80

4.2.2.2.0.08.011
المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون 

-
الساقية الحمراء

0,00
3 105 310,89

3 105 310,89
3 105 310,89

3 000 000,00
105 310,89

4.2.2.2.0.08.012
المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة 

 -
واد الذهب

0,00
11 253 129,76

11 253 129,76
11 253 129,76

10 000 000,00
1 253 129,76

نفقات اإلستثمار

الجــــــــــــــــــدول 
 "

"ك 

 التصفية النهـائـية  لمرافق الدولــة المسـيرة بصـورة مستقلـة  
 للسنة المالية 

2019

المــــــــــــادة 
  "
9

"  
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

- السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية

تغييرات التقديرات 
الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت
السقف النهائي للنفقات

اإلعتمادات النهائية 
النفقات المأمور بصرفها

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

4.2.2.2.0.08.018
مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية

0,00
26 016 224,37

26 016 224,37
26 016 224,37

3 137 370,42
22 878 853,95

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

0,00
129 910 094,04

129 910 094,04
129 910 094,04

90 995 679,75
38 914 414,29

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 
4.2.2.2.0.11.003

قسم استراتيجيات التكوين
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة  التربية الوطنية 
والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

...
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

وزارة الصحة
4.2.2.2.0.12.001

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بورزازات
800 000,00

0,00
800 000,00

800 000,00
0,00

800 000,00

4.2.2.2.0.12.002
المركز اإلستشفائي بعمالة إنزكان

-
آيت ملول

600 000,00
0,00

600 000,00
600 000,00

0,00
600 000,00

4.2.2.2.0.12.003
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتارودانت

600 000,00
171 579,92

771 579,92
771 579,92

148 062,00
623 517,92

4.2.2.2.0.12.004
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتيزنيت

900 000,00
0,00

900 000,00
900 000,00

0,00
900 000,00

4.2.2.2.0.12.005
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بقلعة السراغنة

700 000,00
0,00

700 000,00
700 000,00

0,00
700 000,00

4.2.2.2.0.12.006
صويرة

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بال
400 000,00

0,00
400 000,00

400 000,00
0,00

400 000,00

4.2.2.2.0.12.007
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالجديدة

500 000,00
0,00

500 000,00
500 000,00

0,00
500 000,00

4.2.2.2.0.12.008
المركز اإلستشفائي االقليمي بآسفي

900 000,00
0,00

900 000,00
900 000,00

0,00
900 000,00

4.2.2.2.0.12.009
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخريبكة

700 000,00
0,00

700 000,00
700 000,00

0,00
700 000,00

4.2.2.2.0.12.010
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسطات

600 000,00
1 005 694,17

1 605 694,17
1 605 694,17

0,00
1 605 694,17

4.2.2.2.0.12.012
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببولمان

500 000,00
0,00

500 000,00
500 000,00

0,00
500 000,00

4.2.2.2.0.12.013
صفرو

المركز اإلستشفائي اإلقليمي ب
400 000,00

0,00
400 000,00

400 000,00
0,00

400 000,00

4.2.2.2.0.12.014
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالقنيطرة

800 000,00
689 552,59

1 489 552,59
1 489 552,59

0,00
1 489 552,59

4.2.2.2.0.12.015
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بسيدي قاسم

600 000,00
0,00

600 000,00
600 000,00

0,00
600 000,00

4.2.2.2.0.12.016
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بشفشاون

500 000,00
0,00

500 000,00
500 000,00

0,00
500 000,00

4.2.2.2.0.12.017
ش
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالعرائ

800 000,00
0,00

800 000,00
800 000,00

0,00
800 000,00

4.2.2.2.0.12.018
المركز اإلستشفائي الجهوي بطنجة

900 000,00
2 396 403,92

3 296 403,92
3 296 403,92

1 473 296,16
1 823 107,76

4.2.2.2.0.12.019
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتطوان

900 000,00
0,00

900 000,00
900 000,00

0,00
900 000,00

4.2.2.2.0.12.020
المركز اإلستشفائي الجهوي بالرشيدية

900 000,00
0,00

900 000,00
900 000,00

0,00
900 000,00

4.2.2.2.0.12.021
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بإفران

300 000,00
756 032,96

1 056 032,96
1 056 032,96

0,00
1 056 032,96

4.2.2.2.0.12.022
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بخنيفرة

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.12.023
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحسيمة

700 000,00
177 327,02

877 327,02
877 327,02

112 253,73
765 073,29

4.2.2.2.0.12.024
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتازة

800 000,00
1 908 490,42

2 708 490,42
2 708 490,42

530 685,48
2 177 804,94

4.2.2.2.0.12.025
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بفجيج

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.026
ضور

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنا
700 000,00

281 773,15
981 773,15

981 773,15
0,00

981 773,15
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

- السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية

تغييرات التقديرات 
الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت
السقف النهائي للنفقات

اإلعتمادات النهائية 
النفقات المأمور بصرفها

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

4.2.2.2.0.12.027
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببركان

400 000,00
54 182,96

454 182,96
454 182,96

0,00
454 182,96

4.2.2.2.0.12.028
المركز اإلستشفائي الجهوي بوادي الذهب

400 000,00
363 978,18

763 978,18
763 978,18

359 892,00
404 086,18

4.2.2.2.0.12.029
المركز اإلستشفائي الجهوي بالعيون

900 000,00
0,00

900 000,00
900 000,00

0,00
900 000,00

4.2.2.2.0.12.030
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بطانطان

400 000,00
832 412,11

1 232 412,11
1 232 412,11

0,00
1 232 412,11

4.2.2.2.0.12.031
المركز اإلستشفائي الجهوي ببني مالل

700 000,00
0,00

700 000,00
700 000,00

0,00
700 000,00

4.2.2.2.0.12.032
المركز اإلستشفائي الجهوي بأكادير

800 000,00
835 693,85

1 635 693,85
1 635 693,85

481 490,28
1 154 203,57

4.2.2.2.0.12.033
ش
المركز اإلستشفائي الجهوي بمراك

700 000,00
1 203 512,27

1 903 512,27
1 903 512,27

178 440,00
1 725 072,27

4.2.2.2.0.12.035
المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات عين السبع

-
الحي المحمدي

600 000,00
817 836,73

1 417 836,73
1 417 836,73

0,00
1 417 836,73

4.2.2.2.0.12.036
المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات الفداء

-
س السلطان

مر
600 000,00

3 229 808,10
3 829 808,10

3 829 808,10
0,00

3 829 808,10

4.2.2.2.0.12.037
المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات موالي رشيد

600 000,00
1 311 199,05

1 911 199,05
1 911 199,05

233 087,41
1 678 111,64

4.2.2.2.0.12.038
ضاء

المركز اإلستشفائي الجهوي بالدار البي
800 000,00

0,00
800 000,00

800 000,00
0,00

800 000,00

4.2.2.2.0.12.039
المركز اإلستشفائي بعمالة المحمدية

400 000,00
582 669,49

982 669,49
982 669,49

480 000,00
502 669,49

4.2.2.2.0.12.040
المركز اإلستشفائي بعمالة سال

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.12.041
صخيرات 

المركز اإلستشفائي بعمالة ال
 -

تمارة
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

4.2.2.2.0.12.042
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالخميسات

700 000,00
824 491,18

1 524 491,18
1 524 491,18

683 010,83
841 480,35

4.2.2.2.0.12.045
س
المركز اإلستشفائي بعمالة مكنا

900 000,00
6 173 678,68

7 073 678,68
7 073 678,68

311 286,00
6 762 392,68

4.2.2.2.0.12.046
المركز اإلستشفائي الجهوي بوجدة

800 000,00
0,00

800 000,00
800 000,00

0,00
800 000,00

4.2.2.2.0.12.047
المركز الوطني لتحاقن الدم 

-
الرباط

10 000 000,00
10 030 121,27

20 030 121,27
20 030 121,27

8 041 572,00
11 988 549,27

4.2.2.2.0.12.048
المركز الجهوي لتحاقن الدم 

-
ضاء

الدار البي
0,00

87 000 000,00
87 000 000,00

87 000 000,00
197 754,00

86 802 246,00

4.2.2.2.0.12.049
صحي

المعهد الوطني ال
16 000 000,00

15 734 332,34
31 734 332,34

31 734 332,34
8 471 126,14

23 263 206,20

4.2.2.2.0.12.050
المركز الوطني للوقاية من األشعة

3 500 000,00
10 849 954,60

14 349 954,60
14 349 954,60

5 844 881,00
8 505 073,60

4.2.2.2.0.12.051
صيدلة

مديرية األدوية و ال
9 500 000,00

41 491 523,83
50 991 523,83

50 991 523,83
10 769 566,49

40 221 957,34

4.2.2.2.0.12.052
المركز االستشفائي اإلقليمي بشيشاوة

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.053
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة الحي الحسني

500 000,00
0,00

500 000,00
500 000,00

0,00
500 000,00

4.2.2.2.0.12.054
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بتاونات

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.055
المركز االستشفائي الجهوي بالرباط

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.056
المركز االستشفائي اإلقليمي بتاوريرت

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.057
المركز االستشفائي اإلقليمي بشتوكة

-
آيت باها

400 000,00
94 561,60

494 561,60
494 561,60

93 540,00
401 021,60

4.2.2.2.0.12.058
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعة عين الشق

400 000,00
1 423 304,00

1 823 304,00
1 823 304,00

265 860,00
1 557 444,00

4.2.2.2.0.12.059
المركز االستشفائي االقليمي ببنسليمان

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.060
المركز االستشفائي اإلقليمي بطاطا

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.061
المركز االستشفائي اإلقليمي بالحوز

400 000,00
145 895,20

545 895,20
545 895,20

81 864,00
464 031,20

ص(3)
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

- السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية

تغييرات التقديرات 
الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت
السقف النهائي للنفقات

اإلعتمادات النهائية 
النفقات المأمور بصرفها

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

4.2.2.2.0.12.062
المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.063
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.064
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا

-
الزاك

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.065
المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم

500 000,00
0,00

500 000,00
500 000,00

154 134,00
345 866,00

4.2.2.2.0.12.066
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.067
صي

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنو
400 000,00

0,00
400 000,00

400 000,00
0,00

400 000,00

4.2.2.2.0.12.068
صر

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنوا
400 000,00

0,00
400 000,00

400 000,00
0,00

400 000,00

4.2.2.2.0.12.069
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل

400 000,00
1 725 403,20

2 125 403,20
2 125 403,20

1 607 133,60
518 269,60

4.2.2.2.0.12.070
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.071
ضيق الفنيدق

المركز اإلستشفائي بعمالة الم
400 000,00

0,00
400 000,00

400 000,00
0,00

400 000,00

4.2.2.2.0.12.072
صحة العمومية

المدرسة الوطنية لل
5 000 000,00

14 257 787,29
19 257 787,29

19 257 787,29
245 627,97

19 012 159,32

4.2.2.2.0.12.073
المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.074
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك

400 000,00
200 557,60

600 557,60
600 557,60

179 352,00
421 205,60

4.2.2.2.0.12.075
س
المركز االستشفائي الجهوي بفا

1 200 000,00
145 637,66

1 345 637,66
1 345 637,66

44 982,00
1 300 655,66

4.2.2.2.0.12.076
المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.077
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.078
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.079
المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.080
المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد

600 000,00
1 262 974,46

1 862 974,46
1 862 974,46

0,00
1 862 974,46

4.2.2.2.0.12.081
المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة

400 000,00
120 348,36

520 348,36
520 348,36

59 136,00
461 212,36

4.2.2.2.0.12.082
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.083
المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.084
صالح

المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن 
400 000,00

0,00
400 000,00

400 000,00
0,00

400 000,00

4.2.2.2.0.12.085
المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.12.086
المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.087
المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

84 000 000,00
208 098 718,16

292 098 718,16
292 098 718,16

41 048 033,09
251 050 685,07

وزارة االقتصاد والمالية
4.2.2.2.0.13.003

صة
ص
صورة مستقلة المكلف بالخو

مرفق الدولة المسير ب
0,00

78 814 024,56
78 814 024,56

78 814 024,56
53 434 804,94

25 379 219,62

4.2.2.2.0.13.005
الخزينة العامة للمملكة

0,00
137 810 574,30

137 810 574,30
137 810 574,30

72 796 360,09
65 014 214,21

4.2.2.2.0.13.006
القسم اإلداري

6 500 000,00
10 459 003,94

16 959 003,94
16 959 003,94

9 527 033,11
7 431 970,83

ص(4)
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

- السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية

تغييرات التقديرات 
الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت
السقف النهائي للنفقات

اإلعتمادات النهائية 
النفقات المأمور بصرفها

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

4.2.2.2.0.12.062
المركز االستشفائي اإلقليمي بزاكورة

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.063
المركز اإلستشفائي اإلقليمي ببوجدور

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.064
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأسا

-
الزاك

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.065
المركز اإلستشفائي الجهوي بكلميم

500 000,00
0,00

500 000,00
500 000,00

154 134,00
345 866,00

4.2.2.2.0.12.066
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالسمارة

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.067
صي

المركز اإلستشفائي بعمالة مقاطعات سيدي البرنو
400 000,00

0,00
400 000,00

400 000,00
0,00

400 000,00

4.2.2.2.0.12.068
صر

المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالنوا
400 000,00

0,00
400 000,00

400 000,00
0,00

400 000,00

4.2.2.2.0.12.069
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بأزيالل

400 000,00
1 725 403,20

2 125 403,20
2 125 403,20

1 607 133,60
518 269,60

4.2.2.2.0.12.070
المركز اإلستشفائي اإلقليمي بالحاجب

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.071
ضيق الفنيدق

المركز اإلستشفائي بعمالة الم
400 000,00

0,00
400 000,00

400 000,00
0,00

400 000,00

4.2.2.2.0.12.072
صحة العمومية

المدرسة الوطنية لل
5 000 000,00

14 257 787,29
19 257 787,29

19 257 787,29
245 627,97

19 012 159,32

4.2.2.2.0.12.073
المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.074
المركز االستشفائي بعمالة مقاطعات بن مسيك

400 000,00
200 557,60

600 557,60
600 557,60

179 352,00
421 205,60

4.2.2.2.0.12.075
س
المركز االستشفائي الجهوي بفا

1 200 000,00
145 637,66

1 345 637,66
1 345 637,66

44 982,00
1 300 655,66

4.2.2.2.0.12.076
المركز االستشفائي اإلقليمي بتنغير

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.077
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي إفني

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.078
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي سليمان

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.079
المركز االستشفائي اإلقليمي بوزان

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.080
المركز االستشفائي اإلقليمي ببرشيد

600 000,00
1 262 974,46

1 862 974,46
1 862 974,46

0,00
1 862 974,46

4.2.2.2.0.12.081
المركز االستشفائي اإلقليمي بالرحامنة

400 000,00
120 348,36

520 348,36
520 348,36

59 136,00
461 212,36

4.2.2.2.0.12.082
المركز االستشفائي اإلقليمي بسيدي بنور

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.083
المركز االستشفائي اإلقليمي باليوسوفية

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.084
صالح

المركز االستشفائي اإلقليمي بالفقيه بن 
400 000,00

0,00
400 000,00

400 000,00
0,00

400 000,00

4.2.2.2.0.12.085
المركز االستشفائي اإلقليمي بميدلت

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.12.086
المركز االستشفائي اإلقليمي بجرسيف

400 000,00
0,00

400 000,00
400 000,00

0,00
400 000,00

4.2.2.2.0.12.087
المركز االستشفائي اإلقليمي بمديونة

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

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

84 000 000,00
208 098 718,16

292 098 718,16
292 098 718,16

41 048 033,09
251 050 685,07

وزارة االقتصاد والمالية
4.2.2.2.0.13.003

صة
ص
صورة مستقلة المكلف بالخو

مرفق الدولة المسير ب
0,00

78 814 024,56
78 814 024,56

78 814 024,56
53 434 804,94

25 379 219,62

4.2.2.2.0.13.005
الخزينة العامة للمملكة

0,00
137 810 574,30

137 810 574,30
137 810 574,30

72 796 360,09
65 014 214,21

4.2.2.2.0.13.006
القسم اإلداري

6 500 000,00
10 459 003,94

16 959 003,94
16 959 003,94

9 527 033,11
7 431 970,83
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

- السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية

تغييرات التقديرات 
الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت
السقف النهائي للنفقات

اإلعتمادات النهائية 
النفقات المأمور بصرفها

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

4.2.2.2.0.13.007
ضرائب غير المباشرة

إدارة الجمارك وال
0,00

114 954 856,58
114 954 856,58

114 954 856,58
52 144 709,62

62 810 146,96

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية 
...

6 500 000,00
342 038 459,38

348 538 459,38
348 538 459,38

187 902 907,76
160 635 551,62

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي
4.2.2.2.0.14.001

المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة
1 100 000,00

1 728 406,41
2 828 406,41

2 828 406,41
1 119 947,19

1 708 459,22

4.2.2.2.0.14.002
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
المحمدية

2 300 000,00
3 086 734,62

5 386 734,62
5 386 734,62

3 129 502,65
2 257 231,97

4.2.2.2.0.14.003
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
أكادير

1 700 000,00
11 955 949,36

13 655 949,36
13 655 949,36

252 674,27
13 403 275,09

4.2.2.2.0.14.004
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

-
الجديدة

800 000,00
4 040 346,17

4 840 346,17
4 840 346,17

1 049 311,80
3 791 034,37

4.2.2.2.0.14.005
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
أرفود

700 000,00
5 989,27

705 989,27
705 989,27

314 404,80
391 584,47

4.2.2.2.0.14.006
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
س
فا

800 000,00
918 990,95

1 718 990,95
1 718 990,95

727 119,60
991 871,35

4.2.2.2.0.14.007
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
ش
مراك

2 000 000,00
2 087 111,08

4 087 111,08
4 087 111,08

2 689 408,98
1 397 702,10

4.2.2.2.0.14.008
ص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

ص
المعهد المتخ

 -
ورززات

1 000 000,00
5 085 740,53

6 085 740,53
6 085 740,53

976 995,79
5 108 744,74

4.2.2.2.0.14.009
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
السعيدية

1 000 000,00
5 726 199,14

6 726 199,14
6 726 199,14

1 043 214,06
5 682 985,08

4.2.2.2.0.14.010
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
سال

700 000,00
85 299,06

785 299,06
785 299,06

711 326,04
73 973,02

4.2.2.2.0.14.011
معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 

 -
طنجة

1 000 000,00
3 395 305,39

4 395 305,39
4 395 305,39

947 597,71
3 447 707,68

4.2.2.2.0.14.012
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي

 -
صيال

أ
700 000,00

2 906 712,55
3 606 712,55

3 606 712,55
705 552,00

2 901 160,55

4.2.2.2.0.14.013
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي

 -
بن سليمان

700 000,00
3 215 285,42

3 915 285,42
3 915 285,42

837 711,60
3 077 573,82

4.2.2.2.0.14.014
مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي

 -
ضاء

الدارالبي
800 000,00

3 341 564,35
4 141 564,35

4 141 564,35
827 792,40

3 313 771,95

4.2.2.2.0.14.015
مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة

 -
الرباط

700 000,00
2 084 950,23

2 784 950,23
2 784 950,23

206 183,02
2 578 767,21

4.2.2.2.0.14.016
س
س بفا

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أن
1 000 000,00

2 044 250,80
3 044 250,80

3 044 250,80
1 666 989,34

1 377 261,46

4.2.2.2.0.14.017
قسم خريطة التكوين المهني

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.14.018
س
صناعة التقليدية بفا

معهد فنون ال
100 000,00

243 540,19
343 540,19

343 540,19
94 374,60

249 165,59

4.2.2.2.0.14.019
ش
صناعة التقليدية بمراك

معهد فنون ال
100 000,00

228 783,27
328 783,27

328 783,27
149 730,00

179 053,27

4.2.2.2.0.14.020
س
صناعة التقليدية بمكنا

معهد فنون ال
100 000,00

254 089,04
354 089,04

354 089,04
0,00

354 089,04

4.2.2.2.0.14.021
صناعة التقليدية الرباط

معهد فنون ال
100 000,00

133 012,41
233 012,41

233 012,41
207 804,00

25 208,41

4.2.2.2.0.14.022
صناعة التقليدية ورزازات

معهد فنون ال
100 000,00

139 455,78
239 455,78

239 455,78
223 227,60

16 228,18

4.2.2.2.0.14.023
صناعة التقليدية إنزكان

معهد فنون ال
100 000,00

222 952,29
322 952,29

322 952,29
319 610,40

3 341,89

4.2.2.2.0.14.024
المديرية العامة للطيران المدني

35 000 000,00
158 668 741,57

193 668 741,57
193 668 741,57

85 939 516,21
107 729 225,36

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة السياحة والنقل 
الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

...
52 600 000,00

211 599 409,88
264 199 409,88

264 199 409,88
104 139 994,06

160 059 415,82

ص(5)
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

- السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية

تغييرات التقديرات 
الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت
السقف النهائي للنفقات

اإلعتمادات النهائية 
النفقات المأمور بصرفها

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

األمانة العامة للحكومة
4.2.2.2.0.16.001

مديرية المطبعة الرسمية
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة
...

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء
4.2.2.2.0.17.002

المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية
4 000 000,00

19 486 396,86
23 486 396,86

23 486 396,86
7 891 391,23

15 595 005,63

4.2.2.2.0.17.003
صالح السوقيات والمعدات

صلحة شبكات م
م

1 000 000,00
10 117 334,81

11 117 334,81
11 117 334,81

613 788,00
10 503 546,81

4.2.2.2.0.17.004
صلحة السوقيات و المعدات

م
 -

س
فا

1 000 000,00
46 843,91

1 046 843,91
1 046 843,91

217 800,00
829 043,91

4.2.2.2.0.17.005
صلحة السوقيات و المعدات 

م
-

الرباط
1 000 000,00

3 030 261,97
4 030 261,97

4 030 261,97
217 800,00

3 812 461,97

4.2.2.2.0.17.006
صلحة السوقيات و المعدات 

م
 -

ش
مراك

1 500 000,00
11 314 559,22

12 814 559,22
12 814 559,22

613 788,00
12 200 771,22

4.2.2.2.0.17.007
صلحة السوقيات و المعدات 

م
-

س
مكنا

0,00
1 108 393,43

1 108 393,43
1 108 393,43

781 200,00
327 193,43

4.2.2.2.0.17.008
صلحة السوقيات و المعدات

م
-

وجدة
1 000 000,00

13 880 204,62
14 880 204,62

14 880 204,62
217 800,00

14 662 404,62

4.2.2.2.0.17.009
صلحة السوقيات و المعدات 

م
-

ضاء
الدار البي

1 000 000,00
6 064 625,28

7 064 625,28
7 064 625,28

613 788,00
6 450 837,28

4.2.2.2.0.17.010
صلحة السوقيات و المعدات

م
 -

أكادير
3 500 000,00

13 105 164,42
16 605 164,42

16 605 164,42
613 788,00

15 991 376,42

4.2.2.2.0.17.011
صالح الطرق

معهد التكوين على اآلليات و إ
1 000 000,00

0,00
1 000 000,00

1 000 000,00
0,00

1 000 000,00

4.2.2.2.0.17.012
المعهد العالي للدراسات البحرية

10 000 000,00
11 590 331,39

21 590 331,39
21 590 331,39

6 017 012,00
15 573 319,39

4.2.2.2.0.17.013
مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية

500 000 000,00
1 069 134 618,50

1 569 134 618,50
1 569 134 618,50

694 658 798,30
874 475 820,20

4.2.2.2.0.17.014
صلحة التكوين المستمر

م
300 000,00

0,00
300 000,00

300 000,00
293 400,01

6 599,99

4.2.2.2.0.17.016
مديرية التجهيزات العامة

500 000,00
6 769 849,03

7 269 849,03
7 269 849,03

1 147 104,00
6 122 745,03

4.2.2.2.0.17.017
صديق

المركز الوطني إلجراء االختبارات و الت
20 000 000,00

468 705 778,50
488 705 778,50

488 705 778,50
541 178,40

488 164 600,10

4.2.2.2.0.17.018
مديرية المالحة التجارية

4 500 000,00
34 761 501,33

39 261 501,33
39 261 501,33

2 411 577,29
36 849 924,04

4.2.2.2.0.17.019
صلحة السوقيات والمعدات بالعيون

م
500 000,00

400 340,00
900 340,00

900 340,00
494 796,00

405 544,00

4.2.2.2.0.17.020
صلحة السوقيات والمعدات بطنجة

م
500 000,00

0,00
500 000,00

500 000,00
0,00

500 000,00

4.2.2.2.0.17.021
صلحة السوقيات والمعدات ببني مالل

م
500 000,00

64 640,00
564 640,00

564 640,00
157 896,00

406 744,00

4.2.2.2.0.17.022
صاد الجوية الوطنية 

مديرية األر
-

ضاء
الدار البي

35 000 000,00
85 984 495,84

120 984 495,84
120 984 495,84

20 726 222,66
100 258 273,18

4.2.2.2.0.17.023
ش
صلحة تسيير األورا

م
500 000,00

3 000 000,00
3 500 000,00

3 500 000,00
0,00

3 500 000,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة التجهيز والنقل 
واللوجيستيك والماء 

...
587 300 000,00

1 758 565 339,11
2 345 865 339,11

2 345 865 339,11
738 229 127,89

1 607 636 211,22

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات
4.2.2.2.0.20.001

صين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل 
ص
معهد التقنيين المتخ

 -
سال

0,00
9 699 677,01

9 699 677,01
9 699 677,01

9 492 223,92
207 453,09

4.2.2.2.0.20.002
صين في تربية المواشي بالفوارات 

ص
المعهد الملكي للتقنيين المتخ

 -
إقليم القنيطرة

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.20.003
المعهد التقني الفالحي بالشاوية

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

ص(6)
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

- السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية

تغييرات التقديرات 
الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت
السقف النهائي للنفقات

اإلعتمادات النهائية 
النفقات المأمور بصرفها

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

4.2.2.2.0.20.004
المعهد التقني الفالحي بتيفلت

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.20.005
المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.20.006
المدرسة الفالحية بتمارة

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.20.007
قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية

3 700 000,00
48 308 334,86

52 008 334,86
52 008 334,86

4 377 187,29
47 631 147,57

4.2.2.2.0.20.008
صيد البحري

معهد التكنولوجيا لل
-

الحسيمة
400 000,00

410 216,55
810 216,55

810 216,55
570 362,30

239 854,25

4.2.2.2.0.20.009
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
-

آسفي
700 000,00

3 252 853,14
3 952 853,14

3 952 853,14
2 086 366,65

1 866 486,49

4.2.2.2.0.20.010
صيد البحري

المعهد العالي لل
3 160 000,00

3 733 925,16
6 893 925,16

6 893 925,16
2 843 660,37

4 050 264,79

4.2.2.2.0.20.011
صيد البحري

معهد التكنولوجيا لل
-

طانطان
1 040 000,00

604 834,69
1 644 834,69

1 644 834,69
604 477,06

1 040 357,63

4.2.2.2.0.20.012
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
 -

ش
العرائ

500 000,00
16 307,78

516 307,78
516 307,78

480 648,00
35 659,78

4.2.2.2.0.20.013
صيد البحري 

معهد التكنولوجيا لل
-

العيون
800 000,00

15 367 639,73
16 167 639,73

16 167 639,73
503 503,80

15 664 135,93

4.2.2.2.0.20.014
المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

5 000 000,00
2 731 039,90

7 731 039,90
7 731 039,90

4 512 893,98
3 218 145,92

4.2.2.2.0.20.015
صلحة الثانويات الفالحية

م
10 000 000,00

4 046 535,10
14 046 535,10

14 046 535,10
7 499 841,54

6 546 693,56

4.2.2.2.0.20.016
صلحة تقييم المنتوجات الغابوية

م
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

4.2.2.2.0.20.017
س ماسة

المنتزه الوطني لسو
550 000,00

46 170,00
596 170,00

596 170,00
300 528,00

295 642,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد 
البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 

...
25 850 000,00

88 217 533,92
114 067 533,92

114 067 533,92
33 271 692,91

80 795 841,01

وزارة الشباب والرياضة
4.2.2.2.0.21.001

ضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية
س الدار البي

ضي محمد الخام
المركب الريا

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.21.003
ضة 

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والريا
-

الرباط
0,00

1 439 205,67
1 439 205,67

1 439 205,67
380 351,78

1 058 853,89

4.2.2.2.0.21.006
ضية

صلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الريا
م

0,00
7 473 340,21

7 473 340,21
7 473 340,21

1 062 694,88
6 410 645,33

4.2.2.2.0.21.007
مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة 
…

0,00
8 912 545,88

8 912 545,88
8 912 545,88

1 443 046,66
7 469 499,22

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
4.2.2.2.0.23.001

قسم الحج
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة األوقاف 
والشؤون اإلسالمية 

...
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة 
4.2.2.2.0.27.001

معهد المعادن بتويسيت
190 000,00

43 570,77
233 570,77

233 570,77
0,00

233 570,77

4.2.2.2.0.27.002
ش
معهد المعادن بمراك

1 380 000,00
744 905,71

2 124 905,71
2 124 905,71

1 220 729,34
904 176,37

4.2.2.2.0.27.004
صد التلوث

المختبر الوطني للدراسات ور
1 500 000,00

3 603 278,61
5 103 278,61

5 103 278,61
2 699 849,04

2 403 429,57

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن 
و التنمية المستدامة 

...
3 070 000,00

4 391 755,09
7 461 755,09

7 461 755,09
3 920 578,38

3 541 176,71
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

- السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية

تغييرات التقديرات 
الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت
السقف النهائي للنفقات

اإلعتمادات النهائية 
النفقات المأمور بصرفها

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

وزارة الثقافة واالتصال
4.2.2.2.0.29.001

مطبعة دار المناهل
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

4.2.2.2.0.29.002
المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث بالرباط

0,00
500 000,00

500 000,00
500 000,00

419 973,00
80 027,00

4.2.2.2.0.29.003
المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.29.005
صال

المعهد العالي لإلعالم و اإلت
2 610 000,00

9 471 528,20
12 081 528,20

12 081 528,20
307 803,69

11 773 724,51

4.2.2.2.0.29.006
صري والسينما

المعهد العالي لمهن السمعي الب
6 500 000,00

0,00
6 500 000,00

6 500 000,00
481 828,69

6 018 171,31

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الثقافة واالتصال 
...

9 110 000,00
9 971 528,20

19 081 528,20
19 081 528,20

1 209 605,38
17 871 922,82

وزارة الشغل و اإلدماج المهني
4.2.2.2.0.31.004

قسم التكوين
100 000,00

539 044,00
639 044,00

639 044,00
368 238,00

270 806,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لوزارة الشغل واإلدماج 
المهني 

...
100 000,00

539 044,00
639 044,00

639 044,00
368 238,00

270 806,00

إدارة الدفاع الوطني
4.2.2.2.0.34.001

ضائي عن بعد
المركز الملكي لإلستكشاف الف

3 000 000,00
8 987 902,72

11 987 902,72
11 987 902,72

6 997 788,09
4 990 114,63

4.2.2.2.0.34.002
س بالرباط

المستشفى العسكري الدراسي محمد الخام
0,00

500 000,00
500 000,00

500 000,00
436 410,00

63 590,00

4.2.2.2.0.34.003
ش
المستشفى العسكري ابن سيناء بمراك

0,00
450 000,00

450 000,00
450 000,00

392 753,00
57 247,00

4.2.2.2.0.34.004
س
المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكنا

0,00
200 000,00

200 000,00
200 000,00

127 500,00
72 500,00

4.2.2.2.0.34.005
المستشفى العسكري بالعيون

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.34.006
المستشفى العسكري بالداخلة

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.34.007
المستشفى العسكري بكلميم

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.34.008
المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.34.009
المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.34.010
صنيع األقنعة

وحدة الدرك الملكي لت
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

4.2.2.2.0.34.011
المؤسسة المركزية لتدبير وتخزين العتاد

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطني
...

3 000 000,00
10 137 902,72

13 137 902,72
13 137 902,72

7 954 451,09
5 183 451,63

المندوبية السامية للتخطيط
4.2.2.2.0.42.001

صاد التطبيقي
صاء و اإلقت

المعهد الوطني لإلح
5 000 000,00

9 030 938,18
14 030 938,18

14 030 938,18
8 261 485,28

5 769 452,90

4.2.2.2.0.42.002
المركز الوطني للتوثيق

4 000 000,00
9 759 836,31

13 759 836,31
13 759 836,31

1 041 140,86
12 718 695,45

4.2.2.2.0.42.003
مدرسة علوم المعلومات

2 700 000,00
33 575 145,27

36 275 145,27
36 275 145,27

783 123,13
35 492 022,14

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للمندوبية السامية 
للتخطيط 

...
11 700 000,00

52 365 919,76
64 065 919,76

64 065 919,76
10 085 749,27

53 980 170,49

ص(8)
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(بالدرهم)

الرمز
بيان المرافق

- السقف األصلي للنفقات 
تقديرات قانون المالية

تغييرات التقديرات 
الناتجة عن قرارات رفع 

سقف التحمالت
السقف النهائي للنفقات

اإلعتمادات النهائية 
النفقات المأمور بصرفها

اإلعتمادات المتوفرة
عند نهاية السنة

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 
4.2.2.2.0.46.001

المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
6 000 000,00

0,00
6 000 000,00

6 000 000,00
1 340 062,87

4 659 937,13

4.2.2.2.0.46.002
المعهد الوطني للتهيئة و التعمير

1 000 000,00
1 160 089,74

2 160 089,74
2 160 089,74

944 892,00
1 215 197,74

4.2.2.2.0.46.003
س
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفا

2 000 000,00
0,00

2 000 000,00
2 000 000,00

1 830 796,20
169 203,80

4.2.2.2.0.46.004
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان

2 000 000,00
0,00

2 000 000,00
2 000 000,00

570 171,31
1 429 828,69

4.2.2.2.0.46.005
ش
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراك

2 000 000,00
2 000 000,00

4 000 000,00
4 000 000,00

502 826,94
3 497 173,06

4.2.2.2.0.46.006
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4.2.2.2.0.46.007
المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير

200 000,00
-200 000,00 

0,00
0,00

0,00
0,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة إعداد التراب 
الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

...
13 200 000,00

2 960 089,74
16 160 089,74

16 160 089,74
5 188 749,32

10 971 340,42

وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية
4.2.2.2.0.48.001

صلحة التوجيه والدعم
م

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  لوزارة األسرة 
والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 

...
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
4.2.2.2.0.51.001

صلحة وحدات التكوين الفني والحرفي
م

0,00
2 853 355,50

2 853 355,50
2 853 355,50

17 000,00
2 836 355,50

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة  للمندوبية العامة إلدارة 
السجون وإعادة اإلدماج 

...
0,00

2 853 355,50
2 853 355,50

2 853 355,50
17 000,00

2 836 355,50

مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
...

796 430 000,00
2 836 688 105,96

3 633 118 105,96
3 633 118 105,96

1 225 781 180,28
2 407 336 925,68
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فيذ قانون املتعلق بتن 23.21مشروع قانون التصفية رقم ناقش السيدات والسادة النواب 

، وقدموا مجموعة من املالحظات وطرحوا تساؤالت حول مستوى األداء 2019املالية للسنة املالية 

تهم مؤشرات نجاعة األداء، وموارد ونفقات امليزانية العامة وكذا  السنة،هذه املالي للحكومة خالل 

املشتركة وعجز امليزانية ودين الخزينة واملوارد املرصدة للجماعات النفقات الطارئة والتحمالت 

كما تقدم السيدات والسادة النواب بمجموعة   .وغيرهاالترابية والحسابات الخصوصية للخزينة، 

 من التوصيات، تهدف إلى استكمال أوراش إصالح تدبير املالية العمومية. 

 صصت للمناقشة.وفيما يلي ملخص ملا دار في الجلسة التي خ

 مالحظات عامة: -1

 اتسم 2019، جاء ضمن سياق عام2019بعض النواب أن تنفيذ امليزانية العامة لسنة  الحظ ،

بسوء الظروف املناخية وقلة األمطار، ومحيط دولي اتصف باستمرار املخاوف املرتبطة بتفاقم 

، وهو ما أدى قتصاد العامليالتوترات التجارية، واستمرار الصراعات الجيوسياسية، وتراجع نمو اال

 3.2من هذه النسبة حيث انتقلت  ، بة نمو الناتج الداخلي الخامإلى تسجيل انخفاض ملحوظ في نس

أن األهداف األساسية التي تضمنها  مبرزين ،2019خالل سنة  % 2.5إلى ،  2018برسم سنة  %

جتماعية األساسية التعليم ارتكزت على دعم القطاعات اال  ،2019القانون املالي للسنة املالية 

 والصحة والتشغيل.

 في تقريره حول تنفيذ قانون املالية لسنة  اإلشارة إلى أن املجلس األعلى للحسابات الحظ وتمت

تنزيل ورش نجاعة األداء الذي انخرطت فيه القطاعات الوزارية واملؤسسات، تعتريه جملة  أن ،2019

 من النقائص منها: 

بين البرامج التي تـم تحديدها بالنسبة لبعض القطاعات الوزارية  اللتقائيةامحدودية االنسجام   -

 حيث إن هذه البرامج ليست دائما نتاجا لتنزيل االستراتيجيات القطاعية؛

كثرة األهداف واملؤشرات املتعلقة بالبرامج املحددة في إطار مشاريع نجاعة األداء وهو ما يعقد   -

ديد من املؤشرات هي مؤشرات لتتبع الوسائل عوض النتائج وتحقيق عملية تتبعها، حيث اتضح أن الع

 األهداف وقياس جودة املرفق العام.
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 تعاني من عدة إكراهات بنيوية،  أن املالية العمومية الزالت السياق ذاته، الحظ بعض النواب وفي

ُحد من وقع السياسات املاكرو اقتصادية على إنعاش النشاط االقتصادي بسبب الحج
َ
ـم املتناقـص ت

ما يقلص من هوامـش التدخـل وهو  للحيـز املالـي، بفعل ضغـط املديونيـة وضيـق الوعـاء الضريبـي،

املتاحـة للسياسـة املاليـة، ويحد مـن آثارهـا فـي مجـال إنعـاش النشـاط االقتصادي، وهذا ما كشف 

االقتصادية والنقدية واملالية  عنه التقرير السنوي الذي قدمه والي بنك املغرب ، حول "الوضعية

"، الذي اعتبر أن ترسيخ املتانة االقتصادية واالجتماعية يتطلب رفع تنافسية 2019برسم سنة 

  .االقتصاد وتسريع نموه

  الــي فـي مسـتويات عاليــة بشــكل بنيــوي، حيــث بلــغ حو  العجـز التجـاري ظـلوتمت اإلشارة إلى أن

ار لداخلــي اإلجمالــي، ولـم يمكن انخفـاض الفاتـورة الطاقيـة من امتصاص اآلثمــن الناتــج ا 18.3%

 .الناجمـة عـن ارتفـاع واردات سـلع التجهيـز واملنتجـات نصـف املصنعـة

   الصـادرات األساسية ال سـيما فـي مجـال السـيارات والفوسـفاط ومشـتقاته.  تم تسجيل تباطـؤكما 

 

 ألداءتقييم مؤشرات نجاعة ا -2

 بعض النواب عدة نقط إيجابية أبرزها في تقييمهم ملؤشرات نجاعة األداء، سجل: 

 9.2في املائـة إلـى  9.5تقدم طفيف على مستوى خلق فرص الشغل، بانخفاـض معـدل البطالـة مـن   -

 ؛2019في املائــة ســنة 

 ؛2019 سنة 80إلى الرتبة  2016سنة  90تقدم مؤشر إدراك الفساد من الرتبة  -

 ؛2019سنة  60إلى الرتبة  2016سنة  75تقدم مؤشر ممارسة األعمال من الرتبة  -

مقاوال  130.000منصبا، وبلغ عدد املقاولين الذاتيين  182167تحفيز التشغيل العمومي الذي بلغ  -

 ؛2018مقاوال سنة  581 102مقابل 

 تحسن العديد من املؤشرات التعليمية:  -

 2018سنة  59,2و 2017مليار درهم سنة  54,4مليار درهم مقابل  68م لتبلغ تطور ميزانية التعلي، 

   مليون خالل املوسم الدراس ي  2,5ارتفاع عدد املستفيدين من برنامج تيسير ألزيد من

2019/2020، 

   خالل نفس املوسم؛72,5تطور نسبة التمدرس في التعليم األولي إلى % 

 تقدم الورش االجتماعي: -
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  م نظام املساعدة الطبية؛مواصلة دع 

  توسيع التغطية االجتماعية لتشمل مهنيين وعمال مستقلين وأشخاصا غير أجراء؛ 

  (. 2019% سنة 69هذه النسبة  نظام التغطية الصحية لفائدة الطلبة )بلغت 

  استكمال تنزيل مقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية وإعمال من جهة أخرى، تم تثمين

قطاعا وزاريا ومؤسسة مشاريع نجاعة األداء  36اعة األداء في تدبير امليزانية. حيث قدم منهجية نج

 .2018سنة  26برسم هذه السنة مقابل 

  منها مجموعة من املالحظات بشأن نجاعة اإلنفاق العمومي، تسجيلكما تم: 

البرنامج املحدد  (، حيث تجاوز عدد أهداف889( واملؤشرات )422(، واألهداف )121كثرة البرامج ) -

على األكثر، مما يعقد عملية التتبع ومالمسة النتائج. بل أن العديد من املؤشرات تحيل على  3في 

الوسائل والخدمات املقدمة عوض النتائج وجودة املرفق العام، فتبقى مؤشرات كمية ال تمكن من 

 القياس الفعلي ملدى تحقق الهدف املبتغى؛

 تقائية ملجموعة من البرامج القطاعية مع الخيارات االستراتيجية الكبرى،اإللو محدودية االنسجام  -

 بشكل كبير مع الهيكل التنظيمي للوزارة؛ وتطابقها

تحديد  مراقبة الوسائل عوض النتائج وتحقيق األهداف وقياس الجودة، دون  املؤشرات على ارتكاز  -

   ؛وقعها على املواطنين واملواطنات

 .مبالغ فيه يصعب معه املحاسبة والتقييم بعد التنفيذعدد املؤشرات جد  -

هدف لكل  12قطاع بمعدل يقارب  36هدف تخص  422ما يقارب  2019عرف القانون املالي لسنة  - 

 واضحة.أهداف متعددة وغير  وهي قطاع،

 

 2019تنفيذ ميزانية السنة املالية  -3

 م علـى الصعيـد االقتصادي ال سيما في قطاع علـى الرغـم ممـا تحقـق مـن تقـد تمت اإلشارة إلى أنه

 111البنيات التحتية ومناخ األعمال ودعم املبادرة املقاوالتية، وارتفاع املوارد بنسبة تحصيل ناهزت 

النتائـج  فإن  ،2018مقارنة باملوارد املحصلة سنة  11.2مقارنة بتقديرات امليزانية العامة، وبارتفاع  %

سـتوى النمو واالستثمار الخـاص وخلـق فـرص شغل، ماتزال دون االنتظارات واآلثار املحققة علـى م

، أي أقل %  2.5بتباطؤ النمو االقتصادي حيث لـم يتجاوز  ،2019اتسـمت سـنة حيث املنشـودة، 

بلغ تطور و  ، %  3.2من املعدل املتوسط املسـجل علـى مـدى السـنوات الثمانـي األخيـرة الـذي يبلـغ 
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مليار درهم، مقارنة مع مداخيل سنة  475,689%، أي بما قدره 10,7اإلجمالية بما يناهز  املداخيل

 459,8318حين سجلت النفقات مبلغا إجماليا قدر ب  في %،112، وبلغت نسبة إنجازها 2018

 . 2018% مقارنة مه 4% ونسبة تطور ناهزت 79مليار درهم، بنسبة إنجاز 

 

 موارد امليزانية العامة -4

 تراجعا نسبة اإلنجاز التي حققتها املوارد الجبائية عرفتتمت اإلشارة إلى أن املحور أكدت  هذا في 

، وغير % 5.6اصة بالنسبة للضرائب املباشرة بناقص ، خ2018مقارنة بتلك املسجلة خالل سنة 

من . كما سجلت املوارد املتأتية % 3.7وكذا رسوم التسجيل والتمبر بناقص  %، 3.6املباشرة بناقص 

باملئة، وقد أسفر  1.9بنسبة بلغت  2018انخفاضا مقارنة مع سنة  2019الضرائب املباشرة سنة 

 21بنسبة  2019عن تراجع املداخيل غير الجبائية املحصلة سنة  2019رأيهم، تنفيذ ميزانية  حسب

    2018. مقارنة مع سنة %

 مة النهائية للميزانية العا أن املوارد تمت اإلشارة إلىتحليل الرقمي ملشروع قانون التصفية، ال وفي

% من مجموع املوارد املحصلة مسجلة 71,29مليار درهم، وشكلت املوارد العادية نسبة  365,9 بلغت

، إلى هذا الرأي حسب هذا التراجع، . ويعزى 2018% مقارنة مع سنة 3,9بذلك انخفاضا بنسبة 

استقرارا  الجبائية، بصفة إجمالية، عرفت %، وأن املوارد20,9انخفاض املوارد غير الجبائية ب 

مليار درهم مقارنة  1,8مع تسجيل انخفاض في موارد الضرائب املباشرة ناهز  .2018مقارنة مع سنة 

 مليار درهم.  1,4هذا االنخفاض أساسا إلى تراجع مداخيل الضريبة على الشركات ب رجح. و 2018مع 

  

 نفقات امليزانية العامة -5

 االعتمادات النهائية لسنة  أن تنفيذ، تمت اإلشارة إلى قات امليزانية العامةتحليل نف وبخصوص

 :كاآلتي المفص مليار درهم 375,9بلغ ما مجموعه  ،2019

 سنة  % مقارنة مع9,1مسجلة ارتفاعا نسبته  مليار درهم 215,6: بلغت نفقات التسيير

تم إقرارها في الحوار االجتماعي ألبريل  تي. ويعزى هذا االرتفاع إلى الزيادة العامة في الرواتب ال2018

. مع اإلشارة أن هذه النفقات ال تشمل النفقات االجتماعية للصندوق املغربي للتقاعد 2019
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مليار درهم  4,1والضمان االجتماعي. وقد عرفت االعتمادات املفتوحة لهذه النفقات زيادة مبلغ 

 مليار درهم. 49,2ليصل مجموعها إلى 

 قطاعات مما  6منه  أن توزيع نفقات املعدات والنفقات املختلفة استفادت ةحظال م كما تمت

% من مجموع النفقات املنجزة )قطاعات التربية الوطنية، الداخلية، الصحة، الدفاع 76يناهز 

% من ميزانية التسيير خصصت للتكاليف املشتركة، بمبلغ 20في حين أن  الوطني، األوقاف والفالحة(.

 .2013درهم مواصلة منحاها التنازلي منذ سنة  رمليا 44قدره 

 70,5ما مجموعه  2019: بلغت نفقات االستثمار التي تم األمر بصرفها سنة نفقات االستثمار 

 36قطاعا وزاريا ومؤسسة من أصل  11. كما أن 2018% مقارنة بسنة 4,01مليار درهم بزيادة قدرها 

%. 62,5لها ما نسبته  وزارات فقط رصد 3مار منها % من مجموع نفقات االستث94,2استأثرت بنسبة 

 %(.15% والتجهيز والنقل 17,40%، الفالحة 30,10)وزارة االقتصاد واملالية 

 

 النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية -6

  القانون التنظيمي لقانون املالية ينص على أن تباشر أشار بعض املتدخلين إلى أنه، ورغم أن

فقات الطارئة واملخصصات االحتياطية، لسد الحاجيات املستعجلة أو غير االقتطاعات من الن

املقررة في إعداد امليزانية، فإن املجلس األعلى للحسابات الحظ أن املراسيم املتعلقة باالقتطاعات 

من النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية ملختلف الوزارات يغيب عنها الطابع االستعجالي أو 

ن غالبية هذه النفقات يمكن إدراجها من خالل إعداد امليزانية في البنود املخصصة لها الطارئ، و أ

 على مستوى امليزانيات القطاعية ومناقشتها حسب طبيعتها داخل اللجان البرملانية املختصة.

  االقتطاعات من النفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية التي تتم كما تمت اإلشارة إلى أن

ل املوظفين واألعوان مبررة بتغطية الزيادة العامة في األجور املترتبة عن تفعيل اتفاق لفائدة فص

، فإن االقتطاعات لفائدة فصول املعدات والنفقات املختلفة ال 2019الحوار االجتماعي ألبريل 

تستوفي في أغلب األحيان شرط صعوبة توقعها، كما أن طابعها املتكرر سنويا يستوجب أخذها بعين 

العتبار أثناء إعداد مشاريع قوانين املالية قصد برمجتها في امليزانيات القطاعية يضيف نفس ا

 املتدخلين.
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  قطاعات  ةثالث استئثار تمت اإلشارة إلىمن هذا الفصل  2019وبشأن توزيع االقتطاعات لسنة

اف %، األوق22,6%، الداخلية 27,6% من مجموع االقتطاعات )الدفاع الوطني 64,3بحوالي 

 %(.14,1والشؤون اإلسالمية 

 االعتمادات املرحلة -7

  مليار درهم 11.6بلغت  ،2019سنة  برسم املرحلة االعتمادات أن حصة تمت اإلشارة إلى 

أنه بالرغم من التراجع املسجل على مستوى حجم و  %  4,6 بلغت بزيادة أي ،2018  سنة 11,1 مقابل

من القانون التنظيمي لقانون  63ص عليها في املادة االعتمادات املرحلة، تطبيقا للقاعدة املنصو 

من اعتمادات األداء  % 30املالية، والتي تنص على حصر حجم االعتمادات املرحلة في نسبة 

تجاوز بعض القطاعات الوزارية واملؤسسات لهذه النسبة، كما هو الحال مع وزارة  فقد تماملفتوحة، 

، وزارة % 37.5، املحاكم املالية: % 33.2وزارة العدل:  %  34.4التجهيز والنقل واللوجستيك واملاء: 

، الوزارة املنتدبة لدى رئيس % 54.7، وزارة االقتصاد واملالية: % 39.5الشغل واإلدماج املنهي: 

 فصل نفقات االعتبار بعين األخذ تم وإذا، % 157.2الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة: 

وتسجل 78%  إلى 71 %من ترتفع ،هذه األخيرة نسبةفإن  االستثمارنفقات  عن املشتركة التكاليف

 .% 78,9  بلغت حيث 2018 سنة عن اطفيف انخفاضا

 االعتمادات املرصودة لالستثمار -8

  ،أفاد بعض النواب أنه ورغم ارتفاع الغالف املالي املخصص لالعتمادات املرصودة لالستثمار

مسجلة تحسنا نسبيا، % 34من أجل تنفيذ هذه االعتمادات فقد سجلت النفقات املأمور بصرفها 

، إال أنها تظل غير كافية لتنفيذ % 20حيث لم تكن تتجاوز هذه النسبة  ،  2018مقارنة مع سنة 

نفقات االستثمار املبرمجة، وقد الحظ املجلس األعلى للحسابات، حسب قولهم، أن مرافق الدولة 

، في حين % 50قطاعا وزاريا لـم تتعد نسبة تنفيذ االستثمار بها  11 املسيرة بصورة مستقلة التابعة لــ

. وتمت أن املرافق التابعة لخمس قطاعات وزارية تجاوزت تنفيذ نفقات االستثمار بها هذه النسبة

بالعمل على تحسين نسبة اإلنجاز املتعلقة بنفقات أوص ى ملجلس األعلى للحسابات اإلشارة إلى أن ا

 االستثمار
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  الت املشتركةالتحم -9

 غياب تسليط الضوء على البرامج بين الوزارية والتي تتداخل فيها االختصاصات  تمت اإلشارة إلى

بين قطاعين أو أكثر، مما يستدعي توضيح طرق وضع البرامج املشتركة بين قطاعات متعددة، 

تقدير  وصياغة مؤشرات فعالة، وتحديد معايير اختيار املسؤول عن البرنامج مع الحرص على

االعتمادات وتحديد األغلفة املالية وفق تنزيل االستراتيجيات القطاعية بمقاربة بعيدة عن الهياكل 

أن معظم املسؤولين عن البرامج هم تبن من خالل دراسة املعطيات،  تم تسجيل أنهاإلدارية. وقد 

 الكتاب العامون.

 عجز امليزانية العامة -10

 من الناتج الداخلي الخام  % 3.7ر نسبة العجز في حدود التذكير بأن الحكومة التزمت بحص تم

، وذلك على أساس تحقيق نسبة نمو للناتج الداخلي في 2019في مشروع القانون املالي للسنة املالية 

 حيث %3.6بنسبة  امليزانية عجزأن الحكومة استطاعت التحكم في استنتاج . وتم % 3.2حدود 

 في املهمة الزيادة من بالرغم ،2019سنة رهم مليار د 41.5و 2018سنة مليار درهم  ستقر ما بين ا

 بعض تصنيف إلىوتم رد ذلك  .صللتقلي امليزانية نفقات معظم قابلية وعدم العمومية، االستثمارات

 الدولية املعايير تعتمده ملا خالفا الجبائية غير املداخيل ضمن درهم مليار 7 بمبلغ التمويل عمليات

 .العمومية املالية إلحصائيات

 لخزينةدين ا -11

 أي درهم مليار 24,5 قدرها بزيادة التصاعدي مساره استمر في الخزينة دين أنتمت اإلفادة ب 

 من %  64,9 الدين نسبةوبلغت   .خارجي دينك 55% منها ،2018  سنة مع قارنةم %  3,4 بنسبة

 1,9% بةنسب الداخلي الدينفي حجم  ارتفاع مع تسجيل، 2019 نةس  نهاية مع الخام الداخلي الناتج

 .   2018سنة  مع مقارنة

 املوارد املرصدة للجماعات الترابية -12

  إشراك  عدمتطرق بعض املتدخلين لبعض اإلشكاالت التي تهم مالية الجماعات الترابية، أهمها

يبقى و ها، يصادق على االعتمادات املرصودة ل والبرملان في مراقبة مالية الجماعات الترابية، فه

من يقوم بوضع مشاريع نجاعة األداء واملؤشرات واألهداف ونوعية األهداف  املسؤول الوزاري هو

في آن واحد، دون إشراك البرملان  يلعب دور الخصم والحكمبذلك تقييمها فهو  املوضوعة، وكذا
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. وتمت اإلشارة إلى أن هذه املؤشرات في وضعاملجلس األعلى للحسابات وباقي مؤسسات الحكامة و 

هذا و مليار درهم محولة من امليزانية العامة،  40بلغت دة للجماعات الترابية االعتمادات املرصو 

عدم وتم تسجيل  . مبلغ عجز امليزانية، دون أن يكون موضوع تقرير نجاعة األداء املالي يوازي الغالف 

ضيات التزام وزارة الداخلية بإنجاز ونشر تقارير نجاعة األداء الخاصة بالجماعات الترابية تنزيال ملقت

 .130.13القانون التنظيمي لقانون املالية 

 الحسابات الخصوصية للخزينة -13

  إدالء الوزارة املكلفة باملالية باملعلومات املتعلقة بجميع العمليات تمت االشارة  إلى عدم

يتوصل املجلس األعلى للحسابات باملعطيات  إذ لم املنجزة في إطار الحسابات الخصوصية للخزينة، 

الحسابات ضمن الحسابات اإلدارية هذه لتنفيذ عمليات املداخيل والنفقات الخاصة ب التفصيلية

من القيام بأعمال مراقبة هذه  ، حتى يمكنه للوزارات واملؤسسات املرفقة بمشروع قانون التصفية

ه على املبالغ اإلجمالية واملجمعة املطابقة ملبالغ املداخيل ونفقات هذ تم االقتصار العمليات، حيث 

الحسابات، دون تفاصيل اإلنجاز حسب بنود برامج االستعمال، مما شكل عائقا أمام املجلس األعلى 

للحسابات للقيام بمهامه الرقابية وتقديـم صور شاملة حول تنفيذ ميزانية  قانون املالية بكل 

 مكوناتها.

 اآلتية:تم تسجيل املالحظات اإلضافية  كما 

 اترشيد 2019سنة  67إلى  2012سنة  79للخزينة من انخفاض عدد الحسابات الخصوصية  -

 للمالية العمومية؛

بعض الحسابات الخصوصية من مداخيل تفوق حاجياتها مما يعكس بعض أوجه  استفادة -

% من 50 اصندوقا لم تتجاوز نفقاته 35القصور التي تعرفها عملية رصد املوارد العمومية )

  سابات؛للحاملجلس األعلى  هسجلحسب ما  (امداخيله

مهمة لرفع أسقف تحمالتها بصفة ملحوظة  ( عمليات20حسابات خصوصية )عددها  تسجيل  -

 مهمة تفسر هذه الزيادات. ترغم ذلك لم تعرف تسجيل نفقا إال أنه

 

 التساؤالت  -14

 مجموعة من التساؤالت انصبت على ما يلي تم طرح: 

 ؛وضع معايير لترشيد النفقات إلجراءات املتخذة بخصوص تنفيذ امليزانية بضرورة العمل علىا -
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 ؛اآلليات املزمع اتخاذها لتتبع النفقات الجبائية والقيام بدراسات حول جدوى اإلبقاء عليها -

 ؛آليات الحكومة لتسقيف املوارد الذاتية للمرافق التي تسجل مداخيل تفوق حاجياتها -

لة املسيرة بصورة مستقلة اإلجراءات التي ستتخذها الحكومة لتحسين املوارد الذاتية ملرافق الدو  -

 ؛من أجل تعزيز استقالليتها وتحسين جودة الخدمات املقدمة

 ؛تدابير وخطة الحكومة من أجل تحسين نسبة اإلنجاز املتعلقة بنفقات االستثمار  -

 ؛غياب التقارير املرتبطة بنجاعة األداء بشكل يضمن التنفيذ السليم للمشاريع املبرمجة أسباب -

 ؛الجدوى بالنسبة للعديد من املشاريع التي تم تنفيذها غياب دراساتأسباب  -

غياب آليات دقيقة لضمان ترشيد النفقات خاصة ميزانية التسيير وما يترتب عن ذلك من هدر  -

 ؛زمني

 غياب إرادة لتقليص الحسابات الخصوصية كما تم االلتزام به من طرف الحكومات السابقة -

 .اقبتهبما يضمن تحصين املال العمومي وضمان مر 

 التوصيات  -15

  أبرزها:من التوصيات  جملةتم تقديم 

عتماد مقاربة من شأنها جعل قانون املالية آلية رئيسية لترجمة األولويات املحددة من ضرورة ا -

طرف الحكومة، والعمل على أن تعكس البرامج املدرجة في إطار مشاريع نجاعة األداء االستراتيجيات 

  ؛القطاعية

ة األداء مباشرة بعد انتهاء السنة املالية، لتمكين جميع املتدخلين من تقييم إعداد تقارير نجاع -

األهداف وإنجاز البرامج املنبثقة عن السياسات العمومية األمر الذي من شأنه تحسين برمجة 

 ؛ميزانيات السنوات الالحقة

سوم إنجاز تقييم شامل حول الحسابات املرصدة ألمور خصوصية، في أفق مراجعة حصص الر  -

 ؛ضروري لتغطية نفقاتها وما همع الحرص على عدم تخصيص موارد تفوق  ،املرصودة لها

مما  ،إلى ثالثة فقط لكل مشروع واحدتقليص عدد مؤشرات النجاعة وحصرها بين مؤشر   -

ا تجميعها حتى تصبح ذيستوجب معه االشتغال مع القطاعات الوزارية لضبط األهداف وتركيزها وك

 ؛للقياس، يتيح املحاسبة والتقييمقابلة للتحقيق و 

في كل برنامج اعتمدته الحكومة يجب أن يكون منطلقا ومنبثقا من السياسة العمومية للقطاع  -

القطاع البرنامج الحكومي وسلم األولويات، ما يستدعي تواجد وحدة للمراقبة والتسيير في  تجانس مع
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السنوات حسب تغير الظرفية االقتصادية  ن من تحيين البرامج القطاعية املتعددةو املدبر  ليتمكن

 ؛واالجتماعية، الوطنية والدولية

التفكير بعمق في السياسة العمومية للدين، وتأثير هذا األخير على ميزانية الدولة ومن تم على  -

 التنمية االقتصادية بل وسيادة الدولة؛

 ؛ره الواقعي على حياة املواطنينالعمل على الربط الحقيقي بين األرقام املالية/االنفاق العمومي وأث -

التوزيع العادل لالعتمادات املالية بين مختلف القطاعات الوزارية والعمل على الالتمركز   -

 ؛الالتمركز الجهوي خاصة على مستوى االستثمار تفعيل، و القطاعي

إعداد جيل جديد من املخططات القطاعية تقوم على التكامل واالنسجام، من شأنه أن يشكل   -

 ؛مادا للنموذج التنموي في صيغته الجديدةع

 تعبئة موارد مالية إضافية تستجيب لتطور نفقات الدولة؛ -

تطوير القطاعات اإلنتاجية بما يجعلها فاعلة في التنمية والعمل على جعل قطاع الفالحة غير  -

 ؛يةمرتهن للتقلبات الجو 

الضريبية على عدد محدود من اإليرادات  حيث ترتكز ،ابتكار آليات لتفعيل التزام الخاضعين -

في الوقت الذي يبلغ عدد املسجلين الخاضعين  إذ للضريبة.دافعي الضرائب ومن الفئات الخاضعة 

 درهم.ألف  300، بلغ عدد الفئة املصرحة بنتيجة ربحية تتجاوز 493.617للضريبة 
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 جواب السيد الوزير

 

بعض التوضيحات الوزير  السيدقدم النواب، لسيدات والسادة مع تدخالت ا تفاعال

واألفكار لتحسين العمل املشترك وبلوغ تدبير أمثل للمالية العمومية، ومن خالله قانون 

 التصفية سواء من قبل يقوم باإلعداد أو من يقوم باملراقبة.

راسة قانون جعل دتدبير املالية العمومية ن في البداية، إلى أأشار السيد الوزير 

املجهود ال زالت فيه هوامش  وأن هذا في وقت وجيز، ،التصفية تتم في السنوات األخيرة

القيمة  ء القانون التصفيةإلعطاجماعي يجب القيام به هناك عمل مشترك و  لتجويدل

 .الحقيقية التي يستحقها

ن يجب أ ثقافةتؤسس لبأنها السيد الوزير أفاد  ،نجاعة األداءقارير وبخصوص ت

ها لقيام بتقييم رصيدلى اإ، داعيا ولكن أيضا في ذهن املتبع ،ترسخ في أذهان املدبرين

، مضيفا أنه على صعيد اللجن القطاعية التي تقدم فيها هذه التقارير، والعمل على تطويره

 ،لتوزيع األمثل مجاليا واجتماعياللتطرق لللنقاش أساسية ومهمة فرصة يجب أن تكون 

ذلك النقاش  ، وأنتحدث عن النتائج املتحققة في السنة املاضيةللن وهي فرصة أيضا أ

 .األشياء يجب أن يتجه نحو عمق

الذي  يلوماتعالنظام املالسيد الوزير بأن  وضحأفيما يخص بعض األمور التقنية، و 

يتم عندما مضيفا أنه . e. budgetهو  للحسابات،تقدم به املعلومة إلى املجلس األعلى 

رسل فهي ت ألن ذلك أمر صعب، املعلومات ورقيا لرستان على قانون املالية، ال صوت البرملي

إشارة  وهو موضوع رهناشتغلت عليه الوزارة منذ سنوات وطورته، عبر هذا البرنامج الذي 

وهو نفسه  العامة،الجمارك والضرائب واملؤسسات العمومية والخزينة و  املحاسبين،

 تقاسم املعلومة ال يطرح أي إشكال.  موضحا بأنت. يوجه إلى املجلس األعلى للحسابا

يجب رفع أفاد السيد الوزير بأنه النفقات الطارئة، النقطة املتعلقة بفيما يخص 

نقطة من  0.2تمثل أي أنها مليار درهم،  3 وأوضح بأنها تقدر باللبس عن هذا املوضوع، 

تدبر ميزانية السنة للدولة بهذا ال توجد بالد في العالم مضيفا أنه الناتج الداخلي الخام، 
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النفقات واوضح السيد الوزير في هذا الخصوص معنى  لنفقات الطارئة.من ااملستوى 

، تمكن الحكومة من التدخل عندما تالحظ بأن هناك نقص، وقال بانها نفقات الطارئة

ن تصرف بمرسوم يوقع عليها رئيس الحكومة والوزراء املسؤولين. فال يجب تخيل أوأنها 

، فهذا األمر ال يوجد على ال تكون مبررة بشكل كافي النفقات الطارئة تمنح بحسب رغبات

 أرض الواقع.

تتضمن إال تكاليف أوضح السيد الوزير بأنها ال بخصوص التكاليف املشتركة، و 

التي ال يمكن إدراجها ضمن ميزانيات القطاعات الوزارية أو و  ،لتغطية النفقات املتعلقة بها

 ، كإمدادات صندوق املقاصة مثال.تاملؤسسا

أفاد السيد الوزير أن هذه بخصوص مداخيل ومصاريف الحسابات الخصوصية، 

كون هناك تعندما و ضمن امليزانيات القطاعية كتوقعات. الحسابات يتوصل بها البرملان 

 يتم القيامالضريبة على القيمة املضافة ك ، اتلحسابفائدة هذه اخالل السنة ل اخيلمد

أن يصرف في الحدود العليا الجديدة الحساب لذلك  السماحع سقف التحمالت، أي برف

األمر يتعلق بترخيص و وليست تلك التي حددها قانون املالية، أي رفع سقف التحمالت، 

للنفقة داخل ذلك السقف، وليس بالضروري أن يصرف في تلك الحدود وذلك السقف، 

إجماال، وأضاف بأنه جة اعتمادات لم يتم صرفها. وبالتالي، ال يمكن أن يقال لقد تمت برم

مليار درهم تؤخذ بعين  4 وصلتخالل السنوات األخيرة  الحساباتكل هذه  اتفإن تدفق

هذا العجز ليس خاطئا وال ناقصا، فصندوق وأوضح بأن االعتبار في احتساب العجز. 

عدة  الخصوص عقد، وتم بهذا دينا املبتكرة ليستيقول بأن التمويالت  يالنقد الدول

  .األمرلتوضيح ملجلس األعلى للحسابات مسؤولي القاءات مع 

كمعدل  الرائجة %76بأن نسبة السيد الوزير اعتبر بخصوص الدين املضمون، 

هي نسبة غير دقيقة، وذلك بسبب تحمل امليزانية العامة مسؤولية الدين  ،للدين العمومي

، سيما ما يتعلق تقييد ألصولهعلى  التوفر دون أن تحمل مسؤولية دين باملضمون، وأوضح 

 أن العملوخلص إلى  نقاش.لى فتح إبضمان دين املؤسسات واملقاوالت العمومية، يدعو 
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 أقل بشكلدين بالدنا باملؤسسات العمومية سيجعل نسبة  املوطدة املتعلقةباملحاسبة 

 كبير. 

من أهم النقط التي ، اعتبر السيد الوزير أنها مديونية الخزينة العامةوبخصوص 

القيام أشار إلى ضرورة في مستوياتها،  ةديونيامل باستمرار، ولتخفيضيجب استحضارها 

، %3ولكي تكون الديون متوازنة، يجب أن تبقى في حدود  .بمجهود كبير للتحكم في العجز

أو يوجه املديونية أن القانون التنظيمي لقانون املالية، منع أي تدبير مالي من  موضحا أن

قدم قيمة يمجال أي نحو االستثمار في  بلاالستدانة أو موارد الدين، نحو االستهالك، 

 .إلى غير ذلك ،النمو وخلق فرص للشغلالوعاء الضريبي ونسبة فع من ير مضافة و 

في بعض القطاعات، ذكر  املسجلالخصاص  التي تناولت دخالتفيما يتعلق بالت

مضيفا أن ، وتدبيرها تم خالل هذه السنة. 2019أن األمر يعني ميزانية السيد الوزير 

أن و آنذاك،  نالذين كانوا يدبرو  ن هناك مجهود قام به املسؤولو  وأن الخصاص موجود،

 .لتغطية هذا الخصاصاملجهود سيتواصل بطريقة أخرى 

أوضح السيد الوزير  ،بخصوص نسبة التنفيذ املتعلقة بامليزانية العامة واالستثمارو 

عن نفقات املوظفين، وصل االستثمار إلى  دون الحديثامليزانية العامة، فيما يخص أنه 

تحقيق حيث تم ، %30الترحيالت في حدود  خاصة عندما تم ضبطمستويات قياسية، 

الصعب أنه من ب. كما أوضح السيد الوزير 2021تجاوزه في سنة مضيفا أنه سيتم ، 78%

طبيعة العديد هناك  وجيزة، ألن فترةفي  %100االستثمار بنسبة  تنفيذجميع الحاالت،  وفي

شطر من الطريق  السدود أوتشييد كعددا من السنوات، ا إنجازه املشاريع يتطلبمن 

هوامش للترحيل، وهو  توجدفي جميع االستثمارات عبر العالم، وأفاد بأنه . ، مثالالسيار

قياسية. كانت مار مستويات إنجاز االستثخلص السيد الوزير إلى أمر مقبول ومسموح به. و 

ن ناك ضعف يخفي هذا املعدل، ضعف مسجل في عدد مه هذا املعدل طيواعتبر أنه في 

مشرفة، داعيا القطاعات إلى أن تستثمر قطاعات حققت مستويات مقابل القطاعات، 

 .الهدف والفلسفة الجديدة لألداء املبني على النجاعة عوض الوسائلوتنفذ أحسن وفق 
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بهذه البد من إحداث تغييرات مرتبطة لسيد الوزير إلى أنه إذا وفي األخير أفاد ا

القانون التنظيمي لقانون ، عند عرض فرصةالحكومة والبرملان  كون أمامتسف الفلسفة،

يقوم كل  الخصوص أن. واقترح بهذا ، إلصالح مجموعة من األمور ونراجعهامستقبالاملالية 

بمناقشة تقرير ، العامة ملناقشة قانون التصفية لجنة مراقبة املاليةبمناسبة انعقاد  ،وزير

ما قام به وما كان وتقديم ، املعنيةأمام اللجنة القطاعية نجاعة األداء الخاص بقطاعه 

يتوقعه في البداية وما تحقق فعال، وبكم تم هذا التنفيذ، وما هي األسباب التي لم تمكن 

 ر واضحا.من بلوغ بعض األهداف، الش يء الذي يجعل التصو قطاعه 
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  من النظام الداخلي ملجلس النواب، وبعد املناقشة العامة، تم املرور  182طبقا ملقتضيات املادة

 دون إبداء أي رغبة في مناقشتها. ، إلى املناقشة التفصيلية للمواد العشر
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23.21

2019
 

 

افقون  املعارضون  املمتنعون   املوادالتصويت على  املو

 1املادة  9 ال أحد 1

 2املادة  9 ال أحد 1

 3املادة  9 ال أحد 1

 4املادة  9 ال أحد 1

 5املادة  9 ال أحد 1

 6املادة  9 ال أحد 1

 7املادة  9 ال أحد 1

 8املادة  9 ال أحد 1

 9املادة  9 ال أحد 1

 10املادة  9 ال أحد 1

 23.21التصويت على مشروع قانون التصفية رقم  9 ال أحد 1

 ،2019ة املالية املتعلق بتنفيذ قانون املالية للسن

 .برمته كما أحالته الحكومة
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 الحكومة مصدر النص

 2021 مارس  29  اإلحالة على املجلس

 2021مارس  30 اإلحالة على اللجنة

اقبة امل الية العامة بتقرير املجلس األعلى توصل لجنة مر

والتصريح  2019للحسابات حول تنفيذ قانون املالية لسنة 

العام بمطابقة حسابات املحاسبين العموميين الفردية 

 2019للحساب العام للمملكة للسنة املالية 

 2021 دجنبر 3

 2021دجنبر  14 تقديم النص التشريعي أمام اللجنة

 2021دجنبر  21 ه باللجنةاملناقشة والتصويت علي

 اللجنةتصويت نتيجة 

افقون ا  9 ملو

 ال أحد املعارضون 

 1 املمتنعون 

 2 عدد االجتماعات

 ساعتان   ساعات العمل
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 الثاني: الوثائقاجلزء 
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20212022

20212026
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 محتويات الجزء الثاني

 الوثائق
 

 وزارة االقتصاد واملالية

افقة ملشروع قانون  -أوال  التصفية الوثائق املر

من القانون التنظيمي رقم  66التقرير السنوي حول نجاعة األداء )طبقا ألحكام املادة  .1

 لقانون املالية(؛ 130.13

)طبقا 2018برسم السنة املالية  تقرير املفتشية العامة للمالية حول افتحاص نجاعة األداء .2

 لقانون املالية(؛ 130.13من القانون التنظيمي رقم  66ألحكام املادة 

من القانون التنظيمي  66تقرير حول املوارد املرصدة للجماعات الترابية )طبقا ألحكام املادة  .3

 لقانون املالية(؛ 130.13رقم 

 وثائق إضافية -ثانيا 

 2019لسنة املالية تقرير حول تنفيذ ميزانية ا .4

 أرقام ومؤشرات؛  .5

 جداول إحصائية.  .6

للحسابات حول  األعلىإيضاحات حول املالحظات والتوصيات التي تضمنها تقرير املجلس  .7

 .2019تنفيذ قانون املالية للسنة املالية 
 

 املجلس األعلى للحسابات
 

 .2019تقرير املجلس األعلى للحسابات حول تنفيذ قانون املالية للسنة املالية  .1

التصريح العام بمطابقة حسابات املحاسبين الفردية للحساب العام للمملكة للسنة املالية  .2

2019. 
 





 



 



 التقرير السنوي لنجاعة األداء

 

 1                2019مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية لسنة  
 

 

  مقدمـــة
 

التدبري لقانون املالية، واملتعلقة بتعزيز نجاعة أداء  130-13ترسيخا للمبادئ الدستورية املؤطرة للاملية العمومية التي كرسها القانون التنظيمي رقم 

داء برسم السنة العمومي وتقوية شفافية املالية العمومية وتقوية دور الربملان يف مراقبة املالية العمومية،  تم إعداد التقرير السنوي حول نجاعة األ 

 1436من رمضان  28ر يف الصاد 2.15.426من املرسوم رقم  32من هذا القانون التنظيمي واملادة  66، وذلك طبقا ملقتضيات املادة  2019املالية 

) املتعلق بإعداد وتنفيد قوانني املالية كام تم تعديله وتتميمه والذي تحدد مبوجبه اآلليات العملية واآلجال املؤطرة إلعداد تقارير 2015يوليو  15(

  نجاعة األداء والتقرير السنوي حول نجاعة األداء.

ري العمومي الحديث املبني عىل الفعالية والنجاعة،  السيام من خالل إثراء املعطيات املرتبطة ويتيح هذا اإلطار القانوين والتنظيمي إرساء التدب 

والنجاعة. ولهذه الغاية، يتم إرفاق اقتصادية و جودة الخدمة -بتنفيذ قوانني املالية واملتعلقة بأثر النفقة العمومية من حيث الفعالية السوسيو

حول  وتتيح االرتقاء بالنقاش قانون املالية بعدد من الوثائق تبلور قرن اإلنفاق العمومي بتحقيق النتائج مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ

ملعد من طرف الوزارة املكلفة ، ومن بينها التقرير السنوي حول نجاعة األداء اقوانني التصفية إىل مساءلة مدى نجاعة وفعالية السياسات العمومية

   باملالية.

والتي  السنة املاليةهذه تتويجا لدورة نجاعة األداء برسم  2019برسم السنة املالية  األداء اإلطار ، يشكل إعداد التقرير السنوي حول نجاعةيف هذا 

ة وترسيع متيزت بإعطاء األولوية للسياسات االجتامعية، السيام التعليم والصحة والتشغيل وإعادة هيكلة برامج وسياسات الدعم والحامية االجتامعي

ر الخاص مسلسل الحوار االجتامعي. وعىل الصعيد االقتصادي عرفت مواصلة األوراش الكربى للبنية التحتية واالسرتاتيجيات القطاعية ودعم االستثام

  ة.واملقاولة. كام متيزت هذه السنة مبواصلة اإلصالحات املؤسساتية والهيكلية الكربى والحفاظ عىل التوازنات املاكرو اقتصادي

القطاعات الوزارية املنخرطة يف مقاربة نجاعة األداء والتي بلغ عددها برسم  2019ويغطي التقرير السنوي حول نجاعة األداء برسم السنة املالية 

. وبالتايل امؤرش  889و اهدف 422 ـتم قرنها ب 121، مبجموع برامج ميزانياتية بلغ قطاعا وزاريا ومؤسسة) 36ستة وثالثني ( 2019السنة املالية 

الفصول امليزانياتية التي  ،فضال عن القطاعات واملؤسسات التي مل تنخرط يف مقاربة نجاعة األداء ،يستثني مجال التقرير السنوي حول نجاعة األداء

، ويتعلق األمر بالفصول املتعلقة بالتكاليف املشرتكة، والتسديدات والتخفيضات 2019مل تشكل موضوع مشاريع نجاعة األداء برسم السنة املالية 

  دمة الدين العمومي.واإلرجاعات الرضيبة، والنفقات الطارئة واملخصصات االحتياطية وكذا الفصلني الخاصني بالنفقات املتعلقة بخ

و ويشكل اإلصدار الثاين من التقرير السنوي حول نجاعة األداء تلخيصا وتجميعا لتقارير نجاعة األداء املعدة من طرف القطاعات الوزارية أ 

. وتقدم 2019نوعية لسنة ، والتي تعرض الحصيلة االسرتاتيجية القطاعية عرب تقديم أهم  اإلنجازات الكمية وال2019املؤسسات برسم السنة املالية 

ني. وترجمة للتدبري هذه التقارير كذلك، التنفيذ امليزانيايت من خالل إبراز نسب اإلصدار امليزانيايت وكذا نجاعة أداء الربامج امليزانياتية للقطاع املع

الفوارق مقارنة مع التوقعات املقيدة مبشاريع العمومي القائم عىل النتائج، ترصد تقارير نجاعة األداء عىل الخصوص النتائج املحققة مع إبراز 

  . 2019نجاعة األداء برسم السنة املالية 

للحصيلة اإلجاملية إلنجازات الوزارات واملؤسسات  2019هكذا، تم تخصيص الجزء األول من التقرير السنوي حول نجاعة األداء برسم السنة املالية 

املعنية. ويستعرض عىل الخصوص تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب املكونات امليزانياتية وحسب الفصول وكذا حسب الجهات. كام يتضمن هذا 

  . 2019جزء تقدميا عاما ملعطيات نجاعة األداء برسم السنة املالية ال

اع ويتمحور الجزء الثاين من هذا التقرير حول لوحات قيادة نجاعة أداء القطاعات الوزارية واملؤسسات. ويستعرض هذا الجزء، بالنسبة لكل قط

نجازات ورسوما بيانية لتنفيذ االعتامدات حسب طبيعة النفقات وحسب منخرط يف مقاربة نجاعة األداء، ملخصا للحصيلة االسرتاتيجية و أهم اإل 

سسات الربامج وحسب الجهات. ويسلط التقرير الضوء عىل نتائج تنزيل السياسات العمومية والربامج القطاعية املنوطة بالقطاعات الوزارية واملؤ 

وحصيلة تحقيق النتائج مبا فيها  مقارنة مع التوقعات املحددة مسبقا 2019من خالل استعراض تطور اإلنجازات الفعلية ألبرز املؤرشات خالل سنة 

  .تلك القامئة عىل النوع االجتامعي
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   - املدينة اإلسكان وسياسة قطاع -وزارة إ الرتاب الوطني والتعمري واالسكان وسياسة املدينة 
I.  2019تقديم تنفيذ امليزانية برسم سنة  

الفصول والوزارات واملؤسسات وكذا حسب و  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب املكونات امليزانياتيةب يقدم هذا الجزء املعطيات والرسوم البيانية املتعلقة

واملالية وإصالح اإلدارة وفقا  دوأرسلتها لوزارة االقتصا 2019املالية سنة البرسم  هاتقارير نجاعة أداءأعدت التي لوزارات واملؤسسات ل ، وذلك بالنسبةالجهات

 واآلجال املحددة تنظيميا. تللكيفيا
 

  .  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب املكونات امليزانياتية1

   
  بنية تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة  تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة (مبليار درهم)بنية 

  (مبليار درهم)

 تعليق : 

، والتي متثل حصة اإلصدارات مقارنة مع بلغت نسبة إصدار االعتامدات
رافق ملبالنسبة  %42بالنسبة للميزانية العامة و %88 االعتامدات النهائية،

الحسابات املرصدة ألمور بخصوص  %47الدولة املسرية بصورة مستقلة و
  خصوصية.

مليار درهم  187 حوايل االعتامدات النهائية بلغتبالنسبة للميزانية العامة، 
مليار درهم كاعتامدات مفتوحة برسم قانون املالية.  169ما يناهز  مقابل

 املرحلة.ويعزى هذا الفرق خاصة إىل حجم االعتامدات 

االعتامدات  فاقتأما فيام يخص مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة، فقد 
  مليار درهم كاعتامدات مفتوحة. 2,4 مليار درهم عوض 6,8النهائية 

مليار  157 فاقتوفيام يتعلق بالحسابات املرصدة ألمور خصوصية، فقد 
  درهم كاعتامدات مفتوحة.مليار  68 حوايل درهم عوض

برسم  بني االعتامدات النهائية واالعتامدات املفتوحة املسجل الفرق يرجعو
بالنسبة ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة والحسابات  ،قانون املالية

 2019التغيريات التي حدثت برسم السنة املالية ، إىل املرصدة ألمور خصوصية
  .التحمالت خاصة يف رفع سقف واملتمثلة

 

 
  اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصيةبنية تنفيذ 

 (مبليار درهم)
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الفصول .2

  

 

 تعليق :  

املعدات والنفقات املختلفة واالستثامر عىل التوايل و بالنسبة لتنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الفصول، بلغت نسب إصدار نفقات املوظفني واألعوان 

قانون املالية للسنة املضمنة بمن جهة، مدى توافق نسب اإلصدار عىل مستوى اعتامدات التسيري مع التوقعات النسب املنجزة، عكس وت%. 69% و96% و99

 ومن جهة أخرى، يفرس الفرق بني االعتامدات املفتوحة واالعتامدات الحاجيات الحقيقية،توافقها مع و واقعية وجودة الربمجة امليزانياتية و  ،2019املالية 

) واالعتامدات املفتوحة بقرار %79مبختلف التحويالت التي عرفها هذا الفصل والتي تتجىل خاصة يف ترحيل االعتامدات ( النهائية برسم نفقات االستثامر

  %).6%) وأموال املساعدة (15للوزير املكلف باملالية (

    

نسبة إصدار االعتامدات
 99  %
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 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الفصول (مبليار درهم)
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  تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الوزارات أو املؤسسات  .3

  

 تعليق :   

باستثناء املجلس االقتصادي  88%عىل مستوى جل الوزارات التي قدمت تقارير نجاعة األداء  واألعوان املوظفنيتجاوزت نسب إصدارات نفقات 

  .%68واالجتامعي والبيئي الذي حقق نسبة تنفيد اعتامدات بلغت 
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املجلس االقتصادي و االجتامعي و البيئي

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

وزارة األرسة والتضامن واملساواة و التنمية االجتامعية

وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واالسكان وسياسة املدينة 

املندوبية السامية للتخطيط

املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين

وزارة الشغل و اإلدماج املهني 

وزارة الثقافة واالتصال

وزارة الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

وزارة الشباب و الرياضة

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات  

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

األمانة العامة للحكومة

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي

وزارة االقتصاد واملالية

وزارة الصحة

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل و البحث العلمي

وزارة الداخلية

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل

وزارة العدل 

وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان

نسبة إصدار نفقات املوظفني نسبة إصدار نفقات املعدات والنفقات املختلفة نسبة إصدار نفقات االستثامر
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وزارة الدولة ، باستثناء %80نسب إصدارات تجاوزت  جل الوزارات واملؤسساتأما فيام يتعلق بتنفيذ اعتامدات املعدات والنفقات املختلفة، فقد حققت 

وزارة الشغل واإلدماج املهني لكل منهام، و  %76اللتان حققتا نسبة  وزارة الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقميو  املكلفة بحقوق اإلنسان

  .%63 و% 75سجال عىل التوايل نسبة  ان ذلال املجلس االقتصادي و االجتامعي و البيئيو 

وزارة الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد  مع اإلشارة إىل أن إصدارات كل من، %91و %12ويف ما يخص نفقات االستثامر، فقد عرفت نسبا ترتاوح بني 

 .%13و %12 بلغت عىل التوايل الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقة مع الربملانو  الرقمي

 

 اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات:تنفيذ  .4

 

    

   

   

 تعليق :   

مليار درهم، ويرجع ذلك للنسب العالية  137مببلغ إجاميل يصل لحوايل  %91بلغت نسبة إصدار اعتامدات امليزانية العامة عىل مستوى املصالح املشرتكة 

وسياسة املدينة بنسبة ال سكان ، باستثناء وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإل التي حققتها جميع الوزارات و املؤسسات، عىل مستوى مصالحها املشرتكة

  .%26ووزارة الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي بنسبة  %59 تتجاوز
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  (مبليار درهم) عىل مستوى املصالح املشرتكةتنفيذ اعتامدات امليزانية العامة

(مبليار درهم) الجهاتتنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب
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مليار درهم. وقد عرفت جميع الجهات نسب إصدارات ترتاوح ما بني  27 حوايل أما عىل املستوى الجهوي، فقد بلغت اإلصدارات مبلغا إجامليا يصل إىل

 وادي الذهب-جهة الداخلة مل تتعدى نسبة إصدار، بينام %84و %86 عىل التوايل نسبتي والرشق القنيطرة -سال-الرباط اجهتسجلت ، بحيث %86و 26%

%26  .  

II.  2019داء برسم سنة تقديم عام ملعطيات نجاعة األ 

واألهداف واملؤرشات باإلضافة إىل حصيلة  يستعرض هذا الجزء حصيلة انخراط الوزارات واملؤسسات يف منهجية نجاعة األداء، ويتعلق األمر بعدد الربامج

وتجدر اإلشارة إىل أن هذه املعطيات تتعلق بالوزارات واملؤسسات التي قامت  تحقيق التوقعات السنوية للمؤرشات مبا يف ذلك املؤرشات املستجيبة للنوع.

 .2019بإعداد وتقديم تقارير نجاعة األداء برسم سنة 
 

 واملؤرشات األهداف -الربامج  ملخص .1

2019  
121 جاميل للربامجالعدد اإل 

422 جاميل لألهدافالعدد اإل 

97 عدد األهداف املستجيبة للنوع

889 جاميل للمؤرشاتالعدد اإل 

178 عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
  

 

  املؤرشات و األهداف -الربامج  ملخص

 تعليق : 

تي يلخص الجدول والرسم البياين أعاله معطيات حول انخراط الوزارات واملؤسسات يف منهجية نجاعة األداء. بحيث سجلت الوزارات واملؤسسات ال

مؤرشا  178مؤرشا، مبا يف ذلك   889هدفا مستجيبا للنوع االجتامعي، و  97هدفا، منها  422برنامجا ميزانياتيا و 121أعدت وقدمت تقارير نجاعة األداء 

  مستجيبا للنوع االجتامعي.

علام أن العدد  2,1، بينام بلغ  متوسط املؤرشات حسب األهداف أهداف 3لام أن العدد املرجعي هو ع 3,48و بلغ  متوسط األهداف حسب الربامج 

  مؤرشات. 3املرجعي هو 

 .2019سنة ، برسم 889و 422، إىل 2018رسم سنة ، ب996و 435وهكذا، انخفض عدد األهداف ومؤرشات نجاعة األداء عىل التوايل من   
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 حصيلة تحقيق النتائج .2

 
 تعليق :  

وزارة  14. وحققت 2018% بالنسبة لسنة 45مقابل تسجيل معدل  %51% مبعدل ال يتعدى 100و %21نسب تحقيق التوقعات السنوية بني تراوحت 

  %.50ومؤسسة نسبة تحقيق نتائج تتجاوز 

ة كل من األمانة العامة للحكومة واملجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي ووزارة الشغل واإلدماج املهني والوزارة املكلفة بالشؤون العام وهكذا، سجلت

  %.25% يف حني مل تتجاوز نسب تحقيق توقعات وزارة الداخلية ووزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 73والحكامة نسبا مهمة تجاوزت 

  .هاتوثيققاعدة احتساب حصيلة تحقيق النتائج ال تشمل املؤرشات التي مل يتم  رة إىل أنوتجدر اإلشا
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24%
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38%
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39%
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43%

46%

46%

46%

51%

52%

52%

53%

53%

54%

55%

62%

62%

67%

73%

78%

89%

100%

وزارة الداخلية

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املدين

وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واالسكان وسياسة املدينة 

املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير

وزارة العدل 

وزارة الشباب و الرياضة

وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان

وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

وزارة األرسة والتضامن واملساواة و التنمية االجتامعية

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

وزارة الصحة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل

وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل و البحث العلمي

وزارة الثقافة واالتصال

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية

وزارة الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي

املندوبية السامية للتخطيط

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

وزارة االقتصاد واملالية

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة

وزارة الشغل و اإلدماج املهني 

املجلس االقتصادي و االجتامعي و البيئي

األمانة العامة للحكومة

نسبة تحقيق التوقعات
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 القامئة عىل النوع االجتامعي  حصيلة تحقيق النتائج .3

  

 تعليق :  

ومؤرشات قامئة عىل النوع ضمنت مشاريع نجاعة أداءها أهدافا تيتعلق األمر بالوزارات واملؤسسات املنخرطة يف ورش امليزانية املستجيبة للنوع والتي 

  تستهدف تقليص الفوارق والحد من أوجه الالمساواة بني الجنسني.

ة بحقوق نتائج تحقيق توقعات املؤرشات املستجيبة للنوع االجتامعي نسبا متباينة بني القطاعات الوزارية واملؤسسات. وحققت وزارة الدولة املكلف وعرفت

% لكل منهام، بينام حققت وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي 80تنمية املستدامة نسبة اإلنسان ووزارة الطاقة واملعادن وال

  .%67نسبة 

 العموميةالوظيفة و يسجل عدم بلوغ كافة املؤرشات املستجيبة للنوع االجتامعي املتعلقة بالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة وب

 .ووزارة الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزارة الداخلية ووزارة العدل لتوقعاتها األولية
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وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني والتعليم العايل و البحث العلمي

املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات 

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل

وزارة الصحة

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي

وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
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  وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان

 ملخص أهم اإلنجازات .1

إطالق عملية التنزيل الرتايب من عىل مستوى تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان، يف  2019سنة  نجزاتمتتمثل أهم 
التنفيذي خالل تنظيم لقاءات تشاورية مع مسؤويل كافة مجالس جهات اململكة، و تنظيم ورشات عمل عىل مستوى تسع جهات من أجل إعداد املخطط 

باإلضافة إىل  تكوين شبكة املخاطبني لدى مجالس الجهات املكلفني مبواكبة تنزيل خطة العمل عىل املستوى الرتايب. كام تم   ،الرتايب الخاص بكل جهة
حقوق اإلنسان يف السياسات  بهدف دعم إدماج املقاربة القامئة عىلاإلنسان الرشوع يف تنفيذ برنامج تقوية قدرات الفاعلني الرتابيني يف مجال حقوق 

ية يف مسار تنفيذ العمومية الرتابية و مواصلة تعزيز الحوار املجتمعي حول القضايا الخالفية و تعبئة إسهام فاعلني دوليني وكذا تعبئة انخراط هيئات مهن
  كرتونية خاصة بالخطة.وضع نظام معلوميايت لتتبع تنفيذ الخطة وإعداد بوابة إل 2019عرفت سنة  ،الخطة. عالوة عىل ذلك

إصدار تقرير حول "منجز حقوق اإلنسان باملغرب: التطور ، عىل الخصوص، باملنجزات املتمثلة يف النهوض بثقافة حقوق اإلنسانومتيز الشق املرتبط ب
مواصلة تفعيل  السيام عرب املدينتقوية قدرات منظامت املجتمع ومواصلة  "2011املؤسسايت والترشيعي وحصيلة تنفيذ السياسات العمومية بعد دستور 

تنفيذ برنامج  2019. كام عرفت سنة دعم الجمعيات العاملة يف مجال حقوق اإلنسان، و برنامج تعزيز قدرات الجمعيات العاملة يف مجال حقوق الطفل
اإلسهام يف نرش ثقافة حقوق اإلنسان يف ترسيخ و  إطالق برنامج "إدماج بعد حقوق اإلنسان يف برامج محاربة األمية"و  "2021-2019"مدرسة حقوق اإلنسان 

  .األوساط الجامعية واملهنية

مواكبة وزارة الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض  متت وفيام يخص تعزيز اإلطار القانوين وتطوير املؤسسات الوطنية العاملة يف مجال حقوق اإلنسان
 باإلضافة إىل مواكبة مسار تدارس مسودة مرشوع القانون املتعلق بالسجونو والرقمي من أجل إعداد خطة وطنية يف مجال املقاولة وحقوق اإلنسان 

  والسالم واألمن".املتعلق "بالنساء  1325املساهمة يف إعداد خطة العمل الوطنية لتفعيل القرار األممي 

 إعداد وتقديم التقارير الوطنيةباملنجزات الرئيسية املتعلقة ب نسانومتيز محور دعم وتطوير التعاون البناء والتفاعل اإليجايب مع اآلليات الدولية لحقوق اإل 
املشاركة يف دورات مجلس  ة زيارات اآلليات األمميةتنظيم ومتابعو  معالجة البالغات الفرديةلحقوق اإلنسان و  املنبثقة عن االتفاقيات واآلليات الدولية

وكذا  GLO.ACTاملساهمة يف تفعيل املبادرة العاملية ملكافحة االتجار بالبرش وتهريب املهاجرين :و  التفاعل مع اآلليات اإلقليميةو  حقوق اإلنسان
  .ري حكوميةاملساهمة يف إعداد دراسات وتقارير دولية والتفاعل مع تقارير  وطلبات منظامت غ

متت مواصلة مواكبة مسار الحوار الوطني املتعلق باالنضامم إىل منظومة ، استكامل االنخراط يف منظومة حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية  وعىل مستوى
ملجلس وزراء خارجية الدول  47الدورة اإلسهام يف إعداد إعالن القاهرة لحقوق اإلنسان يف أفق عرضه عىل عالوة عىل  االتحاد اإلفريقي لحقوق اإلنسان 

  .2020األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي املقرر عقدها يف النيجر خالل شهر أبريل 

تسجيل األطفال غري املسجلني يف سجالت الحالة مواصلة الجهود الرامية إىل  2019، عرفت سنة مواصلة جهود الدفاع عن حقوق اإلنسانوعىل مستوى 
االنخراط يف عملية إطالق وتفعيل البوابة الوطنية املوحدة للشكايات من خالل تلقي عىل الخصوص ب تلقي ومعالجة الشكاياتز محور متي. و املدنية

 .2020إىل فرباير  2019ة من يناير % خالل الفرتة املمتد96,5شكاية متت معالجتها بنسبة  1.901 التوصل بـام مجموعهو  ومعالجة الشكايات اإللكرتونية
إحداث لجنة تقنية منبثقة عن اللجنة الوزارية ملعالجة إشكالية تنفيذ  تم عىل الخصوص تتبع تنفيذ األحكام القضائية الصادرة ضد اإلدارةفيام يخص و 

نسان والعالقات مع ، والتي تم تفويض رئاستها لوزير الدولة املكلف بحقوق اإل 2017األحكام القضائية املتعلقة بأشخاص القانون العام املحدثة يف دجنرب
 2018أبريل  17ساعة عمل، انعقدت بشكل منتظم ما بني  60اجتامعا، مبا يقارب  27، التي بلغ عددها  هاعىل ترؤس كافة اجتامعات والذي حرص الربملان

  .2019 يوليوز 25تقديم نتائج عمل اللجنة أمام املجلس الحكومي املنعقد يوم الخميس  . كام تم 2019فرباير 19و

  تقديم أبرز األرقام  .2

 1  عدد الربامج

 7  عدد األهداف

 3  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 10  عدد املؤرشات

 3  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

  
  بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة

  (مبليون درهم)

 : تعليق 

% 72و %76و 91% وميزانية االستثامراملختلفة ميزانية املعدات والنفقات و حيث وصلت نسبة تنفيذ ميزانية املوظفني  % 80نسبة العامةبلغ تنفيذ امليزانية 
 كراء السياراتو  واالتصال املاء والكهرباءو  عىل التوايل. وتفرس هذه النسب بالتحكم يف النفقات املتعلقة باملهام خارج أرض الوطن (التعويضات والنقل)

عدم استعامل االعتامدات املربمجة للتكوين نظرا لتأجيل . كام تعزى هذه النسب إىل إنتاج برامج سمعية برصيةو  االشرتاك والتوثيق ة والقاعات واألروقو 
  .ىل املساعدات التقنية والرتجمةإدراسات والتقليص من اللجوء االعتامد عىل املوارد البرشية الداخلية إلنجاز الو  املصادقة عىل برنامج التكوين املستمر للوزارة

 .% من نفقات االلتزام94ىل أن نسبة األداء وصلت اىل إشارة تجدر اإل و 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  

  الدرهم) ليونتنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مب

 

  : تعليق  

ن" و"الحوار املشاريع أو العمليات املتعلقة بربنامج حقوق اإلنسان يف "القيادة والحكامة" و"النهوض وتتبع السياسات العمومية يف مجال حقوق اإلنساتتمثل أهم 
نظرا إىل التحكم يف مصاريف  من االعتامدية النهائية %72نسبة أداء مرشوع القيادة و الحكامة بلغت و  والرشاكة" و"التعاون و التفاعل مع الفاعلني الدوليني".

الداخلية إلنجاز  عدم استعامل االعتامدات املربمجة للتكوين نظرا لتأجيل املصادقة عىل برنامج التكوين املستمر للوزارة واالعتامد عىل املوارد البرشيةو  لوزارةا
  ىل املساعدات التقنية.إالدراسات والتقليص من اللجوء 
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، النسبة هذه. وترجع أسباب 2019% من االعتامدية النهائية برسم سنة 87ض و تتبع السياسات العمومية يف مجال حقوق اإلنسان النهو  مرشوع نسبة أداءوبلغت 
  تعلقة بإنتاج برامج سمعية برصية.املصاريف املو  مصاريف االشرتاك والتوثيقو  التحكم مبصاريف كراء القاعات واألروق ىلإ عىل الخصوص،

% من 100من االعتامدية النهائية، تعزى أساسا لعدم استعامل االعتامدات املربمجة للتكوين، وعدم إصدار  %71داء األ بلغت نسبة  ،الحوار والرشاكةبالنسبة ملرشوع و 
  االعتامدات املخصصة لربنامج الرشاكة.

االعتامد عىل املوارد البرشية الداخلية بيذ هذا املرشوع امليزانيايت تنف %. حيث متيز60وبخصوص مرشوع التعاون والتفاعل مع الفاعلني الدوليني، بلغت نسبة األداء 
 ىل املساعدات التقنية والرتجمة.إالدراسات والتقليص من اللجوء  إلنجاز

 إنجازات أبرز املؤرشات .5

  حقوق اإلنسان :الربنامج

     انمجال الدميوقراطية و حقوق اإلنسالهدف : تتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية يف 

  نسبة تنفيذ تدابري خطة العمل الوطنية يف مجال الدميوقراطية وحقوق اإلنساناملؤرش: 

اعتامد إىل  نظربال 2018و 2017مل يتم قياس هذا املؤرش برسم سنتي 
خطة العمل الوطنية يف مجال الدميوقراطية وحقوق اإلنسان يف 

للتعريف بهذه  2018خصصت املندوبية سنة ، حيث 2017دجنرب 
طبقا للمخطط التنفيذي لهذه . و وإعداد مخططها التنفيذيالخطة 

للوقوف عىل النتائج  2020الخطة، يتم إعداد تقرير نصف مرحيل يف 
 املحققة بعد سنتني من إطالق هذه الخطة.

  

  

  

  األممية املتعلقة بحقوق اإلنساناملساهمة يف إدماج بعد حقوق اإلنسان يف السياسات العمومية من خالل تتبع تنفيذ توصيات اآلليات :  الهدف

  االنسان بحقوق المتعلقة األممية اآلليات توصيات تنفيذ نسبةاملؤرش: 

يتم احتساب مؤرشات اإلنجاز انطالقا من نسبة تنفيذ توصيات آلية
االستعراض الدويل الشامل وهي آلية تعاونية تخضع لها كافة الدول، 

حول التقدم املحرز  يتم مبقتضاها وبشكل دوري إجراء حوار تفاعيل
يف كافة مناحي حقوق اإلنسان، ويتمخض عن هذا الحوار تقييم 
شامل للتقدم املحرز من طرف الدول يف الوفاء بالتزاماتها الدولية 
ذات الصلة، كام توجه الدول األعضاء يف مجلس حقوق اإلنسان 
توصياتها بهذا الخصوص والتي يجب أن توليها الدولة موضوع 

  .ا يجب من أجل التنفيذ واملتابعةاالستعراض م

تخص متابعة  2018ويجب التأكيد بهذا الخصوص أن مؤرشات سنة 
توصيات الجولة الثانية من آلية االستعراض الدوري الشامل التي 

 2019، يف حني أن مؤرشات سنة 2012وجهت للملكة املغربية سنة 
الجولة تهم توصيات أخرى تم توجيهيها للمملكة املغربية خالل 

    .2017الثالثة من آلية االستعراض الدوري الشامل سنة 
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     تعزيز اإلدارة و إرساء أنظمة فعالة للحكامةالهدف : 

  العروض طلبات خالل من المحقق الربحاملؤرش: 

درهام كربح محقق من  304.058,68تسجيل  2019عرفت سنة 
 عزىيو .درهم 1.000.000,00خالل طلبات العروض عوض توقع 

سنة  822.280,80( 2019ىل إ 2017تراجع الربح بني السنوات 
) 2019سنة  304058,68 – 2018سنة  1.371.804,00 – 2017

  :ألسباب اآلتيةل

اختالف األسعار املرجعية املستعملة يف إعداد التوقعات  -
  ألخرى؛املالية ملختلف عمليات الرشاء من سنة 

 8 –2017نة صفقات س 6تراجع عدد الصفقات املنجزة ( -
  )؛2019صفقات سنة  5 – 2018صفقات سنة 

 2019تأجيل اإلعالن عن بعض طلبات العروض برسم سنة  -
مثل طلب عروض متعلق بأعامل تركيب مولد كهربايئ وطلب 

تدبري وتتبع يتعلق بعروض لألدوات الدعائية وطلب عروض 
  مشاريع دعم جمعيات املجتمع املدين، ... 

  
  

  

 تحقيق النتائج حصيلة .6

  

  : تعليق  

وذلك بعد  2019الربنامج امليزانيايت  "حقوق اإلنسان" والتي تم إدراجها ألول مرة سنة % من التوقعات السنوية التي تم تحديدها ملؤرشات 40تم تحقيق 
- 2018من األهداف واملؤرشات املنبثقة أساسا عن خطة العمل الوطنية يف مجال الدميقراطية وحقوق اإلنسان ( مبجموعةاملؤرشات السابقة  االستعاضة عن

2021.(  
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 القامئة عىل للنوع حصيلة تحقيق النتائج .7

  

  : تعليق  

. وتتعلق هذه املؤرشات، %80ربعة منها بنسبة بلغت أحدد برنامج " حقوق اإلنسان" خمس مؤرشات فرعية مستجيبة للنوع، وتم تسجيل تحقيق توقعات 
عدد جمعيات املجتمع املدين الرشيكة املؤطرة من طرف املندوبية و  عدد آليات التعزيز والحامية املنشأة برشاكة مع جمعيات املجتمع املدينعىل الخصوص،  ب

  .الوزارية املكلفة بحقوق اإلنسان
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  وزارة العدل
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

  : يف ما ييل 2019هم إنجازات وزارة العدل برسم سنة أ تتمثل 

 تحديث وتطوير املنظومة القانونية  

ئية عملت وزارة العدل عىل مواصلة اإلصالح العميق والشامل ملنظومة العدالة، وذلك باعتامد مقاربة تشاركية مع املجلس األعىل للسلطة القضا

املتعلق  21.18، باملصادقة عىل القانون رقم 2019الحكوميني والقطاع الخاص. ويف هذا السياق، متيزت سنة ورئاسة النيابة العامة، وكذا الفاعلني 

)؛ الذي يأيت يف سياق املجهودات 2019أبريل  17( 1440من شعبان  11صادر يف  1.19.76بالضامنات املنقولة الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رقم 

عداد ترسانة قانونية ملساعدة الفاعلني االقتصاديني يف الحصول عىل التمويل أو تيسري وتحسني مناخ األعامل لفائدة املبذولة من طرف الوزارة، يف إ 

اءات املستثمرين، وكذا لتيسري وتبسيط املساطر اإلدارية، وتحقيق الرسعة والنجاعة والشفافية، ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة وتسهيل إجر 

  قولة.تسجيل الضامنات املن

، املصادقة عىل مجموعة من النصوص الترشيعية التي تهم مجموعة القانون الجنايئ، واملسطرة الجنائية، وقانون 2019ويف نفس السياق تم يف سنة 

صاريف القضائية ، بإعداد وزارة العدل ملدونة حديثة للرسوم وامل2019االلتزامات والعقود وكذا مدونة الحقوق العينية. باإلضافة لذلك، متيزت سنة 

 حيث متت مراجعة وتعديل وتجميع عدد من املقتضيات يف مدونة واحدة للمصاريف القضائية تشمل املجال املدين والتجاري واإلداري والجنايئ،

  وفق ضوابط محكمة دقيقة ومحددة تراعي التطور الحاصل عىل املستوى االقتصادي واالجتامعي والقانوين باململكة.

 القضائية تحديث اإلدارة  

جهودها الرامية إىل استكامل ورش التحديث الذي يعترب من األوراش الكربى  2019يف مجال تحديث اإلدارة القضائية، واصلت الوزارة خالل سنة 

  ضمن اسرتاتيجية الوزارة، حيث يهدف إىل تحقيق العدالة الرقمية والحوسبة الشاملة للمساطر واإلجراءات القضائية.

بإمتام وزارة العدل، إعداد منصة إلكرتونية خاصة بالسجل اإللكرتوين للضامنات املنقولة، املوجه ألداء خدماته لعموم املواطنني  2019ومتيزت سنة 

ية، والتجار واملتعاملني االقتصاديني، حيث يندرج إحداث هذا السجل يف سياق املجهودات التي تبذلها الوزارة لتيسري وتبسيط املساطر اإلدار

  ق الرسعة والنجاعة والشفافية، ودعم املقاوالت الصغرى واملتوسطة وتسهيل إجراءات تسجيل الضامنات املنقولة.وتحقي

، يف نسخته الثانية، التي طورتها الوزارة مبواردها  S@J2 Pénal، عىل تعميم نظام إدارة القضايا الزجرية 2019باإلضافة لذلك، عملت الوزارة سنة 

. كام تم تطوير منصة العدول يف الشق املتعلق بطلبات اإلذن بالزواج وتعميم خدمة 2019يف نهاية  %95سبة التعميم الداخلية، حيث تخطت ن

  السجل العديل عرب الخط بكل املحاكم، فضال عىل تطوير وتعميم الربط السمعي البرصي للجلسات عن بعد.

 تأهيل اإلدارة القضائية  

 القرار املشرتك املتعلق بإحداث الهيئة املشرتكة بني املجلس األعىل للسلطة القضائية والوزارة املكلفة بالعدل، ، بالتوقيع النهايئ عىل2019متيزت سنة 

لية للتشاور الدائم بني املجلس األعىل للسلطة القضائية ووزارة آ . وتهدف هذه الهيئة، إىل خلق 2019يوليوز  04وتم نرشه بالجريدة الرسمية بتاريخ 

ن تدبري أمثل لإلدارة القضائية وحسن سري مرفق العدالة يف مجاالت اإلدارة القضائية للمحاكم وتكوين املسؤولني القضائيني، وكذا العدل قصد ضام

  مؤرشات نجاعة األداء وتأهيل البنية التحتية للمحاكم وبرامج التحديث والرقمنة.

 العدالة ملنظومة املؤسسية القدرات إمناء  

، بتتميم النظام األسايس الخاص بهيئة كتابة الضبط، عرب فتح إمكانية تحديد تخصصات أخرى يف مجال التوظيف، 2019ة يف هذا السياق متيزت سن

نجازه، من انفتاح عىل مجموعة من املهن النوعية، اليشء الذي خلق إ وذلك ملا يتطلبه ورش تحديث اإلدارة القضائية الذي تسهر الوزارة عىل 
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داخل هيئة كتابة الضبط، مبا يضمن من جهة تلبية حاجيات اإلدارة ويستجيب من جهة أخرى لطموحات املوظفني دينامية جديدة ومستمرة 

  ورغباتهم، فضال عن جعل التكوين املستمر ملوظفي هيئة كتابة الضبط، وتكوين املتمرنني إلزاميني.

 تعزيز الحقوق والحريات  

الحقوق والحريات من خالل االشتغال عىل مرشوع القانون التنظيمي املتعلق بتحديد رشوط  ، مجهوداتها يف مجال تعزيز2019واصلت الوزارة سنة 

دفت وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانني، ومواصلة مناقشة مرشوع القانون الجنايئ الذي يتضمن مجموعة من املقتضيات والتدابري التي استه

ية ناجعة، وكذا االشتغال عىل مرشوع قانون املسطرة الجنائية الذي يتضمن مجموعة من مراجعة سياسة التجريم والعقاب وإرساء سياسة عقاب

  املقتضيات املتعلقة أساسا، بالحراسة النظرية واالعتقال االحتياطي وآليات الوقاية من التعذيب وحامية األحداث.

 االرتقاء بفعالية ونجاعة أداء املحاكم  

ولني القضائيني واإلداريني وكذا القضاة وموظفي هيئة كتابة الضبط ومساعدي القضاء ومختلف املتدخلني ساهم االنخراط الفعال واملتواصل للمسؤ 

، حيث 2019والرشكاء، يف تحقيق مؤرشات إيجابية تبني العمل الدؤوب واملجهودات املبذولة من طرف الجميع، عىل مستوى أداء املحاكم لسنة 

تقريبا   9%قضية، أي بزيادة  3.221.143ما مجموعه   2019ة، حيث بلغ عدد القضايا املحكومة سنة عرف تطورا ملموسا مقارنة بالسنة الفارط

يف حني بلغت نسبة القضايا  ، 101,21%، وبلغت نسبة القضايا املحكومة من القضايا املسجلة 2018مقارنة مع عدد القضايا املحكومة سنة 

  قضية.   599.710 يقارب 2018قضية بعدما كان عددها سنة  563.915عدد القضايا املخلفة إىل وتراجع   ، 85,10%املحكومة من القضايا الرائجة 

دانات فيام يخص تحصيل الغرامات واإلدانات النقدية، فقد عملت الوزارة عىل الرفع من مداخيل خزينة الدولة يف الجانب املرتبط بالغرامات واإل 

، حيث 2015، مقارنة بسنة 15,91%قضائية، فقد عرفت مداخيل الغرامات والعقوبات املالية ارتفاعا ب النقدية املحكوم بها والصوائر واملصاريف ال

  درهم.  283.427.635,65تم تسجيل مبلغ إجاميل بلغ 

 تأهيل البنية التحتية للمحاكم   

عياتها مبختلف الدوائر القضائية، عرب خلق واصلت وزارة العدل، الجهود الرامية لتنفيذ املخطط الخاص بتأهيل البنيات التحتية والنهوض بوض

فضاءات مناسبة برؤية حديثة، تراعي الحفاظ عىل األصالة والخصوصية املغربية، حيث يعد هذا الورش من األولويات التي تندرج يف إطار 

غ الهدف املنشود، وهو جعل كل بنايات اسرتاتيجية وزارة العدل، وقد جندت الوزارة موارد برشية كفؤة ومؤهلة وموارد مالية مهمة، من أجل بلو 

. وتجدر اإلشارة أن نسبة البنايات الجيدة بلغت نهاية سنة 2021املحاكم باململكة يف وضعية جيدة تليق بهيبة العدالة ومكانتها، وذلك يف أفق سنة 

 .29%ال تتجاوز  2012بعدما كانت هذه النسبة سنة ، 65,5% ،2019

  

 تقديم أبرز األرقام .2

  

 4  الربامجعدد 

 14  عدد األهداف

 3  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 34  عدد املؤرشات

 8  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

 

   
 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة

  (مبليون درهم) 
  مستقلةبنية تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة 

  (مبليون درهم) 

 

 : تعليق 
% من إصدارات اعتامدات املوظفني 100سجلت امليزانية العامة نسبة 

% بالنسبة إلصدارات املعدات والنفقات املختلفة، أما بالنسبة لنفقات 86و
% نظرا لطبيعة املشاريع االستثامرية 51االستثامر فقد بلغت هذه النسبة 
راش تستمر لعدة سنوات مام يتطلب وخصوصا البنايات، حيث أن األو 

  رصف االعتامدات تدريجيا حسب تقدم األشغال.

 2019سنة  املحاكم لدعم الخاص بالصندوق اإلصدارات نسبة بلغت
 بنسبة إحداثه، منذ الصندوق إصدارات لهذا نسبة أعىل وهي (%84)

 األوراش إنجاز لترسيع راجع وذلك 2018 بسنة مقارنة  10,42% زيادة
 محاكم مختلف وتحديث وتجهيز العدالة املتعلقة بقصور للوزارة الكربى
 .اململكة

 ضعيفة إصدارات نسبة سجل فقد العائيل، التكافل لصندوق بالنسبة أما
 ذوي من طرف املقدمة الصندوق من االستفادة طلبات بعدد مرتبط وذلك

  .الحقوق

 

 
  بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية

  (مبليون درهم) 
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  
 

  امليزانية حسب الربامج (مبليون درهم) تنفيذ اعتامدات
  : تعليق  

 يتم حيث ، 2018سنة يف املحققة تلك مع مقارنة مهمة وبزيادة مرتفعة، مستويات بلغت الربامج بجميع اإلصدارات نسب بأن املعطيات خالل من يتبني
وهكذا عرفت نسبة إصدار  .املحاكم لدعم الخاص الصندوق من األخرى املصاريف تغطية ويتم كيل شبه بشكل العامة بامليزانية املرصودة االعتامدات استعامل

ذي يندرج يف إطار البنية التحتية، وقد سجلت حيث تم تخصيص االعتامدات ملرشوع بناء وتجهيز البنايات اإلدارية وال 96%اعتامدات برنامج املواكبة والقيادة 
 عىل العموم نسب إصدارات جيدة تتامىش مع تقدم األشغال مبختلف األوراش املفتوحة.

، وتتأىت االعتامدات املرصودة لهذا الربنامج خصوصا من فصل املعدات والنفقات املختلفة 82% القضائية اإلدارة بلغت نسبة إصدار اعتامدات برنامج نجاعة
نفيذ األحكام وقد تم تخصيصها لتغطية حاجيات محاكم اململكة املتعلقة مبصاريف املساعدة القضائية ومصاريف طبع األحكام والقرارات القضائية وتسوية ت

باقي مصاريف التسيري كالرسوم القضائية والقرارات اإلدارية والتعويض املستحق للمفوضني القضائيني يف امليدان الجنايئ ومصاريف القضاء الجنايئ باإلضافة ل
 الربيدية واملراسالت ورسوم ومستحقات املواصالت الالسلكية ومستحقات املاء والكهرباء ولوازم املكتب ومواد الطبع واألوراق.

حيث تم تخصيص االعتامدات ملصاريف مختلفة مرتبطة بالدراسات  %90بلغت نسبة إصدار اعتامدات برنامج تحديث املنظومة القضائية والقانونية 
 واللقاءات املنظمة يف املجال الترشيعي وكذا بعض مصاريف تحديث ورقمنة املحاكم.

  من اإلصدارات. %100نسبة  الحقوق والحريات تعزيز حقق برنامج

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  
  اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات (مبليون درهم)تنفيذ
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  : تعليق  

 والتقنية املكتبية والتجهيزات املحاكم بنايات خصوصا وتهم اململكة جهات بجميع املشاريع من مجموعة بإنجاز العدل وزارة تقوم ،االستثامر فصل يخص فيام
 :املثال سبيل عىل منها نذكر املشاريع، من العديد نجازإ  2019 سنة تم خالل وقد بها، املرتبطة واملعلوماتية

 تارجيست؛ األرسة قضاء وقسم االبتدائية املحكمة بناء •

 بأكادير؛ االبتدائية املحكمة تهيئة •

 النمة؛ أوالد السبت بسوق األرسة قضاء وقسم االبتدائية املحكمة تهيئة •

  بتنغري؛ األرسة قضاء وقسم االبتدائية املحكمة بناء •

  بلقصريي؛ مبرشع األرسة قضاء قسم تهيئة •

  بكلميم؛ األرسة محكمة تهيئة •

  بالراشيدية؛ االبتدائية املحكمة وتهيئة توسعة •

  بتيفلت؛ األرسة قضاء وقسم االبتدائية املحكمة تهيئة •

  بطرفاية؛ املقيم القايض مركز بناء •

  القضائية؛ الدوائر لفائدة املكتب وأثاث عتاد اقتناء •

  املموجة؛ والكهربائية املعلوماتية التحتية البنية من واملحاكم املركزية اإلدارة حاجيات تغطية استكامل •

 بعد. عن التقايض مرشوع تنزيل إطار يف باملحاكم املعلوماتية والتجهيزات التحتية البنية تعزيز •

 الفرعية املديريات إىل االعتامدات من%  37 تقريبا تفويض تم فإنه املشرتكة، باملصالح كاملة إدراجها فرغم ،املختلفة والنفقات املعدات اعتامدات يخص فيام
  .الجهوي املستوى عىل تم رصفها بحيث ، العدل لوزارة اإلقليمية

 بجهة   %98و ماسة –جهة سوس ب %23من مجموع اإلصدارات وتراوحت نسبة اإلصدار عىل مستوى الجهات بني  %97كام مثلت حصة املصالح املشرتكة 
  . سطات – الدار البيضاء

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  الربنامج النجاعة القضائية

  : الرفع من وترية تصفية القضاياالهدف 

  املؤرش: نسبة تصفية القضايا الرائجة يف امليدان املدين

 الرائجة، القضايا من املحكومة القضايا نسبة يف هاما تطورا 2019 سنة سجلت
 إنها تجاوزت بل قبل، من تحقيقها يسبق مل ةنسب وهي% 85,1 بلغت والتي

  نقطتني. بحوايل بها امللتزم النسبة

 ستعمل لذا املحاكم، مختلف بني القضايا تصفية نسب يف تفاوت يالحظ أنه إال
 التي املحاكم لفائدة الالزمة واملادية البرشية توفري اإلمكانيات عىل العدل وزارة
  .منخفضة تصفية نسب تعرف
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  الربنامج : تعزيز الحقوق والحريات

  : حامية حقوق املرأة والطفلالهدف 

  املؤرش: نسبة خاليا التكفل بالنساء واألطفال املجهزة

 الفرعية واملديريات املركزية املصالح طرف من املبذولة املجهودات بفضل
خاليا  تجهيز نسبة من الرفع عىل العمل تم القضائية، الدوائر مبختلف
 سنة متم 78% نسبة بلغت حيث العنف، ضحايا واألطفال بالنساء التكفل
واإلنجاز  التوقع بني املالحظ الطفيف الفارق أن إىل اإلشارة وتجدر ، 2019

 البنايات ذات املحاكم يف املالئم الفضاء إيجاد صعوبة إىل يرجع 2018 لسنة
املؤرش  بهذا االحتفاظ سيتم كام  .الجديدة البنايات تدشني انتظار يف القدمية

 وتحتاج تتهالك التجهيزات جميع أن العلم مع 100% نسبة تحقيق حني إىل
  .الرضورة دعت كلام التجديد إىل

  

  

  نسبة النساء واألطفال املستفيدين من صندوق التكافل العائيل املؤرش:

 التكافل صندوق من املستفيدين واألطفال النساء تطور نسبة أن يالحظ
رفع  يف إيجايب بشكل سيساهم مام ،30%  يناهز ما 2019 سنة بلغت العائيل
 التسبيقات من املستهدفة الهشة االجتامعية الفئات عن املعاناة من الكثري
رقم  قانون صدور إىل املحرز التقدم هذا ويرجع املذكور، للصندوق املالية
 ومساطر رشوط بتحديد املتعلق 41.10 رقم القانون بتغيري القايض 83.17

  6655عدد  الرسمية بالجريدة ونرشه العائيل، التكافل صندوق من االستفادة
 2.18.249 رقم به الخاص التطبيقي املرسوم وصدور ، 2018مارس 12 بتاريخ

  2018  يوليوز 16 بتاريخ 
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 حصيلة تحقيق النتائج .7

  
  : تعليق  

  % لربنامج "تعزيز الحقوق والحريات".14برنامج "تحديث املنظومة القضائية والقانونية" و% من التوقعات السنوية التي تم تحديدها ملؤرشات 50تم تحقيق 

 % من التوقعات السنوية بربنامج "املواكبة والقيادة".40تم تحقيق نسبة 

 .50%القضائية" فقد بلغت نسبة تحقيق التوقعات السنوية اإلدارة أما فيام يخص برنامج "النجاعة  

  

  النتائج القامئة عىل النوعحصيلة تحقيق      .8

 

 
  : تعليق  

(مؤرش نسبة املوظفني املستفيدين من التكوين املستمر حسب  ربنامج "املواكبة والقيادة"لمل يتم تحقيق التوقعات السنوية التي تم تحديدها ملؤرشات النوع 
ربنامج للنوع الجنس، مؤرش عدد املوظفني املستفيدين من التكوين التأهييل لتويل مناصب املسؤولية حسب الجنس، مؤرش نسبة النساء بالقطاع) وملؤرشات ا

املجهزة، مؤرش نسبة تطور عدد النساء واألطفال املستفيدين من صندوق التكافل  تعزيز الحقوق والحريات" (مؤرش نسبة خاليا التكفل بالنساء واألطفال«
   العائيل).
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  - الشؤون الخارجية والتعاون الدويل قطاع - وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل

 ملخص أهم اإلنجازات .1

  فيام ييل: 2019تتمثل أهم إنجازات الوزارة برسم السنة املالية 

اعتبار فيام يتعلق بالقضية الوطنية، متكنت الوزارة من تحقيق مكاسب غاية يف األهمية، كرستها القرارات املتعاقبة ملجلس األمن وذلك من خالل  

مستدام يعتمد ىل حل عميل وبراغاميت و إالجزائر طرفا يف النزاع املفتعل وحضورها املائدتني املستديرتني األوىل والثانية، مع تأكيد رضورة التوصل 

  عىل الواقعية وروح التوافق، وكذا تجديد التأكيد عىل أولوية املبادرة املغربية للحكم الذايت.

تطورات مهمة عىل نطاق أوسع متثلت يف تواصل مسلسل سحب االعرتافات بالكيان الوهمي، حيث تم تسجيل  2019عالوة عىل ذلك سجلت سنة 

ادوس والليسوتو)، كام تم التصدي ملناورات أعداء الوحدة الرتابية عىل مستوى عدد من املنظامت الدولية، سحب ثالثة اعرتافات (السلفادور وبارب

، وهي املشاركة التي 2019التي انعقدت بنيويورك يف يونيو  24إضافة إىل مشاركة ممثلني عن األقاليم الجنوبية يف أشغال الدورة العادية للجنة 

لوحيد" لساكنة الصحراء التي يروج لها "البوليساريو"، وعززت الرشعية الدميقراطية والتمثيلية ملنتخبي الصحراء يف كرست تفنيد أسطورة "املمثل ا

  متثيل ساكنة األقاليم الجنوبية للمملكة.

االتحاد اإلفريقي، وهي  الوزارة أيضا يف الدفاع عن املصالح العليا للمغرب والرتويج ملوقفه الرشعي بخصوص قضية الصحراء املغربية داخل ستمرتا

ألي قرار يخص القضية  2019الجهود التي أمثرت عددا من النتائج اإليجابية نذكر منها عدم تبني قمتي االتحاد اإلفريقي لشهري فرباير ويوليوز 

 تنظيم املغرب للمؤمتر ، عالوة عىل2019الوطنية، وكذا حذف الفقرات الخاصة بقضية الصحراء من تقرير مجلس السلم واألمن اإلفريقي لسنة 

بلدا  37، مبشاركة 2019الوزاري اإلفريقي حول دعم االتحاد اإلفريقي للمسلسل األممي بشأن النزاع الجهوي حول الصحراء مبراكش يف شهر مارس 

ة يف بحث النزاع اإلقليمي حول الذي جدد التأكيد عىل االختصاص الحرصي لألمم املتحد 693إفريقيا، وذلك يف إطار دعم قرار القمة اإلفريقية رقم 

  الصحراء املغربية.

 74حضورا مغربيا نشيطا يف املحافل متعددة األطراف، لعل أبرزها املشاركة املتميزة للمغرب يف أشغال الدورة  2019وعىل صعيد آخر، شهدت سنة 

 السلم ملجلس املغرب املتحدة ورئاسة األمم منظومة مع بالتعاون اقتصادي طابع ذات مؤمترات خمسة للجمعية العامة لألمم املتحدة وتنظيم

  اإلفريقي. االتحاد إطار يف فعاليات لثالث املغرب و كذا احتضان 2019 شتنرب لشهر اإلفريقي واألمن

عت يف اتخاذ اإلجراءات اإلفريقية كام رش  الدول إىل السابقة امللكية الزيارات خالل املربمة االتفاقيات إضافة إىل ذلك، عملت الوزارة عىل تتبع تفعيل

أيضا تحسنا  2019الالزمة لفتح ست سفارات إفريقية جديدة بالرباط وعدد من القنصليات اإلفريقية بكل من العيون والداخلة. وشهدت سنة 

دويل واألزمات خاصة مع مضطردا يف متوقع املغرب وتقوية العالقات الثنائية التي تربطه مع مجموعة من الدول الوازنة عىل مستوى تدبري الشأن ال

  فرنسا والواليات املتحدة األمريكية واململكة املتحدة والصني وروسيا.

قارية، -الالتينية حيث قام باملشاركة يف منتديات الرشاكة البني وبأمريكا اآلسيوية اإلقليمية ، واصل املغرب انفتاحه عىل املنظامت2019خالل سنة 

"رشيك الحوار القطاعي" لدى رابطة "آسيان"، والتقدم بطلب الرتشح للحصول عىل وضعية مراقب يف  واستكامل إجراءات حصوله عىل وضعية

  "منظمة مجموعة دول األنديز".

 ملكافحة العاملي للمنتدى واألمن وذلك بتوليه الرئاسة املشرتكة اإلرهاب مكافحة قضايا يف متميز كفاعل دوره عىل املغرب ومن جهة أخرى، حافظ

  . 2022ىل غاية إجانب كندا لتويل رئاسة املنتدى لوالية ثالثة  إىلمتتاليتني وإعادة انتخابه  لواليتني اإلرهاب

دولة من أعضاء األمم املتحدة التي اعتُرب التزامها بالحد من التغريات املناخية  60أما فيام يتعلق بالتغريات املناخية، فقد تم اختيار اململكة من بني 

الذي حددته قمة األمم املتحدة حول املناخ، كام ساهمت الوزارة يف تفعيل لجنة املناخ املنبثقة عن قمة العمل اإلفريقية التي يف مستوى الطموح 

  .  COP22 شنُظمت عىل هام

 لثقافية والرتبوية والعلميةاتفاقية ثنائية يف امليادين ا 52وبخصوص رشاكات املغرب يف املجاالت الدينية والثقافية واالقتصادية، واكبت الوزارة توقيع 

مرشوع توأمة بني املدن والجهات املغربية ونظرياتها يف الدول  38اتفاقية بني الجامعات املغربية ونظرياتها األجنبية، إىل جانب مواكبتها ل 46و

 16دولة آسيوية و  27دولة عربية و  14الصديقة، كام عملت الوزارة عىل ضامن أحسن الظروف ملشاركة املغرب يف املهرجانات ومعارض الكتاب يف 

  دولة أمريكية. 20دولة أوروبية و  19دولة إفريقية و 
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الزيارات واالجتامعات التي قام بها مستثمرون مغاربة ونظرائهم األجانب، مبا مكن من  2019وعىل املستوى االقتصادي، واكبت الوزارة خالل سنة 

مهمة تجارية لفائدة رجال أعامل أجانب إىل املغرب، كام اضطلعت الوزارة  201اربة إىل الخارج ومهمة تجارية لفائدة رجال أعامل مغ 62تنظيم 

نزاًعا وشكاوى ذات طبيعة تجارية  143بالوساطة اإلدارية بني املشغلني االقتصاديني املغاربة واألجانب، والتي مكنت من التوصل إىل تسوية ودية ل 

معرضا  40ىل جانب املشاركة يف اجتامعات متابعة تنفيذ اتفاقيات التبادل الحر واملساهمة يف تنظيم ما يزيد عن بني الرشكات األجنبية واملغربية، إ

  .2021للجمعية العامة للمنظمة العاملية للسياحة مبراكش سنة  24داخل املغرب، وكذا الرتويج لرتشح املغرب الحتضان الدورة 

  تقديم أبرز األرقام  .2

 3  عدد الربامج

 6  األهدافعدد 

 1  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 20  عدد املؤرشات

 3  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
  

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

    
بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة

  (مبليون درهم) 
  بنية تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

  (مبليون درهم) 

 : تعليق 

% وسجلت إصدارات فصيل االستثامر واملعدات و النفقات املختلفة نسبا 91فيام يخص تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة، بلغت نسبة إصدار نفقات املوظفني 
املشاريع متثلت باألساس يف مواصلة ومواكبة بناء بإنجاز مجموعة من  2019% عىل التوايل. ويف هذا الباب، قامت الوزارة خالل سنة 98% و78مهمة تناهز 

بعثة ديبلوماسية وقنصلية بإصالحات متفاوتة األهمية وتجديد  65املركبات الديبلوماسية بكل من ليربوفيل، باماكو، ماالبو، نيامي و وغادوغو وإعادة تأهيل 
بعثات الديبلوماسية والقنصلية باإلضافة إىل تحديث نظم املعلومات عن طريق إنشاء منها لفائدة ال 57سيارة،  58جميع مصاعد اإلدارة املركزية وكذا اقتناء 

  واقتناء برامج حامية وتعزيز أمن البنية املعلوماتية.)  البعثات  بوابات رقمية جديدة (للترشيفات، ومنصة موحدة لجميع

إال أن اعتامدات فصل  2019نة برسم س %52صدار فصل االستغالل إ غت نسبة بلأما فيام يخص تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة، فقد 
بدعم وتعزيز أمن وحراسة املراكز القنصلية املغربية بالخارج وتأمني استقبال املواطنني يف  2019االستثامر مل يتم إصدار أي منها. وقامت الوزارة خالل سنة 

املتواصلة لتحسني الخدمات القنصلية كام تم تخصيص مبالغ أخرى من أجل توفري ظروف استقبال مريحة فضاءات نظيفة ومحل عناية يف إطار املجهودات 
 للمرتفقني.
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  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  : تعليق  

، بلغت نسبة تنفيذ امليزانية العامة لربنامج 2019برسم سنة 
%،  ومل يتم رصف االعتامدات املتبقية نظرا 95"دعم وقيادة" 

لتعذر اقتناء املعدات الخاصة بنظم املعلومات وكذا بصعوبة 
الرشوع يف األشغال (البناء والتهيئة) وإنهائها خالل نفس السنة 

اإلفريقية، إضافة إىل أن رسعة  خاصة بالنسبة للبعثات بالبلدان
تنفيذ األشغال مرتبطة بعقبات من قبيل املصادقة عىل التصاميم 

  والرخص ...الخ. 

وفيام يخص تنفيذ ميزانية برنامج "العمل الديبلومايس وإشعاع   
%. و عرفت امليزانية املخصصة 83صدار املغرب"، بلغت نسبة اإل 

للدول االفريقية املجاورة  لدعم األمانة الدامئة للمؤمتر الوزاري
  لألطليس تحويال ماليا نظرا لكون هذه الهيئة ما زالت مجمدة.

  

 

  
 

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون الدرهم)

 إنجازات أبرز املؤرشات .5

  الربنامج : العمل الديبلومايس و إشعاع املغرب

األطراف وتقوية مكتسبات املغرب فيام يتعلق بالقضية الوطنية والرتويج للنموذج املغريب : دعم العالقات الثنائية واملتعددة الهدف 
  واإلصالحات الكربى املنجزة

  املؤرش : عدد االتصاالت عىل مستوى عال لتقوية روابط الصداقة مع باقي الدول (اجتامعات، مشورات سياسية، لجن مشرتكة، زيارات)

االتصاالت ما كان متوقعا حيث تم  ، تجاوز عدد2019برسم سنة 
اتصاال من مستوى عال مع العلم أن هذا الرقم ال  1.033إنجاز 

يتضمن االتصاالت التي قام بها سفراء صاحب الجاللة املعتمدون 
لدى الدول األجنبية أو نوابهم، هذا االرتفاع امللحوظ يربز بشكل 

املغربية خالل جيل الدينامية املتميزة التي عرفتها الدبلوماسية 
، ذلك أن التعاون متعدد األطراف مع دول القارات 2019سنة 

الخمس شهد قفزة نوعية من خالل عقد عدد من اللجان املشرتكة 
، وتكثيف تبادل  2020للتعاون والتحضري لعقد لجان مامثلة سنة 

الزيارات عىل مستوى الوزراء وكبار املوظفني، وتنفيذ عدد من 
الت االقتصادية واالجتامعية والتنموية املشاريع يف املجا

  واالستثامرية والثقافية والتكوينية.
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  الربنامج: الشؤون القنصلية واالجتامعية

  الهدف: ضامن جودة الخدمات القنصلية وضامن الحقوق االجتامعية ملغاربة العامل

  اليوماملؤرش: العدد املتوسط للوثائق املسلمة من طرف كل موظف قنصيل يف 

، ويف أفق العمل 2019قامت الوزارة بتحقيق القيمة املتوقعة لسنة 
لكرتونية الخاصة بتحديد املواعيد وطلب الخدمات عن باملنظومة اإل

بعد، فإن عدد الخدمات والوثائق املنجزة سريتفع بالنظر إىل أنه سيتعني 
بل لكرتونية قمراقبة وتصحيح وتحيني املعطيات املدخلة باملنظومة اإل

 تخفيفاعتامدها بعد التحقق من صحتها، اليشء الذي سيمكن من 
  آجال منح الوثائق والخدمات والرفع من أداء املوظفني القنصليني.

ن املقصود بالوثائق هو الخدمات القنصلية املقدمة أ  إىلشارة و تجدر اإل 
 للمواطنني وليست الوثيقة النهائية املسلمة للمرتفق. 

  

 

 
  

  تحقيق النتائج حصيلة .6

  

  % نظرا لعدم تحقيق القيم املتوقعة ل:67"، مل تتجاوز نسبة تحقيق التوقعات العمل الديبلومايس و إشعاع املغرببالنسبة لربنامج "

مرتبطا بإرادة معدل الحفاظ عىل عالقات الصداقة والتعاون لكون أن املؤرش ال يعكس املجهودات التي تبذلها الوزارة يف هذا الباب فنجاحها يبقى  -
  الطرفني اليشء الذي ال يتوفر دامئا بحكم التقلبات التي تعرفها الساحة الدولية والضغوطات التي تعاكس إرادة اململكة املغربية؛

بعض األقطار عدد االتفاقيات، املعاهدات والربوتوكوالت املوقعة املصادق عليها من طرف املغرب بسبب تأجيل الزيارات امللكية التي كانت مرتقبة ل -
 العربية واإلفريقية وكذا تأجيل انعقاد عدد من اللجان املشرتكة للتعاون. 

%. يرجع هذا الفارق امللحوظ أساسا لكون املؤرش "عدد الطلبات 71"، فقد بلغت نسبة تحقيق التوقعات الشؤون القنصلية واالجتامعيةو فيام يخص برنامج " 
لقنصيل" يتضمن مكونني متناقضني، فالوزارة تسعى للرفع من عدد الطلبات و التقليل من عدد الشكايات اليشء والشكايات املتوصل بها بخصوص العمل ا

ملعالجة عن الذي يؤثر عىل منحى تطور املؤرش لذا وجب الفصل بينهام. و من ناحية أخرى، ميكن تفسري الفرق املسجل بالنسبة للمؤرش " نسبة امللفات ا
عمل باملنظومة اإللكرتونية لالستقبال باملوعد ولكون اللجوء إىل هذه اآللية الجديدة يتطلب فرتة انتقالية حتى يتعود املواطنون طريق موعد" لعدم بدء ال

  عليها.  
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 مناصب%. تعزى هذه النسبة إىل تراجع نسبة الرتشيحات املقدمة من طرف اإلناث إىل 43" فقد بلغت دعم وقيادةأما نسبة تحقيق التوقعات لربنامج "
ن املتوقع مقارنة املسؤولية وحجم بعض املشاريع املتعلقة بخارطة الطريق املنجزة خالل عملية مراجعة أمن نظم املعلومات والتحرض، التي أخذت وقتا أكرث م

  باملوارد البرشية املتوفرة.
  

  حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع .7

  

  

  
فيدات يخص تحقيق النتائج حسب النوع، فمن بني ثالثة مؤرشات فرعية قامئة عىل النوع، متكنت الوزارة من تحقيق مؤرشين يخصان عدد اإلناث املست فيام

  .من التكوين عىل صعيد الوزارة وعدد الدبلوماسيني األجانب اإلناث املستفيدات من التكوين باألكادميية املغربية للدراسات الدبلوماسية
  

  .ناصبويرجع عدم تحقيق املؤرش الخاص بحضور النساء مبناصب املسؤولية باألساس إىل تراجع نسبة الرتشيحات املقدمة من طرف اإلناث إىل هذه امل
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  - قطاع املغاربة املقيمني بالخارج وشؤون الهجرة -وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدويل 
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

عدد  لفائدةوكذلك الجامعة الصيفية  ث تم تنظيم الجامعة الربيعيةتم إنجاز برنامج الجامعات الثقافية، حي، مستوى املغاربة املقيمني بالخارج ىلع

، وبلجيكا سبانياإ قيمني بكل من امل عدد من املغاربةشارك فيها  التي كام قامت الوزارة بتنظيم املقامات الثقافية. من مغاربة العاملالطلبة  من

  الجوالت.العديد من وأملانيا، وكذا 

من التالميذ  75.000 لفائدةوفيام يتعلق بالجانب الرتبوي، قامت الوزارة بتنفيذ برنامج التعليم الرسمي للغة العربية والثقافة املغربية بالخارج 

 2018/2019ت والثقافة املغربية حيث تم خالل املوسم الدرايس سنويا. باإلضافة إىل برنامج التعليم غري الرسمي للغا املغاربة املقيمني بالخارج

  مستفيد. 17.879كتاب وقصة، لفائدة  112.554جمعية من جمعيات مغاربة العامل مبقررات دراسية تفوق  159تزويد 

 174عوزة استفاد من هذا الربنامج ، تم تنظيم املخيامت الصيفية لفائدة أطفال الجالية املغربية املنحدرين من أرس موعىل املستوى االجتامعي

تلميذ  1.547طفال وطفلة. وكذا دعم متدرس أبناء األرس املغربية املعوزة املقيمة بكل من الجزائر وتونس والكوت ديفوار، لفائدة ما يقارب 

منحة للطلبة املقيمني بالدول التي تعيش  1.000ويل حشابا وشابة، هذا باإلضافة إىل ت 22وتلميذة، وكذا التكوين املهني والحريف لفائدة حوايل 

املساعدة االجتامعية للمغاربة املوجودين يف وضعية هشاشة، عن طريق أداء مصاريف ترحيل جثامني هذا ووفرت الوزارة أزمات اقتصادية. 

نونية والقضائية. ويف هذا الصدد تم تنظيم املغاربة املعوزين من مختلف بلدان االستقبال إىل أرض الوطن، وكذا مواكبة مساعيهم اإلدارية والقا

  النسخة الثالثة من منتدى املحامني املغاربة املقيمني بالخارج مبدينة مراكش.

الجاللة امللك  بيونيو تحت الرئاسة الفعلية لصاح 05يوم  منوفيام يتعلق باستقبال املغاربة املقيمني بالخارج، فقد امتدت عملية عبور مرحبا 

االحتفال باليوم الوطني  أيضا تم كام ماليني شخص من املرور يف االتجاهني 5,8شتنرب، حيث متكن ما يناهز  15نرصه الله، إىل غاية محمد السادس 

  للمهاجر مبختلف واليات وعامالت اململكة.

د من شبكات الكفاءات املغربية تم إحداث العديحيث ويف نطاق آخر، تعمل الوزارة عىل تشجيع مساهمة الكفاءات املغربية املقيمة بالخارج 

أو موضوعاتية. ويف هذا الصدد، تم تنظيم عدة لقاءات مع الكفاءات املغربية بالخارج أو املشاركة واملساهمة يف  جغرافية املقيمة بالخارج، سواء

ابلة للولوج الرقمي، وكذا برامج املواكبة الوزارة الدينامية املقاوالتية عرب خلق خلية للمعلومات والتوجيه، ووسائل خاصة ق تشجعتنظيمها. كام 

ية يف واملساعدة إلنشاء املقاوالت، حيث تم إطالق النسخة األوىل للجامعات الصيفية يف مجال هندسة الطريان مببادرة من شبكة الكفاءات املغرب

ثانية من جرس األعامل املغريب مع االتحاد تنظيم النسخة ال و Maghreb Belgium Impulseاإلطالق الرسمي للمرشوع  و مجال الطريان بكندا

عملت الوزارة عىل تقوية التعاون مع الجمعيات العاملة لفائدة املغاربة القاطنني يف الخارج، عن طريق تعزيز قدراتها  كام. املغرب العام ملقاوالت

   ودعم ومواكبة إنجاز عدد من املشاريع التي تهم مختلف فئات مغاربة العامل.

تلميذا مبختلف أسالك التعليم برسم  3.636فيام يتعلق بقضايا الهجرة، فقد قامت الوزارة بإنجاز برنامج الرتبيـــة والثقـافـــة حيث تم تسجيل  أما

من صعوبات  . باإلضافة إىل تقديم دروس الرتبية غري النظامية ودروس الدعم الرتبوي، لألطفال والتالميذ الذين يعانون2019-2018املوسم الرتبوي 

  وتعرثات يف بعض املواد املدرسية.

الوزارة الرشاكة مع الجمعيات العاملة يف املجال الثقايف حيث همت باألساس  توفيام يخص تعزيز االندماج الثقايف للمهاجرين والالجئني، دعم

فال وطفلة من أبناء املهاجرين والالجئني من املخيامت ط 535استفاد حوايل  ،، ويف مجال الشباب والرتفيه2019مرشوعا برسم ميزانية سنة  32انتقاء 

وزارة الصحة  تقدم، الصحي، بتعاون وتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وجمعيات املجتمع املدين. وعىل املستوى 2019الصيفية خالل سنة 

  من الربامج الصحية الوطنية.يستفيدون كام  اب املغريبدة املهاجرين فوق الرت الخدمات العالجية، التشخيص والتكفل باألمراض الوبائية مجانا لفائ

 2015من قانون املالية  247ومن أجل تشجيع الحق يف السكن للمهاجرين النظاميني والالجئني يف إطار الرشوط املتوفرة للمغاربة، تم تعديل املادة 

 140.000درهم) والسكن املنخفض التكلفة ( 250.000جتامعي (الستفادة األجانب املقيمني باملغرب واملستوفني للرشوط من برامج السكن اال 

  درهم). وكذا، تقديم املواكبة القانونية واملساعدة االجتامعية للمهاجرين وإدماجهم يف برامج التضامن والتنمية االجتامعية.

مبراكز  2019-2018مهاجرا والجئا برسم سنة  334لمهاجرين يف وضعية قانونية والالجئني، تم تسجيل لمهني -ندماج السوسيوال تيسري الوسعيا 

مبراكز التكوين التابعة للمكتب الوطني  2019-2018مهاجرا والجئا برسم سنة  44التكوين والرتبية التابعة ملندوبيات التعاون الوطني وكذا تسجيل 
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ا للوكالة الوطنية إلنعاش الشغل والكفاءات، حيث استفاد مكتبا تابع 11تم فتح املجال أمام هؤالء للولوج إىل كام للتكوين املهني وإنعاش الشغل. 

  .)2019-2015مهاجرا والجئا متكنوا من ولوج سوق الشغل خالل الفرتة ما بني  68(مهاجرا من ورشات البحث عن شغل 878

  تقديم أبرز األرقام  .2

 3  عدد الربامج

 5  عدد األهداف

 1  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 12  عدد املؤرشات

 1  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

   

بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم) 

 الحسابات املرصدة ألمور خصوصية اعتامداتبنية تنفيذ 
  (مبليون درهم)

 : تعليق 

%، يف حني مل تتجاوز 97% و 73عىل التوايل  املختلفة امليزانية العامة الخاصة بنفقات املوظفني ونفقات املعدات والنفقات تإصدار اعتامدابلغت معدالت 
   %. 51نسبة اإلصدار الخاصة بنفقات االستثامر

الخاص بدعم العمل الثقايف واالجتامعي لفائدة املغاربة املقيمني بالخارج  قإصدار الصندو أما بخصوص الحسابات املرصدة ألمور خصوصية،  فقد ناهز معدل 
وتجدر اإلشارة إىل أنه كان باإلمكان تحسني هذه النسبة والرفع منها لو مل يعرف رصف امليزانية توقفا بسبب التعديل الحكومي الذي تم  %.71وشؤون الهجرة 

  .2019 خالل األسبوع الثاين من شهر أكتوبر
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 ذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة)تنفي .4

  

  الدرهم) ونتنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبلي

   : تعليق  

%  همت مختلف املشاريع املوجهة 67 "مغاربة العامل"، فقد بلغت بالنسبة لربنامج يزانية العامة حسب برامج القطاعاختلفت نسب إصدار نفقات امل
ضح اهتامم الوزارة  بالجالية املقيمة بالخارج، عن طريق تنزيل مام يو % 92 "القيادة  والحكامة"للمغاربة املقيمني بالخارج، يف حني بلغت نسبة برنامج 

نسبة  صدارات برنامج "الهجرة و اللجوء"إ  مل تتجاوزيف حني  ارف.سياساتها الثقافية واالجتامعية والتواصلية التحسيسية ودعم الكفاءات الحاملة للخربات واملع
37%.    

 إنجازات أبرز املؤرشات .5

  الربنامج : مغاربة العامل

  : تشجيع مساهمة مغاربة العامل يف تنمية املغربالهدف 

  املؤرش : عدد الكفاءات املغربية بالخارج املعبأة

 541تجاوز هدف تعبأة الكفاءات املغربية بالخارج حيث بلغ  2019تم يف سنة 
 مجموع الكفاءات املغربية بالخارج يشمل و .املتوقعة 400 كفاءة معبأة بدل 

عن طريق املشاركة يف تظاهرات منظمة بشكل مبارش  املعبأة الكفاءات
تم إحصاؤها التي كفاءات عن طريق ال غري مبارشاو بشكل  باملغرب أو بالخارج

  .  ودمجها يف قاعدة املعطيات الخاصة بالكفاءات
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  عدد حاميل املشاريع من مغاربة العامل والتي متت مواكبتها من طرف الوزارة املؤرش :

و املتمثلة يف  2019ا املؤرش من بلوغ النسبة املتوقعة يف سنة ذمل يتمكن ه
 املؤرش اذهيشمل   .من مغاربة العاملحاميل املشاريع  من 250مواكبة 

املشاريع التي واكبتها الوزارة مبارشة وتلك الخاصة بالرشكاء يف مجال املواكبة 
والدعم والسيام االتحاد العام ملقاوالت املغرب ومؤسسة إنشاء املقاوالت 
التابعة للبنك الشعبي وصندوق الضامن املركزي ووكالة التنمية الفرنسية 

   ادي املستثمرين.والتعاون التقني البلجييك والجمعيات ونو 
  

  

 

  الحفاظ عىل الهوية الوطنية للمغاربة املقيمني بالخارج وحامية حقوقهم: الهدف 

  عدد   املستفيدين   سنويا   من   مغاربة   العامل   من   الربامج   الثقافية   والرتبوية   واالجتامعيةاملؤرش: 

سنويا من  ستفيديناملعدد  من 2019 سنةبرسم  املتوقع بلوغ العددم تمل ي
حيث مل يتجاوز  الثقافية والرتبوية واالجتامعية الربامج العامل منمغاربة 

لك بالرغم من ذمستفيدا املتوقعة و  281.795مستفيدا عوض  245.249
املجهودات التي تقوم بها الوزارة من أجل مواكبة الجمعيات العاملة لفائدة 

الثالث املعنية استفادة أكرث من املغاربة املقيمني حيث عرفت السنوات 
عدد املستفيدين من برامج جمعيات  و يبقى .جمعية من الدعم 100

بعدد طلبات  ااملغاربة املقيمني بالخارج املدعمة من طرف الوزارة، رهين
الدعم املعرب عنها من طرف الجمعيات وعدد املشاريع املنتقاة من طرف 

رة لغرض دراسة وانتقاء مشاريع لجنة االنتقاء املحدثة عىل صعيد الوزا
  الجمعيات العاملة لفائدة املغاربة املقيمني بالخارج.

 

  حصيلة تحقيق النتائج .6

 

  

  : تعليق  

% حيث فاقت اإلنجازات 40%، حيث سجلت أعىل نسبة يف برنامج " مغاربة العامل " والتي بلغت 33,33بلغت نسبة تحقيق النتائج ملجموع الربامج 
املقيمني املحققة التوقعات املسطرة بالنسبة للعديد من املؤرشات. ويعزى ذلك إىل االرتفاع امللحوظ لعدد املستفيدين من برامج جمعيات املغاربة 
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ة الكفاءات املغربية بالخارج وأيضا بالخارج املدعمة من طرف الوزارة وارتفاع نسبة معالجة شكايات مغاربة العامل وكذا املجهودات املبذولة لتعبأ 
 الرشاكات عىل املستويني الوطني أو الدويل. 

نجازات الخاصة بهام يق نسبة اإل نه مل يتم احتساب مؤرشين عىل مستوى عدد التوقعات السنوية نظرا لعدم توثأ ىل إالصدد  ذاشارة يف هتجدر اإل و 
ملساعدة القضائية لفائدة مغاربة العامل" و " عدد اتفاقيات الرشاكة والتعاون املربمة فيام يتعلق مر مبؤرشي "نسبة معالجة الشكايات وطلبات األ يتعلق او

  بشؤون املغاربة املقيمني بالخارج".

فني % وذلك راجع بالخصوص إىل بعض العوامل املتعلقة بقلة عدد املوظ33 أما بالنسبة لربنامج "القيادة والحكامة" فلم تتجاوز نسبة تحقيق النتائج
ساء يف مراكز بالقطاع مام ال يشجع الوزارة عىل برمجة عدد أكرب من الدورات التكوينية كام أن تطور مؤرشا فعالية تدبري املوارد البرشية و نسبة الن

ثر سلبا عىل جميع تشكيل حكومة جديدة باإلضافة إىل مشكل تأخر تفويض اإلمضاء مام أ  2019ا وعرفت سنة ذاملسؤولية مل يحققا النسب املتوقعة. ه
 برامج الوزارة.

لك بالصعوبات املتعلقة أساسا برتاجع عدد املهاجرين والالجئني املستفيدين من ذخرى مل يحقق برنامج "الهجرة واللجوء" توقعاته و يفرس أ من جهة 
األحمر املغريب وكذا تأجيل برنامج عمل مؤسسة بسبب تأجيل عقد اتفاقية جديدة مع مؤسسة الهالل  2019املساعدة االجتامعية واإلنسانية برسم سنة 

كام تم إدماج رشكاء مؤسساتيني وكذا رشكاء دوليني لتنفيذ هذا الربنامج. كام ، 2020مستفيد) إىل سنة  2.200الهالل األحمر يف إطار اتفاقية سابقة (
ىل سوق إة بشكل مستمر مام يؤثر عىل تكوينهم و مصاحبتهم للولوج ىل تنقل الفئة املستهدفإخرية يرتبط تراجع املستفيدين من املهاجرين يف السنة األ 

  ا استمرارية الجمعيات الرشيكة يف تنفيد هدا الربنامج.ذالشغل و ك

  حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع   .7

  
ا ذن هأ . غري نسبة النساء يف مراكز املسؤوليةيتعلق ب "القيادة والحكامة" عىل النوع عىل مستوى برنامج امؤرشا واحدا قامئ 2019برسم سنة  حددت الوزارة

  . %38بدل  %35,5سجل حيث  2019يحقق النسبة املتوقعة منه برسم سنة  املؤرش مل
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  وزارة الداخلية
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

عملت وزارة الداخلية عىل مواصلة تبسيط املساطر اإلدارية دعام ملسلسل اإلصالحات املتوالية الهادفة إىل ترسيخ مبادئ الدميقراطية والحكامة الجيدة، 

ها مبختلف املعدات وتيسري الولوج إىل الخدمات اإلدارية العمومية. وعىل صعيد البنية التحتية، قامت الوزارة بتوسيع البنايات املتواجدة وتهيئتها وتجهيز 

ام املركزي والرتايب وبتشييد مراكز القيادة ومساكن رجال السلطة وتجهيز مقرات العامالت واألقاليم ومراكز القيادة واملساكن اإلدارية. ك ينعىل الصعيد

ة إضافة إىل الدعم هلواصلت الوزارة تأهيل وسائل عمل اإلدارة الرتابية عرب تقوية قدراتها اللوجستيكية والتقنية ودعم جميع هياكلها باملوارد البرشية املؤ 

  .2019اللوجستييك واملايل لالنتخابات الترشيعية والجامعية الجزئية لسنة 

م دورات ويف إطار املجهودات الرامية لرتسيخ مقاربة النوع قامت الوزارة من خالل "صندوق دعم متثيلية النساء" برصد دعم مايل للمساهمة يف تنظي 

  لنساء.  تكوينية قصد الرفع من نسبة متثيلية ا

شاريع ذات ويف مجال تحقيق أمن املواطنني وسالمتهم وضامن حقوقهم وحرياتهم، عملت املديريـة العـامـة لألمـن الوطنـي عىل توجيه أعاملها نحو امل

 استتباب األمن والحفاظ عىل األولوية ومدها بجميع الوسائل اللوجستيكية الكفيلة بضامن السري العادي والرفع من مستوى أداء املصالح األمنية يف مجايل

 النظام العام.

ج ، قامت املديرية العامة لألمن الوطني بإنجاز عدة مشاريع تخص تطوير املحور املعلومايت أساسا عرب اقتناء حل معلومايت كامل خاص بإنتا 2019ففي سنة 

لنظام إنتاج وثائق التعريف الوطنية. كام عملت املديرية العامة عىل اقتناء مجموعة  PKIالبطاقات الوطنية للتعريف اإللكرتونية واقتناء وتثبيت منصة 

  من عربات التدخل الالزمة لتلبية حاجيات مختلف وحدات الرشطة و تجديد أسطول حظرية السيارات.

الجنوب وشطر الشامل، عىل مستوى البنية التحتية ببناء ، قامت املفتشيتان العامتان للقوات املساعدة شطر 2019وتنفيذا لربنامجيهام برسم السنة املالية 

ري كل املرافق ثكنات جديدة الستقبال الوحدات املحدثة و بتوسيع ثكنات أخرى للرفع من قدراتهام االستيعابية وتوفري مساكن وظيفية ألفرادهام وكذا توف

يتان العامتان بتوسيع حظرية السيارات والعربات من مختلف األصناف وتحسني اإلدارية الالزمة لسريهام. أما يف ما يخص اللوجستيك، فقد قامت املفتش

وى املوارد البرشية مستوى شبكة االتصال والتجهيزات املعلوماتية وكذا اقتناء العتاد والتجهيزات املختلفة وأيضا املعدات والتجهيزات الطبية. أما عىل مست

امتان عنارصهام بتوظيفات جديدة وقامتا بربمجة دورات تكوينية وتدريبية يف إطار التكوين األسايس عززت املفتشيتان العفقد والربامج التكوينية، 

  واملستمر والتكوين امليداين لفائدة عنارصهام.  

ت من إمتام بناء عىل تفويض اعتامدات مالية جديدة لتمكني العامال  2019و  2018أما بخصوص الوقاية املدنية، فقد عملت املديرية العامة برسم سنتي 

مقرات للقيادات الجهوية ومقر  3مقرات للوحدات الجهوية املتنقلة للتدخل،  3مركزا لإلغاثة،  11والتي تهم  اإلغاثة املربمجة برسم السنوات املاضية مراكز

متكنت من إطالق بعض املشاريع الجديدة والتي  ،لقيادة إقليمية مام أثر بشكل كبري عىل تنفيذ الربنامج االستثامري للوقاية املدنية. ورغم هذه الصعوبات

سيارة للتدخل واإلنقاذ املخصصة للوحدات  96همت بناء مركزين لإلغاثة بكل من عني السبع الدار البيضاء واملضيق (أشغال يف طور اإلنجاز) و اقتناء 

 الرتابية للوقاية املدنية.

  تقديم أبرز األرقام  .2

 7  عدد الربامج

 30  عدد األهداف

 2  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 56  عدد املؤرشات

 4  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

    
 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة

  (مبليون درهم) 
  بنية تنفيذ اعتامدات  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

  (مبليون درهم)  

 : تعليق 

فيام يخص امليزانية العامة، تباينت نسب اإلصدارات حسب طبيعة 
% 97النفقات بحيث عرفت اإلصدارات برسم ميزانية التسيري نسبة بلغت 

% برسم املعدات والنفقات املختلفة فيام مل 99برسم فصل املوظفني و
  % بخصوص ميزانية االستثامر. 71تتجاوز هذه النسبة 

دولة املسرية بصورة مستقلة، فقد بلغ اإلصدار امليزانيايت بالنسبة ملرافق ال
  % برسم فصل االستثامر.70% برسم فصل االستغالل و32نسبة 

أما بخصوص الحسابات املرصدة ألمور خصوصية، فقد بلغت نسبة 
 %.77اإلصدار 

 

 
  بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية

 (مبليون درهم)
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 اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة)تنفيذ  .4

 
 

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون درهم)
  

  : تعليق  

و"القوات املساعدة ملنطقة الجنوب" و "األمن  . وقد بلغت معدالت اإلصدار الخاصة بربامج "الجامعات الرتابية"%100% و91 تراوحت نسب إصدار برامج الوزارة بني
نسبة إصدار برنامجي "دعم وقيادة اإلدارة املركزية والرتابية" و يف حني بلغت  .%92% و94% و98% و100الوطني" و"القوات املساعدة ملنطقة الشامل" عىل التوايل 

  . 91%لكل منهام "الوقاية املدنية"

% مع تسجيل اعتامد 100أنه بالنسبة لربنامج القوات املساعدة ملنطقة الجنوب، قاربت نسبة اإلصدار بالنسبة لفصل املعدات والنفقات املختلفة  إىلوتجدر اإلشارة 
، فقد بلغت نسبة إضايف خصص لتغطية بعض النفقات االستثنائية املتعلقة مبصاريف صيانة وإصالح السيارات ورشاء الوقود والزيوت. اما بخصوص فصل االستثامر

 إىل ادى %، وذلك نتيجة عدم إمكانية استعامل جل االعتامدات املرصودة له لوجود مشاريع مرتبطة بالبنية التحتية يتطلب إنجازها أكرث من سنة، مام76,73اإلصدار به 
  % من هذه االعتامدات، وفقا ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية. 27ترحيل 

همت إصدارات النفقات املنجزة عىل و  %68و  %100ة العامة لإلصدار الخاصة مبيزانية التسيري و التجهيز لربنامج الوقاية املدنية بلغت عىل التوايل كام أن النسب
  الصعيد املركزي و الخارجي يف إطار االعتامدات املفوضة للعامالت واألقاليم من طرف املديرية العامة للوقاية املدنية. 

 أبرز املؤرشات إنجازات .5

  الربنامج : دعم وقيادة اإلدارة املركزية والرتابية
  : دعم الالمتركز اإلداريالهدف 

  املؤرش : نسبة اعتامدات االستثامر املرصودة لإلدارة الرتابية

الرتاجع املسجل يف نسبة اعتامدات االستثامر املرصدة لإلدارة الرتابية باألساس يعزى 
إىل ضعف نسبة تنفيذ الغالف املايل املخصص ملرشوع تحديد واستهداف برامج 

  الحامية 
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  الربنامج : األمن الوطني

  : تحسني ظروف تدفق املسافرين عرب النقاط الحدودية الهدف 

  إلمتام اجراءات مرور املسافرين (بالثواين) املؤرش : املدة الالزمة

يتم حساب املدة الزمنية الالزمة ملرور املسافرين انطالقا من متوسط إكامل  إجراءات 
العبور يف مختلف املراكز الحدودية مع األخذ بعني االعتبار خصوصية و نوعية مركز 

الحدودية الجوية، العبور و ذلك الختالف مدة إجراءات العبور بالنسبة للمراكز 
  البحرية و األرضية.

من أجل تحسني نسبة هذا املؤرش اتخذت املديرية العامة لألمن الوطني مجموعة 
لتحديث املراكز الحدودية أهمها إضفاء الطابع اآليل عىل اإلجراءات  من التدابري

الفاعلني  الحدودية وتسهيلها. إضافة إىل عقد لقاءات مستمرة ومنتظمة مع مختلف
ن أجل تحسني وإيجاد مسالك يف املواقع الخاضعة للمراقبة من أجل مرور سلس م

  للمسافرين.  

  

  

  

  الربنامج : الوقاية املدنية 
    تقليص مدة تدخل فرق اإلنقاذ :الهدف 

  املؤرش : تحسني التغطية الرتابية للمخاطر عن طريق إنجاز مراكز اإلغاثة

  

التي يغطيها كل مركز إغاثة عىل الصعيد تطور متوسط املساحة  ميثل هذا املؤرش
 2كلم 2.426إىل  2017لكل مركز سنة  2كلم 2.485و قد عرف تطورا من  .الوطني

 2017سنة  14. وخالل نفس الفرتة انتقل عدد املراكز املحدثة سنويا من 2019سنة 
. ويعود هذا االنخفاض إىل تأخر بعض العامالت املستفيدة من 2019فقط سنة  2إىل 

العتامدات املفوضة من طرف املديرية العامة للوقاية املدنية يف عمليات بناء املراكز ا
املربمجة نظرا لوجود مشاكل تهم باألساس تسوية الوضعية العقارية وكذلك تجاوز 

% مام  دفع املديرية العامة 30جل العامالت لسقف ترحيل االعتامدات املحدد يف 
 2018زانية االستثامر ستني دات جديدة من ميللوقاية املدنية إىل تفويض اعتام

 لفائدة هذه العامالت ليك تتمكن من إمتام بناء املراكز املربمجة.  2019و
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  الربنامج: القوات املساعدة ملنطقة الشامل

 الهدف :مصاحبة جهود وزارة الداخلية يف دعم التأطري األمني للرتاب الوطني وللسكان

  التغطية الرتابية املؤرش: معدل
 
  
  
  
  

ناتجا عن ضخ  2018عرف هذا املؤرش تطورا إيجابيا خالل سنة 
الوحدات الرتابية بعدد مهم من العنارص، يف حني سجل خالل سنة 

ساسا إىل تغري قاعدة الحساب بحيث تم الرفع أ انخفاضا يعزى  2019
     .العمومي عداد املرجعية للموارد البرشية املسؤولة عن األمنمن األ 

  
 

 الربنامج األمن الوطني

 الهدف : الرفع من التواجد الرشطي باملجال العمومي                     

املؤرش املستجيب للنوع: عدد موظفي األمن الوطني من اإلناث

  

عدد موظفي األمن الوطني من اإلناث انخفاضا طفيفا يف  عرف
و ذلك راجع لعدد حاالت املغادرة  2019و  2018الفرتة بني 

  املسجلة يف صفوفهم.
  

ويخضع عدد املوظفات اإلناث الاليت يتم توظيفهن خالل كل سنة 
إىل عوامل توظيف خارجية، حيث أن مسطرة التوظيف خاضعة 

  .ألنظمة ترسي عىل الجنسني
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 حصيلة تحقيق النتائج .6

 

  

  : تعليق  

 نه رغم ضعف تحقيق التوقعات فقد حققت جل املؤرشات نتائج مهمة.أ ال إ  .2019 برسم سنة% 21 بلغت نسبة تحقيق النتائج الكلية ملجموع برامج الوزارة

مؤرشات يف حصيلة تحقيق نتائج هذا الربنامج نظرا لعدم  3احتساب وتجدر اإلشارة أنه مل يتم  % من توقعاته100فقد حقق برنامج الجامعات الرتابية نسبة 
جراءات املتخذة من طرف املديرية العامة للجامعات املحلية بشان التكوينية و عدد اإل  و التحسيسية الدورات يف النساء مشاركة توثيقها ويتعلق األمر بنسبة

  كذا عدد املنتخبني املستفيدين من التحسيس يف مجال مقاربة النوع يف الحكامة الرتابية. جل مواكبة الجامعات الرتابية و أ دماج مقاربة النوع من إ 

ساسا أ عدم تحقيق التوقعات الخاصة  إىللك راجع ذو  %31و بخصوص برنامج القوات املساعدة ملنطقة الجنوب فلم تتجاوز نسبة تحقيق النتائج نسبة 
والدويل" و "عدد مبؤرشات "نسبة تجهيز ثكنات القوات املساعدة بأنظمة الفيديو للحامية" و "عدد املوظفني املستفيدين من تدريب يف إطار التعاون الوطني 

  اتية املخصصة للمكاتب". املوظفني املستفيدين من تكوين مستمر" و "عدد املتدربني املستفيدين من تدريب أسايس" و "نسبة جاهزية الوسائل املعلوم

الرتاجع املسجل يف نسبة اعتامدات التسيري و االستثامر  إىلو يرجع ذلك  %20أما نسبة تحقيق نتائج برنامج دعم وقيادة اإلدارة املركزية والرتابية فقد ناهزت 
  البرشية.   املرصودة لإلدارة الرتابية و كذا املؤرشات املرتبطة بتحسني فعالية و نجاعة تدبري املوارد

ضعف نسب جل املؤرشات املتعلقة خصوصا بدعم مختلف  إىلساسا أ % و ذلك راجع 16فيام يخص برنامج األمن الوطني مل تتجاوز نسبة تحقيق التوقعات 
 و الوقاية من حوادث السري و وحدات األمن املتخصصة باملوارد البرشية املؤهلة و كذا عدم تحقيق املؤرشات الخاصة بتجهيز مصالح األمن بالعتاد املعلومايت

مؤرشات غري موثقة يف حصيلة تحقيق هدا الربنامج و  4ا و مل يتم احتساب ذتحسني ظروف تدفق املسافرين عرب النقاط الحدودية  لتوقعاتها املرتقبة. ه
لكرتونية املسلمة للمواطنني لبطائق الوطنية للتعريف اإللكرتونية املسلمة عىل املستوى الوطني" و "عدد امر ب "عدد البطائق الوطنية للتعريف اإليتعلق األ 

  .املقيمني بالخارج" و "عدد بطائق السوابق العدلية املسلمة للمواطنني" و كدا "عدد موظفي األمن الوطني من اإلناث"

النتائج الجيدة التي سجلتها معظم املؤرشات. و جدير  فيام مل يحقق برنامجي "القوات املساعدة ملنطقة الشامل" و "الوقاية املدنية" أيا من توقعاتهام رغم 
  نه مل يتم احتساب املؤرش "نسبة التسيري" املدرج يف برنامج "القوات املساعدة ملنطقة الشامل"  نظرا لعدم توثيقه. أ كر لذ با
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 حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع .7

  
  

  : تعليق  

ربعة مؤرشات مستجيبة للنوع. إال أنه مل يتم أدماج مقاربة النوع االجتامعي عىل مستوى برنامجي "االمن الوطني" و "الجامعات الرتابية" عرب تحديد إ تم 
 الرتابية و يتعلق األمر بنسبةنه مل يتم توثيق املؤرشات املدرجة عىل مستوى برنامج الجامعات أ تحقيق نتائج املؤرش الوحيد املدرج يف برنامج االمن الوطني كام 

جل أ دماج مقاربة النوع من إ ن أ جراءات املتخذة من طرف املديرية العامة للجامعات املحلية بشالتكوينية و عدد اإل  و التحسيسية الدورات يف النساء مشاركة
  مواكبة الجامعات الرتابية و كذا عدد املنتخبني املستفيدين من التحسيس يف مجال مقاربة النوع يف الحكامة الرتابية. 
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   - الرتبية الوطنيةقطاع - والتعليم العايل و البحث العلمي  املهنيوزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

 ملخص أهم اإلنجازات .1

 :    ييل فيام املجاالت حسب األولوية ذات األوراش حصيلة تتجىل

 : الربنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم األويل

  ؛%100 اإلنجاز نسبة، 2019-2018 إضايف برسم املوسم الدرايس طفل  100.672تسجيل 

 ؛%145 اإلنجاز نسبة، قسم 5.833 إحداث 

 ؛%102اإلنجاز  نسبة%، 55 تساوي متدرس نسبة بلوغ 

  نييمن املربيات واملرب 11.138تكوين.   

  تعزيز العرض املدريس واملدارس الجامعاتية:

  :كالتايل موزعة 2019-2018 مؤسسة بالعامل القروي برسم املوسم الدرايس 75مؤسسة منها  133تم فتح  املدريس، العرض تنويع و توسيع إطار يف

 9  جامعاتية؛ ابتدائيةمدارس 

 54 ؛ ابتدائية رسةمد 

 41  إعدادية ؛ثانوية 

 29  ثانوية تأهيلية؛ 

  داخلية إضافية. 12إحداث 

  :الدامجة للرتبية الوطني الربنامج

 الدامجة؛ الرتبية ألقسام املنهاجي اإلطار إعداد 

  واالمتحانات؛تكييف آليات التوجيه واملناهج الدراسية ونظام التقويم   

  املدرسية؛ دعم مامرسة أنشطة الحياة املدرسية والرتبية البدنية والصحة 

 ؛)املدريس للدمج قسم (700 والدعم للتأهيل املوارد بقاعات االبتدايئ التعليم مؤسسات من% 10 تغطية  

 تقوية كفايات وقدرات املتدخلني الرتبويني واإلداريني واألرس والجمعيات؛ 

 الخاصة جاتتياحاال  ذوي من وتلميذ تلميذة  5.905 متدرس  

 :التعليم يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا استعامالت تطوير

  مورد تربوي رقمي وانتقاء موارد مفتوحة موجهة لسلك التعليم الثانوي؛ 106توفري 

 ؛)مستفيد (20.495 الرتبوية األطر لفائدة بعد عن التكوين منصة وعرب حضورية تكوينات توفري 

  6.765 إىل باألنرتنيت) مع خدمة التصفية ليصل عدد املؤسسات املرتبطة 3مؤسسة تعليمية بشبكة اإلنرتنت ( جيني  1.424ربط  

  %.87 يعادل ما أي تعليمية مؤسسة

  : والحكامة البرشية املوارد مجال يف

  أستاذ(ة) وهم يف طور التدريب باملراكز الجهوية ملهن الرتبية والتكوين؛  15.000توظيف 

  تعزيز صالحيات األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين يف مجال تدبري املوارد البرشية؛ 

  تحسني نظام التزود باملوارد البرشية وتوزيعها، وإعادة الضبط واالنضباط داخل املنظومة الرتبوية؛ 

 .إصدار النظام األسايس الخاص بأطر األكادمييات الجهوية للرتبية والتكوين  
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  رز األرقام تقديم أب .2
  

 5  عدد الربامج

 15  عدد األهداف

 9  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 44  عدد املؤرشات

 27  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

   

 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم) 

  الدولة املسرية بصورة مستقلةبنية تنفيذ اعتامدات مرافق
  (مبليون درهم) 

 : تعليق 
 

أما بالنسبة ملرافق . )%99%) وفصل املعدات والنفقات املختلفة (100وخاصة فصل املوظفني ( 2019تم تسجيل نسب جد مهمة يف تنفيذ امليزانية برسم سنة 
  .%27 إصدار تناهزالدولة املسرية بصورة مستقلة، فقد عرف قسم اسرتاتيجيات التكوين نسبة 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون الدرهم)
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  : تعليق  

   .الربامج بجل %99و %65تراوحت بني  انسبسجل تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الربامج 

 وترية بطء أو األكادمييات مستوى عىل بعضها تنفيذ إىل املشاريع بعض يرجع ضعف تنفيذ حني يف %50ناهزت  ةنسبمشاريع الربامج  أداء معدلوسجل 
  املتبقية. املشاريع

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  

  تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات (مبليون الدرهم)

  : تعليق  

ر بلغت إصدانسبة  الحسيمة- تطوان-طنجةو جهة  الرشق حيت سجلت جهة  معظم الجهاتنسبا مرتفعة عىل صعيد  2019خالل سنة  اإلصدار بلغت نسبة
فقد حققت نسبا ناهزت  تافياللت –جهة درعة و   الساقية الحمراء- العيون  جهةو  القنيطرة  - سال -جهة الرباط و   وادي الذهبجهة الداخلة % أما 100

 يتم توزيعها حسب ملشارة إىل أن اعتامدات برنامج محاربة األمية هي عبارة عن تحويل لفائدة الوكالة الوطنية ملحاربة األمية، وبالتايل تجدر اإل و . 90%
  الجهات.

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  إلزامية التعليم لضامن اإلنصاف والجودة : الربنامج

  سنوات 5و  4 تدريس األطفال مابني : الهدف

  سنوات) 5و  4النسبة الصافية للتمدرس بالتعليم األويل (بني املؤرش : 

تجاوزت األهداف  %)57,8 (إنجازات  ،2019برسم سنة  ،املؤرش هذا حقق
برسم نفس السنة وذلك راجع لتظافر جهود جميع  %)48,4( املسطرة

املصالح املركزية املعنية بالوزارة واألكادمييات  وصااملتدخلني بهذا املجال، وخص
وكذا انخراط  الجهوية للرتبية والتكوين واملديريات اإلقليمية التابعة لها

لورش الوطني خصوصا بالوسط املبادرة الوطنية للتنمية البرشية يف هذا ا
املؤسساتيني  دعم هيئات املجتمع املدين وباقي الرشكاء إىلإضافة  ،القروي

 .االقتصاد واملاليةوعىل رأسهم وزارة 
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  إلزامية التعليم لضامن اإلنصاف والجودة : الربنامج

  الالزمة املهارات من ومتكينهم االبتدايئ السلك نهاية غاية إىل التالميذ جميع تدريس الهدف:

  النسبة الصافية للتمدرس بالسلك االبتدايئ املؤرش :

حيث  منحى تصاعدي. النسبة الصافية للتمدرس بالسلك االبتدايئ عرفت
  التوقعات. حققت نسبة فاقت

مجمل املؤرشات الفرعية املتعلقة بالنسبة الصافية تجدر اإلشارة أن 
نقطة، باستثناء نسبة التكافؤ  0,8ب  تللتمدرس بالسلك االبتدايئ تطور 

 .2018نقطة مقارنة بسنة  0,03طفيفا بحوايل  إناث/ذكور التي عرفت تراجعا

أما النسبة الصافية للتمدرس املحققة بالوسط القروي فرتجع أساسا إىل 
  التوقعات الدميغرافية.

  

 

 

 التعليم التأهييل وما بعد الثانوي من أجل االرتقاء بالفرد واملجتمع : الربنامج

  التكوين األسايس ومن الحصول عىل الشواهد املناسبةمتكني أغلب التالميذ من مستويات الكفايات املطلوبة يف نهاية  الهدف:

  لوريا ابالباك النجاح نسبةاملؤرش : 
  

إىل التدقيق املستمر لألطر  اجعار  االنجاح يف البكالوريا ارتفاع ةنسبعرفت 
املرجعية ولجودة ومصداقية االختبارات وكذا املجهودات املبذولة عىل 

نظام التقويم والتتبع املعتمد  إجرائها وتصحيحها وذلك عرب تحسني مستوى
 .2019سنة % 76,86  لورياابالباك النجاحنسبة  بلغت بهذا الصدد.
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 قيادة، حكامة وتعزيز الريادة : الربنامج

  مأسسة مقاربة النوع يف املنظومة الرتبوية الهدف:

  املركزي والجهوياملؤرشاملستجيب للنوع: عدد فرق تدبري مقاربة النوع املحدثة عىل الصعيدين 

 إىل إضافة األكادمييات جميع مستوى عىل النوع لتدبري فريقا 12 إحداث تم
من أجل تحيني هذه الفرق  ستعمل الوزارة عىل .املركزي املستوى عىل فريق

  خلق دينامية جديدة.

  

 حصيلة تحقيق النتائج .7

 

  

  : تعليق  

ساهمت املجهودات التي بذلتها الدولة من أجل تحسني و  .بها الرقي أجل من الجهود من مزيد إىل تحتاج زالت ال النسب هذه نإف املبذولة املجهودات رغم
  وأولياء التالميذ. جودة التعليم العمومي يف الرفع من جاذبية املؤسسة التعليمية العمومية لدى أمهات وآباء

 املتدخلني جميع جهود لتظافر راجع وذلك السنة نفس برسم املسطرة األهداف زتتجاو  األويل، التعليم ملجال بالنسبة 2019 سنة برسم املحققة املؤرشات إن
  .املجال بهذا

 بالرفع من عدد املستفيدين وتدقيق استهداف التالميذ يف وضعية االجتامعيتجاه تنويع العرض املدريس وتقوية عمليات الدعم اتعمل الوزارة يف نفس 
  هشاشة.
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من إنجاز ما تم توقعه للنسبة الصافية للتمدرس بالثانوي التأهييل، وذلك راجع إىل عدم متكن األكادمييات من إمتام أشغال  مل تتمكن املنظومةأن  يجدر الذكر
مواصلة الحمالت التحسيسية للحث عىل مواصلة التعليم الثانوي التأهييل بالوسط القروي عموما عىل  تعمل الوزارة. لكن املعتمدة للدخول املدريس البناءات

اة خاصة مع زيادة عدد مؤسسات التعليم الثانوي التأهييل بهذا الوسط ورفع عدد املستفيدين واملستفيدات من الداخليات ومن الدعم تبالنسبة للفو 
  .والدعم الرتبوي االجتامعي

يرجع إىل التدقيق املستمر لألطر املرجعية ولجودة ومصداقية االختبارات وكذا املجهودات املبذولة  الذي ارتفاع نسب النجاح يف البكالورياتم كذلك تسجيل 
 إجرائها وتصحيحها وذلك عرب تحسني نظام التقويم والتتبع املعتمد بهذا الصدد. عىل مستوى

  

  حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع .8

 

  

  : تعليق  

  %. 100و %04بني القامئة عىل النوع تراوحت نسبة تحقيق النتائج 

ى تطور إيجايب خاصة فيام يتعلق بأعداد التالميذ املتمدرسني و بتكافؤ فرص التمدرس بالنسبة للوسط القروي ولإلناث وكذا وقد عرفت بعض املؤرشات منح
كراهات الخريطة إدة من بينها تفاقم ظاهرة التكرار و ىل متغريات متعدإاالستفادة من خدمات الدعم االجتامعي. ويرجع سبب عدم تحقيق بعض املؤرشات 

  واملقاعد البيداغوجية وكذا ضعف البنيات التحتية لبعض الجامعات القروية.
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  -  التعليم العايل والبحث العلمي قطاع - والتعليم العايل والبحث العلمي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهني
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

  حسب أهم الربامج فيام ييل: 2019تتمثل إنجازات قطاع التعليم العايل والبحث العلمي برسم سنة 

  يف ما يتعلق بالتعليم العايل

 تحسني الولوج إىل التعليم العايل: 

متت مراجعة التغطية الجهوية  ،االستجابة للطلب املتزايد عىل التعليم العايل وتحقيق التوازن يف توزيع العرض الرتبوي ما بني الجهات أجل من

مؤسسات جديدة وتغيري اختصاص وتسميات بعض املؤسسات الجامعية  3للجامعات يف إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص من خالل فتح 

  .العمومية

% برسم 20الطلبة بنسبة  الرفع من عدد الطلبة املقبولني باملؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود، حيث ازداد عدد تموموازاًة مع ذلك، 

 45%، كام ارتفع عدد املقاعد املفتوحة يف وجه املرتشحني لولوج مؤسسات التعليم العايل ذات الولوج املحدود بنسبة 2019-2018السنة الجامعية 

 19.760بدال من  2019-2018مقعدا مفتوحا برسم سنة  28.564( 2017- 2016مقارنة مع املوسم الجامعي  2019-2018برسم السنة الجامعية 

)، يف ُمقابل تخفيض عتبات االنتقاء التمهيدي لولوج مجموعة من املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود (املدارس 2017-2016برسم سنة 

ك البكالوريا املهنية ، والرشوع يف إدراج مجموعة من مسال2019-2018الوطنية للتجارة والتسيري وكليات الطب والصيدلة...) برسم املوسم الجامعي 

الوطنية ضمن قامئة مسالك البكالوريا املطلوبة لولوج املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب املحدود (املدارس الوطنية للتجارة والتسيري واملدارس 

  نيات).العليا للفنون واملهن واملدارس الوطنية للعلوم التطبيقية واملدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتق

االكتظاظ، تجب اإلشارة إىل أن عدد الجامعات الخاصة   ويف إطار تطوير استعامل تكنولوجيا اإلعالم يف مجال التعليم العايل ملواجهة ظاهرة

 جامعات محدثة يف إطار الرشاكة مع الدولة 5 مؤسسة و 21جامعات خاصة تضم  5جامعات ( 10خاص وصل إىل -والجامعات يف إطار الرشاكة عام

  خاص.-ؤسسة خاصة، ومؤسستني يف إطار الرشاكة عامم 163 مؤسسة)، بينام بلغ عدد مؤسسات التعليم العايل الخاص غري الجامعية 29تضم 

 18حصلت أيضا كام ) جامعات الخاصة واملحدثة يف إطار الرشاكة جميعها عىل االعرتاف من طرف الدولة، 10يف هذا السياق، حصلت العرش (

  الجامعية عىل االعرتاف من طرف الدولة.مؤسسة غري 

طالب مبؤسسات التعليم العايل  49.522مسلكا، وتم تسجيل  626من جانب آخر، وصل عدد مسالك مؤسسات التعليم العايل الخاص املعتمدة 

ظام تدبري إلكرتوين لقيادة التعليم % من مجموع طلبة التعليم العايل)، متاشياً مع انطالق إعداد ن5,3(وهو ما ميثل  2019-2018الخاص برسم سنة 

ة العايل الخاص (تدبري عملية تقييم واعتامد مسالك التكوين املقدمة من طرف مؤسسات التعليم العايل الخاص، ضبط عملية تدبري ملفات الطلب

الخاص لتحسني خدمات املصادقة عىل املسجلني مبؤسسات التعليم العايل الخاص...)، وإنشاء شباك خاص باستقبال طلبة مؤسسات التعليم العايل 

  الشواهد املدرسية وخدمات اإلعالم حول مؤسسات التعليم العايل الخاص وعروضها التكوينية.

 االرتقاء بجودة التعليم العايل وتحسني ُمخرجاته:  

الزمة لالندماج يف سوق الشغل، تم تحقيق من أجل النهوض بجودة التكوينات بالتعليم العايل ومتكني مخرجاته من الكفايات واملعارف واملهارات ال

نظام  وهيكلة وتطوير مجموعة من املنجزات، أبرزها توطيد اإلصالح البيداغوجي ومالءمة عروض التكوين مع الحاجيات االقتصادية واالجتامعية

وطنية لإلعالم والتوجيه بتنسيق مع قطاعي  اإلعالم واملساعدة عىل التوجيه والتعريف مبنظومة التعليم العايل من خالل تطوير بوابة إلكرتونية

ام ، كwww.monorientation.maأو  www.orientation.gov.ma: الرتبية الوطنية والتكوين املهني ودعم من الوكالة األمريكية للتنمية الدولية

املحدود "توجيهي"  تم إطالق منصة القبول اإللكرتوين املوحد لحملة البكالوريا يف املؤسسات الجامعية ذات االستقطاب 

)www.tawjihi.ma(  2020 -2019الجامعي  لتدبري مسطرة الرتشيح لولوج املدارس العليا للتكنولوجيا وكليات العلوم والتقنيات برسم الدخول ،

 واملساهمة يف إعداد التصور العام ملختلف محطات التوجيه ما بعد البكالوريا املقرتحة يف إطار مرشوع اإلصالح البيداغوجي لسلك اإلجازة

  (البكالوريوس)، إضافة إىل وضع إطار قانوين خاص بتنظيم التكوين املستمر والتكوين مدى الحياة.
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  علميعىل مستوى البحث ال

تعزيز البنيات التحتية للبحث العلمي واالبتكار  2019-2018تم خالل السنة الجامعية  واالبتكار، والتقني العلمي بالبحث النهوض من أجل مواصلة

لوية مببلغ للبحث العلمي يف املجاالت ذات األو  ارشوعم 186 وكذا تحسني حكامة املنظومة الوطنية للبحث العلمي واالبتكار، عرب مواصلة متويل

التنموي يف إطار الرشاكة مع مجموعة املكتب الرشيف -مرشوعا للبحث 41 ، واستمرار متويل2015مليون درهم ابتداء من سنة  300إجاميل يناهز 

وزارة التجهيز  مشاريع للبحث العلمي حول النقل والسالمة الطرقية يف إطار الرشاكة مع 6 مليون درهم، ومتابعة  متويل  90للفوسفاط مببلغ قدره 

 30مرشوع بحث يف مجال العلوم اإلنسانية واالجتامعية مببلغ مايل قدره  53ماليني درهم، عالوة عىل إطالق متويل  10والنقل واللوجستيك مببلغ 

ة عىل اإلعالن عن طلبات مليون درهم، زياد 9,2مرشوعا يف مجال النباتات العطرية والطبية مببلغ مايل قدره  14إطالق متويل   مليون درهم، وأيضاً 

ميدان العروض يف إطار برنامج "الخوارزمي" برشاكة مع وزارة الصناعة والتجارة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي لتمويل مشاريع بحث يف 

ديدة حول النقل والسالمة مليون درهم، وكذا اإلعالن عن طلبات العروض لتمويل مشاريع بحث ج 50الذكاء االصطناعي وتطبيقاته مببلغ يناهز 

  .مرشوعا أوليا يف طور التقييم 41واملاء، حيث تم التوصل حاليا ب  الطرقية يف إطار الرشاكة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك

و  العلمي و اإلبتكار  وينبغي يف هذا الصدد التأكيد عىل أهمية تشجيع التميز يف مجال البحث العلمي و االبتكار والحرص عىل تثمني نتائج البحث

  .الرشاكة مع القطاع الخاص وعىل النهوض بالتعاون الدويل يف مجال البحث العلمي والتكنولوجي

  عىل مستوى الدعم االجتامعي للطلبة 

الجامعية، تقرر الرفع من وتحسني الحياة  وتوفري الظروف املالمئة لهم ملتابعة الدراسة بالتعليم العايل ألجل تعزيز الدعم االجتامعي لفائدة الطلبة

، كام تم إصدار 2018-2019سنة  374.964إىل  2017-2018ممنوح سنة 334.517 ، حيث انتقل من 12%العدد اإلجاميل للطلبة املمنوحني بنسبة 

نظام معلومايت متكامل ر املتعلق بتحديد رشوط وكيفية رصف املنح الدراسية للطلبة، وتطوي 2019ماي  15بتاريخ  2.18.512املرسوم الجديد رقم 

ح السلك األول لتدبري املنح (موثوقية البيانات، التبادل غري املادي، توفري الوقت، إنتاج املؤرشات)، مع مواصلة عملية إيداع طلبات االستفادة من من

  .2019ماي  28للتعليم العايل عرب الخدمة اإللكرتونية "منحتي" يف نسختها الثالثة بتاريخ 

رسير  78.616رسير مقابل  86.817حيث وصلت إىل  2019-2018% سنة 10ع من الطاقة اإليوائية اإلجاملية (عام وخاص) بنسبة كام جرى الرف

وجبة  14.221.719إىل   2017-2018وجبة سنة   9.937.480حيث انتقل من  %43، وعرف عدد الوجبات املقدمة تطوراً بنسبة 2018-2017سنة 

  . 2018-2019سنة 

مجال التغطية الصحية لفائدة الطلبة، فقد تم اتخاذ مجموعة من اإلجراءات واملساطر املهيكلة من أجل تحسني جودة نظام التغطية أما يف 

ادة الصحية، من بينها العمل عىل تطوير وتعميم التأمني الصحي اإلجباري األسايس للطلبة بتعاون مع السلطات املختصة، ومراجعة مسطرة االستف

مؤمن، إضافة إىل  117.000الصحية يف اتجاه تبسيطها للرفع من عدد الطلبة املنخرطني، حيث وصل عدد املستفيدين إىل  ما يقارب  من التغطية

 إطالق حمالت تحسيسية واسعة وطنيا للتعريف بنظام التأمني الصحي اإلجباري األسايس عن املرض الخاص بالطلبة.

  تقديم أبرز األرقام  .2

 4  عدد الربامج

 11  األهداف عدد

 2  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 21  عدد املؤرشات

 2  عدد املؤرشات املستجيبة  للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

   

 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم)

  بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية
  (مبليون درهم)

 : تعليق 

، عرفت االعتامدات املخصصة للقطاع زيادة من خالل اعتامدات إضافية مقتطعة من فصل النفقات الطارئة لصالح فصل 2019أثناء تنفيذ امليزانية لسنة 
  .تم تخصيص هذا املبلغ ملنح الطلبةو املعدات والنفقات املختلفة. 

% لوال تأخر انطالق بعض املشاريع الذي 78ميزانيايت، وقد كان باإلمكان تسجيل نسبة أكرب تقدر بحوايل % كنسبة إصدار 67هذا وقد سجلت ميزانية االستثامر 
ميزانية املعدات والنفقات يرجع باألساس إىل املشاكل املتعلقة باقتناء الوعاء العقاري وهو ما حال دون تحويل املبلغ إىل الجامعات املعنية بهذه املشاريع. أما 

  بالنسبة مليزانية املوظفني. %100تم تسجيل % و 99 د سجلت نسبة إصداراملختلفة فق

  %.18الوطني لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية  بلغت نسبة إصدار الصندوق

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  
  

  : تعليق  

 بلغت %. ونالحظ أن برنامج الدعم االجتامعي لفائدة الطلبة سجل نسبة إصدار ميزانيايت92عرف تنفيذ ميزانية الوزارة معدل إصدار ميزانيايت إجاميل يقدر ب 
  .%81لعايل نسبة %، فيام سجل برنامج التعليم ا87%، ثم برنامج البحث العلمي والتكنولوجي بنسبة 99%، يليه برنامج قيادة وحكامة بنسبة 100
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  

  تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات (مبليون درهم) 

  : تعليق  

  عىل مستوى أربع جهات. %100. وقد تم تسجيل نسبة %95حسب الجهات، تم تسجيل نسبة إصدار ميزانيايت إجاملية تقدر ب  2019يف إطار تنفيذ ميزانية 

، نظرا للتأخر الذي تعرفه انطالقة أشغال بناء بعض املشاريع بهذه %65و % 63سطات عىل التوايل نسبة -الحسيمة والدار البيضاء-تطوان- سجلت جهتا طنجةو 
   الجهات.

صل عىل مستوى إنجاز الدراسات املتعلقة مبرشوع ) إىل التأخر الحا%27ويرجع انخفاض نسبة اإلصدار امليزانيايت لجهة العيون الساقية الحمراء (
. وجدير بالذكر أن هذا املرشوع 2019بالعيون، باإلضافة إىل كون األشغال املتعلقة بهذا املرشوع مل تنطلق إال مع نهاية سنة  والصيدلة الطب كلية وتجهيز بناء

  يتم إنجازه يف إطار تفويض االعتامدات ملديرية التجهيزات العمومية.

 إنجازات أبرز املؤرشات   .1

  العلمي والتكنولوجي ثالربنامج : البح
  : دعم البحث العلمي لتحسني إنتاجه وإشعاعه الدويلالهدف 

  املؤرش : عدد املنشورات العلمية يف املجالت الدولية املصنفة

 :ويرجع هذا االرتفاع إىل2019سنة  8.329بلغ عدد املنشورات املنجزة 

العلمي من خالل طلبات عروض مشاريع البحث  البحث مشاريع متويل -
املعلن عنها من طرف مختلف القطاعات الوزارية والفاعلني السوسيو 

وطلب  اقتصاديني (طلب عرض مشاريع البحث يف املجاالت ذات األولوية،
وبرنامج ابن خلدون لدعم  عرض مشاريع البحث يف مجال السالمة الطرقية،

اإلنسانية واالجتامعية، وبرنامج البحث  البحث العلمي يف مجال العلوم
التنموي حول الفوسفاط) وكذا من خالل طلبات عروض مشاريع البحث 

  )؛..,PRIMA, H 2020,PHC Toubkalالدولية (

والتقني،  مختلف األنشطة املنجزة من طرف املركز الوطني للبحث العلمي -
ات الدولية التي مكنت من تصحيح تعريف انتساب الباحثني بقواعد املعطي

  بالنسبة لبعض الجامعات؛

التواصل الفعال للتعريف بالخدمات التي قدمها املركز الوطني للبحث  -
العلمي والتقني من خالل مختلف اللقاءات املنظمة يف إطار قافلة املركز 

  "املركز الوطني للبحث العلمي والتقني يحل بالجامعة"؛

البحث العلمي واالبتكار يف الدورات التكوينية التي نظمها فريق مديرية  -
   إطار املساعدة عىل إنشاء مشاريع البحث.
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  الربنامج : الدعم االجتامعي لفائدة الطلبة

  : تعزيز اإلنصاف يف الولوج للتعليم العايلالهدف 

  املؤرش : تطور عدد الطلبة املمنوحني حسب األسالك

ممنوح)  382.000يعزى الفرق الحاصل بني اإلنجازات والتوقعات (
  : إىل  2019- 2018بخصوص املوسم الجامعي 

عملية التدقيق مع الرشكاء (الصندوق الوطني للضامن االجتامعي،  -
الخزينة العامة للمملكة، قطاع الرتبية الوطنية ومكتب التكوين 

 7.511املهني وإنعاش الشغل) التي أسفرت عن توقيف ما يناهز 
  منحة باملغرب؛

خصوصا الطلبة املسجلني باملؤسسات الجامعية التدقيق املنجز يهم  -
  والحاصلني عىل صفة ممنوح من طرف اللجان اإلقليمية؛

- 2018برسم السنة الجامعية   374.964العدد اإلجاميل للممنوحني  -
يضم أيضا املنح بالخارج ومنح أبناء الجالية املغربية املقيمة  2019

  بالخارج.

   

  
 : التعليم العايلالربنامج

 تحسني املردودية الداخلية والخارجية ملنظومة التعليم العايل :الهدف

 املستجيب للنوع  :نسبة املتخرجني بعد ثالث سنوات حسب الجنس املؤرش

سنة  % 100وبلغت  نسبة اإلنجاز  2018من التوقعات سنة  %95تم تحقيق 
2019.  
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 حصيلة تحقيق النتائج .2
 

  

  : تعليق  

% وهذا راجع إىل بعض 50% و71بلغت نسب تحقيق التوقعات السنوية ملؤرشات برنامجي "البحث العلمي والتكنولوجي" و"التعليم العايل" عىل التوايل 
  العوامل منها استقطاب باقي مكونات التعليم لعدد مهم من حاميل شهادة الباكالوريا وكذا عدم التوفر عىل معطيات بعض املؤرشات.

%  نظرا لبعض الصعوبات كتأجيل افتتاح عدد من األحياء 25سب تحقيق التوقعات السنوية ملؤرشات برنامج "الدعم االجتامعي لفائدة الطلبة"  بلغت ن
 الجامعيني وكذا العدد املتزايد للمحالني عىل التقاعد مام يأثر سلبا يف نسب التأطري البيداغوجي.

  لم يتم تحقيق أي من التوقعات املحددة.يف ما يخص برنامج "القيادة والحكامة" ف

 حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع         .3

  

 

  : تعليق  

نسبة الطلبة املسجلني حسب الجنس يف املسالك املمهننة يف املؤسسات الجامعية" و " "بلغت نسبة تحقيق التوقعات السنوية للمؤرشين املستجيبني للنوع (
  .%25بربنامج "التعليم العايل"  نوات حسب الجنس") نسبة املتخرجني بعد ثالث س
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  - قطاع التكوين املهني - ي والتعليم العايل والبحث العلميوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهن

 ملخص أهم اإلنجازات .1

خارطة الطريق وتقوم   برتأس جاللة امللك لجلسة عمل خصصت لتقديم خارطة الطريق الجديدة لتطوير التكوين املهني.  2019 متيزت سنة
   :تهم عىل خمسة محاور ترتكز التكوين املهني عىل مقاربة شمولية الجديدة لتطوير

  وإعادة هيكلة عرض التكوين املهني لتأمني االستجابة املالمئة ملتطلبات سوق الشغل من الكفاءات كام وكيفا؛ تأهيل .1
إحداث جيل جديد من مؤسسات التكوين املهني من خالل إنشاء مدن املهن والكفاءات متعددة األقطاب والتخصصات بكل جهات  .2

  كل جهة وحاجيات نسيجها اإلنتاجي من املوارد البرشية املؤهلة؛ اململكة، مع األخذ بعني االعتبار خصوصيات ومؤهالت
تطوير وتحديث الطرائق البيداغوجية واعتامد معايري جديدة للجودة من خالل تبني وتفعيل مناهج بيداغوجية جديدة قوامها االبتكار  .3

ت األجنبية، وتنمية التكوين بالوسط املهني (التمرس واإلبداع، وإدراج املجال الرقمي يف العملية التكوينية، إضافة إىل دعم تعلم اللغا
  والتدرج املهني)؛

مهننة الشباب العاملني يف القطاع غري املهيكل أو يف وضعية البحث عن العمل عن طريق تخصيص تكوينات تالئم مؤهالت هذه  .4
م تعزيز املؤهالت التقنية واللغوية واملهارات الرشيحة من املواطنني وتساعدهم عىل اإلدماج املهني، وذلك عرب توفري برامج مخصصة ترو 

  الحياتية لهذه الفئة؛
التوجيه املهني املبكر وتحسني جاذبية التكوين املهني يف إطار التفعيل العميل ملقتضيات النظام املندمج للتوجيه املدريس واملهني  .5

مني يف جميع مكونات منظومة الرتبية والتكوين، قصد ضامن والجامعي، الذي أعدته الوزارة، والذي يرتكز عىل املواكبة املبكرة للمتعل
  استدامة تعلمهم، وتعزيز قدراتهم عىل بناء مشاريعهم الشخصية، تيسريا الندماجهم يف الحياة العملية.

هني وفق األهداف والربامج ، جهوده من أجل الرقي مبنظومة التكوين امل 2019املالية السنة املهني، خالل التكوين قطاع واصل ،وباملوازاة مع ذلك 
  : . ومتحورت هذه الجهود حولوجودته التكوين من عرض الرفع قصدوذلك املسطرة، مع التنسيق مع مختلف الفاعلني واملتدخلني، 

 التكوين؛ من املستفيدين عدد من الرفع من يسمح مبا االستيعابية الطاقة توسيع   
 الخاص؛ املهني التكوين مؤسسات واعتامد مراقبة مواصلة   
 وبالتدرجب بالتناو  التكـوين أمنـاط وتنمية طويرت ـاللخ من املهني للتكـوين أمثل كفضاء املقــاولة دور وتقوية دعـم عىل العمل 

  املهني؛
 املستمر؛ العام والخاص، باإلضافة إىل تنمية التكوين القطاعني بني الرشاكة تقوية   
  للجودة، حيث تم تحيني وإعداد مجموعة من الدالئل واملرجعيات واألدوات املتعلقة بهندسة ترسيخ اإلدماج املهني عرب التحسني املستمر

   التكوين؛
 من  ملقاربةا هذه اعتامد وتوسيع لشغلا إنعاشو  املهني تكوينال ملكتب الكفاءات بكل املؤسسات التابعة باعتبار التكوين مقاربةم تعمي

  املكونة؛ القطاعات طرف
 املنظمة القانونية النصوص مراجعة مواصلة عرب املهني التكوين منظومة حكامة تجويد.  

  تقديم أبرز األرقام  .2

 3  عد الربامج

 6  عدد األهداف

 4  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 18  عدد املؤرشات

 11  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

   

امليزانية العامة بنية تنفيذ اعتامدات
  (مبليون درهم) 

 بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية
  (مبليون درهم) 

 : تعليق 

 %78و %92 ميزانية املعدات والنفقات وميزانية االستثامرو نسب تنفيذ ميزانية املوظفني  تبلغو  %.70,2بلغت النسبة العامة لإلصدار امليزانيايت 
  عىل التوايل.   %62و

يحتسب يف املداخيل مساهامت املتدخلني الذي بالنسبة لتنفيذ الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى "صندوق النهوض بتشغيل الشباب" 
إلصدار الخاص به فقد بلغت نسبة ا ،املربمجة بامليزانية العامة للدولة ويف النفقات منح التدرج املهني للقطاعات املكونة يف القطاعني العام والخاص

53.% 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

 

  الدرهم) يونتنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبل
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  : تعليق  

التكوين املهني وتنمية ودعم قيادة منظومة ( برنامجني للسياسات العمومية يف ميدان التكوين املهنيحول  متت هيكلة ميزانية قطاع التكوين املهني 
     ).دعم وخدمات متعددة االختصاص( برنامج أفقي) و تنفيذ عرض التكوين املهني

% من 32,6الربنامج هذا االستثمـار. وقد مثل  فصلوتهم اعتامدات برنامج "قيادة منظومة التكوين املهني" فصل املعدات و النفقات املختلفة و 
  %.80به  . وبلغت نسبة اإلصدار 2019النهائية لسنة  االعتامداتمن  %29االعتامدات املفتوحة و 

% من  41,3 مثل هذا الربنامج و املعدات و النفقات املختلفة واالستثمـار.  فصيلب اعتامدات برنامج "تنمية ودعم تنفيذ عرض التكوين املهني" وتتعلق
  % .57.وبلغت نسبة اإلصدار به حوايل  2019النهائية لسنة من االعتامدات % 48,4فتوحة وامل االعتامدات

مثل و إىل نفقات املوظفني، نفقات املعدات و النفقات املختلفة و نفقـات االستثمـار.  باإلضافةبرنامج "دعم وخدمات متعددة االختصاص"  ويشمل
   %.86.وبلغت نسبة اإلصدار به  2019النهائية لسنة  االعتامدات%من 22,6االعتامدات املفتوحة ومن % 26,1البـــرنامج 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

اعتامدات  تدرج وبالتايل ،طابعها الوطنيل وذلك بالنظرمشاريع أو عمليات الربامج  ألنشطة املرتبطة بتنفيذ ا عىل باإلرشافطلع املديريات املركزية ضت
  الرضورية للسري العادي للمصالح الالممركزة.  مــــر بالرصف عىل تفويــــض االعتامدات ويعمل اآل  باملصالح املشرتكة.   الربنامج 

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  الربنامج : قيادة منظومة التكوين املهني

  ضامن تقريب عرض التكوين من الحاجيات من الكفاءات مع اعتبار النوع :الهدف 

  العدد اإلجاميل - أعداد املستفيدين من التكوين املهني  املؤرش :
 

 2017برسم سنة  422.315من  انتقل عدد املستفيدين من التكوين املهني
%، ويفرس هذا 2,5، أي ما ميثل نسبة تطور  2018سنة  433.007إىل 

بإحداث مؤسسات جديدة وتنويع عرض التكوين بإحداث شعب  التطور
تتالءم مع متطلبات سوق الشغل ومع التطورات التي تعرفها بالدنا عىل 
املستويني االقتصادي واالجتامعي، وكذلك تيسري ولوج الشباب إىل التكوين 
املهني بفتح مسارات ومسالك جديدة تخول لهم الحصول عىل التكوين يف 

، فقد تم إنجــاز 2019املالية أمــا بالنسبة للسنة  دى الحياة.أي مكان وم
 يعمل من توقعات األعداد اإلجمــالية للمتدربني لنفس السنة. 89,3%

قطاع التكوين املهني بصفة دامئة عىل تحسني وضعية القطاع لتوفري اليد 
العاملة املؤهلة، وذلك بهدف الرفع من التنافسية وتحسني قابلية الولوج 
إىل سوق الشغل.  ولبلوغ األهداف املتوخاة يسعى القطاع إىل الرفع من 

وين وذلك بإحداث مؤسسات جديدة وتنويع عرض التك ،أعداد املتدربني
بخلق شعب تتالءم مع متطلبات سوق الشغل ومع التطورات التي تعرفها 
بالدنا عىل املستويني االقتصادي واالجتامعي، وكذلك تيسري ولوج الشباب 
إىل التكوين املهني بفتح مسارات ومسالك جديدة تخول لهم الحصول عىل 

  التكوين يف أي مكان ومدى الحياة.   
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  قيادة منظومة التكوين املهني الربنامج :

  : الهدف توسيع ولوج األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة إىل التكوين املهني مع مراعاة حاجيات النساء والرجالالهدف 

  إلجاميل االعدد - الخاصة للتكوين املهني املعتمدة يف نفقات متدريب املؤسسات من الفئات املؤهلة) من املساهمة( دينأعداد املستفي املؤرش :

عملية الستفادة املتدربني يف نفقات متدريب  12تم تنظيم 
بلغ عدد  املؤسسات الخاصة للتكوين املهني املعتمدة بحيث

متدربا مببلغ يفوق متدربة و  38.683املستفيدين ما مجموعه 
متدربة  4.242، 2019استفاد برسم سنة م. و مليون دره 144

   % .66,3 بلغت التوقعات نجازإ ومتدرب من املساهمة بنسبة 
سنة يف أفق  ،الوطنية للتكوين املهني وتتوقع االسرتاتيجية

متدربة ومتدرب من  29.000استفادة حوايل ،  2021
صة املعتمدة. ااملساهمة يف نفقات التكوين باملؤسســات الخ

% من القيمة 87إنجاز  2019وقد تم إىل حدود السنة املالية 
يواجه أداء املؤرش إكراهات مـالية و. 2021املستهدفة يف أفق 
  و تنظيمية مختلفة.

 

  

  الربنامج : تنمية ودعم تنفيذ عرض التكوين املهني

  : تنمية الطاقة االستيعابية واإليوائية ملنظومة التكوين املهنيالهدف 

 ذات التدبري املفوض املحدثة ةاملؤرش : عدد مؤسسات التكوين املهني العام واملعاهد املتخصص

دف الرفع من الطاقة االستيعابية، عمل قطاع التكوين به 
املهني عىل إحداث مؤسسات جديدة التابعة ملكتب التكوين 
املهني وإنعاش الشغل مبختلف جهات اململكة قصد متكني 
الشباب من اكتساب مهارات تأهلهم إىل االندماج يف سوق 

  .الشغل
، ما قدره 2019وبلغت قيمة إنجازات هذا املؤرش برسم سنة 

  املتوقعة. 694مؤسسة عوض  679
للعدد اإلجاميل السنوي  باالستنادتقرر تغيري قيم املؤرش و  

ملؤسسات جهاز التكوين لغرض تسليط الضوء أكرث عىل الطاقة 
  البيداغوجية ملنظومة التكوين املهني.
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 تحقيق النتائج حصيلة .7

 

  تعليق : 

منظومة التكوين  قيادة«السياسة العمومية  عرف برنامجي%، 75باستثناء برنامج "دعم وخدمات متعددة االختصاص" الذي سجل نسبة تحقيق التوقعات بلغت 

  :هذه الحصيلة إىل  سبابأ ترجع أهم و   % 0و% 36التوايل بلغت عىل ضعيفة لبلوغ التوقعات السنوية  املهني" نسبااملهني" و"تنمية ودعم تنفيذ عرض التكوين 

 عدم رشوع بعض املتدخلني املكونني بتنفيذ التزاماتهم فيام يتعلق بالتكوين؛ -

 ؛ؤثرة يف وترية إحداث مناصب الشغل من قبل النظام اإلنتاجي الوطني والظرفية االقتصادية للبالداملخرى األ عوامل بالتأثر نسبة إدماج الخريجني  -

 يف إقبال املتدربني عىل بعض الشعب دون األخرى؛ التفاوت املسجل -

 عدم معرفة حاجيات املقاوالت الصغرية واملتوسطة أو الصناعة الصغرية واملتوسطة من التكوين املستمر؛  -

 ؛توفر املعطيات بصفة دامئة ومحينةلحصائية اإل طبيعة تطلب بعض املؤرشات ذات ال -

 ؛%4,27بنسبة  2019و  2018من التكوين املهني ما بني  ناملستفيديأعداد  انخفاض -

بينمــا تستقطب التكوينات املرتبطة بالوسط  ،% املقبلني عىل منظومة التكوين املهني50تراجع التكوين داخل املؤسسات تدريجيا ليستوعب توقع  -

 ؛% األخــرى50املهني نسبة 

لعدم انخراط  بالنظرصعوبة إيجاد املقاوالت التي تستقبل املتمرسات يف إطار التمرس املهني  واملتمثلة يفالتمرس املهني اإلكراهات املرتبطة بنمط  -

 ؛جل املقاوالت يف التمرس املهني

 تفاوت إقبال املتدربني عىل بعض الشعب دون األخرى؛و  يف االستفادة من برامج  التكوين املهنياملؤسسات السجنية عدم رغبة بعض نزالء  -

 ونني يف بعض املؤسسات السجنية، خصوصا النائية منها وذلك لعدم توفر وسائل النقل بني هذه املؤسسات ومؤسسات اإللحاق.نقص يف عدد املك -
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 املستجيبة للنوع حصيلة تحقيق النتائج .8

 

  تعليق : 

 ههذ وتفرس ،" نسبا مهمة لتحقيق التوقعات السنويةاملهنيقيادة منظومة التكوين سجلت املؤرشات الفرعية املستجيبة للنوع املرتبطة بربنامج السياسة العمومية "

بإحداث مؤسسات جديدة وتنويع عرض التكوين بخلق شعب تتالءم مع متطلبات سوق الشغل ومع التطورات التي تعرفها بالدنا عىل املستويني  الحصيلة من جهة؛

؛ الحياة كان ومدىاالقتصادي واالجتامعي، وكذلك تيسري ولوج الشباب إىل التكوين املهني بفتح مسارات ومسالك جديدة تخول لهم الحصول عىل التكوين يف أي م

  .صعوبة إيجاد املقاوالت التي تستقبل املتمرسات يف إطار التمرس املهنيومن جهة أخرى ب

  

نسبة النساء  " و "نسبة النساء يف العدد االجاميل للموظفني همت املؤرشين "  %50نسبة تحقيق التوقعات بلغت  "دعم وخدمات متعددة االختصاص" وسجل برنامج 

 .%)34() تجاوزت التوقع  %39ث عرف هذا األخري نسبة إنجاز (" حييف مناصب املسؤولية
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  وزارة الصحة

 ملخص أهم اإلنجازات .1

 فيام ييل: 2019تتجىل أهم إنجازات وزارة الصحة برسم السنة املالية 

 توسيع التغطية الصحية األساسية:  
املتعلق بالتغطية الصحية لفائدة  98-15كام تم تفعيل القانون  .%68,8نسبة التغطية الصحية  تتم توسيع التغطية الصحية األساسية حيث تم بلغ
 مليون مستفيد. 11العاملني غري األجراء و الذي يقدر عددهم بحوايل 

 اعتماد سياسة القرب لالستجابة لحاجيات المواطنين: 
مؤسسة للرعاية  810، تم إرساء الحراسة و اإللزامية مبؤسسات الرعاية الصحية حيث تؤمن سياسة القرب لالستجابة لحاجيات المواطنينيف إطار 

عزلة عىل لفائدة املناطق القروية التي تعاين من ال Télémédecineإطالق خدمات االستشارة الطبية عن بعد الصحية األولية الحراسة و اإللزامية و كذا 
 املستوى الصحي.

 تنمية الصحة بالعامل القروي: 
قافلة طبية  219منها (قافلة طبية  491تفعيل الوحدات الطبية املتنقلة و القوافل الطبية املتخصصة حيث بلغ عدد هذه األخرية  2019تم برسم سنة 

 3.858لزيارات املنجزة للوحدات الطبية املتنقلة و عدد الخدمات ة السكان، بلغ عدد اي. و فيام يخص عملية رعاية املنظمة من طرف مدير)متخصصة
 .2019عىل التوايل سنة  364.089و 

 :مواصلة تأهيل الصحة بالعامل القروي عرب 

الصحية حيث بلغ إجاميل عدد املشاريع )  2023- 2017 (تفعيل برنامج تقليص الفوارق املجالية و االجتامعية بالعامل القروي و املناطق الجبلية  - 
 عملية). 1.852مرشوعا ( 1.054ما مجموعه   2019و  2018 و 2017املربمجة خالل سنوات 

 عملية تأهيل. 241عملية يف طور اإلنجاز) و  206عملية للبناء (  107االنتهاء من إنجاز  - 

 من األجهزة البيو طبية. 493وحدة متنقلة) و  151سيارة إسعاف،  267وحدة ( 418اقتناء  - 

رسير) و مستشفيني للقرب بكل من القرص  250تشغيل مجموعة من املستشفيات الجديدة من أبرزها : تشغيل املركز االستشفايئ االقليمي بسال ( - 
 خنيفرة.-) باإلضافة إىل املركز الجهوي لألنكولوجيا ببني ماللارسير  45) و إمزورن بإقليم الحسيمة بطاقة رسيرية (ارسير  80إقليم العرائش (بالكبري 

(عاملة الرباط) و سيدي مومن (عاملة سيدي الربنويص بالدار البيضاء) و املركز الجهوي لطب األسنان  تشغيل مركزين طبيني للقرب اليوسفية - 
 بعاملة الرباط.

 :تحسني الولوج إىل األدوية و املستلزمات الطبية 
دواء، يتعدى سعر  574واإلعفاء من الرضيبة عىل القيمة املضافة  لألدوية ذات السعر املرتفع (  دواء 1.095تخفيض أمثنة حوايل  ،تم يف هذا اإلطار

 .درهم) 962بيعها 

 .2019% سنة 39ويف سياق آخر تم بلوغ نسبة استعامل األدوية الجنسية 

 :تعزيز الربامج الصحية و محاربة األمراض عرب 

 وحدة. 113فال ضحايا العنف باملستشفيات العمومية ليصبح عددها تفعيل الوحدات املندمجة للتكفل بالنساء و األط - 

 ألف مريض بداء السكري يف كل مؤسسات الرعاية الصحية األولية. 870ألف مريض بارتفاع الضغط الدموي و أزيد من  980التكفل بأكرث من  - 

فيس و االجتامعي و تحسن معدل النجاح العالجي لداء بفريوس نقص املناعة البرشي من برامج الدعم الن امصاب اشخص 4.523استفادة حوايل  - 
 .%88السل ليصل 

  تقديم أبرز األرقام  .2

 6  عدد الربامج

 26  عدد األهداف

 8  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 69  عدد املؤرشات

 17  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

    

اعتامدات امليزانية العامةبنية تنفيذ 
  (مبليون درهم) 

 بنية تنفيذ اعتامدات  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 
  (مبليون درهم)  

 

 : تعليق 

حيث وصلت  %91,6تبني املعطيات أن تنفيذ امليزانية العامة قد بلغ نسبة  
وميزانية املختلفة ميزانية املعدات والنفقات و نسبة تنفيذ ميزانية املوظفني 

% عىل التوايل. وهذا راجع إىل املجهودات املبذولة 67و %99و %99االستثامر 
يف ما يخص ترشيد و عقلنة املوارد املالية و تحسني حكامة املنظومة الصحية. 

رة مستقلة فقد وصلت فيام يخص تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصو 
 %14,05 اعتامدات االستثامر ، حيث وصلت نسبة تنفيد50,46%نسبة االصدار

عدم التوفر عىل مداخيل االستثامر حيث مل يتم و منذ سنوات  وذلك راجع إىل
متتالية منح املرافق املعنية بأي رصيد يؤهلها لرصف سقف التحمالت املحددة 

بالنسبة لتنفيذ الحساب الخاص بالصيدلية . و وفق قانون املالية السنوي
. وتفرس هذه النسبة %51,05املركزية فقد بلغت نسبة اإلصدار الخاص به 

لتامسك االجتامعي اصندوق دعم بالتأخر املسجل  يف التحويالت الصادرة عن 
  .لفائدة هذا الحساب لرتابيةالجامعات او 

  
  

      

 

 املرصدة ألمور خصوصيةبنية تنفيذ اعتامدات  الحسابات 
 (مبليون درهم)  
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  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  
  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون الدرهم)

  : تعليق 

ما عدى برنامجي " الرصد الوبايئ و اليقظة و األمن الصحيني و  99,42%و   % 97,69ترتاوح بني  ابلغ  تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة بالنسبة لجل برامج الوزارة نسب
  % عىل التوايل.59,96% و 78,02الوقاية ومراقبة األمراض" و "توفر و استمرارية عرض العالجات وصون البنية التحتية و التجهيزات الصحية" الذين عرفا نسب إصدار  

سجلت كل املشاريع  حيثهذه النسب العالية يف التنفيذ إىل تحقيق نسب إصدار مرتفعة عىل مستوى تنفيذ االعتامدات املخصصة للمشاريع و العمليات.  تفرسو 
% بالنسبة 67,53عية" و % بالنسبة ملرشوع " األعامل االجتام100املتعلقة بربنامج "املوارد البرشية و تعزيز قدرات املنظومة الصحية" نسب إصدار تراوحت بني 

  ملرشوع تعزيز القدرات و التكوين املستمر الذي عرف تأخريا يف أحد الصفقات املتعلقة باقتناء بعض األجهزة املعلوماتية.
  

لربنامج عدة تعديالت راجعة إىل املشاريع املدرجة يف هذا اعرفت  ،ية األساسية و التجهيزات الصحية"بالنسبة لربنامج "توفر و استمرارية عرض العالجات و صون البن
برزها مرشوع "بناء أ فرس معدل اإلصدار املنخفض لهذا الربنامج بعدم التقدم يف تنفيذ عدة مشاريع ي ورضورة تنفيد املشاريع و العمليات املستعجلة و ذات األولوية. 

بطنجة" و أيضا مرشوع " تعزيز و عرصنة قاعدة املرافق التقنية و املعدات و  و تجهيز املركز االستشفايئ بأكادير" و مرشوع " بناء و تجهيز املركز االستشفايئ
  التجهيزات".

  
امج رب انخفاض مهم يف نسب اإلصدار الخاصة ببعض ال سجلأما يف ما يخص برنامج " الرصد الوبايئ و اليقظة و األمن الصحيني و الوقاية و مراقبة األمراض" فقد 

كون نسبة كبرية من االعتامدات الخاصة بربامج : الوقاية و مراقبة األمراض السارية،  الوقاية و مراقبة األمراض غري السارية و صحة بالصحية، و يفرس هذا االنخفاض 
  .2019إىل سنة  2018البيئة، قد تم ترحيلها من سنة 
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  

  
  ( مبليون درهم) امليزانية العامة حسب الجهاتتنفيذ اعتامدات

  
  : تعليق 

 -تطوان - % و هي جهة طنجة55% باستثناء ثالثة جهات حققت نسبا أقل من 75بشكل عام، تجاوز تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة بالنسبة للجهات معدل 
فسري هذه النسب املنخفضة بالعديد من اإلكراهات التي واجهت تنفيد املشاريع عىل الساقية الحمراء. وميكن ت -واد نون و جهة العيون -الحسيمة، جهة كلميم

يف إمتام األشغال يف اآلجال املحددة، تغيري العقار املفروض استغالله يف املرشوع باإلضافة إىل قيود مالية تتجىل  قاوالتمستوى هذه الجهات، و التي تتلخص يف تعرث امل
 و ذات األولية.  ستعجلةداء و اعتامدات االلتزام إال بالنسبة للمشاريع املتقدمة جدا و العمليات املء تعديالت العتامدات األ أهمها يف عدم السامح بإجرا

  % من مجموع اإلصدارات.74 ،2019 برسم سنة ،ومثلت حصة املصالح املشرتكة

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  الخاصة االحتياجات ذات الساكنة و الشاب و الطفل و األم صحة و اإلنجابية الصحة الربنامج:

  الهدف: تأمني الوقاية الصحية لفائدة األطفال والشباب

 أشهر 4) يف سن  DTC-Hib-HBاملؤرش: نسبة التغطية بالجرعة الثالثة من اللقاح الخاميس (
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واد نون -

جهة مراكش 
آسفي -

االعتامدات املفتوحة االعتامدات النهائية اإلصدارات

و هذا راجع باألساس إىل  2019نجازات التوقعات برسم سنة فاقت اإل 
ت و املحاقن يف مرافق الوالدة  باإلضافة إىل دعم التوفر املجاين للقاحا

ر عىل التحقق و تحديث معدات سلسلة تربيد اللقاحات و كذا السه
ى التالميذ و القيام بحمالت الستدراك دمن وضعية التلقيح ل

  التلقيحات.
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  األمراض مراقبة و الوقاية و الصحيني األمن و اليقظة و الوبايئ لرصدالربنامج: ا

  ناث والذكور من جميع الفئات، إىل خدمات الوقاية ومراقبة األمراض املعديةتحسني الولوج العادل للسكان، اإل  الهدف :

  نسبة نجاح عالج السل بجميع أشكاله املؤرش :

 

  

  الهدف: تعزيز فحص األمراض غري املعدية عند الساكنة املهددة يف مرافق الرعاية الصحية

  املؤرش: عدد مرىض السكري املتكفل بهم باملراكز الصحية 

استقرارا  2019إىل سنة  2017عرف معدل نجاح عالج داء السل من سنة 
  %.89و  %88نسبيا حيث تراوح بني 

 
و من أجل تحسني هذا املؤرش، تم تفعيل عدة إجراءات تتمثل يف اقتناء 

للتشخيص األويل ملرض السل، صياغة دالئل  Xpertو استخدام اختبار  
مرجعية ملهنيي الصحة يف مختلف مجاالت رعاية مرىض السل باإلضافة 
إىل إرشاك جميع القطاعات املعنية بتقديم الرعاية الصحية و منظامت 

ع املدين يف عملية تحسيس املرىض بأهمية الفحص و استمرار املجتم
   العالج.

  

إىل تحسني التكفل  ذلكلقد فاقت قيمة اإلنجازات قيمة التوقعات و يعزى 
الشامل لجميع مرىض السكري بكل مؤسسات الرعاية الصحية األولية. كام 
تجدر اإلشارة إىل أن عدد النساء املتكفل بهن يفوق العدد املتوقع و ذلك 

  راجع لكون النساء يزرن املرافق الصحية األولية بنسبة أكرث من الرجال.
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 صيلة تحقيق النتائجح .7

  

 : تعليق 

%، حيث وصلت نسبة تحقيق التوقعات بالنسبة للربنامجني " التخطيط و الربمجة و التنسيق و دعم مهام املنظومة 50لبلوغ توقعات الربامج  املتوسطةالنسبة  بلغت
% عىل التوايل. و يرجع هذا اإلنجاز إىل املجهودات التي قامت بها 54% و 85الصحية" و " الرصد الوبايئ و اليقظة و األمن الصحيني و الوقاية و مراقبة األمراض" 

املساعدة الطبية و تعميم التغطية الصحية عىل فئات أخرى. أما يف ما يخص برنامجي " توفر و استمرارية عرض الوزارة يف ما يخص استفادة السكان من نظام 
إجراءات و خدمات الرعاية الصحية األولية و ما قبل االستشفائية و االستشفائية" فقد حققا نسبة إنجاز العالجات و صون البنية األساسية و التجهيزات الصحية" و" 

ة %. و تنسب هذه النتائج إىل تحقيق التوقعات املتعلقة أساسا بإنجاز و تشغيل بعض مؤسسات العالجات الصحية وبتعزيز املؤسسات االستشفائي50 بلعتمتوسطة 
واقتناء بعض الوسائل اللوجيستيكية  مستقلةباإلضافة إىل نتائج إيجابية تم تسجيلها فيام يخص تنفيد امليزانية املتعلقة باملصالح املسرية بطريقة  .باألجهزة أو تجديدها

" الصحة اإلنجابية و صحة األم و  كسيارات اإلسعاف و مروحيات النقل الطبي االستعجايل. و بالنسبة لربنامجي " املوارد البرشية و تعزيز قدرات املنظومة الصحية" و
% عىل التوايل و تفرس هذه النسب املنخفضة باملشاكل التي 27% و 33الطفل و الشاب و الساكنة ذات االحتياجات الخاصة" فقد بلغت نسبة تحقيق التوقعات 

سنوات باملؤسسات العالجية و صعوبات يف توفر  5طفال أقل من ضعف االستشارات الطبية لأل و  تواجه قطاع الصحة يف ما يخص التغطية بالفحص املنتظم للتالميذ
 صحية يف مختلف التخصصات.  البيانات الخاصة بالفئات التي تعاين من إعاقة ما، هذا باإلضافة إىل  عدم تحقيق وزارة الصحة لألرقام املتوقعة عىل مستوى تكوين أطر 

  حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع : .8
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  : تعليق 

%. و تجدر اإلشارة إىل أن الربنامجني 100% و 60%، حيث تراوحت النسب الخاصة بالربامج بني 72بلغت النسبة املتوسطة لتحقيق النتائج القامئة عىل النوع 
جات و صون البنية األساسية و التجهيزات "إجراءات و خدمات الرعاية الصحية األولية و ما قبل االستشفائية و االستشفائية" و " توفر و استمرارية عرض العال 

 للنوع. يستجيب الصحية" مل يتضمنا أي مؤرش
  
نظومة الصحية" فقد للربنامجني " الرصد الوبايئ و اليقظة و األمن الصحيني و الوقاية و مراقبة األمراض" و " التخطيط و الربمجة و التنسيق و دعم مهام امل بالنسبة 

ء الحوامل و متكني املرأة من االستفادة % عىل التوايل. و ترجع هذه النسب إىل تحسني الرعاية الصحية للنسا67% و 63بلغت نسب تحقيق النتائج القامئة عىل النوع 
بالنسبة للتكفل باإلناث من الخدمات الطبية املقدمة يف إطار معالجة بعض األمراض كمرض السكري و األمراض النفسية يف حني  أن التوقعات املسطرة مل يتم بلوغها 

  سبة.عىل مستوى مراكز اإلدمان و التغطية الصحية لعالج فريوس نقص املناعة املكت
  

 املوارد البرشية و تعزيز قدرات املنظومة الصحية" و" الصحة اإلنجابية و صحة األم و الطفل و الشاب و الساكنة ذات االحتياجات الخاصة" "يف ما يخص الربنامجني 
لية لوزارة الصحة و التكفل بالنساء ضحايا %. و تفرس هذه النسب بتعزيز متثيلية النساء يف مناصب املسؤو 100% و 60نسب تحقيق النتائج عىل التوايل بلغت 

  للنوع اوحيد امؤرش  تضمنالعنف الجسدي. و تجدر اإلشارة إىل أن برنامج " الصحة اإلنجابية و صحة األم و الطفل و الشاب و الساكنة ذات االحتياجات الخاصة" ي
 التكفل بهن داخل الوحدات املتواجدة باملستشفيات.النساء ضحايا العنف الجسدي و الجنيس الاليئ تم يتعلق تألمر بتم تحقيقه و 
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  وزارة االقتصاد واملالية

 ملخص أهم اإلنجازات .1

وضع عمل الوزارة يف إطار رؤية شاملة متوسطة والهادف عىل الخصوص إىل   2021 -2017مخطط العمل االسرتاتيجي  مواصلة إنجاز 2019عرفت سنة 

الرفع من الفعالية يف تدبري املبادرات واالجراءات املتخذة  و لتمكينها من لعب دورها كقاطرة للتنمية االقتصادية واالجتامعية للبالد هاتعزيز قدراتو  األمد

  .من طرف مديريات القطاع

تحديد و  سات وأداء الوزارةإنجاز تدقيق تنظيمي معمق عمودي وأفقي لتحليل مهن ومامر للوزارة تم تحسني التنظيم الوظيفي واإلداري هكذا، وبغاية 

دراسة واقع  . كام تم إجراء للوزارة ورسم التوجه نحو تنظيم أمثل يركز عىل الجوانب ذات القيمة املضافة العالية القائمالقوة والضعف يف التنظيم  مكامن

التنظيم الجديد  تنزيلاقرتاح خارطة طريق ل إضافة إىل  مركزالالمتركز اإلداري بالوزارة وتحديد خريطة املهن والهياكل الحالية عىل املستوى املركزي والالم

  .مع تحديد نوعية هياكله وشكل تسيريه وكذا التمثيلية الجهوية للوزارة

داري الخاص بالوزارة ميم املديري املرجعي لالمتركز اإل املصادقة عىل التص  2019عرفت سنة  داريإعداد التصميم املديري املرجعي لالمتركز اإل وبخصوص 

  تهم : يهم التصميم املديري املرجعي خمسة محاور أساسيةو 2019يوليو  26 بتاريخمن قبل اللجنة الوزارية املعنية 

  ، خاصة ذات الطابع التقريري، التي سيتم نقلها اىل املصالح الالممركزة؛االختصاصات والصالحيات واملهام -

  ىل املصالح الالممركزة؛إع تفويض االختصاصات والصالحيات واملهام موضو  -

  توزيع املوارد البرشية عىل الصعيد الالممركز للوزارة؛ -

  ية عىل الصعيد الالممركز للوزارة؛لتوزيع املوارد املا -

التي سيتم نقلها تحديد األهداف املراد تحقيقها من قبل املصالح الالممركزة للوزارة عىل مستوى الجهة والعاملة أو اإلقليم، يف ضوء االختصاصات  -

  .إليها، وكذا مؤرشات قياس نجاعة أدائها

قطاعا وزاريا ومؤسسة،  37اعتامد الربمجة امليزانياتية لثالث سنوات من طرف ب لقانون املالية 130.13مواصلة تنزيل القانون التنظيمي رقم ومتيز محور 

تقديم  وكذا الربملانية املعنية ووضعها باللجنباإلضافة إىل املؤسسات العمومية الخاضعة لوصايتها، واملستفيدة من موارد مرصدة أو إعانات من الدولة، 

إعداد تقارير نجاعة أداء من طرف القطاعات الوزارية واملؤسسات برسم  . كام تم املكلفتني باملالية بالربملان الربمجة امليزانياتية اإلجاملية للدولة للجنتني

قطاعات وزارية جديدة  7تنظيم املرحلة التجريبية الرابعة للميزانية املستجيبة للنوع واملرتكزة عىل نجاعة األداء والتي عرفت مشاركة  و 2018سنة 

  .قطاعا وزاريا 15إنجاز دراسات تحليلية قطاعية حول النوع االجتامعي عىل مستوى  ، إضافة إىلبة القطاعات املنخرطة سابقاباإلضافة اىل مواك

لكرتوين صالح املحاسبايت للدولة وتفعيل التعميم التدريجي لإليداع اإلصالحات الكربى (استكامل تفعيل اإل كام قامت الوزارة مبواصلة مواكبة مجموعة من اإل 

من خالل وضع آليات ضامن جديدة لفائدة السلفات الصغرى والتمويل التشاريك والرفع من سقف متويل  للفواتري...) ودعم املقاولة وتشجيع االستثامر

  ...هكتارا (خارج مخطط املغرب األخرض) لفائدة قطاعات الطاقة والسياحة والصناعة 12.000جمعيات السلفات الصغرى وتعبئة ما يناهز 

  ىل مواكبة العنرص البرشي وتحسني ظروف العمل.  إ باإلضافة عىل دعم الحكامة الجيدة والرفع من املردودية وتبسيط املساطر كذلك عملت الوزارة و

  تقديم أبرز األرقام  .2

 6  عدد الربامج

 37  عدد األهداف

 5  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 48  عدد املؤرشات

 6  للنوع عدد املؤرشات املستجيبة
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
   (مبليون درهم) 

 بنية تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
   (مبليون درهم) 

 : تعليق 

تنفيذ  نسب% حيث بلغت 95صدارات امليزانية العامة إ تجاوزت نسبة 
االستثامر و   املعدات والنفقات املختلفة و  واألعوان نياملوظف اتميزاني

تدبري امليزانية  نجاعة األداء يف% ما يعكس 65% و95و %99عىل التوايل 
  .رحلةاالعتامدات امل تقليص بالتايلدارة املشاريع املربمجة و وإ 

الخاصة مبرافق الدولة املسرية بصورة  االعتامداتتنفيذ وبلغت نسبة 
الذي مل  2018املعدل املنجز برسم سنة  متجاوزة بذلك %55 ةمستقل

لطبيعة املشاريع والعمليات التي تنفذ . وتعزى هذه النسبة %44يتجاوز 
  أن تنفذ كليا خالل نفس السنة. نال ميكعىل صعيد هذه امليزانية والتي 

 يفوقصدارات املتعلقة بالحسابات املرصدة ألمور خصوصية ما بلغت اإل و 
% من مجموع االعتامدات النهائية، 16ماليري درهم أي ما يعادل نسبة  8

همت عىل الخصوص صندوق دعم التامسك االجتامعي مبعدل يناهز 
   % من مجموع  إصدارات هذه امليزانية.80

  بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية
  (مبليون درهم)
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 حسب الربامج (امليزانية العامة)تنفيذ اعتامدات امليزانية  .4

 

  الدرهم)ونتنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبلي

  : تعليق  

صدارات إ بلغت  و .مليار درهم 2,93 ناهزمببلغ إجاميل  ذلكو  2018مقارنة بسنة  %1بزيادة قدرها % 95تجاوزت نسبة اإلصدارات املتعلقة بامليزانية العامة 
 .مليون درهم 33مببلغ إجاميل يتجاوز  %43املتعلقة بنفقات املعدات والنفقات املختلفة واالستثامر  "االقتصادية واسرتاتيجية املالية العموميةالسياسة "برنامج 

إلطار التنظيمي الربامج واملشاريع املستفيدة من أموال املساعدة الخارجية عىل شكل هبات (دعم تحديث ا )مليون درهم (50,30وتهم االعتامدات املرحلة 
  ...).يف املناطق القروية من خالل القروض الصغرى لتدبري الدين، دراسة اسرتاتيجية حول مديرية الخزينة واملالية الخارجية، مكافحة الفقر

 2.5إجاميل يناهز  تثامر مببلغواالسنفقات التسيري (املوظفون واملعدات والنفقات املختلفة) فيام يتعلق ب% 98 نسبة إصدار بلغت برنامج دعم وقيادةو عرف 
  .عوانهذا الربنامج كذلك اعتامدات فصل املوظفون واأل  شململيار درهم، حيث ي

مببلغ  %81صدارات املتعلقة بنفقات املعدات والنفقات املختلفة واالستثامر  بلغت اإل  فقد برنامج تبسيط تأمني املبادالت وحامية املستهلك أما بخصوص
  .مليون درهم17مليون درهم. وتهم االعتامدات املرحلة 106إجاميل يصل إىل 

  .مليون درهم 87مببلغ إجاميل يصل إىل % 91حوايل صدارات برنامج تنفيذ النفقة العمومية، التحصيل ومسك املحاسبة العمومية إ  وبلغت 

مليون  131 مببلغ إجاميل يناهز  %92 ناهزتنفقات املعدات والنفقات املختلفة واالستثامر لصدار نسبة إ برنامج تعبئة وتحصيل املوارد الجبائية  كام بلغ 
% مببلغ إجاميل يصل إىل 89ربنامج امللك الخاص للدولة املتعلقة بصدارات املتعلقة بنفقات املعدات والنفقات املختلفة واالستثامر اإل يف حني ناهزت  .درهم
  مليون درهم. 37حوايل 
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 عتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة)تنفيذ ا .5

 

  (مبليون درهم) تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات

  : تعليق  

% همت عىل الخصوص أشغال التهيئة واإلقامة 98و % 65عرفت جل الجهات نسب إصدار مهمة ترتاوح ما بني و  .%97بلغت نسبة إصدار املصالح املشرتكة 
  عتاد وأثاث املكتب.ورشاء 

ية فيام يتعلق بتنفيذ اعتامدات امليزانية الخاصة بالخدمات املشرتكة هم عىل الخصوص مرشوع بناء مقر إداري إليواء املفتشية العامة للامل وسجل أداء مهم 
  .تاد وأثاث املكتب لفائدة الوزارةرشاء عو والوكالة القضائية للمملكة 

 

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  السياسة االقتصادية واسرتاتيجية املالية العموميةالربنامج : 

  تحسني تبني مقاربة األداء من طرف املدبرين: الهدف 

 معدل توثيق املؤرشاتاملؤرش : 

معرفة مدى التزام القطاعات الوزارية مبلء مؤرشاتها بالنظر  يتيح هذا املؤرش
التقنية واملواكبة للجهود املبذولة من طرف الوزارة من حيث املساعدة 

وتنظيم دورات تكوينية لفائدة القطاعات الوزارية، وذلك بغية االستجابة 
لرهانات القانون التنظيمي لقانون املالية، السيام الجانب املتعلق بتحسني 

  نجاعة أداء التدبري امليزانيايت.

 قطاعا وزاريا ومؤسسة 37، تتعلق اإلنجازات ب 2019بالنسبة للسنة املالية  
  أعدوا مشاريع نجاعة األداء عىل مستوى نظام الربمجة امليزانياتية

ebudget-2 "."  

  % املتوقعة أوليا.92% من املؤرشات عوض 97وبلغت نسبة اإلنجاز 
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  دعم التحليل املاكرو إقتصادي :الهدف
 الفرق يف التوقعات املؤرش :

نقطة.  0,7فرقًا قدره  2019تُبني املقارنة مع توقعات قانون املالية لسنة 
ويتجىل هذا الفرق، إىل حد كبري، عىل مستوى األنشطة الفالحية، التي 

التي %  1,5% بدالً من انخفاض 5,8انخفضت قيمتها املضافة بنسبة 
من  مليون قنطار 52توقعتها وزارة االقتصاد واملالية بعد تحقيق إنتاج 

 0,1وتجدر اإلشارة إىل أن فرق   .مليون قنطار متوقعة 70الحبوب مقابل 
أقل  2018نقطة مقارنة بالتوقعات املعتمدة يف إطار قانون املالية لسنة  

  نقطة). 0,4( 2019من هدف مرشوع النجاعة لسنة 

 

  

  تبسيط تأمني املبادالت وحامية املستهلكالربنامج : 
  جودة الخدمات وظروف العبور باملراكز الحدودية  تحسني الهدف:

 متوسط مدة معالجة الشكايات وطلبات املعلوماتاملؤرش : 

سجل متوسط مدة معالجة امللتمسات التي تتوصل بها إدارة الجامرك 
يوم خالل سنة  6,4والرضائب غري املبارشة مستوى قياسيا، حيث انتقل من  

مساهام بذلك يف تحسن ملموس  2019إىل أقل من يومني سنة  2017
  للخدمات املقدمة للمرتفقني.

 

  

  الربنامج : تدبري امللك الخاص للدولة
  الهدف : حامية امللك الخاص للدولة

 املؤرش : تحفيظ امللك الخاص للدولة (بالهكتارات)

 ،2019نجازات املتعلقة بتحفيظ امللك الخاص للدولة برسم سنة بلغت اإل 
والتقديرات،  2019يفرس الفرق املرتفع بني إنجازات سنة وهكتار.   55.728

 بالعملية االستثنائية للتحفيظ عىل مستوى األقاليم الجنوبية.
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  حصيلة تحقيق النتائج .7

 

 
  : تعليق 

 %.67ـتم تسجيل نسبة متوسطة إجاملية لتحقيق التوقعات السنوية للمؤرشات تقدر ب
  

اقتصادية نسبا مهمة يف تحقيق - السياسة العمومية خصوصا املتعلقة ببعد جودة الخدمة املقدمة والفعالية السوسيووعرفت املؤرشات املرتبطة بربامج 
  التوقعات السنوية.

 

رتاتيجية املندرجة يف إطار الربنامج امليزانيايت السياسة االقتصادية واس ، عىل الخصوصوتجدر اإلشارة إىل أن عدم تحديد التوقعات بالنسبة لبعض املؤرشات
قد أثر سلبا عىل النسبة اإلجاملية  ")،املدة الزمنية املتبقية لسداد دين الخزينة" و "الدينبنية دين الخزينة حسب نوعية املؤرشين "(مثال:  املالية العمومية

  لتحقيق التوقعات.

 املستجيبة للنوع حصيلة تحقيق النتائج .8

 
 

عدد الدراسات املنجزة التي تأخذ بعني االعتبار تم بلوغ التوقع املتعلق باملؤرش " االقتصادية واسرتاتيجية املالية العموميةلربنامج امليزانيايت السياسة بالنسبة ل
ة ".  وتعزى الفوارق املسجلة بني نسب اإلنجاز والتوقعات فيام يخص املؤرشات األخرى، خصوصا،  إىل أسباب ذاتية تتعلق بالفئات املستهدفالنوع االجتامعي

الفتيات املتخىل عنهن والتي تم التكفل بهن من و  ،طار صندوق دعم التامسك االجتامعياألرامل املستفيدات من الدعم املبارش يف إمن خالل املؤرشات (النساء 
  . 2019مة املستهدفة برسم سنة ) تحول دون استفادتهن من الخدمة االجتامعية موضوع املؤرش وبالتايل عدم بلوغ القيطرف العصبة املغربية لحامية الطفولة

 

 ".عدد املكونني يف ميزانية النوع االجتامعيوبخصوص الربنامج امليزانيايت دعم وقيادة، فقد تم تحقيق التوقع املتعلق باملؤرش "
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   -االجتامعيالصناعة التقليدية واالقتصاد  قطاع - وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

  التقليدية يف ما ييل : الصناعة نجازات قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتامعي يف ميدان إ متثلت أهم 

 و تعزيز البنيات التحتية حيث تم  عرب استكامل الرتسانة القانونية لقطاع الصناعة التقليدية التقليدية الصناعة قطاع تأهيل مواصلة

بنية تحتية ال  50 ، مع العلم أنلإلنتاج والتسويق بنيات تحتية 9بنية تحتية مع االنتهاء من أشغال البناء و التأهيل ل  25تشغيل 

 يف طور تعبئة العقار او الربمجة. 14يف طور الدراسات التقنية، و   45 و ألشغالزالت يف طور ا

  عن طريق وضع منظومة رقمية تهدف تدوين املعارف والتقنيات و نقلها عرب األجيال. كام أنه تم تنظيم  الرتاث عىل املحافظة

وجدة وتارودانت حول موضوع جرد  ثالثة ورشات محلية جهوية لتعزيز قدرات أطر الوزارة والفاعلني املحليني بكل من تطوان و

 ة.الرتاث الثقايف املادي املرتبط بحرف الصناعة التقليدي

 التكوين و تحسني عروض ومالءمة تنويع و دعم البنيات التحتية للتكوين و رماملست التكوين ويشملالقدرات  ورفع التكوين 

املهني. و قد استقبلت مؤسسات التكوين املهني يف حرف الصناعة التقليدية برسم سنة  االندماج وتعزيز التكوين جاذبية

. يف حني بلغ عدد املسجلني بالتكوين األويل  برسم سنة 7796وشابة، كام بلغ عدد الخريجني شابا  15.086ما مجموعه  2018/2019

. و قد بلغ 2019% مقارنة مع 2بزيادة  7.950ويرتقب أن يصل عدد الخريجني  . %8أي بزيادة  16.277ما مجموعه  2019/2020

خريجا وخريجة. وبهذا وصل مجموع  61ما مجموعه  2019برسم سنة  عدد خريجي  أكادميية الفنون التقليدية بالدار البيضاء

طالبا وطالبة  55) و بلغ عدد املسجلني 2019-2018-2017- 2016-2015% من اإلناث (برسم سنوات 28منهم  429الخريجني إىل 

 % من اإلناث.56منهم  2019/2020برسم السنة التكوينية 

  انجازات يف ما ييل : اع االقتصاد االجتامعي فتمثلت أهمأما فيام يخص قط  

 حيث تم إعداد بنك للمشاريع يف أفق تقاسمها مع مختلف الرشكاء و إعداد   ،عرب دعم ومواكبة التعاونياتالفاعلني  وتنظيم تقوية

تم إعداد برنامج مرافقة، يهدف إىل مواكبة التعاونيات حديثة التأسيس  كامسؤال وجواب حول العمل التعاوين باملغرب.  100دليل 

 1.400تعاونية يف كل سنة. بلغ عدد التعاونيات املستفيدة حوايل  500عرب التشخيص والتكوين الجامعي واملواكبة الفردية مبعدل 

 تعاونية.

  وكذا لالقتصاد االجتامعي والتضامني املعارض الجهوية عرب تنظيم األسواقإنعاش وتسهيل ولوج املنتجات إىل 

  .واألسواق املتنقلة دولية املعارض

  

موظفة و  672حوايل  يوم/فرد//تكوين)، لصالح 3478دورة تكوينية (ما يعادل  84إنجاز  2019أما فيام يخص الدعم و القيادة عرفت سنة 

مكنت هذه الدورات التكوينية من تطوير الكفاءات املهنية  موظف تابعني لقطاع الصناعة التقليدية و االقتصاد االجتامعي. و قد

ذا للمستفيدين يف مجاالت مختلفة تهم طرق و أدوات التدبري، التواصل، النصوص القانونية و التنظيمية، التدبري املايل، نظم املعلومات و ك

برشي أن يساهم يف الرفع من مردودية القطاع و تحسني املجاالت املرتبطة بتنمية القطاع. و من شأن هذا االهتامم املتواصل بالعنرص ال

  مستمر لجودة خدماته.

  تقديم أبرز األرقام  .2

 3  عدد الربامج

 7  عدد األهداف

 5  عدد األهداف املستجيبة للنوع

21  عدد املؤرشات

 6  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

    
تنفيذ اعتامدات امليزانية العامةبنية 

  (مبليون درهم) 
 بنية تنفيذ اعتامدات  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

  (مبليون درهم)  
 

 : تعليق 

  . 2020مناصب اىل سنة  10%، وترتبط النسبة املتبقية بتأجيل توظيفات 99 نسبة نيلموظفلبلغ إصدار االعتامدات املخصصة 

لدراسات التي يتطلب ل%، وترتبط النسبة املتبقية بنفقات املخصصة 85 إصدار بلغت االعتامدات املخصصة للمعدات والنفقات املختلفة نسبةكام سجلت 
  إنجازها أكرث من سنة، خاصة تلك املتعلقة بدراسات االسرتاتيجية. 

مبيزانية االستثامر خالل نفس  متثل مدى تصفية أغلبية النفقات املتعلقة و%، 81فبلغت  أما يف ما يخص نسبة إصدار اعتامدات األداء املخصصة لالستثامر
 . السنة

 .% بالنسبة لالستثامر55% بالنسبة لالستغالل، و 61مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة اعتامدات وبلغت نسبة إصدار 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  
  اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون الدرهم)تنفيذ 
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  : تعليق  

  علام أن : ،%86  بحوايل  ،2019برسم سنة  حسب الربامج، تقدر نسبة اإلصدار اإلجاميل

 الوزارة خاصة تلك بها  التزمت%. وترتبط النسبة املتبقية بتنفيذ النفقات التي 86متثل  نسبة إصدار االعتامدات املخصصة لربنامج الصناعة التقليدية
  املتعلقة بدراسات يتطلب إنجازها أكرث من سنة.

 علام أن جل هذه اإلصدارات متعلق بإعانة التسيري املمنوحة ملكتب   %،85متثل  االجتامعياالقتصاد  نسبة إصدار االعتامدات املخصصة لربنامج
بها الوزارة خاصة تلك املتعلقة باملراحل املتبقية من الدراسة الخاصة لتزمت انفقات التي التنمية التعاون. وترتبط النسبة املتبقية بتنفيذ 

  باالسرتاتيجية الوطنية وبرنامج عمل االقتصاد االجتامعي والتضامني.

 ط النسبة وترتب املسطرة يف إطار هذا الربنامج.  بربنامج عمل االلتزامحيث تم  %،88متثل  الدعم والقيادة نسبة إصدار االعتامدات املخصصة لربنامج
  بها الوزارة، وتتعلق أساسا: التزمتاملتبقية بنفقات 

  الفنية واإلنتاجية؛ خاصة املتعلقة باالسرتاتيجية لقطاع الصناعة التقليدية  بدراسات يتطلب إنجازها أكرث من سنة، -

  ؛ أداء الصفقة من طرف الخازن الوزاري أمر بصفقة خاصة بصيانة وإصالح العتاد التقني، حيث تم رفض تنفيذ -

  بصفقات مل يتم االنتهاء من إنجازها أوالتي متت برمجة إنجازها يف السنة املقبلة. -

 

 إنجازات أبرز املؤرشات .5

 الربنامج :  الصناعة التقليدية 

   الهدف :  إنعاش الجودة واإلبتكار وتقوية ترويج منتوجات الصناعة التقليدية

  املواصفات عدداملؤرش :   

ميثل هذا املؤرش عدد املواصفات التعريفية والوصفية واملخربية التي تم 
    .إعدادها وتبنيها سنويا من طرف اللجن التقنية للمواصفات

متكنت اللجن  مل يتم تحقيق النتائج املتوقعة، حيث 2019وفيام يخص سنة 
ة جديدة مواصف 7، منها 20مواصفات عوض  10التقنية للمواصفات من تبني 

عدد املواصفات املتبناة هذه  تم إعادة تبنيها بعد مراجعتها. ويرجع  3و 
    السنة إىل الحاجيات املعرب عنها من طرف مهنيي القطاع.
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   الهدف :  تكوين وتقوية كفاءات الفاعلني يف القطاع

  املؤرش :   عدد الخريجني

خريجا  24.249  مجموعه فيام يخص التكوين األويل للشباب، تم تكوين ما
مقارنة  94% ، وهو ما ميثل نسبة إنجاز2019- 2016وخريجة خالل الفرتة 

  ).25.730( مع توقعات نفس الفرتة

 

 

 

 

 الربنامج :  الدعم والقيادة

   لكتابة الدولة الهدف :  تطویر مؤهالت املوارد البرشیة

  عدد أیام/فرد/تكویناملؤرش :   

 .تكوينية دورة كل يف املشاركني أعداد مجموع عن املؤرش هذا يعرب

، حيث أن 3.617يف  املحددة 2019مل يتم تحقيق النتيجة املتوقعة لسنة  
  . 3.478اإلنجازات استقرت يف 
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 حصيلة تحقيق النتائج .6

  

  

  : تعليق  

) عىل التوايل من التوقعات 4مؤرشات من أصل  2% (50) و 5من أصل مؤرشات  3% (60عرف برنامجي "االقتصاد االجتامعي " و "الدعم و القيادة"  تحقيق نسب  
  ).10مؤرشات من أصل  3( % 30السنوية ، بينام عرف برنامج "الصناعة التقليدية" تحقيق  نسبة

الذي عرفته عملية توزيع معدات الصحة عدم توصل املؤسسة بطلبات كافية للمشاركة يف املعارض، التأخر و التوقعات لعدة عوامل منها نجازات رجع الفرق بني اإل يو
  الشغل... والسالمة يف إطار مشاريع الرشاكة، عدم قدرة املقاوالت الصغرى واملتوسطة عىل استيعاب وتشغيل كل الوافدين عىل سوق

  

 القامئة عىل النوع  حصيلة تحقيق النتائج .7

 
  : تعليق  

  % 75"الصناعة التقليدية" تحقيق نسبة % من التوقعات السنوية، بينام عرف برنامج100" تحقيق نسب عرف برنامجي "االقتصاد االجتامعي " و" الدعم و القيادة 
  نظرا لعدم بلوغ املؤرش الفرعي املتعلق" بعدد املستفيدات من البنيات التحتية التي تم تشغيلها" القيمة املتوقعة.
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   -   قطاع السياحة والنقل الجوي - جتامعيوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد اال 

  ملخص أهم اإلنجازات .1

  فيام ييل: 2019تتمثل أهم إنجازات قطاع السياحة والنقل الجوي برسم السنة املالية 

. وبلغ عدد ليايل املبيت 2018 سنةمقارنة ب+ %5، أي بزيادة 2019مليون سائح سنة  12,9بلغ عدد السائحني غري املقيمني الوافدين عىل املراكز الحدودية  

مقارنة بالعام السابق. أما فيام يتعلق بالسفر الداخيل، بلغت  %5، مسجلة بذلك زيادة بنسبة + 2019مليون ليلة سنة  25,2باملؤسسات السياحية املصنفة 

  .2018 سنةمقارنة ب %9,4، وهو ما ميثل منًوا بنسبة 2019ام مليون ليلة يف ع 7,8عدد الليايل التي يقضيها السياح املقيمون يف املؤسسات السياحية املصنفة 

 سنةمليار درهم  74,1، إذ انتقلت عائدات السياحة من+%6,3العملة الصعبة بنسبة من عائدات السياحة  رفعوهكذا انعكس أداء النشاط السياحي عىل 

  .2019مليار درهم سنة  78,75إىل  2018

املتعلق بتنظيم  11.16املصادقة و النرش بالجريدة الرسمية للقانون رقم  2019إطار مواصلة إصالح املنظومة القانونية للمهن السياحية، تم برسم سنة  و يف

االنتقالية من سنتني إىل املتعلق بتنظيم مهنة مرشد سياحي الذي مكن من متديد املرحلة  05.12املغري للقانون رقم  93.18مهنة وكيل أسفار و القانون رقم 

 05.12سنوات لفتح إمكانية تسوية وضعية األشخاص الذين يتوفرون عىل كفاءات ميدانية دون استيفاء رشط التكوين املنصوص عليه يف القانون رقم  6

  املتعلق بتنظيم مهنة املرشد السياحي.

املؤسسات السياحية و أشكال اإليواء السياحي األخرى عرب تنظيم دورات تكوينية و املتعلق ب 80.14تم خالل هذه السنة التحضري لتفعيل القانون رقم  كام

 مسطرة مواصلة التنسيق و التشاور مع كافة الرشكاء املعنيني بورش إصالح منظومة تصنيف املؤسسات اإليواء السياحي و إدراج النصوص التطبيقية يف

  املصادقة.

إنجاز العديد من اإلجراءات نذكر منها  2019سنة راقبة و دعم املقاوالت السياحية و الجمعيات املهنية، تم وفيام يخص املجهودات الرامية لتأطري و م

  .مواصلة تنزيل املقتضيات املربمجة يف عقود التطوير املربمة مع الجامعة الوطنية للصناعة الفندقية و مع الكونفدرالية الوطنية للسياحة

  

  تقديم أبرز األرقام  .2

 6  الربامجعدد 

 14  عدد األهداف

 3  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 22  عدد املؤرشات

 3  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

    
بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة

  (مبليون درهم) 
 بنية تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 

  (مبليون درهم)

 : تعليق 

% عىل 96% و73صدار لكل من فصل املعدات والنفقات املختلفة وفصل االستثامر %، وبلغت نسبة اإل 98بلغ معدل اإلصدار امليزانيايت لنفقات املوظفني 
  التوايل.

% من 34ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة حسب الفصول، فقد بلغ معدل اإلصدار امليزانيايت لالستغالل  و فيام يخص تنفيذ االعتامدات املالية
  % بالنسبة لنفقات االستثامر. 39 االعتامدات النهائية و

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

 
  الدرهم)تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون 

  : تعليق  

و  ،نعاش السياحي" وبرنامج "هندسة وتطوير املنتوج السياحي""اإل  التنفيذ الكيل لربنامج 2019لسنة  الربامج حسب املوزعة العامة امليزانية عرفت اعتامدات
سجل برنامج "تنافسية واستدامة سلسلة القيم يف حني  %97نسبة إصدار تناهز  "الطريان املدين"% كام حقق برنامج 90بلغت نسبة إصدار برنامج الدعم 

   %.58السياحية" نسبة إصدار تراوح 

  %.95أما بالنسبة لالعتامدات النهائية لربنامج "تطوير الرأسامل البرشي" فقد تم إصدار معظمها بنسبة بلغت 
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

 

  (مبليون درهم) العامة حسب الجهات تنفيذ اعتامدات امليزانية

  : تعليق  

عىل مستوى مثان جهات فيام حققت الجهة املتبقية (جهة  % 100فيام يتعلق بتنفيذ امليزانية العامة حسب الجهات، تم إصدار االعتامدات النهائية بنسبة 
  %.99الساقية الحمراء) نسبة إصدار بلغت -العيون

 من مجموع اإلصدارات. %94ثلت حصة املصالح املشرتكة وم

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  الربنامج : اإلنعاش السياحي

  2019وافد عىل املراكز الحدودية خالل سنة  13.150.000: تنويع االسواق: بلوغ الهدف 

  املؤرش : عدد السياح الوافدين عرب نقط الحدود

سائح، وبهذا  13.150.000بلغ عدد السياح الوافدين عرب نقط الحدود 
، ويعزى ذلك 2019متكنت الوزارة من بلوغ الهدف املسطر  برسم سنة 

  لالتجاه التصاعدي لوصول السائحني عىل مدى السنوات األربع املاضية.

إىل  20، من 2020وتجدر اإلشارة إىل أنه تم تخفيض القيمة املستهدفة لرؤية 
  ألخرية.  مليون سائح نظرا إىل األزمات املختلفة التي شهدتها السنوات ا 15
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  هندسة وتطوير املنتوج السياحيالربنامج : 

  ضافية وحجم االستثامرات السياحية املنجزةإ يوائية إ : خلق طاقة الهدف 

  املؤرش : الطاقة اإليوائية اإلضافية السنوية التوقع وضعها لالستغالل

من القيمة  أقل هذا العدديعد  .2019رسير برسم سنة  7600لقد تم إنجاز 
هذا الفارق راجع بشكل أسايس للمشاكل االقتصادية الخاصة  .املستهدفة

 سنةباملستثمرين، خاصة وأن عدًدا كبريًا من املشاريع التي كانت مربمجة يف 
قد تم تأجيلها ملدة عام أو أكرث ، بشكل رئييس يف مدن الرباط ، الدار  2019

  البيضاء ، السعيدية ، مراكش وأكادير.

  

  
 

  الربنامج : الطريان املدين

  تطور النقل الجوي للمسافرين (اإلجاميل) الهدف :

  تطور الشحن الجوي (اإلجاميل) املؤرش :

% من القيمة 98أي ما يعادل  طنا 96.075، 2019بلغ الشحن الجوي لسنة 
املستهدفة وقد ارتفعت الحمولة اإلجاملية للشحن الجوي املنقولة يف 

  . 2019و  2018بني سنتي  %9املطارات املغربية بنسبة 
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 حصيلة تحقيق النتائج .7

 

  : تعليق  

% حيث مل يتم تحقيق القيمة 67املدين" بنسبة ناهزت %، يليه برنامج "الطريان 100نعاش السياحي" نسبة تحقيق للتوقعات بلغت سجل برنامج "اإل 
ي" و "هندسة املستهدفة للمؤرش "تطور الشحن الجوي". يف حني حقق كل من الربامج " تنافسية واستدامة سلسلة القيم السياحية" و" تطوير الرأسامل البرش 

  رق أساسا كام ييل:ميكن تفسري هذا الفا .%50وتطوير املنتوج السياحي" نفس النسبة التي تقدرب 

مل يتم تحقيق املؤرش "معدل إعداد النصوص القانونية واملعيارية" نظرا للوقت الالزم الذي تتطلبه  برنامج " تنافسية واستدامة سلسلة القيم السياحية": -
  ات مع جميع املتدخلني يف املهن السياحية قصد إنتاج هذه النصوص.ر املشاو 

: يرجع الفارق امللحوظ لعدم تحقيق القيم املستهدفة لعدد اإلناث املسجالت مبعاهد الفندقة وكذا معدل التأطري "برنامج " تطوير الرأسامل البرشي -
  الرتبوي املتوقع.

  : يعزى هذا الفارق لعدم تحقيق الطاقة اإليوائية اإلضافية نظرا للمشاكل االقتصادية الخاصة باملستثمرين.برنامج "هندسة وتطوير املنتوج السياحي" -

يرجع ذلك باألساس لقلة املوارد البرشية و صعوبة تنفيذ التدابري  2019برنامج الدعم مل يتم تحقيق التوقعات املربمجة برسم السنة املالية  فيام يخصو 
للعمليات الخاصة  ةالتنظيمية والتقنية التي تعيق تحقيق مؤرش " معدل االمتثال مع التوجيه الوطني ألمن نظم املعلومات" باإلضافة إىل وقف مرشوع الالمادي

 باالستضافة وارتفاع عدد املتغيبات بالدورات التكوينية.

للمؤرش  2019ت لسنة كام تجدر اإلشارة إىل أنه مل يتم توثيق املعطيات املتعلقة باملؤرش" معدل الرضا من وجهة املغرب"، كام أن البيانات الخاصة باإلنجازا
  بشأنها" غري متوفرة.   التدابري املتعاقد احداث اآلليات ووضع "نسبة

  

 حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع .8
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النوع، فمن بني ثالثة مؤرشات قامئة عىل النوع، متكنت الوزارة من تحقيق مؤرش فقط يتعلق مبعدل التأطري البيداغوجي  القامئة عىلفيام يخص تحقيق النتائج 
  عىل مستوى مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي حسب النوع.

ناث بعوامل خارجية تهم نوعية الشعب اإل ويرجع عدم تحقيق املؤرش الخاص مبعدل التسجيل مبؤسسات التكوين املهني حسب النوع الرتباط عدد تسجيل 
  وخاصيات وتقاليد الجهة باإلضافة اىل متطلبات املهنيني.

املستمر" بارتفاع عدد الغائبات خصوصا بالنسبة للدورة التكوينية  التكوين حصص من املستفيدات النساء نسبةكام يفرس الفارق املسجل عىل مستوى "
  املرأة.الخاصة بالتطوير املهني عند 
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  األمانة العامة للحكومة

 ملخص أهم اإلنجازات .1

خالل سنة  ،ألمانة العامة للحكومةاويف سياق مواكبتها القانونية ملختلف األوراش املسطرة من طرف الحكومة، متكنت ها، يف إطار املهام املنوطة ب

والتنظيمي الذي أعدته  الترشيعيمن تحقيق نتائج هامة يف مجاالت الترشيع والتنظيم وتنسيق العمل الحكومي. فقد عرف العمل ، 2019

تطورا ملجمل النصوص القانونية التي تم إعدادها بتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية املعنية، وذلك بالنظر إىل  2019الحكومة خالل سنة 

وهو ما مكن من تحقيق استكامل بعض األوراش املفتوحة وتنزيل الربامج   املراسيم التنظيمية التي تم إعدادها واملصادقة عليها. مضامني القوانني و 

  املسطرة، وفق التوجيهات امللكية السامية.

مرشوعا من  25صادقة منها عىل وع قانون، متت املمرش  76بلغت حصيلة الترشيعات التي تم إعدادها هذه السنة    :يف املجال الترشيعي -أوال  

قبل مجلس الحكومة، همت مختلف مجاالت السياسة العامة وتنفيذ التدابري الترشيعية، باإلضافة إىل مالءمة عدد من الترشيعات مع أحكام 

 االقتصاديةن األوراش التي تم إعدادها من أجل مواكبة عدد م الترشيعاتاتفاقيات دولية صادقت وانضمت إليها اململكة املغربية، فضال عن 

  والثقافية والبيئية، باإلضافة إىل مشاريع القوانني املوافق مبوجبها عىل اتفاقيات دولية.  واالجتامعية

مرسوما تنظيميا منها نصوص تطبيقية لبعض القوانني  149لقد أعدت الحكومة وصادقت خالل هذه السنة عىل  :يف املجال التنظيمي -ثانيا 

عىل النصوص التنظيمية التي همت مختلف مجاالت أنشطة املؤسسات، وأوراش السياسات العمومية، وإحداث آليات حكومية الصادرة، عالوة 

   .للتتبع ومواكبة تنفيذ السياسات القطاعية يف املجاالت ذات األولوية

 واالنضامميف إطار تعزيز روابط التعاون بني اململكة املغربية وبعض الدول الشقيقة والصديقة، والسيام منها اإلفريقية،  :اإلتفاقيات الدولية-  ثالثا 

اتفاقية  33واملصادقة عىل معاهدات ومواثيق دولية، تم خالل هذه السنة التداول خالل اجتامعات مجلس الحكومة واملجلس الوزاري يف شأن 

  دة األطراف، همت مجاالت التعاون يف مختلف امليادين.دولية، ثنائية ومتعد

  

  تقديم أبرز األرقام  .2

 1  عدد الربامج

 3  عدد األهداف

 0  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 5  عدد املؤرشات

 0  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

    

  بنية تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة (مبليون درهم) (مبليون درهم)امليزانية العامةبنية تنفيذ اعتامدات 
  

 

 : تعليق 

عىل مستوى  أما .%35فيام بلغت نسبة إصدار فصل االستثامر ، %94فصل املعدات والنفقات املختلفة  وبلغت إصدارات امليزانية العامة برسم فصل املوظفني 
 %.56العتامدات املخصصة لفائدة مديرية املطبعة الرسمية نسبة لفلم يتعدى معدل اإلصدار امليزانيايت  ،الدولة املسرية بصورة مستقلةمرافق 

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

امليزانيايت لربنامج تدبري  صدارامليزانية العامة، بلغ معدل اإل  ذعىل مستوى تنفي
%، ولقد عرفت املشاريع 92وتنسيق العمل الترشيعي والتنظيمي للحكومة 

. غري أن %100و% 35,4تراوحت بني  إصداراملتعلقة بهذا الربنامج نسب 
  مل يتم إنجازها. العمومية نوظمة الطلبياتاملشاريع املرتبطة بالتكوين و 

 

 
  الربامج (مبليون درهم) تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب
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 إنجازات أبرز املؤرشات .5

  : تدبري وتنسيق العمل الترشيعي والتنظيمي للحكومة الربنامج

  : السهر عىل تطبيق النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة بحق تأسيس الجمعيات الهدف

  الرتاخيص ملزاولة املهن املنظمة إصدارمتوسط مدة  :املؤرش

وترية تطبيق النصوص الترشيعية والتنظيمية املتعلقة باملهن عىل ضوء ترسيع 
املنظمة (الطبية والتقنية وشبه الطبية) والهيئات املهنية، فاملدة املخصصة 

الرتاخيص ومنح اإلذن بفتح واستغالل وتسيري املؤسسات الصحية  صدارإل 
سة يوما لدرا 30 ،2019، برسم سنة ومؤسسات املنتوجات الصيدلية مل تتجاوز

نجازات إل فقد وافقت ا بالتايلطلبات الرتاخيص وإلبداء رأي يف املوضوع، و 
تم الحفاظ عىل نفس األداء عىل  ،2018مقارنة بسنة  التوقعات املحددة.

الرغم من القيود املرتبطة بالتأخريات التي تواجهها أحيانًا بعض القطاعات 
  لالزمة.بالردود ا ألمانة العامة للحكومةا املتدخلة يف تزويد

  

  

  الهدف تحسني تكلفة و تدبري وظائف الدعم

  نسبة نجاعة تدبري املوارد البرشيةاملؤرش: 
  

 ،2018انخفاضا، مقارنة بسنة  نجاعة تدبري املوارد البرشية سجلت نسبة
برسم سنة  ألمانة العامة للحكومةبا املوظفني العاملني عددوذلك نظرا ل

2019.  

  
  

  

   

0

10

20

30

40

201720182019

التوقعات اإلنجازات

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

201720182019

التوقعات اإلنجازات



 التقرير السنوي لنجاعة األداء

 

 87                2019مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية لسنة  
 

 

 حصيلة تحقيق النتائج .6
  

 

  : تعليق  

  %.100، بلغت نسبة تحقيق التوقعات السنوية 2019 سنة بفضل املجهودات التي واكبتها األمانة العامة للحكومة يف إطار تنفيذ خطة عملها، برسم
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   - التجهيز والنقل واللوجيستيك قطاع- وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء 
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

متت واصلت الوزارة إنجاز برنامجها الخاص بالطرق الرسيعة حيث  قطاع الطرق. فعىل مستوى إنجاز العديد من املشاريع واإلجراءات 2019سنة  عرفت
  .قةيبوزن-العيون وبن سليامن  - الحسيمة، الطريق املداري لربكان، بركان-العيون، تازة- إنجاز الطرق الرسيعة التالية: تزنيتمواصلة 

رة و افتتاح باحة اسرتاحة جديدة "عبد املومن" عند طيالقن-تدشني بدال "املسرية" عىل مستوى الطريق السيار الرباطتم تعلق بالطرق السيارة،  يفيامو 
إدراكا و  .كلم من الطرق السيارة خالل هذه السنة 140، حيث متت صيانة ما يقارب 2019كام تم ترسيع وترية الصيانة الدورية يف  .منحدر "أمسكرود"

  .2026-2017السالمة الطرقية للفرتة  اسرتاتيجيةتحيني األهداف املحددة يف إطار تم ألهمية السالمة الطرقية، 

  .لربنامجويف إطار برنامج محاربة التفاوتات الرتابية والفوارق االجتامعية بالعامل القروي، واصلت الوزارة تنفيذ التزاماتها املدرجة يف هذا ا

ساهمت املشاريع السككية املندمجة واملتكاملة التي أرشف صاحب الجاللة عىل تدشينها من إعادة بلورة العرض ، لسكك الحديديةقطاع اوبخصوص 
الجهوية  التجاري وإرساء مفهوم جديد للسفر من شأنه تلبية املتطلبات املتنامية للزبناء بشكل أفضل: "الرباق"، قطارات الخط "األطلس"، القطارات

. أما بالنسبة للخدمات املقدمة للزبناء، فقد تم تحسني الولوجيات مراكز للحياة متعددة الخدمات الرسيعة واملحطات السككية الجديدة التي تعد املكوكية
ي الحركية واالستقبال واإلرشاد ووسائل الراحة والخدمات والتبضع باملحطة وخدمة املواكبة والوصول إىل األرصفة واإلركاب ومساعدة األشخاص من ذو 

  .املحدودة وانتهاء باالستامع والشكاوى

نجاز الكشوفات إ مواصلة  ومليون درهم  233نهاء األشغال املتعلقة مبرشوع ميناء الصيد باملهرييز، بغالف مايل يبلغ ، بإ2019خالل سنة  قطاع املوانئومتيز 
   .مليون درهم 72,88، بغالف مايل يبلغ 2017 الجيوتقنية املتعلقة مبيناء الداخلة األطليس التي تم الرشوع فيها سنة

كذلك، استمرار األشغال مبيناء الناظور غرب املتوسط  و إنهاء األشغال مبوانئ الصيد والرتفيه لطنجة وذلك ضمن برنامج إعادة  2019كام عرفت سنة 
 "Container للمجلة املتخصصة "World Top Container Ports" أيضا، وحسب آخر تصنيف .املدينة-التطوير املتكامل ملنطقة ميناء طنجة

"Management   عامليا 45ملوانئ الحاويات، فقد عزز ميناء طنجة املتوسط موقعه بإحتالله للرتبة األوىل إفريقيا و.  

واملهارات اللوجستيكية يف  واصلة تنفيذ برنامج تأهيل املقاوالت املتوسطة والصغرية الذي يهدف إىل رفع مستوى املامرساتمب قطاع اللوجستيكومتيز 
  .املغرب

احتضان املركز الوطني كام واصلت  الرفع من كفاءة أطر مركز مراقبة املالحة البحرية وتأهيلهعىل الوزارة  ، حرصتقطاع املالحة التجاريةويف مجال 
صيانة وإصالح املعدات التقنية املشغلة يف ، و الوزارة للمعطيات وتقديم خدمات الولوج إىل األقامر االصطناعية من طرف رشكة متخصصة يف املجال لفائدة

تبسيط املساطر والوثائق اإلدارية و  إطار نظام التعرف اآليل للسفن وذلك لضامن استمرارية الخدمات وتتبع ومراقبة حركة السفن عىل طول سواحل اململكة
   .لقطاع املالحة التجارية

وتعليم السياقة وتجويد خدمات القرب، الرمادية مواصلة املجهودات يف مجاالت رخص السياقة والبطاقة  يةقطاع النقل عرب الطرق و السالمة الطرقوعرف 
  :2019تم خالل سنة حيث 

نظام تأهيل النظام املعلومايت لتدبري أنشطة النقل الطرقي، باإلضافة إىل وضع نظام للصيانة يضمن الحفاظ عىل املعطيات الرقمية املخزنة بال -
  املذكور؛

مواصلة برنامج تجديد وتكسري حظرية مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغري وحظرية مركبات النقل الطرقي العمومي للمسافرين والنقل  -
  الطرقي بالعامل القروي؛

  طن؛ 3,5طن و 3إحداث منحة تجديد وتكسري الشاحنات ذات الوزن اإلجاميل مع الحمولة بني  -

  بات اإلغاثة، ومنحة تجديد مركبات الصنف الثقيل املخصصة لتعليم السياقة؛إحداث منحة تجديد وتكسري مرك -

 .مواصلة تدبري رخص السياقة والبطاقة الرمادية اإللكرتونية يف إطار التدبري املفوض -
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  تقديم أبرز األرقام  .2

 6  عدد الربامج

 15  عدد األهداف

 1  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 22  عدد املؤرشات

 1  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

      
بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة

  (مبليون درهم) 
 بنية تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

  (مبليون درهم) 

 : تعليق 

يخص امليزانية العامة، بلغت نسبة اإلصدارات برسم ميزانية التسيري  فيام
% برسم النفقات واملعدات املختلفة. أما 89 % برسم فصل املوظفني و93

يعزى الفرق و .%64 تناهز بخصوص ميزانية االستثامر، فهذه النسبة 
املسجل بني االعتامدات املفتوحة برسم فصل املعدات والنفقات املختلفة 
واالعتامدات عند نهاية السنة إىل التحويالت املتأتية من ميزانية مرافق 

يعزى ف ،الدولة املسرية بصورة مستقلة. أما بالنسبة لفصل االستثامر
 واالعتامدات االستثامرعتامدات املفتوحة بفصل الفرق املسجل  بني اال 

 صندوق الخاص بالطرقالتية من عند نهاية السنة إىل التحويالت اآل 
واملوجهة إىل صندوق التنمية القروية يف إطار برنامج تقليص الفوارق 

واملجالية واالعتامدات اإلضافية املفتوحة يف ميزانية الوزارة يف  االجتامعية
  .إطار تنفيذ اتفاقيات الرشاكة.

رافق الدولة املسرية بصورة مستقلة فقد بلغ اإلصدار امليزانيايت ملبالنسبة 
وبشأن  % برسم فصل االستثامر.32 ل االستغالل و% برسم فص34نسبة 

متجاوزة  %75الحسابات املرصدة ألمور خصوصية، بلغت نسبة اإلصدار 
  .)%70( 2018بذلك النسبة املسجلة برسم للسنة املالية  

 بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية
 (مبليون درهم) 
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 الربامج (امليزانية العامة)تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب  .4

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليار الدرهم)

  : تعليق  

من الوزارة  مكنتمليون درهم  6.914من اعتامدات مالية إجاملية تقدر ب  2019استفاد برنامج الطرق سنة و  .%88% و29ني تراوحت نسب إصدار برامج الوزارة ب
    مواصلة الربامج واملخططات التي توجد يف طور التنفيذ، ويتعلق األمر ب:

 االتفاقيات املوقعة أمام صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه الله؛  
 برنامج عرصنة الشبكة الطرقية؛  
 برنامج الطرق الرسيعة؛  
  محاربة التفاوتات الرتابية والفوارق االجتامعية بالعامل القروي؛  
  ؛2021و 2017  الصيانة الطرقية برسم الفرتة املمتدة ما بنيمخطط  
 الفيضانات؛ إصالح أرضار  
 برنامج تحسني رشوط السالمة الطرقية.  

  

مليون درهم خصصت ملواصلة إنجاز مشاريع مينائية كربى وتدعيم  192,61 واستفاد برنامج املوانئ وامللك العمومي البحري من اعتامدات مالية إجاملية تقدر ب
تأمني وتحسني ظروف السالمة البحرية باملوانئ منشآت مينائية قامئة، بهدف مواكبة النمو املرتقب للرواج املينايئ الوطني والعاملي وكذا النشاط السياحي البحري وكذا 

  .املغربية

  من: مليون درهم 44.3ب  واملقدرة املالحة التجاريةربنامج ومكنت االعتامدات املخصصة  ل
  

 نية والبنايات تطوير عمل مركز مراقبة املالحة البحرية بطنجة، حيث قامت الوزارة بإنجاز دراسة هندسية ووقاية بنايات املركز مبا فيها البنايات التق
  التابعة له، وسد حاجيات املركز بكل ما يلزمه من احتياجات لصيانته؛

 ز حمالت تفتيشية للسفن التجارية التي ترسو باملوانئ الوطنية وتجميع املعطيات املتعلقة بتحديد وتتبع سفن املسافات الطويلةإنجا LRIT؛  
 تبارها اعية باعتحمل تكاليف عملية التدقيق السنوي لعمليات املركز الوطني للمعطيات الذي تنجزه املنظمة الدولية لالتصاالت البحرية عرب األقامر الصن

  الخطرية؛منسق منظومة بتحديد وتتبع سفن املسافات الطويلة باإلضافة إىل تكاليف تطوير املنظومة املعلوماتية املتعلقة بتتبع أنشطة نقل املواد 
 صيانة وإصالح املعدات التقنية املشغلة يف إطار نظام التعرف اآليل للسفن؛  
 ارية؛تطوير النظام املعلوميايت ملديرية املالحة التج  
  2019تعزيز برنامج األسطول لتسهيل عملية العبور.  
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة)  .5

  

  (مبليون درهم) تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات

  : تعليق  

% بجهة 58وسطات   - الدار البيضاء % بجهة 3تراوحت نسب تنفيذ االعتامدات حسب الجهات بني . و %77بلغت نسبة اإلصدار امليزانيايت للمصالح املشرتكة  
  % من مجموع اإلصدارات.91مثلت حصة املصالح املشرتكة كام  .ماسة - سوس 

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  الربنامج : الطرق
  : تنمية الشبكة الطرقيةالهدف 

 املؤرش : إنجاز الطرق الرسيعة

مؤرش " إنجاز الطرق الرسيعة " تقدم األشغال باملشاريع املحددة يف  يعكس
الذي يتوخى الوصول إىل  2022أفق  يفبرنامج إنجاز الطرق الرسيعة إطار 

  .من الطرق الرسيعة لمك 2.345حوايل 
تقدم األشغال املتعلقة لبني النسبة املتوقعة  اتباين 2019وقد سجلت سنة 

% مع تلك املنجزة و التي وصلت حوايل 69حوايل ببناء الطرق الرسيعة، أي 
  : % و يعزى هذا الفارق إىل العوامل التالية55,4

  ماتها التعاقدية؛ابالتز  ملقاوالتإخالل بعض ا -

التي تنجز فوقها بعض  العقارية لألرايضتأخر يف تسوية الوضعية  -
  املشاريع و ذلك بسبب تعرض الساكنة؛

الشبكات األساسية كالكهرباء واملاء تأخر إنجاز عمليات تحويل بعض  -
واملواصالت مام أدى إىل توقف األشغال الطرقية  بأهم املقاطع يف 

   انتظار إمتام هذه العمليات؛

ظهور صعوبات جيوتقنية أدت إىل عدم استقرار بعض املقاطع والتي  -
تطلبت حلول معالجة ثقيلة وآجال إنجاز إضافية (الطريق الرسيع 

    .شفشاون...)-الطريق الرسيع تطوانالحسيمة، - تازة
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  صيانة وحفظ الشبكة الطرقية الهدف :

 نسبة الطرق التي توجد يف حالة جيدة إىل متوسطة املؤرش :

استغالل ومعالجة معطيات  قیيتم تحديد مؤرش حالة الشبكة الطرقية عن طر
ونتائج  حمالت  املسح البرصي للطرق  املعبدة من هذه الشبكة من طرف 

  .املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية

 مثلیو  ،2018املؤرش الذي عىل رأس كل سنتني آخرها سنة  هذايتم احتساب 
نسبة الطول اإلجاميل للطرق  التي توجد يف حالة حسنة إىل متوسطة مقارنة 

  بالطول اإلجاميل للشبكة الطرقية املعبدة من الطرق.

  

  

  الربنامج : برنامج املوانئ وامللك العمومي البحري

  : تنمية املنشآت املينائيةالهدف 

  2030االسرتاتيجية الوطنية املينائية يف أفق نجاز املوانئ الجديدة املنبثقة عن إ املؤرش : نسبة إطالق 

بشكل أسايس  2019يرجع االختالف امللحوظ بني توقعات وإنجازات سنة 
 إىل:

من  األطليس وذلكتحديث الدراسات الخاصة مبيناء الداخلة  -
 م. 16جل الحصول عىل أعامق كبرية تبلغ أ 

  .جاملية لبعض املشاريع املينائيةتغري يف التكلفة اإل  -
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  برنامج القيادة والتوجيهالربنامج : 

  تعزيز املهارات بطريقة عادلة: الهدف 
  املستجيب للنوع: نسبة النساء املستفيدات من التكوين املؤرش

ما بخصوص سنة أ ارتفاعا يف معدل تأطري الكفاءات.   2018شهدت سنة 
ىل التزام مديرية املوارد البرشية إ، فالنتائج املحققة تعزى أساسا 2019

  التكوين.واملصالح األخرى بالوزارة بتعزيز عملية 

  

  

 

  

  

 حصيلة تحقيق النتائج .7

  

  : تعليق  

دون تحقيق  مام حالالسلوك الغري الواعي لعدد من مستخدمي الطرق إىل  يعزي عدم تحقيق التوقعات ،ربنامج النقل عرب الطرق والسالمة الطرقيةبالنسبة ل
تنفيذ مخططات مندمجة ومستعجلة بهدف االستمرار يف خفض عدد ضحايا حوادث السري. يتم العمل عىل  و  .الهدف املسطر كذلك لتقليص عدد القتىل

 الطرقية.وترتكز هذه املخططات عىل الحد من السلوكيات الغري املسؤولة باعتامد عقوبات زجرية والقيام بحمالت تحسيسية يف مجال الرتبية 

ببعض املنشآت تأخر تحديث الدراسات الخاصة عىل الخصوص، ب املوانئ وامللك العمومي البحريبالنسبة لربنامج  ضعف نسبة تحقيق التوقعاتو يفرس 
  تغري التكلفة اإلجاملية لبعض املشاريع املينائية.و  املينائية 

  بأهداف ومؤرشات نجاعة األداء. القطاعيةبرنامج دعم االسرتاتيجيات وتجدر اإلشارة أنه مل يتم قرن 
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  القامئة عىل النوع حصيلة تحقيق النتائج .8

 

 : تعليق 

قطاع يرصدان بعد النوع عىل مستوى  و "التكوين املستفيدين من نسبة الرجال" و"نسبة النساء املستفيدات من التكوينيتعلق األمر مبؤرشين فرعيني  "
  املتوقعة.  %68و  %65عوض % 23و %29عىل التوايل نسب  2019إنجاز هذين املؤرشين برسم سنة . وبلغ التجهيز والنقل واللوجيستيك
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  -قطاع  املاء  - وزارة لتجهيز والنقل واللوجستيك واملاء 
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

  يف املحاور التالية: 2019تتلخص أهم إنجازات قطاع املاء برسم سنة 

  . املوارد املائية السطحية :1

املوارد املائية  ، إنجاز العديد من الدراسات و املشاريع التي تهم مجاالت القياس الهيدرولوجي و تقييم و تحسني معرفة2019برسم سنة تم 

 ، وذلك من خالل مواصلة:السطحية عىل املستوى الوطني

 ؛طلس هيدرولوجي عىل الصعيد الوطنيإنجاز أ  -

ائية السطحية عىل مع املركز املليك لالستشعار البعدي الفضايئ لتحسني معرفة املوارد املتنفيذ اتفاقية استخدام صور األقامر الصناعية  -

 ؛املستوى الوطني

 .إنجاز دراسة تهيئة العيون و تحسني معرفتها عىل الصعيد الوطني -

  باإلضافة إىل الرشوع يف إعداد عدة دراسات تهم املحاور التالية: 

 ؛ؤ بالحموالتبيانات الخاصة بالتنبتطوير قاعدات ال -

 ؛2027 - 2020إعداد عدة دراسات هيدرولوجية لسدود كربى تندرج يف إطار الربنامج الوطني للتزويد باملاء الرشوب و مياه السقي  -

 ؛تطوير مناذج هيدرولوجية مبختلف االحواض املائية خاصة بالتنبؤ بالحموالت -

  رشاء معدات القياس الهيدرولوجي عن بعد. -

املوارد املائية، فيويل قطاع املاء أهمية كربى إلنجاز السدود لتخزين املوارد املائية السطحية و حامية السكان و املمتلكات من  أما يف ما يخص تعبئة

  إىل مشاريع أخرى لتجميع مياه األمطار. و تتجىل أهم إنجازات القطاع عىل هذا املستوى يف ما ييل :  باإلضافةالفيضانات، 

  سدا كبريا. 14إنهاء أشغال بناء السدود التالية : تيمقيت ( الرشيدية) و أكجديث (الحوز) و مواصلة إنجاز أشغال  : السدود الكربى

سيدي أحمد الركيبي (السامرة)، سدود صغرى و متوسطة وهي كالتايل : مجوج ( تاوريرت)،  4إنهاء أشغال  السدود الصغرى و املتوسطة :

  سدا صغريا و متوسطا. 12الذهب) و بني عامر (اللكوس) و مواصلة إنجاز وادي -لبوير(الساقية الحمراء

مطفيات بإقليم أكادير إداوتنان، و إفرد  4إفرد موزعة عىل املراكز التالية : إفرد و  2خزانا أرضيا للمياه و  17تم إنجاز  تجميع مياه األمطار:

  يات بإقليم زاكورة و مطفية بشفشاون.مطف 9مطفيات بإقليم سيدي إفني و  3بإقليم شتوكة انزكان، و 

  دراسة السدود و املنشآت املائية : 

 هذا من أجل مواكبة برمجة إنجاز املنشآت املائية، تتم دراسة مواقع السدود املرتقب إنجازها و كذا دراسة املناطق املهددة بالفيضانات. و يف

  اإلطار تم إنجاز:

  ؛دراسة تنفيذية يف طور اإلنجاز 18فة إىل دراسة ملشاريع سدود كربى، إضا 13أزيد من 

  دراسة تنفيذية يف طور اإلنجاز. 16 دراسة ملشاريع سدود صغرى، و 25أزيد من 

  . الصيانة و الحفاظ عىل املنشآت املائية:2

الهندسة املدنية و املعدات الهيدروميكانيكة و اإللكرتوميكانيكية.  منشآت ، إنهاء، مواصلة أو الرشوع يف تنفيذ مشاريع صيانة2019تم خالل سنة  

 يف ما ييل: القطاع و تتجىل أهم إنجازات

 ؛ي يعقوبإنهاء أشغال دعم و تقوية طريق الولوج إىل سد سيدي الشاهد بإقليم موال  -

 ؛لكاح و سهب النغري بإقليم بوملانإنهاء أشغال دعم السدين الصغريين معدر ال -

مواصلة وإنهاء عمليات صيانة املعدات الهيدروميكانيكية و اإللكرتوميكانيكية ملجموعة من السدود حسب الربامج املسطرة برسم و الرشوع  -

  من طرف وكاالت األحواض املائية. 2019سنة 

  . املوارد املائية الجوفية: 3

  فيام ييل :  و تعبئة املوارد املائية الجوفية و التي تتلخص ، إنجاز العديد من الدراسات و املشاريع يف مجاالت التنقيب2019تم برسم سنة 
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 ؛ثقبا 131ازها عرب الرتاب الوطني بلغ عدد األثقاب املائية التي تم إنج -

 مرت) بإقليم بوملان. 700إنهاء أشغال إنجاز ثقب استكشايف عميق ( -

  الخاص:. تخطيط و تدبري املوارد املائية و الرشاكة بني القطاعني العام و 4

إنهاء بعض الدراسات و مواصلة دراسات أخرى، و يتعلق األمر بإنهاء دراسة تأمني املوارد  2019عىل مستوى تخطيط املوارد املائية، تم خالل سنة 

كلميم و دراسة الجدوى املائية لتوفري املاء الصالح للرشب و الصناعي و السياحي ألهم املدن املغربية و دراسة التأثري عىل البيئة لسد فاسك بإقليم 

نتهاء االقتصادية ملرشوع تعلية سد محمد الخامس بإقليم تاوريرت. أما يف ما يخص الرشاكة بني القطاع العام و الخاص، فسيتم متم هذه السنة اال 

  من إنجاز دراسة تحديد و تقييم املشاريع املمكن متويلها. 

  الح للرشب و التطهري السائل: . تزويد املؤسسات التعليمية و املساجد باملاء الص5

 مساجد و مدارس عتيقة بنظم مائية للتزويد باملاء الصالح للرشب. 8مدارس قروية و 8، إنجاز أشغال تجهيز 2019تم خالل سنة 

 مرفقا صحيا باملدارس القروية باألقاليم و العامالت. 131تم إنجاز حوايل كام 

  عىل املوارد املائية:. الحد من تأثري الظواهر الطبيعية القصوى 6

 من أجل حامية األرواح و املواطنني و املمتلكات من خطر الفيضانات، تم إنجاز عدة أشغال متعلقة بتهيئة الشعاب و مجاري األودية و بناء

  بإنهاء أشغال حامية مدينتي العيون و السامرة من الفيضانات. 2019منشآت فنية، و يف هذا اإلطار، متيزت سنة 

  رز األرقام تقديم أب .2

 3  عدد الربامج

 9  عدد األهداف

 3  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 16  عدد املؤرشات

  3  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

   
 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة

  (مبليون درهم) 
  الدولة املسرية بصورة مستقلة بنية تنفيذ اعتامدات  مرافق        

  (مبليون درهم)  
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 تعليق: 

النفقات املعدات و و  حيث بلغت نسبة تنفيذ ميزانية املوظفني 2018% بالنسبة للسنة املالية 8بارتفاع  %70وصلت نسبة تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة 
  عىل التوايل.  %68و %78و %96املختلفة و االستثامر 

حيث   %33,46بلغت نسبة اإلصدار و . 2018بالنسبة لتنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة، عرفت نسب اإلصدار تراجعا مقارنة مع سنة 
   .%17و نسبة تنفيذ اعتامدات االستثامر  %53وصلت نسبة تنفيد اعتامدات االستغالل 

   (امليزانية العامة)تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج  .4

  

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون الدرهم) 

  : تعليق 

و  % 81حيث سجل الربنامجني " األرصاد الجوية" و " قيادة و حكامة" نسبة % 81و  %69ترتاوح نسب تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الربامج بني 
تحسنا مقارنة مع السنة الفارطة. كام  2019وبالتايل عرف تنفيذ االعتامدات لربامج قطاع املاء برسم سنة  .%69برنامج " التدبري و الحفاظ عىل املاء و تنميته" 

. باإلضافة إىل عدم الرشوع يف تنفيذ االعتامدات %100% و 45تجدر اإلشارة إىل أن أهم املشاريع املدرجة يف هذه الربامج تم تنفيذها بنسب ترتاوح بني 
  املخصصة لبعض املشاريع عىل مستوى برنامج التدبري و الحفاظ عىل املاء و تنميته و يتعلق األمر مبشاريع بناء بعض السدود. 

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

 

  : تعليق 
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% عىل مستوى جهة الرشق. و تشري هذه النسب إىل تحسن 91سطات و - % عىل مستوى جهة الدار البيضاء60صدارات الجهات  نسبا ترتاوح بني إ عرفت 
  مقارنة مع السنة الفارطة. 

 % من مجموع اإلصدارات.40ومثلت حصة املصالح املشرتكة 

 املؤرشاتإنجازات أبرز  .6

 تنميته و املاء عىل والحفاظ التدبري الربنامج:
  مكافحة التلوث و الساهمة يف الحد من املخاطر املتعلقة باملاء: الهدف

  املؤرش: معدل املناطق املستفيدة من عملية املعالجة

من  %38نجاز مل يبلغ سوى نالحظ بالنسبة لهذا املؤرش أن اإل 
 24قيمة املتوقعة. و يرجع هذا التباين إىل انتهاء األشغال بال

  مرشوع. 25مرشوع للحامية من الفيضانات بدل 
  

  

 

 نسبة املستفيدين من مشاريع الرصف الصحي السائل يف الوسط القروي املؤرش:

. و تجدر 2019أن اإلنجازات مل تبلغ قيمة التوقعات لسنة  نالحظ
اإلشارة إىل أن قطاع املاء وضع عدة إجراءات تصحيحية لتحسني 
هذا املؤرش تتمثل يف استهداف املشاريع بعد تحيني الدراسات 
التقنية املنجزة و التأكد من حيازة الجامعات املعنية للوعاء 

كذا مدى تقبل الساكنة  العقاري الالزم إلنجاز األشغال و
  املستهدفة للمشاريع من أجل تفادي تعرثها.
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  الجوية األرصاد :الربنامج

  تحسني جودة التوقعات الرصدية: الهدف

 املؤرش: نسبة نجاح التوقعات عىل املدى القصري (ثالثة أيام)

وهي قيمة   %92,10نجازات بالنسبة لهذا املؤرش نسبة سجلت اإل 
. وهذا راجع إىل نجاح توقع معظم 2019تفوق التوقعات لسنة 
  ساعة طيلة السنة.  72و  48و  24الحاالت الجوية لفرتات 

  

  

 

 حصيلة تحقيق النتائج .7

  

  : تعليق 

مستوى تنفيذ التوقعات الذي سجل نامج " األرصاد الجوية" نجاعة عىل رب %، حيث عرف ال100% و 17ترتاوح نسب تحقيق التوقعات بالنسبة للربامج بني 

رة جوية  %  و تفرس هذه النتيجة باألداء الجيد لقطاع املاء يف ما يخص نسبة نجاح  مختلف التنبؤات الجوية و املدة املتوسطة لإلنذار بحدوث ظاه100نسبة 

% تفرس بالنجاعة املسجلة للقطاع يف تدبري املوارد 50قعات يف العديد من املجاالت. أما بالنسبة لربنامج " قيادة و حكامة" فقد بلغت نسبة تحقيق التو 

 % و ترجع هذه النسبة إىل عدم إنجاز التوقعات17 البرشية و املكتبيات. يف حني مل تتجاوز نسبة تحقيق النتائج لربنامج " التدبري و الحفاظ عىل املاء و تنميته"

ات القياس ( وكاالت األحواض املائية) و الرفع من نسبة املناطق املستفيدة من مشاريع الرصف عىل مستوى التعبئة اإلضافية للمياه السطحية، عرصنة شبك

  الصحي و عمليات املعالجة.
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  حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع .8

 

  

  : تعليق 

لنوع تم مستجيبني لمؤرشين يتضمن " قيادة و حكامة" فللنوع عىل مستوى الربنامج " األرصاد الجوية". أما بالنسبة للربنامج مستجيب مل يتم تقديم أي مؤرش 

 %2إىل  %8انتقل من   "تقليص الفرق بني نسبة املوظفات و املوظفني املستفيدين من التكوين" الذي تحقيق التوقعات املسطرة لهام، و يتعلق األمر مبؤرش

الذي شهد تحسنا برسم هذه السنة. يف حني أن الربنامج " التدبري و الحفاظ عىل املاء  باإلضافة إىل مؤرش" نسبة متثيلية النساء يف مناصب املسؤولية" .2019سنة 

  نسبة المستفيدات من مشاريع الصرف الصحي السائل في الوسط القروي".و تنميته" يحتوي عىل مؤرش واحد للنوع مل يبلغ قيمة التوقعات و هو املؤرش " 
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  -الفالحة قطاع -قروية واملياه والغاباتوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية ال
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

 : األخرض فيام ييل املغرب برامج مخطط إنجازات تتمثل أهم

 عىل مستوى مؤرشات هذا الربنامج، حيث تم تجاوز األهداف املربمجة بخصوص املساحة   تم تسجيل معدالت مرضية  :اإلنتاج سالسل تنمية برنامج

مليون  77حيث بلغ  ،2019-2010واإلنتاج لبعض السالسل كالزيتون والحوامض واألشجار املثمرة والزعفران، و تحسن متوسط إنتاج الحبوب خالل الفرتة 

. كام تحسنت نسبة 2018-2017مليون قنطار كإنتاج قيايس خالل املوسم الفالحي  102و 2008-2000مليون قنطار كمتوسط للفرتة  35قنطار مقابل 

طن من اللحوم  782.000 قبل انطالق مخطط املغرب األخرض. وتم كذلك إنتاج %11حاليا عوض  %19استعامل البذور املختارة للحبوب التي بلغت حوايل 

 606.000أما فيام يخص سلسلة اللحوم الحمراء، فقد بلغ اإلنتاج  .من الحاجيات الوطنية %100كن من تغطية مليار وحدة من البيض مام م9,6 البيضاء و

% من الحاجيات. إضافة إىل 96مليار لرت (إنتاج مؤقت) أي مبعدل  5,2من الحاجيات، كام بلغ إنتاج الحليب  %98مام مكن من تغطية  ،2019طن سنة 

عالمة مميزة للمنشأ والجودة إىل غاية  66جهة. كام تم االعرتاف ب  11دا يف إطار مشاريع الدعامة الثانية تتوزع عىل مرشوعا جدي 154إعطاء انطالقة 

مرشوع لبناء وحدات تثمني  241كام تم التعاقد عىل  .تعاونية 265منتوج مجايل منتج من قبل  446، ومنح تراخيص استخدام الرمز الجامعي لفائدة 2019

نجازات، فقد بلغت حصيلة برنامج االستشارة الفالحية خالل سنة ىل هذه اإل إخل األقطاب الفالحية ملكناس وبركان وتادلة وسوس. إضافة املنتوجات دا

لقطاع من الفالحني وتحسيسهم بأهمية العمليات التقنية واملامرسات الفالحية الجيدة ومواكبة املشاريع املهيكلة  426.000، تأطري ومواكبة أكرث من 2019

، 2019حدود سنة  إىل كام تم .…الفالحة بالوزارة. كام عملت الوزارة عىل مواصلة إنجاز املدارس الحقلية برشاكة مع املهنيني ومؤسسات البحث والتكوين؛ 

 مراقبة التدبري التي تم إحداثهاغرفة فالحية و تجهيز املقرات الجديدة التي تم االنتهاء من أشغال بنائها ومواصلة تفعيل دور مصلحة التدقيق و  11بناء 

 .عىل صعيد كل غرفة فالحية، ...

 كام تم تتبع برامج البحوث )أجنبي 44إناث و 262(دكتور بيطري  64مهندس و 451تخرج  2019 عرفت سنة : برنامج التعليم والتكوين والبحث .

مرشوعا للبحث والتنمية يف  17، وكذا إنجاز 2020-2017املدى املتوسط املنجزة من طرف املعهد الوطني للبحث الزراعي يف إطار برنامجه للبحث عىل 

لبحث يف امليدان إطار"برنامج امليكانيزم التنافيس للبحث والتنمية واإلرشاد" و تنظيم الدورة الحادية عرش لجائزة الحسن الثاين الكربى عن االخرتاع وا

متكون إناث و ذكور و إرساء مخطط لتهيئة مؤسسات التكوين املهني  2.284تخرج  2019سنة الفالحي. أما فيام يخص التكوين املهني الفالحي، عرفت 

الفالحي الخاص، الفالحي و الرشوع يف خلق نظام معلومايت جديد لتدبري وتتبع وتوجيه جهاز التكوين املهني الفالحي. أما بالنسبة لتنظيم مهنة املستشار 

املتعلق بتنظيم  هذه املهنة، حيت ساهم هذا إجراء بظهور هيئة فعالة لالستشارة قادرة  62.12بوضع القانون  فلقد متت مأسسة مهنة املستشار الفالحي

 .عىل ضامن توجيه عن قرب وأكرث مهنية وعىل تعويض مكانة الدولة يف إطار تعاقدي لتأطري الفالحني واملنظامت املهنية الفالحية

 رأس  39.307.654، تم تلقيح ما مجموعه   2019خالل سنة  : لنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائيةبرنامج املحافظة عىل الرثوة الحيوانية وا

 دجاجة ضد تيفويد الدواجن عند الدجاج املنتج لبيض االستهالك. كام متت 8.649.000%) ضد مختلف األمراض الحيوانية وتلقيح 107 نجازإ (أي بنسبة 

 1.626.647كام تم ترقيم   .ترخيًصا ألنشطة تربية الدواجن 30وسحب  99تعليق  وحدة تربية الدواجن والتحضني، و 1.222املراقبة الصحية والتقنية ل 

رأس من اإلبل يف إطار برنامج ترقيم وتتبع مسار الحيوانات وكذا انطالق عملية مراقبة تحركات الحيوانات املرقمة. أما فيام يخص  30.403رأس من األبقار و

بتعزيز برنامج الخطة االستعجالية ملكافحة الحرشة القرمزية عىل نبات الصبار، استمرار برامج الرصد واملراقبة  2019لرصيد النبايت، متيزت سنة حامية ا

عىل الصعيد الوطني  وتدبري اآلفات واألمراض الوافدة والخاضعة ملقتضيات الحجر الصحي التي تهدد الرصيد النبايت. كام تّم تعزيز مراقبة اآلفات الزراعية

البذور  أما عىل مستوى مراقبة .مليون طن من املنتجات النباتية األولية 12مليون من الشتالت و 560وعند التصدير واالسترياد. حيت متت مراقبة 

بالنسبة ملراقبة املنتجات الغذائية متت  أما .من طلبات االعتامد املقدمة من طرف رشكات البذور واملشاتل %100لنسبة  واألغراس، فقد متت االستجابة

 1.296.151 و طن عىل مستوى االسترياد 3.560.276زيارة ميدانية و 74.799طن من املواد الغذائية عىل مستوى السوق املحيل خالل  1.629.394 مراقبة

زيارة صحية  3.281عات الغذائية الجديدة، وكذا تنفيد مؤسسة خاصة بالصنا 1.010طن عىل مستوى الصادرات. باإلضافة إىل ذلك، تم ترخيص او اعتامد 

و املرصح بها. أما عىل مستوى مختربات التحليل والبحث فقد أ زيارة تفقدية للتحقق من احرتام الرشوط الصحية يف املؤسسات املعتمدة  22.165للمتابعة و

املتواجدة  الغذائيةالتابعة للمكتب الوطني للسالمة الصحية للمنتجات  تحليلة من طرف املختربات السبعة 205.481 عينة وإجراء 42.710 متت معالجة

  .مبختلف جهات اململكة
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 يتمحور هذا الربنامج حول الربامج الهيكلية التالية ::  برنامج تنمية الري وإعداد املجال الفالحي  

هكتار) من 195.000% (89إىل الري املوضعي تم إنهاء الدراسات لـبالنسبة للتحويل الجامعي   : الربنامج الفرعي الوطني القتصاد املاء يف السقي - 

 18.206، مبا يف ذلك 2008 سنةهكتار منذ  83.590املساحة اإلجاملية املخطط لها مبدئيًا و إنهاء أشغال العرصنة عىل مساحة تراكمية تناهز 

هكتار مام جعل إجاميل املساحة املجهزة بالري  55.600جهيز حوايل . أما فيام يتعلق بالتحويل الفردي إىل الري املوضعي، تم ت2019هكتار سنة 

 هكتار. 456.600يصل إىل  2019حتى نهاية عام  2008املوضعي عىل الصعيد الوطني من عام 

شغال عىل هكتار و استمرار األ  33.180تم إنهاء أشغال التجهيز الهيدروفالحي عىل مساحة  : الربنامج الفرعي لتوسيع الري بسافلة السدود - 

 هكتار. 49.100مساحة 

 تحلية من محطة %57من أشغال مرشوع أزمور البرئ الجديد و %95تم إنجاز   : الربنامج الفرعي للرشاكة بني القطاعني العام والخاص يف الري - 

 عىل قدوسة سد سافلة عند الري لخدمة املفوض التدبري مرشوع هيكلة بدراسة املتعلقة األوىل و كذا إنهاء املرحلة شتوكة سهل لري البحر مياه

 هكتار، وإنهاء الدراسات املتعلقة ببناء محطة تحلية وإنتاج الطاقة الريحية و كذا محطة تحلية يف الداخلة. إضافة إىل تتبع 5.000 مساحة

 عىل الري شبكة وتدبري بناء عملرشو  القبيل والتقييم الجدوى دراسة إلنجاز العروض طلب الكردان وإطالق ملرشوع الري لخدمة املفوض التدبري

 الغرب. سهل من الرشقية الجنوبية املنطقة يف هكتار 30.000 تناهز مساحة

هكتار موزعة عىل كل  19.974تم استصالح محيطات السقي الصغري واملتوسط عىل مساحة تناهز  : الربنامج الفرعي إلعداد املجال الفالحي - 

ما عىل مستوى اإلعدادات العقارية وحامية األرايض الفالحية، متت متابعة إنجاز أ  .األقاليم وإعادة تهيئة املنشآت وتهيئة السواقي والخطارات

 ضم مشاريع إنجاز كذا متابعةاملياه، و  لحصاد املديري املخطط إطار يف املندرج العمل برنامج العمل الخاص بحامية األرايض الفالحية و برنامج

هكتار و إنجاز أشغال املحافظة عىل األرايض الفالحية املعرضة لظاهرة التعرية وبالخصوص تلك املجاورة لضفاف  61.000 مساحة عىل األرايض

 شبكة املراعي وكذا تقوية إنتاجية تحسني تدخالت إنجاز أشغال املراعي، فتمت متابعة هكتار. أما بخصوص إعدادات 1.400األنهار عىل مساحة 

 املاشية. يبمر  ومواكبة التكوينية الدورات إنجاز خالل من التوعوية األنشطة املاشية ومتابعة توريد

 برمجة وإنجاز دورات التكوين املستمر ووضع مقاربة تدريجية للتدبري التوقعي 2019همت إنجازات سنة  : برنامج الدعم والخدمات املتنوعة ،

اءات واملساهمة يف تنمية ودعم العمل االجتامعي وتقوية العالقات مع الفرقاء االجتامعيني. كام تم تطوير عدة برامج تنفيذية للوظائف والكف

، النظام املعلومايت  SARAالحيوانية  املوارد ، النظام املعلومايت لحاميةSABA وعملية منها نظام التشغيل اآليل لعملية منح املساعدات والتحفيزات  

 الذي يسمح بإدارة الرتحال الرعوي ونظام املعلومات لتتبع املوسم الفالحي TIRHAL  ، برنامجSIDERZMتنمية املجال القروي واملناطق الجبلية ل

SISCA وكذا نظام املعلومات SIRHAG  متعلقة الخاص باملوارد البرشية . إضافة اىل تنفيذ الربنامج السنوي لالستقصاءات الفالحية وإجراء دراسة

 .تثمرت يف السقي بالتنقيط،..باملنجزات التقنية واالقتصادية لالستغالليات الفالحية التي اس

  تقديم أبرز األرقام  .2

 5  عدد الربامج

 18  عدد األهداف

 4  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 29  عدد املؤرشات

  5  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 طبيعة النفقاتتنفيذ اعتامدات امليزانية حسب  .3

    

بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم) 

 بنية تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
  (مبليون درهم) 

 : تعليق 

 ،%78 حوايل العتامدات امليزانية العامة اإلجاميلاإلصدار  نسبة تبلغ
املعدات و  نيمعدالت اإلصدار الخاصة بنفقات املوظف سجلتحيث 

 84%و% 99النسب التالية ، عىل التوايل  ،والنفقات املختلفة واالستثامر
  .75%و

فقد بلغ  ،فيام يخص اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
نفقات ت إصدارات بينام سجل  %83 االستغاللمعدل إصدار اعتامدات 

  .%68 لاالستثامر معد

فقد بلغ معدل  ،أما بخصوص الحسابات املرصدة ألمور خصوصية
يت بالنسبة لصندوق التنمية الفالحية والحساب الخاص ا صدار امليزانياإل 

  %.91حوايل  باالقتطاعات من الرهان املتبادل

 

 بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية 
  (مبليون درهم) 
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 امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة)تنفيذ اعتامدات  .4

  

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليار الدرهم)
  

  : تعليق  

 بكل من برنامجأعىل نسب اإلصدار  . وسجلت78%حيث بلغت نسبة اإلصدار االجاملية  طار امليزانية العامة أداء جيداإعرفت معظم الربامج املمولة يف 
حيث  "تطوير السالسل املنتجة " برنامج و "دعم وخدمات متنوعة"  برنامج ،"الرثوة الحيوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية املحافظة عىل"

الفالحية" عىل التوايل  وتهيئة الفضاءات "ري " وتعليم و تكوين و بحثاألداء يف الربنامجني " نسبة بينام وصلت  80%و83%  و  91% التوايل عىل بلغت
  %. 73 و  72%

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  

  تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات(مبليون درهم)
  : تعليق 

  -سال -وسجلت أعىل النسب بكل من جهة الرباط % 77جاملية نسبة اإلصدار اإل  بلغت حيث ميزانية الوزارة تباينا بني الجهات عرف تنفيذ اعتامدات
سجلت أقل بينام  . 72%و 76%و 84%و 86%آسفي، وبلغت عىل التوايل  -وجهة مراكش  سطات-جهة الدار البيضاءو  خنيفرة-جهة بني ماللو القنيطرة 

   % من مجموع اإلصدارات.65حصة املصالح املشرتكة  ومثلت .(29%) واد نون -جهة كلميم  و )53%( الساقية الحمراء- العيون كل منبالنسب 
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 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  الغذائية للمنتوجات الصحية والسالمة والنباتية الحيوانية الرثوة عىل املحافظةالربنامج: 

  حامية الرصيد الحيواين والنبايت الهدف:
  -غراساأل –غراس املعتمدة املؤرش: نسبة البذور واأل 

  
متت االستجابة لطلبات االعتامد املقدم من طرف رشكات ، 2019خالل سنة 

مليون قنطار من البذور  2,17. إذ تم اعتامد %108البذور واملشاتل بنسبة 
  مليون شتلة. 86,3و

 . %108، نسبة 2019وبلغ إنجاز مؤرش األغراس املعتمدة لسنة 

  
  

  
  املنتجة السالسل تطوير الربنامج:

  الفالحة التضامنية تنمية الهدف:
  املساحة املغروسة االجاملية يف إطار مشاريع الدعامة الثانية ملخطط املغرب األخرضاملؤرش: 

من املساحة املسطرة  %86ألف هكتار أي  316بلغت املساحة املغروسة حوايل 
 إطار املخطط املغرب األخرض، و من املساحة املسطرة يف% 56و  2019برسم سنة 
املالمئة لعملية  2020أبريل -عدل تطورا ملموسا خالل فرتة ينايرامل يعرف هذا

  .الغرس

 مرشوعا 989 هم 2019 سنةل عمل برنامج ىل اعتامدإويرجع تحقيق هذه النتائج 
 835جهة و 11موزعا عىل  جديدا مرشوعا154 منها التضامنية، بالفالحة خاصا

 ما منها هكتار 316.188 غرس نجازات يفهم اإل أ وتتمثل نجاز. اإل  طور يف مرشوعا
 هكتار ألف 52و الصبار من هكتار ألف44 و الزيتون من هكتار ألف 187 يقارب

 الفالحي، املنتوج لتثمني وحدة 289 وإحداث وحدة 383 كام تم تجهيز .اللوز من
 ومراكز والتلفيف التنقية ومحطات الزيتون زيت استخالص وحدات خصوصا تهم

 هكتار وإحداث 38.400 مساحة عىل املراعي تحسني تم كذلكالحليب و  جمع
 مساحة عىل الهيدروفالحي ىل التجهيزإاملاشية. إضافة  لتوريد ماء نقطة 865

وكذا  السواقيمن  كلم 1.900 وبناء واملتوسط الصغري الري من هكتار 30.000
 للمنتوج ولوجال عملية وتسهيل العزلة فك أجل من املسالك من كلم 459 إنجاز
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  الربنامج: ري وتهيئة الفضاءات الفالحية

  الهدف: تحسني مردودية أنظمة الري

  املؤرش: املساحة اإلجاملية املجهزة بتقنيات الري املقتصدة للمياه

 ي بفارق أ هكتار،  456.000، 2019خالل سنة  املجهزةاملساحة  بلغت
  هكتار) .  480.000(من التوقعات % 5

يتعلق بالتحويل الفردي إىل الري املوضعي، تم تجهيز حوايل  فيام
هكتار بالري املوضعي مام يجعل إجاميل املساحة املجهزة  55.600

سنة نهاية  حتى 2008 سنةعىل الصعيد الوطني من  بالري املوضعي
  .هكتار 456.600إىل  2019

  

  

  
  تطوير السالسل املنتجة الربنامج:

  الرتميز وتحسني عرض املنتجات املحلية تنمية الهدف:

  نسبة إدماج النوع يف برنامج تنمية املنتوجات املحلية: للنوع باملستجي املؤرش

منذ اعتامد مؤرش نسبة إدماج النوع يف برنامج تنمية املنتوجات 
املحلية، متت برمجة ميزانيات سنوية مراعية إلدماج النوع وتم الحرص 

املنتوجات  التجمعات النسائية العاملة يف قطاععىل الزيادة يف مشاركة 
حيث نسبة االستهداف  منمن تجاوز التوقعات  ناملحلية مام مك

  للنساء.
وعليه، وصل عدد التنظيامت املهنية النسائية املستهدفة برسم سنة 

تعاونية نسائية استفادت من مشاريع تأهيل وحدات  107اىل  2019
 ت أو بناء وحدات جديدة واقتناءاإلنتاج عن طريق ترميم البنايا

تنظيم مهني مستفيد أي ما  201املعدات التقنية الالزمة من أصل 
  .% من التنظيامت املهنية املستهدفة 53يعادل نسبة 
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  حصيلة تحقيق النتائج .7

  

  : تعليق  

املحافظة عىل الرثوة الحيوانية والنباتية " نيربنامجال بكل من %100 نسبال سجلت أعىل حيث ،62%لربامج بلغت النسية اإلجاملية لبلوغ توقعات ا

مام يعزز املجهودات املبذولة من أجل  تحقيق األهداف املسطرة أو تجاوزهاإذ تم   ،"دعم وخدمات متنوعة" " ووالسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية

البذور واألغراس املعتمدة وكذا اعتامد جميع مجاالت التحليل أو املختربات  حامية الرصيد الحيواين والنبايت باملراقبة وترقيم الحيوانات وتحفيز استخدام

من طرف املصالح اإلدارية للوزارة قصد  إىل التدابري املتبعة كذلكاملحصلة وتعزى النتائج . الغذائية املنتجات وجودة سالمة تحسنيوكذا املقدمة لالعتامد 

 قطاع موظفي كفاءات تنميةوكذا  اإلداري (االقتصاد الناجم عن تجميع املشرتيات و تنافسية املقاولني , إلخ.).بالتسيري  عقلنة وإرشاد النفقات املرتبطة

  و تلبية حاجيات مستعميل نظام املعلوميات. الفالحة

 3نه مل يتم إدراج أ ارة إىل شوتجدر اإل  3أي تحقيق مؤرشين من أصل  67 % بلغت نسبة تحقيق النتائج  " "تعليم وتكوين وبحثأما بالنسبة لربنامج 

مقارنة  الرضا النوعي للمهنيني نسبة، العايل الخرجني من مؤسسات التعليم نسبة إدماجويتعلق األمر ب ساب هذه النسبة نظرا لعدم توثيقها،مؤرشات يف احت

 من التوقعات. %50قل من أ فقد تم تحقيق  الفالحيني للمستشارين املمنوحة االعتامدات عدد. أما بالنسبة ملؤرش نسبة إدماج الخريجنيو  مع أهداف املهنة

 يف املربمة الربامج عقود إلنجاز والدولة املهنيني مجهودات تظافروتفرس ب% 63فبلغت نسبة تحقيق النتائج  "تطوير السالسل املنتجة" يخص برنامجفيام 

إضافة إىل مجهودات املصالح الخارجية للوزارة وإىل انخراط الفالحني والتنظيامت املهنية . األخرض املغرب مخطط طرف من املعتمدة التشاركية املقاربة إطار

و تسويقها. أما بخصوص باقي مؤرشات الربنامج  وتثمينهااملبذولة لتنمية الرتميز وتحسني املنتوجات الفالحية  املجهوداتوكذا  .إلنجاز املشاريع التضامنية

 عددو كام تم تسجيل تراجع  ملخطط املغرب األخرض مشاريع الدعامة الثانية جاملية يف إطاراإل  املساحة املغروسةت فقد تم إنجاز حصة مهمة من توقعا

  يف تحقيق أهداف الربنامج.  )%27( الفارق املسجلوهذا ما يفرس  2019خالل سنة  الفالحيني طرف املستشارين الفالحني املؤطرين من

. أما بالنسبة لباقي املؤرشات فقد %33ي بنسبة أ ، 6من أصل  ينسوى مؤرشبلوغ توقعات فلم يتم   "الفضاءات الفالحيةري وتهيئة "أما بخصوص برنامج  

 التي املسقية اإلجاملية املساحاتاملتعلقة ب املشاريع نجازإ  جدولة مستوى ببعض التأخري عىل  املحصل عليها تائجنالوتفرس ق نسب مهمة منها . يتم تحق

بسبب عدة  الري توسيع برنامج مشاريع لتنفيذ الزمنية الجداول انزالق. و كذا للمياه املقتصدة الري بتقنيات املجهزة اإلجاملية املساحةو  عرصنتها متت

  ،...).امللكية نزع مسطرة تعقيد، السدود بعض أشغال كتأخر( عوامل
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 القامئة عىل النوع حصيلة تحقيق النتائج .8
  

 
 تعليق : 

"، حيث بلغت نسب  تعليم و تكوين و بحث " و "تطوير السالسل املنتجةو همت الربنامجني " %.60بلغت نسبة إدماج النوع يف برامج قطاع الفالحة 

 .%38و  %100تحقيق النتائج عىل التوايل 
  

% 53نسبة حيث تم بلوغ  تنمية املنتوجات املحلية برنامجإدماج النوع يف  "  فتهم النتائج املحصل عليها نسبةتطوير السالسل املنتجةفيام يخص برنامج "

تنظيم مهني  201من أصل تعاونية نسائية  107ىل إ 2019وصل عدد التنظيامت املهنية النسائية املستهدفة برسم سنة  ، إذ2019املتوقعة لسنة   %45عوض 

  .مستفيد

 

 الباحثني واألساتذة عدل إصداراتمب . و يتعلق األمر8مؤرشات من أصل  3توقعات " فقد تم تحقيق تعليم و تكوين و بحثأما عىل مستوى برنامج "

  إناث). %100( الفالحي املهني التكوين مؤسساتيف  نسبة نجاح املتدربنينساء) و    1,39%رجال و0,92% ( الباحثني
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  -     قطاع التنمية القروية واملياه والغابات - وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

 والغابات املياه بالنسبة لقطاع اإلنجازات حصيلة 

حيث تؤدي النظم الغابوية وظائف اقتصادية هامة عن طريق خلق موارد مالية  ،اقتصادي-السوسيو الصعيد عىل حيويا مجاال الغابوي املجال يعد

ماليني يوم عمل أي ما يعادل  10و  8مبارشة وغري مبارشة لفائدة الساكنة املحلية. ويقدر سنويا عدد أيام العمل املرتبط باملجال الغابوي بني 

 ،)3م 600.000% من حاجيات البالد من خشب العمل والصناعة (أي 30ة بحوايل يوم عمل قار يف السنة. كام تساهم الفضاءات الغابوي 50.000

تغطي  ماليني طن من املواد البرتولية). كام 4(ما يعادل  3مليون م 11% من الحصيلة الطاقية الوطنية مبعدل سنوي 18توفري حوايل  ومتكن أيضا من

  املاشية من األعالف عرب املراعي الغابوية .  % من حاجيات17الوطني، فتوفر % من اإلنتاج العاملي للفلني. اما عىل الصعيد 4الغابات 

باستمرارية املبادرات املنجزة وتبني مقاربة تشاركية تشجع إدخال مناذج للتنمية  2019متيزت سنة  : الغابوية وإعادة التشجري التهيئة -

عىل مستوى إعادة  والجمعيات من أجل إرساء اقتصاد اجتامعي . أماذوي الحقوق والتعاونيات  متكن من االشتغال برشاكة مع  املندمجة

 26716مساحة  هكتار من املساحة املشجرة وصيانة محيطات التشجري القدمية عىل 38.440التشجري، فقد تم رفع الوترية  واالنتقال إىل 

 لتخليف ضمن نظامها الحيوي الطبيعي.مع كل مجال غابوي ومتكينها من ا تتالءم هكتار . كام تم اللجوء إىل أصناف محلية

وتطويق أزيد من  )البيولوجية املنتزهات الطبيعية واملحميات( تم إرساء نظام للفضاءات املحمية :  املحافظة وتثمني التنوع اإلحيايئ -

  تكاثر بعض األنواع الحيوانية املهددة.العمل عىل مليوين هكتار لتخليف الغطاء النبايت و 

تم فتح مركز وطني لتدبري املخاطر املناخية الغابوية الذي سيمكن من مكافحة حرائق الغابات. حيث أن  : ناخيةمكافحة الهشاشة امل -

باملائة، كام أن معدل حرائق الغابات يقل عن ثالثة هكتارات  0,05املساحة املغطاة باملجال الغابوي التي تطالها الحرائق ال تتجاوز 

  هكتار لكل حريق.  16املعدل باملنطقة املتوسطية بالنسبة لكل حريق يف حني يتجاوز 

ترسب الطمي بالسدود  وتقليص التعرية من الحد من مكن هكتار بشكل كيل مام 50.000معالجة  2019شهدت سنة  : مكافحة التصحر -

الوزارة عىل تدعيم الوترية من أجل ورفع املخزون املتوفر من املياه عىل مستوى قدرة السدود و جعل هذه املياه يف املتناول. كام تعمل 

ة التي الحد من آثار التغريات املناخية وجعل األحواض املائية سدا أمام التعرية وانحسار الرتبة والغطاء الغابوي وكذا تأمني املوارد املائي

  .تعد محركا أساسيا للتنمية

" والتي  2030-2020من إعداد اسرتاتيجية جديدة "غابات املغرب  الوزارةرشاك الساكنة يف التدبري املستدام للرتاث الغابوي، متكنت إجل أ ومن 

 ىل جعل قطاع الغابات أكرث تنافسية واستدامةإستشكل  نقطة تحول مهمة يف تدبري الغابات باملغرب. وتهدف هذه االسرتاتيجية 

 التنمية القروية  بالنسبة لقطاع اإلنجازات حصيلة 

 واالجتامعية يف العامل القروي: برنامج تقليص الفوارق املجالية .1

القروية  الطرق من كلم 749 حيث تم بناء ،كلم) 5.763 (ليصل اإلنجاز اإلجاميل إىل 2019سنة  كلم 470.2إنجاز  تم: القروي العامل العزلة عن فك

  .فنية ةأ منش 71 القروية و بناء الطرق من كلم 952 القروية، وكذا صيانة املسالك من كلم 769و

 تأهيل و الوظيفية واملنازل الصحية واملستوصفات املراكز من  138، بناء 2019: همت أهم إنجازات سنة القروي بالعامل الصحية التحتية البنية تعزيز

  طبية. وحدة أو إسعاف سيارة 123 اقتناء الصحية و كذا للمراكز تجهيز عملية 36 إنجاز و الصحية واملستوصفات املراكز من 133 بناء إعادة أو

 و تعليمية منشآت بناء وإعادة تأهيل عملية 787 إنجاز و تعليمية منشأة 101بناء  2019تم سنة  :تعزيز البنية التحتية التعليمية بالعامل القروي

  .مدريس نقل وسيلة 249 و اقتناء مؤسسات تعليمية 8تجهيز 

فورات و كذا االن وعرب واملختلط الفردي الربط عرب للرشب الصالح باملاء تزويد عملية 5.461 إنجاز طريق عن : تزويد الساكنة القروية باملاء الرشوب

 شاحنة 26 للرشب و اقتناء الصالح باملاء التزويد شبكة من كلم 460 للرشب. باإلضافة إىل صيانة الصالح باملاء الدواوير لتزويد منظومة 63 إنجاز

  .للرشب الصالح باملاء الساكنة لتزويد بصهريج مزودة

 137 عىل املنخفض الضغط ذات الكهرباء شبكة و توسيع ادوار  131 ، كهربة 2019همت إنجازات سنة  : ربط الساكنة القروية بالشبكة الكهربائية

 .الربنامج انطالق منذ أمبري فولت كيلو 160 بقدرة فرعية محطة الشمسية و إنشاء للطاقة منظومة 730 كلم وكذا اقتناء
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 القروية باملناطق الجبلية باألطلس :مرشوع التنمية  .2

جامعة قروية. وتتلخص حالة  18أرسة يف  27.000نسمة، أي ما يعادل  162.000سنوات ويبلغ عدد السكان املستفيدين  7ميتد هذا املرشوع عىل 

 و اللوز أشجار من هكتار 195 غرس شغالأ  انطالق و هكتار 185,5 مساحة عىل التفاح لغرس بصفقتني يف االلتزام 2019تقدم املرشوع إىل نهاية 

 مهنية منظمة 20 حوايل لفائدة للدخل مدرة عمليات وخلق األغنام من رأس 1.135 توزيع و الرعوية االتريبلكس نبتة من هكتار 200 غرس

 أو خلق و القرويات النساء لفائدة غازي فرن 46 توزيع و الصغرية املجرتات من رأس 60.000لفائدة  تلقيحية حملة إنجاز إىل ة. باإلضافنسوية

 التهيئة أشغال إنجاز و القرويني والرجال النساء من مستفيد 3.225 لفائدة الكفاءات لتقوية عملية 347 إنجاز و مائية نقط 4 وتجهيز تهيئة

 مجال يف 2019 و 2018 سنتي برسم املربمجة العمليات إنجازو كذا  كلم 25,5 ب خاصة بصفقتني وااللتزام كلم 24,7 مسافة عىل الهيدروفالحية

  ومدغشقر ... العاج ساحل دولتي ممثيل لفائدة جنوب-جنوب التعاون

 :  الجبلية واملناطق القروي املجال لتنمية العامة امليزانية إطار يف املنجزة املسالك مشاريع .3

 نهأ  إىل اإلشارة وتجدر .املحلية السلطات أو املدين املجتمع أو ممثليهم خالل من أو القرى املعنيني سكان من باقرتاح املشاريع هذه اختيار لقد تم

  .مربمجة كلم 98 مجموعه مام القروية املسالك من كلم 56 إنجاز تم قد

 تقديم أبرز األرقام  .2
  

 5  عدد الربامج

 7  عدد األهداف

 0  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 19  عدد املؤرشات

 0  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

    

 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم) 

  بنية تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
  (مبليون درهم) 
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 : تعليق 

بلغت معدالت إصدار اعتامدات امليزانية العامة الخاصة بنفقات 
 %99والنفقات املختلفة واالستثامر عىل التوايل املوظفني واملعدات 

  .%93% و94و

فيام يخص اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة،  فقد 
%، بينام بلغ 16 سجلت اعتامدات االستغالل معدل إصدار يصل إىل

و تجدر اإلشارة  % بالنسبة لنفقات االستثامر.50هذا املعدل نسبة 
ق تغطى باملوارد الذاتية والغري مقتطعة إىل أن نفقات هذه املراف

من االعتامدات املقيدة يف امليزانية العامة. حيث يهدف نشاط هذه 
 إلنتاج الغابات املصالح التابعة لقطاع املياه والغابات إىل استغالل

الغابوية و كذا  املنتوجات تثمني مصلحة عليه ترشف والذي الفلني
  ."ماسة سوس الوطني املنتزه" وتهيئة  تسيري يف االستثامر

أما بخصوص الحسابات املرصدة ألمور خصوصية، فقد وصلت 
  %.38نسبة اإلصدار إىل 

 

  بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية
  (مبليون درهم) 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

 
  الربامج (مبليون الدرهم)تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب

  : تعليق  

وسجلت أعىل النسب بكل من  %. 94، حيث بلغت نسبة اإلصدار اإلجاملية 2019عرفت معظم الربامج املمولة يف إطار امليزانية العامة تقدما جيدا خالل سنة 
. بينام وصلت نسبة األداء بالربنامجني "محاربة  % 98و   %97الربنامجني "دعم ومصالح متعددة" و"تطوير املجال القروي واملناطق الجبلية" حيث بلغت عىل التوايل 

  .% 48% 46التصحر واملحافظة عىل الطبيعة" و"التهيئة والتنمية الغابوية" عىل التوايل 

ن عملية تفعيل مشاريع تحديد املِلْك الغابوي يف مختلف الجهات أ فسجلت يف برنامج "حامية وتأمني امللك الغابوي". ويرجع ذلك أساسا إىل ) 5%( أما أقل نسبة إصدار
عمل مشرتك مع مصالح املحافظة العقارية. إال  ماليني هكتار املشكلة للملك الغابوي) تعرف عدة متدخلني وتبقى قرارات التحفيظ الخاصة بها رهينة 9(عىل امتداد 

 4.000.000جاميل املساحة الغابوية املحّفظة إ مني امللك الغابوي وتكريس حقوق االنتفاع املنصوص عليها قانونيا، فقد بلغ أ أنه و بالنظر للنتائج املحصلة يف مجاالت ت
ىل استكامل عمليات التحديد النهايئ ملا يقارب إمن املِلْك الغابوي)، باإلضافة  %90هكتار ( 8.000.000هكتار، ليصل إجاميل املساحة املصادق عىل عمليات تحديدها 

  .% من املِلْك الغابوي98

ي) يتم ات وتحسني املراعأما فيام يخص برنامج "التهيئة والتنمية الغابوية" فتجدر اإلشارة إىل أن جميع مكونات هذا الربنامج (من عمليات التشجري وتجديد الغاب
  تنفيذها عىل مدى موسمني، اليشء الذي يفرس نسبة  اإلصدار املسجلة.
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  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  
  (مبليون درهم) تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات

  : تعليق  

%، فيام مل تسجل 51خنيفرة نسبة - و جهة بني مالل %100تافياللت نسبة  -سجلت جهة درعة عرف تنفيذ اعتامدات ميزانية الوزارة تباينا بني الجهات، حيث 
 مكناس أي إصدار.- الحسيمة و فاس-تطوان- جهتي طنجة

  % من مجموع اإلصدارات.98ومثلث حصة املصالح املشرتكة 

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  الربنامج : حامية وتأمني امللك الغابوي

  املجاالت الغابوية من خالل التحفيظ العقاري لألمالك الغابوية: حامية الهدف 

 املؤرش : نسبة املساحة املحفظة

% من املساحة املحفظة من 100، تم بلوغ الهدف السنوي 2019خالل سنة  
 2019امللك الغابوي. حيث يفوق إجاميل املساحة الغابوية املحّفظة إىل غاية 

  دف تحفيظه. من امللك الغابوي املسته %67نسبة 

وتعزى هذه النتائج إىل استعامل اإلدارة لنظم املعلومات الجغرافية، خالل 
الثالث سنوات األخرية، مام مكن من تخزين ومعالجة وتحليل البيانات 
واملعلومات املجالية يف الوقت والحني ألهداف تساعد عىل التخطيط واتخاذ 

  القرار فيام يتعلق بتأمني امللك الغابوي. 
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  ربنامج : التهيئة والتنمية الغابويةال

  إعادة تأهيل النظم الغابوية الهدف :

  نسبة إنجاز املساحات املشجرة   املؤرش :

مقارنة  2019% من املساحات املشجرة التي متت برمجتها لسنة 64تم تحقيق 
فيهدف إىل التشجري  2024%. أما الربنامج املعتمد يف أفق 100مع التوقع 
لغابات الطبيعية وتحسني املراعي الغابوية عىل مساحة تناهز وتخليف ا

مليون شتلة  43هكتار. وسيتطلب إنجاز هذا الربنامج إنتاج ما يعادل  600.000
  مشاتل سنويا، وكذا إحداث محطتني جديدتني للبذور. 4غابوية وتحديث 

م ويف إطار تنظيم مامرسة حق الرعي بالغابة وضامن نجاح عملية التشجري، ت
 تجمعية رعوية، مت 175مليون درهم كمنح للمقاصة لفائدة  26توزيع 

 100منخرط يف  15.000، تضم أكرث من 2019/2020مواكبتها خالل املوسم 
  هكتار يف مختلف املناطق الغابوية. 101.500جامعة قروية حول ما يقارب 

  
 

  الربنامج : محاربة التصحر واملحافظة عىل الطبيعة

  الحفاظ وإعادة تشكيل املوارد الطبيعية والتنوع البيولوجي الهدف :

  املائية التعرية ضد املعالجة الرتاكمية املساحة نسبة املؤرش :

متثل التهيئة املندمجة لألحواض املائية أهمية اسرتاتيجية للحفاظ عىل املوارد 
الطبيعية من خالل ترسيخ مشاريع مهيكلة للمحافظة عىل املياه والرتبة 
وحامية البنية التحتية الزراعية والتجمعات السكانية بالسافلة. ويشتمل 

مليون هكتار عىل  51,تصميم التهيئة عىل برامج عمل ذات األولوية ملعالجة 
  من األحواض املائية.  22عاما يف  20مدى 

من التعرية  السنوي من املساحات املعالجة الهدف % من100تم بلوغ 
ما يزيد عن  2019، ولقد بلغت امليزانية املرصودة لسنة بيولوجيا وميكانيكيا

  من سدود الرتسيب . 3م 270.000مليون درهم إلنجاز  120

ىل أن تحقيق النتائج يبقى مرتبطا مبجموعة من العوامل وتجدر اإلشارة إ
(الظروف املناخية، انخراط الساكنة، اإلجراءات املصاحبة وكفاءة املقاوالت 

  الغابوية).
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 حصيلة تحقيق النتائج .7

 

  : تعليق  

"دعم ومصالح  والتصحر واملحافظة عىل الطبيعة"  "محاربة% بالربنامجني 100%، حيث سجلت نسبة 71بلغت نسبة تحقيق النتائج ملجموع الربامج 

ة إضافة وتفرس هذه النسبة بالتطور املسجل يف إنجاز برامج العمل املسطرة يف مخططات تهيئة األحواض املائية وكذا تهيئة وتدبري املناطق املحمي متعددة".

وجيا وميكانيكيا وكذا التعرية الريحية بتثبيت الكثبان الرملية واالهتامم بإنشاء األحزمة إىل إنجاز األهداف املتعلقة باملساحات املعالجة من التعرية املائية بيول

نجاز برامج التكوين املستمر من أجل دعم قدرات وتقوية كفاءات املوظفني  وكذا إ إضافة إىل املجهودات التقنية واملالية املبذولة يف  الخرضاء حول املدن.

  وتحسني نجاعة تدبري املوارد البرشية. لعقالين للمكتبياتاملتعلقة بالتدبري ا املجهودات

% وذلك راجع إىل املجهودات املبذولة فيام يخص تحديد وتحفيظ الوعاء 60" فقد بلغت نسبة تحقيق النتائج حامية وتأمني امللك الغابويأما بالنسبة لربنامج "

تدعيم التجهيزات والبنيات التحتية لتحسني مراقبة الرثوة الوطنية الغابوية  بوية و كذاالغا الجنح ومعالجة ضبط عمليات و تكثيف العقاري للملك الغابوي

الغابوي يبقى رهينا بعدة  امللك تأمني والوقاية من حرائق الغابات وفك العزلة عن التجمعات السكنية والتشكيالت الغابوية. إال أن نجاح عمليات تحفيظ و

ترسيع وترية إنجاز الدراسات التقنية الطبوغرافية وعمليات التحقق من الحدود و كذا تعزيز التعاون مع  والعقارية  عوامل تهم بالخصوص  تصفية النزاعات

 السلطات املحلية واإلقليمية.

من  %50 نسبةمؤرشات وكذا تجاوز  3% أي تحقيق مؤرش من أصل 33نتائج ال" فقد بلغت نسبة تحقيق التهيئة والتنمية الغابويةأما فيام يخص برنامج "

ية تهدف إىل إعادة توقعات املؤرشين املتعلقني مبخططات تهيئة الغابات و كذا نسبة املساحات املشجرة. و تفرس هذه النتائج باعتامد القطاع برامج اسرتاتيج

جة و كذا تعميم مخططات التهيئة والتدبري. هيكلة النظم الغابوية عن طريق عمليات التشجري وتخليف الغابات وتحسني املراعي وإنجاز برامج للتنمية املندم

 التنمية برامج وإنجاز تتبع عىل والتخطيط والتهيئة للدراسات الجهوية املصالح أما بالنسبة للفارق املسجل فهو مرتبط بعدة صعوبات تتعلق خصوصا بقدرة

  املندمجة وكذا بوترية ورسعة إنجاز دراسات التهيئة من طرف بعض مكاتب الدراسات.

ة بهذا الربنامج  تنبني عىل در اإلشارة إىل أنه مل يتم توثيق املؤرشات املدرجة يف برنامج "تطوير املجال القروي واملناطق الجبلية" نظرا ألن االسرتاتيجية الخاصتج

  إطار تشاريك بني هيئات حكومية متعددة.
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   - الصيد البحري طاعق - وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات

 ملخص أهم اإلنجازات .1

، إىل تثمني املوارد البحرية بشكل مستدام ومضاعفة الناتج املحيل الخام ثالث مرات يف 2009تهدف اسرتاتيجية آليوتيس التي تم إعطاء انطالقتها سنة 

سنة من  11أعطت هذه االسرتاتيجية نتائج جد ايجابية بعد مرور وجعل قطاع الصيد البحري محركا للتنمية االقتصادية املغربية. و لقد  2020حدود سنة 

  تنزيلها. وتتلخص أهم املؤرشات ومستويات تحقيق األهداف الرئيسية كام ييل:

 2018 سنة مع مقارنة 1% بزيادة 2019 سنة درهم مليار 11,7 اإلنتاج قيمة : بلغتإنتاج املنتجات البحرية بالقيمة .   

 2010مليار درهم سنة  13.2مليار درهم مقابل  22.1ما يناهز  2019: بلغت قيمة تصدير هذه املنتجات سنة املنتجات البحرية بالقيمة تصدير 

  دوالر). يارمل 3,1( 2020% من الهدف املحدد باسرتاتيجية آليوتيس 74حيث تم تحقيق  .5,9%أي بزيادة سنوية تصل

 كلغ للفرد الواحد، وبذلك تم  13,6، يستهلك املواطن املغريب سنويا )2014 سنة(حسب املندوبية السامية للتخطيط  :االستهالك الوطني للسمك

  .)كلغ للفرد سنويا (16 من الهدف املنشود يف اسرتاتيجية آليوتيس %85تحقيق 

 عامل بالصناعات  104.980عامل بالبحر و  119.999أي  2020آليوتيس  اسرتاتيجية% من الهدف املحدد يف 91تم إنجاز  :التشغيل املبارش

  املتعلقة بالصيد البحري ( وحدات التثمني وتربية األحياء املائية).

 مبعدل متوسط سنوي   2019و  2010سنة  بني املمتدة الفرتة مليار درهم برسم 4,35بلغ االستثامر الخاص : االستثامر الخاص بوحدات التثمني

  . للقطاع االسرتاتيجية الخيارات يف املغاربة املستثمرين ثقة إىل املتميز األداء هذا يرجع %، و13بلغ 

 مبعدل متوسط سنوي 2019مليار درهم يف الناتج املحيل للصيد و صناعات الصيد سنة  17,3ساهم قطاع الصيد البحري ب  :الناتج املحيل الخام ،

مليار درهم. أما مساهمة الناتج  21,9و هو  2020آليوتيس  رتاتيجيةاس% من الهدف الذي تم تحديده يف 79ممثال بذلك  8%للتنمية بلغ 

 .2019مليار درهم برسم سنة  11,4 للصيد فقد بلغ يلاملح

 ادة ي، بز2019و 2010طن برسم الفرتة املمتدة بني سنة  157.000بلغ حجم مبيعات األسامك بأسواق الجملة   : ةبيع السمك بأسواق الجمل

  .7,2%أي بزيادة تقدر ب  2019 -  2010سم الفرتة ر مليون درهم ب 329مليون درهم مقابل   615بقيمة  %11,3سنوية تقدر ب 

 بزيادة سنوية تقدر  2010طن سنة  567.000طن مقابل  835.000، 2019 سنة البحري الصيد صناعات إنتاج حجم بلغ: إنتاج صناعات الصيد

 .%4,4ب 

 عن املعهد حكامة التدابري تلخصت يف تعزيز من بسلسلة البحري الصيد يف للبحث الوطني املعهد ، قام2019خالل سنة  : العلمي البحث 

 املراقبة وكذا اقتناء و العلمية التجهيزات و للمعهد التحتية سنوات ، تعزيز البنيات ثالثة مدى عىل اإلسرتاتيجية للتنمية مخططات إعداد طريق

 واكبةعرب م العلمي البحث عمل مجال وتكميل توسيع تم البيئي. كام نظامها و للموارد الشامل لتتبعا و التنقيب عمليات لتعزيز جديدة باخرة

%  90التهيئة، تتبع و إصدار مؤرشات متعلقة بحالة املخزون و مستوى االستغالل بالنسبة ل  مخططات ووضع تصميم يف البحري الصيد قطاع

 الصيد،... منتوج بتثمني املتعلقة البحوث املستثمرين و الحرفيني إشارة رهن السواحل و كذا وضع% بالنسبة ملخزون  50للمخزون يف املحيط و 

 حيث فاقت هذه النسبة الهدف املحدد يف 2009% سنة 5% من املوارد السمكية مقابل 96هذه املخططات  : غطتمخططات تهيئة املصايد ،

  %.95وهو  2020أفق 

 االستثامرات بلغت الصيد التقليدي بأجهزة تحديد الهوية من أجل محاربة أنشطة القوارب غري الرسمية. تجهيز قواربتم : الصيد غري الرسمي 

  الصيد. قوارب من %99ه من استفاد حيث درهم ماليني 3 املرشوع لهذا املخصصة

 االعتبار خصوصية كل جهة عىل حدة.مخططا للمراقبة عىل مستوى جميع الدوائر البحرية لألخذ بعني  18تم تنزيل :  الصيد أنشطة مراقبة  

 يتعلق األمر بربنامج إبحار الذي يهتم بتأهيل وعرصنة أسطول الصيد التقليدي والساحيل، حيث استفاد من هذا الصيد التقليدي و الساحيل :

 مليون درهم. 170بغالف مايل إجاميل بلغ  اقارب 938باخرة و 223الربنامج 
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  بالتفريغ والتسويقالبنيات التحتية الخاصة:  

مواقع أخرى  يف طور الربمجة أو اإلنجاز وتساهم هذه البنيات التحتية  3نقطة مجهزة للتفريغ وقرى الصيادين و 44: إنشاء  التفريغ  -

  مليار درهم. 3,5% يف رقم معامالت الصيد التقليدي. وقد بلغ االستثامر اإلجاميل لهذه املشاريع 70بـ 

يف طور اإلنجاز  1و  إنجازهاتم  10، مليار درهم 0,5بغالف مايل يناهز سوقا للسمك بالجملة من الجيل الجديد  11بناء  : البيع األول  -

  % من الرقم اإلجاميل للمعامالت. 77بلغ رقم املعامالت يف املوانئ املزودة بهذه األسواق . و مبدينة الصويرة

 للمستهلك البيع ىحت التوزيع قنوات هيكلة إىل الشبكة هذه تهدف حيث ،بالجملة أسواق 10 بناء برنامج إطالق : تم البيع الثاين  -

يف طور اإلنجاز يف كل من " طنجة و تطوان". وناهز الغالف املايل املربمج لهذه  2بينام  8، تم تشغيل رتقبةأسواق م 10النهايئ. من أصل 

  . مليون درهم 600العملية 

 قناة للغسيل  27تركيب و رهن اإلشارة ماليني صندوق  6من وضع   : مكن برنامج استعامل الحاويات املعيارية املوحدة تنافسية املنتجات البحرية

ىل أنه يتم إالصيد وبالتايل املساهمة يف تحسني الجودة وتقليص رفض املنتوج من طرف وحدات التثمني. إضافة   وبناء وحدات لتدبري موانئ

  ق العازلة للحرارة يف باقي املناطق البحرية.حاليا تعميم برنامج الصنادي

  :األمية محو و املهنية للقطاع املهارات البحارة لتعزيز تكوين و للبحارة االجتامعية التغطية تتلخص يف تعميماملشاريع العرضية لقطاع الصيد 

مكنت اسرتاتيجية آليوتيس من  القانوين للقطاع حيثالبحري. إضافة إىل تحسني الجهاز  اإلنقاذ جهاز البحري وكذا تعزيز اإلرشاد و الوظيفية

 تبني وتحيني إطار قانوين جديد قابل للتطبيق يف مامرسة الصيد البحري يف العديد من مكوناته.

  تقديم أبرز األرقام  .2

 3  عدد الربامج

 11  عدد األهداف

 4  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 24  عدد املؤرشات

 7  للنوع عدد املؤرشات املستجيبة

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم) 

 بنية تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
 (مبليون درهم)
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

 

   تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليار الدرهم)

  : تعليق 

 .%87 نسبة "وقيادة وحكامة "تطوير الصيد واألحياء البحرية وتثمني املوارد"الربنامجني بكل من وبلغ معدل اإلصدار درجة يف الربامج املتم إنجاز أغلبية املشاريع 
  : إىل ذلكيرجع و%، 50 إىلفقد تم تحقيق نسبة إنجاز تصل  "التأهيل، الرتقية االجتامعية واملهنية وسالمة رجال البحر"أما بخصوص برنامج 

 الق عدم نجاح طلب العروض الخاص باقتناء باخرة لإلنقاذ املمولة يف إطار الدعم املايل املمنوح من طرف االتحاد األورويب، و سيتم إعادة إط
 ؛2020العروض سنة  طلب

   األورويب  االتحادإطار الدعم املايل املمنوح من طرف محطات اتصال و ذلك بسبب تأخر دفع اإلعانة املربمجة يف  3تأجيل إطالق مرشوع اقتناء
 ؛)الصيد اتفاقية(

   تصفية الوعاء العقاري الخاص بهذا املرشوع.بسبب تأجيل أشغال بناء املركز الجديد للتكوين املهني البحري مبدينة املحمدية  
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 : تعليق 

 و نيبلغت معدالت إصدار اعتامدات امليزانية العامة الخاصة بنفقات املوظف
   .%78% و93 و 96% التوايلعىل  املعدات والنفقات املختلفة واالستثامر

فيام يخص اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة فقد سجلت 
نفقات  ت%، بينام سجل 80معدل إصدار يصل إىل ستغاللاعتامدات اال 

 قسم تهيئةب% ويرجع ذلك ألهمية فائض أرصدة الخزينة 14االستثامر نسبة 
عتامدات املتعلقة برشاء اال عدم إصدار وكذا و استدامة املوارد البحرية 

ملدة بسبب اسفينة من طرف معهد التكنلوجيا للصيد البحري بالعيون 
و كذا  2019رخ يف شهر ماي من سنة ؤ الزمنية املخصصة لطلب العروض امل

 شهرا. 18و املحددة يف  الفرتة التي يتطلبها إنجاز هذا املرشوع

% 79اإلصدار  فبلغ معدلبخصوص الحسابات املرصدة ألمور خصوصية أما 
  . 2019سنة 

 بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية
  (مبليون درهم)
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  

  امليزانية العامة حسب الجهات(مبليون درهم)تنفيذ اعتامدات 

  : تعليق  

 .صداراتمن مجموع اإل  63 %تها مثلت حصو  86,41 % نسبة2019 سنة بلغ معدل اإلصدار الخاص باملصالح املشرتكة برسم 

ماسة و جهة  - القنيطرة ، جهة سوس -سال - عىل النسب بكل من جهة الرباط أ بالنسبة ملختلف الجهات، حيث سجلت  مهمةتم تسجيل معدالت إصدار 
 %.93و % 96و %96الساقية الحمراء وبلغت عىل التوايل  -العيون 

العقاري الوعاء  عرفت تأجيل مرشوع بناء النقطة املجهزة للتفريغ" قاع أمجري" نظرا لتصفيةوالتي الحسيمة  –تطوان  -طنجة بجهة  %35وسجلت أدىن نسبة 
تهيئة النقطة املجهزة للتفريغ "إنوارن" ورشاء و بها واملتعلقة مبشاريع توسيع قرية الصيادين " قلعة إريس"  االلتزامالتي تم  االعتامداتعدم إصدار و  ،من جهة

  .من جهة أخرى، مراعاة لآلجال الرضورية إلنجاز وتسليم هذه املشاريعو لفائدة قرية الصيادين "قلعة إريس"  الثلجآلة لصنع 

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  تطوير الصيد واألحياء البحرية وتثمني املوارد الربنامج:

  املحافظة واستدامة املوارد البحرية ومحاربة الصيد غري القانوين وغري املرصح به وغري املنظم بإرشاك جميع الفاعلني املعنيني الهدف:
  للمفرغاتنسبة عمليات املراقبة بالنسبة  : املؤرش

املتوسط املستنتج من املعدالت املحققة  2019سنة  املحققة %14,7نسبة  متثل
تتوافق هذه املعدالت مع حيث  التي بلغت عنها مندوبيات الصيد البحري.

من عمليات  % 15إىل 1ترتاوح بني و التي  يف املخطط الوطني توقعةالنسب امل
من مفرغات سفن الصيد يف % 100اإلنزال و بالنسبة لبعض املصايد بنسبة 

 أعايل البحار.

ميكن مراجعة النسب املقدرة يف املخطط الوطني وفًقا  وتجدر اإلشارة إىل أنه

  .2023لإلنجازات حتى سنة 
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  ضامن الظروف املثىل للجودة واألمن الصحي لقطاع الصيد بإرشاك جميع الجهات الفاعلة املعنية : الهدف

  املتوقعة لالمتثال الصحي بالنسبة للمراقبة املستهدفةنسبة املراقبة املؤرش : 

. سطر% من الهدف امل81يعادل  ما أي ،2019زيارة سنة  2.616تم إنجاز 
إىل بعض العوائق عىل مستوى مندوبيات الصيد الفارق املسجل  يرجعو

البرشية املعينة يف مصلحة صناعات الصيد و  ضعف املواردواملتعلقة بالبحري 
 مبهام أخرى لها أسبقية السيام التصديق عىل املصطادات. كام أنالتي تقوم 

بة وتعميم قاتأخري إعادة تنظيم مندوبيات الصيد البحري إلنشاء مصلحة املر 
 بلوغ هذه األهداف. مصلحة صناعات الصيد البحري له دور يف

 

  
  

  هيل، الرتقية االجتامعية واملهنية وسالمة رجال البحرأ الربنامج : الت

 وضع رهن إشارة قطاع الصيد البحري يد عاملة مؤهلة مع األخد بعني اإلعتبار مقاربة النوع  :  الهدف

 أشهر من حصولهم عىل الشهادة 6: نسبة إدماج الخريجني " رجال و نساء " بعد املستجيب للنوع املؤرش
 

  

 نسبة النساءحيث بلغت  2019 سنة %76بلغت نسبة تحقيق هذا املؤرش
  .79% نسبة الرجالو  35%

 جابواأ  الذين الخريجني عينة عىل بناء الخريجني دماجإ  معدالت سابتحا تم
 تفتقر الواقع يفو . منهم 27% مع التواصل تعذر نهأ  العلم مع مؤسساتهم

 وتجد خريجيها دماجإ  حول موثوقة معلومات إىل التكوين مؤسسات بعض
   .مختلفة ألسباب الخريجني هؤالء مع التواصل يف صعوبة

 طريق عن تكونوا الذين الخرجني مجموع يهم املؤرش هذاوتجدر اإلشارة أن 
 طريق عن تكونوا الذين أما البحري التكوين مبؤسسات القار التكوين منط
  .نشيطون بحارة ألنهم معنيني غري فهم بالتدرج التكوين منط
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 حصيلة تحقيق النتائج .7
 

 

  : تعليق  

التأهيل، الرتقية االجتامعية واملهنية وسالمة رجال "حيث سجلت أعىل نسبة عىل مستوى برنامج %، 48نسبة تحقيق النتائج ملجموع الربامج  بلغت
 سايس للموارداأل  تحقيق جل األهداف املرسومة. ولقد ارتكزت املجهودات حول التكوين اإلشهادي والتكوين % ويرجع ذلك إىل80والتي بلغت  "البحر

البحرية، وكذا تقوية الرتقية االجتامعية لرجال البحر  البرشية املوجهة ألسطول الصيد البحري، وتكوين اليد العاملة املوجهة للعمل بوحدات تربية االحياء
انخراط البحارة يف دورات عدم بتفرس خصوصا ببعض الصعوبات املتعلقة ف أما بخصوص النسبة غري املحققة .رواح البرشية بالبحروتحديث وسائل إنقاذ األ 

  .2019سنة  خلقها تم التي للتعاونيات الكبري لعددابسبب  املؤطرة يف السنة نسبة التعاونياتتراجع ىل إرشاد باإلضافة اإل

 قلةىل إوذلك راجع تبقى دون التوقعات املنتظرة ) %33(النتائج املحصل عليهافإن  "تطوير الصيد واألحياء البحرية وتثمني املواردأما بالنسبة لربنامج "
باملراقبة عىل مستوى مندوبيات الصيد  خاصةالملصالح اواالهتامم باملصادقة عىل املصطادات من جهة أخرى و ذلك يف غياب املوارد البرشية من جهة 

 و التثمني تشجيعأما عىل مستوى ندوبيات للصيد البحري . م 7السمك بالجملة يف  البحري و مصالح صناعات الصيد البحري املكلفة بتتبع نشاط بيع
 معدل تحديد يخص فيام. و دتصدير املحدال معامالت رقممن  %81فقد تم تحقيق  الصيد منتجات تثمني ملقاوالت الصناعية التنمية و التنافسية
   .البحري الصيد منتجات استهالك حول الوطني االستطالع نتائج فلم يتم توثيق املؤرش يف انتظار باملغرب لسمكا االستهالك

 سنةل املقررة التكوين خطة تنفيذ منعدم متكن القطاع  % ويرجع ذلك إىل14صدار بلغت إ فقد سجل نسبة " "قيادة وحكامةأما بخصوص  برنامج 
 .التحضري واإلطالق بني مصالح اآلمر بالرصف و الخازن الوزاري عىل مستوى مرحلة اعرفت املناقصة املتعلقة بتقديم خدمات التكوين تأخري حيث  ،2019
. الخاص بهذه الدورات التكوينية نظرا لعدم إمتام طلب العروضاالجتامعي بتنظيم دورات تكوينية خاصة بالنوع عدم تحقيق األهداف املتعلقة وكذا 

  .البحري الصيد قطاع يف النوع ةمبأسس الخاصة العروض طلب عملية إمتام عدمإضافة إىل 
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 حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع  .8

 

  : تعليق  

" و التأهيل، الرتقية االجتامعية واملهنية وسالمة رجال البحر " % و همت برنامجي55 لصيد البحريدماج النوع يف برامج قطاع اإل  اإلجاملية سبةنالبلغت 
  .25%% و71بلغت نسب تحقيق النتائج عىل التوايل  حيث"، "قيادة وحكامة

التأهيل، الرتقية  فيام يخص برنامج ". إلشارة إىل أنه تم احتساب املؤرشات واملؤرشات الفرعية عىل مستوى حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوعا تجدر
أشهر من  6خريجني بعد الإدماج  نسبةمر ب. ويتعلق األ 7مؤرشات فرعية من أصل  5تم تحقيق القيم املستهدفة ل االجتامعية واملهنية وسالمة رجال البحر " 

 يف املؤطرة النسائية التعاونيات نسبةو كذا  اإلرشاد من املستفيدات نسبةو نساء و  لرجا املستمر من التكوين نسبة املستفيدينو  عىل الشهادة حصولهم
برنامج  املوظفات يف نسبة مشاركةباملؤرش الفرعي " مر. و يتعلق األ 4 من أصل واحد مؤرش ربنامج "قيادة وحكامة " فقد تم تحقيق توقع بالنسبة لأما  .السنة

  .2019" سنة التكوين
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  وزارة الشباب والرياضة

 ملخص أهم اإلنجازات .1

 تتجىل أهم انجازات اسرتاتيجية وزارة الشباب والرياضة فيام ييل :

 إطالق منصة رقمية تھم السياسة املندمجة للشباب تهدف إىل تحسین الخدمات املوجھة  2019عرفت سنة   : املرأة و الطفولة الشباب، مجال

وزارة تأھیل بنیتھا التحتیة من خالل إعادة تأھیل املرافق وزیادة عدد الملختلف املستفيدين، خاصة الشباب واألطفال والنساء. كام واصلت 

  : 2019رة، حیث شھدت سنة منشآت الوزا

  مراكز جديدة؛ 4مرشوع مركز للتخییم الصیفي و إنشاء  15إطالق  - 

  حضانة لألطفال؛ 48مؤسسة نسوية و  60دار شباب و  80تأھیل   - 

 االرتقاء باملؤسسات التعلیمیة االجتامعية يف كافة ربوع اململكة. - 

  تطویر املامرسة الریاضة ألكرب   ىلإطلقت وزارة الشباب والریاضة عددا من األنشطة يف املجال الريايض تھدف أ  2019خالل سنة   : الرياضة مجال

عدد من السكان، مبا يف ذلك النساء، وإعداد النخب الریاضیة للمسابقات الكربى بالشكل الذي یسمح بتحقیق اإلشعاع الریايض عىل الصعید 

  الدويل.

  : من خاللواصلت الوزارة تعزیز بنیتھا التحتیة الریاضیة  ويف ھذا االطار 

 أخرى؛ 7ھیل أ مسابح جدیدة و ت 9بناء  - 

 قاعة جدیدة؛ 23قاعة متعددة الریاضات وبناء  12ھیل أ ت - 

 ریايض للقرب. - مركز سوسیو 300متام أشغال بناء إ  - 

  

تخصًصا  26فریقیة، شاركوا يف إدولة  54ریايض من  6.000اإلفريقية التي جمعت باإلضافة إىل ذلك، نظمت الوزارة النسخة الثانیة عرشة من األلعاب 

  ریاضیًا.

  ىل :ومن أجل االرتقاء بالرياضة النسوية، أولت الوزارة اھتامًما خاًصا لتعزیز األنشطة الخاصة باملرأة من خالل مجموعة من الربامج تھدف إ

، 2019تم خالل سنة  ثاملستویات، ال سیام يف املجال القروي وللفئات االجتامعیة الھشة، حیتشجیع األنشطة الریاضیة النسویة عىل جمیع  - 

 أخرى لصالح الفتیات والنساء ذوات االحتیاجات الخاصة؛  15فعالیة ریاضیة لصالح النساء و  280تنظیم 

 لنسویة؛تعزیز القدرات اإلداریة لألطر الریاضیة النسویة وتشجیع إنشاء الجمعیات الریاضیة ا - 

  شخاص ذوي االحتیاجات الخاصة يف وضعیة صعبة يف املشاریع الریاضیة.دماج األ إ العمل عىل  - 

  تقديم أبرز األرقام  .2

 4  عدد الربامج

 21  عدد األهداف

 12  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 42  عدد املؤرشات

 28  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 طبيعة النفقاتتنفيذ اعتامدات امليزانية حسب  .3

   

بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
 )(مبليون درهم 

 بنية تنفيذ اعتامدات  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 
 (مبليون درهم) 

 

 : تعليق 

املعدات والنفقات املختلفة و  نيمعدالت اإلصدار الخاصة بنفقات املوظف بلغت
  %.79و %86 و %99 التالية، النسب عىل التوايل، واالستثامر

االعتامدات املرصدة ملرافق الدولة املسیرة بصفة مستقلة،  تنفيدفيام يخص 
% بالنسبة لنفقات 16و %86 االستغالليف اعتامدات  صداراإل فقد بلغ معدل 

  االستثامر.

 اإلصدارأما بخصوص الحسابات املرصدة ألمور خصوصية، فقد بلغت نسبة 
72%.  

 اعتامدات  الحسابات املرصدة ألمور خصوصيةبنية تنفيذ 
 (مبليون درهم)  
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  

  الدرهم) ليونات امليزانية حسب الربامج (مبتنفيذ اعتامد

  : تعليق  

والحكامة"،  "القيادةو  العايل" املستوى صدار بالربنامجني "رياضةنسب اإل أعىل  حيث سجلت أداء جيداالعامة،  عرفت معظم الربامج املمولة يف إطار امليزانية
  .59%و 77% واملرأة "، عىل التوايل الطفولة و "الشباب، العموم" يف الربنامجني "رياضة اإلصدار نسبة بينام وصلت ، 91%و %99التوايل  عىل حيث بلغت

 العامة)تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية  .5

  

  (مبليون درهم) تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات
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  : تعليق 
    

 سجلت أدىن نسب امفي .القنيطرة - سال- بجهة الرباط  97%ةعىل نسبأ حيث سجلت يظهر تحليل نتائج امليزانية مستويات مختلفة من األداء حسب الجهات. 
. أما بالنسبة للجهات 14%و 12% و % 7 ماسة وبلغت عىل التوايل - سوس وجهة جهة خنيفرة - جهة بني ماللو سطات  - كل من جهة الدار البيضاءباألداء 

% من مجموع 92ومثلت حصة املصالح املشرتكة  ).الساقية الحمراء -جهة العيون ( 69%و)  مكناس - فاس (جهة 38% داء بنيخرى فرتاوحت نسب األ األ 
 اإلصدارات.

 املؤرشاتإنجازات أبرز  .6

  املرأة و الطفولة الشباب،الربنامج : 

  تنشيط وتأطري الشباب والطفولة واملرأة: الهدف 

  نسبة الشباب املستفيد من املخيامت حسب الجنساملؤرش :  

 265.318ما يناهز  2019سنة  الشباب املستفيد من املخيامتبلغ عدد 
ويرجع  .)88,2% مستفيد املتوقع (أي بنسبة إنجاز 300.000مستفيد عوض 
م دوع ذیاملرتبطة بفضاءات التنف ذیىل بعض صعوبات التنفإالفارق املسجل 

 تعلقیربنامج خاصة ما ال دعمی ف ةیمن القطاعات الحكوم مجموعة انخراط
  .مییمبراكز ومؤسسات التخ

الطفولة و الشؤون و  من مؤسسات الشباب نیدیللرفع من عدد املستفو 
مھارات  ریوتطو ةیتنم و ةیالتحت ةیالبن نیتحس عملت الوزارة عىل ةیالنسو
 مع سوق الشغل تامىشیمبا  نیمراجعة شعب التكو و نیریواملس نیاملدرب
 اتیعرض الخدمات بربامج وأنشطة تتامىش مع طموحات وحاج دیتجد وكذا

الفتاة و املرأة و الطفولة  عیبتشج تعلقی امیالفئات املستھدفة. و أما ف
اإلقبال  زیتعز تم العمل عىلدة من الخدمات املقدمة الصغرى عىل اإلستفا

 ةیالتحت اتیالبن لیھأ و ت زیو تجھ عیعىل ھذه املؤسسات من خالل توس
 زیتعز كذاو  ھذه الفئات اتیمتھا مع حاجءومدى مال  الربامج إعادة النظر يفو 

  .داخل ھذه املراكز نیالعامل نیو املكون نییاملرب نیمن خالل تكو ریالتأط
    

  العايل املستوى رياضة : الربنامج

  تطوير أداء الرياضة ذات املستوى العايل: الهدف 

  نسبة املشاركة يف امللتقيات الرياضية الدوليةاملؤرش :  

  

 %25بلغ  ةیمعدل مشاركة يف املسابقات الدول قیمتكنت الوزارة من تحق
 املسجل  الفارق عزىیو .(35%) التوقعاتمن  %70 أي ،2019يف عام 

 مشاكل. شیتع التي ةیاضیالتي تعرفھا بعض الجامعات الر ةیللظرف
األداء  نیوتحس ة،یالنخب الوطن ةیلیمستوى متث ریأجل تطو ومن

 اضةیوالر أبرمت وزارة الثقافة والشباب ة،یوالنتائج يف املناسبات الدول
 وفقا ألحكام القانون ة،یاملغرب ةیالوطن ةیرشاكة مع اللجنة األوملب ةیاتفاق

30.09. 
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  العموم رياضة الربنامج:

  رفع عدد النساء املستفيدات من املامرسة الرياضية الهدف:

  عدد التظاهرات الرياضية املنظمة لفائدة النساء: للنوع باملستجي املؤرش

تظاھرة  280 میمن تنظ 2019 سنةخالل  الوزارة متكنت
  املحدد.% من الھدف 62لنساء، أي مبعدل فائدة ال ةیاضیر

تظاھرة بحلول سنة  800 قیذلك، تھدف الوزارة إىل تحق ومع
 ةیالوطن اضةیدور املرأة يف الر زیلضامن تعز وذلك ،2021
  .ةیوالدول

  

 حصيلة تحقيق النتائج .7

 

  : تعليق  

مر و يتعلق األ  4بلوغ مؤرشين من أصل حيث تم " العموم "رياضةبرنامج يف   50%، حيث سجلت نسبة%39ج للربام اإلجامليةبلغت نسبة تحقيق النتائج 
فقد تم  الرياضية املامرسة من املستفيدات النساء عدد رفع. أما بخصوص هدف الذكورى الطابع ذات للرياضة املامرسات النساءو ب للرياضة املامرسة الساكنةب

  بلوغ نسب مهمة من التوقعات املسطرة. 

لقيم املستهدفة لسنة بعض اجزيئ ل شبه كيل أو بتحقيق املسجل يفرس الفرقو  %47تحقيق النتائج إىل " وصلت نسب القيادة والحكامةفيام يخص برنامج "
 عدم تحقيق التوقعاتو  لبلوغ حد السن القانوين أو االستقالة أو الوفاةنظرا عىل التقاعد  نیملوظفمن ا ریعدد كب إحالةلبعض الصعوبات املتعلقة  بنظرا  2019

 من التكوين املوظفني املستفيدينانخفاض نسبة  و "النسائیة الریادة تنمیة جلأ  من مبادرة"  برنامج من املستفیدات العلیا واألطر األطر و النساء نسبةاملتعلقة ب
املربمة لتلبیة االحتیاجات التي أعرب عنھا  تفاقياتاال  انخفاض عدد و املستمر للتكوين املدیري املخطط زبرمجة و إنجا  نظرا لبعض االرتباكات عىل مستوى

  .لرتسيخ مقاربة النوع اإلجراءات املتخذةو كذا تراجع نسبة  اضةیمجاالت الشباب والر مستوى املنشآت والربامج يفعىل رشكاء الوزارة 
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الديبلومات املسلمة و عدد الخريجني املؤهلني و تراجع عدد الشواهد إىل ذلك يعزى و% 33فبلغت نسبة األداء " واملرأة الشباب، الطفولة"أما فيام يخص برنامج  
 يف املدمجني األطفال نسبةتراجع  و اإلداریة املساطر اتلتعقید اعتبارا تعاونیات خلق لصعوبةنظرا  للدخل املدرة ضعف اإلنجازات فيام يخص األنشطة و مهني
 نسبةو تراجع  النسوية املراكزوتأهيل  املخيامت تراجع إحداث و إصالحو كذا  لها املرخص ألطفالا ورياض الحضانات عدد  ، تراجعالسوسيواقتصادية الحياة

املخصصة  ةیزانیضعف املنظرا ل الوزارة طرف من املدبرة األطفال ورياض الحضانات من املستفيدين عددإضافة إىل انخفاض .  املخيامت من املستفيد الشباب
 نسبةاملؤرش املتعلق بوتجدر اإلشارة إىل أنه مل يتم احتساب  .نیتعدد املتدخل و كذا  زیو التجھ لیالبنود املخصصة للتأھو خاصة  األطفال اضیملؤسسات ر

  ه.عدم توثيقيف نسبة أداء الربنامج نظرا ل املهني اإلدماج

نتائج املؤرشات ، لكن من خالل تحليل  7من أصل   ينمل يتم تحقيق سوى مؤرش، حيث % 29فبلغت نسبة اإلنجاز  "العايل املستوى رياضة "ربنامج أما بالنسبة ل
 امللتقيات يف  مشاركة الریاضیینو  ةیاضیالر الجامعات یشاركة النساء فمبمر . ويتعلق األ هداف املربمجةمن األ  %50تجاوزت  ها قدنجاز إ ن نسب أ يتبني  املتبقية

 املستوى ذات الرياضية املنشآت وتأهيل تقوية يف هدف نيإضافة إىل املؤرشين املدرج .الرياضية الجامعات طرف من املنجزة العملياتوكذا  الدولية الرياضية
 .العايل

  القامئة عىل النوع حصيلة تحقيق النتائج .8

  

  : تعليق  

 جميع الربامج و شمل. حيث الجتماعيع النوابعد ج مادقابلة إل الشباب والرياضةمن خالل تحليل النتائج يتبني أن جل األهداف املدرجة يف برامج قطاع 
الشباب، الطفولة و بربنامج "  %25و" رياضة العموم" و رياضة املستوى العايل" و "القيادة و الحكامةبكل من الربنامج "% 33بلغت نسب تحقيق النتائج 

  %. 29فقد بلغت  قطاعالدماج النوع يف برامج إل  اإلجاملية نسبة". أما الاملرأة

نسبة رىض كاملؤرش الفرعي املتعلق ب حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوعإىل أنه تم احتساب املؤرشات و املؤرشات الفرعية عىل مستوى  ةاإلشار  وتجدر
املخيامت يف  من ينتفيدنسبة الشباب و األطفال املس، و املؤرش الفرعي املتعلق بالحكامة و القيادةاملدرج يف برنامج  املقدمة لهن املنخرطات عىل الخدمات

  ".و املرأة الشباب، الطفولةالخاص بربنامج " - ناثإ  –الوسط الحرضي 
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 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

واصلت الوزارة تحديث  ،املاليكيف إطار إرساء وتفعيل اسرتاتيجية الوزارة املرتكزة عىل الحفاظ عىل سالمة العقيدة وتقوية القيم اإلسالمية ووحدة املذهب 

يف بالزيادة  لتعليامت أمري املؤمنني صاحب الجاللة امللك محمد السادس نرصه اللهقامت الوزارة تنفيذا  التأطري الدينيففي مجال  .وتأهيل الحقل الديني

  . ملؤذنني ومراقبي املساجدأداء تكاليف العقدين املربمني مع رشكة التأمني الخاص باألمئة والخطباء واو  مكافأة األمئة

للتعليامت املولوية السامية، تابعت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، بتنسيق مع املجلس العلمي األعىل،  تنفيذاو  التكوين والتعليم الدينيو يف مجال 

ا قطاع التعليم العتيق، وضعت الوزارة مجموعة من تعزيزا لسريورة اإلصالحات التي يشهده. و يف إطار خطة ميثاق العلامء عملية تأهيل أمئة املساجد

 جوانبه الرتبوية والتدبريية واملادية، أهمها: تأهيل البنية املادية ملؤسسات التعليم العتيق، تحسني األوضاع املادية للعاملني التدابري واإلجراءات تهم مختلف

تبذل الوزارة جهودا منتظمة ومتواصلة لتنمية كام  متمدرسني وتطوير الشأن الرتبوي.مبؤسسات التعليم العتيق، تحسني الظروف الرتبوية واالجتامعية لل

  .األساسية واملهارات الحياتية والقرائية التأهيلية للتعلم تالتعليام معارف ومهارات املستفيدين من برنامج محو األمية باملساجد يف

تنفيذ الخطة الوطنية لالرتقاء باملساجد وتنفيذ العديد من الربامج واملشاريع التي تتوزع  الوزارة، واصلت "2021-2017 سياسة " رؤية املساجدل وتنفيذا

التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية وكذا ترميم بعض  برنامج بناء وتجهيز املركبات الدينية والثقافيةكام واصلت أيضا  العامالت واألقاليم عىل جميع

   .املمتلكات الوقفية األثرية

 للعديد من طلبات الدعم املايل التي تقدمت بها جمعيات ومؤسسات تنشط يف مجال األعامل 2019استجابت الوزارة خالل سنة من جانب آخر، 

جمعية  27منح إعانات ل  االجتامعية كام وافقت الوزارة عىل منح إعانات لعلامء مغاربة وأجانب وبعض املعوزين، من املوظفني وغريهم. حيث تم

  .ومؤسسة ذات طابع اجتامعي

الوطنية ألمن نظم املعلومات،  أما بخصوص أنظمة املعلومات، فقد قامت الوزارة بإيالء اهتامم خاص لتأهيل البنية التحتية املعلوماتية وتطبيق التوجهات 

ومة التكوين كرافعة أساسية للرقي مبستوى أداء اإلدارة ويف مجال التكوين، اهتمت الوزارة مبنظ. مع دراسة وتوفري املعدات والربامج املعلوماتية الالزمة

 .2019% خالل سنة 3,39التكوين زيادة ناهزت  املستفيدين من حيث عرفت نسبة

  تقديم أبرز األرقام  .2

 4  عدد الربامج

 17  عدد األهداف

 0  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 28  عدد املؤرشات

 0  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

  
 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة

  (مبليون درهم) 
  بنية تنفيذ اعتامدات  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

  (مبليون درهم)  

 : تعليق 

صدار % فيام مل تتجاوز نسبة اإل 99% و100بلغت معدالت إصدار اعتامدات امليزانية العامة الخاصة بنفقات املوظفني واملعدات والنفقات املختلفة عىل التوايل 
  .%55الخاصة بفصل االستثامر 

. ويرجع سبب هذا االرتفاع إىل الزيادة يف املؤطرين  2018ة مقارنة بالسنة املالي %3 بزيادة %85صدار فيام يخص اعتامدات قسم الحج، فقد ناهزت نسبة اإل 
  .2020بحصول فائض تم ترحيله لسنة  2019متيزت سنة كام  عضو. 150الذين ارتفع عددهم ب 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  

  الدرهم)ون تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبلي

  : تعليق  

  %. 95% و99% و99التوايل  بربامج " التأطري الديني" و"دعم وقيادة" و"التكوين و التعليم الديني" عىلاإلصدار الخاصة  معدالت بلغت

"جائزة و تغطية نفقات "جائزة محمد السادس لآلذان والتهليل" سطر بهدف ىل عدة تحويالت بني األ إ، تم اللجوء برنامج "التأطري الديني" ه يف اطارىل أنإشارة وتجدر اإل 
مع اإلشارة إىل أنه . "جائزة محمد السادس الوطنية يف حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده وتفسريه"و  "نفقات الحج للوفد الرسمي"و  محمد السادس لفن الحروفية"

  اف.لفائدة الحسابات الخصوصية لألوقمايل تحويل  جراءإ  تم
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ماكن الروحية "األ و  برامج " التأطري الديني" و"التكوين و التعليم الديني"من تحويالت من  "دعم وقيادة" برنامجبرسم  فصل املعدات والنفقات املختلفةفيام استفاد 
املفتوحة بسبب الرتحيالت كام تم إجراء تحويل لفائدة برنامج  االعتامدات 2019 االعتامدات النهائية برسم السنة املاليةتجاوزت  فيام يخص االستثامر،أما  والثقافية"

  التأطري الديني.

املرحلة، ارتفعت  االعتامداتبفضل املجهودات التي تبدلها الوزارة من أجل الرفع من حجم إصدارات والتقليص من ف ماكن الروحية والثقافية"بخصوص برنامج "األ  أما
 .2019و  2018بني سنتي % 58% إىل 53,93ج من بهذا الربنامنسبة اإلصدارات املسجلة 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  
  (مبليون درهم) تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات

  : تعليق  

األشغال املتعلقة باملشاريع وكذا باختالف  بتفاوت نسب تقدم إنجازتوزيعا غري متوازن حسب الجهات وميكن تفسريه  2019عرفت األداءات املالية برسم السنة املالية 
من  %20الحسيمة نسبة –تطوان–جهة طنجةشكلت فيام  2019 استحوذت املصالح املشرتكة عىل األداءات املالية لسنةو يف هذا اإلطار  .عدد املشاريع ومبالغ صفقاتها
من  %12عىل التوايل نسبة  سطات-الدار البيضاءو  القنيطرة-سال-الرباطتا جهفيام مل تتجاوز  %16نسبة بآسفي -جهة مراكشتليها  2019مجموع األداءات املالية لسنة 
  . وذلك دون احتساب إصدارات املصالح املشرتكة.2019مجموع األداءات املالية لسنة 

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

 التأطري الديني الربنامج :

 املغاربة وضامن سري مناسك الحج يف أحسن الظروفتأطري الحجاج الهدف: 

 معدل تأطري الحجاج املؤرش:

متجاوزا بذلك النسبة % 2,29، 2019 سنة، تأطري الحجاجبلغ معدل 
غربية هذا التحسن سببه الزيادة يف حصيص البعثة امل.  %0,29ب املستهدفة 

 السلطات وهو الحصيص الذي تتحكم فيه املرافقة للحجاج املغاربة
 السعودية.

املبيان املجهودات املبذولة من طرف الوزارة بخصوص تأطري الحجاج و يوضح 
% سنة 1,5املغاربة قبل وأثناء عملية الحج، حيث انتقلت نسبة التأطري من 

  .    2019% سنة 2لتتجاوز  2018% سنة 1,52إىل  2017
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  الربنامج : األماكن الروحية والثقافية

  تأهيل األماكن الدينية والثقافية :الهدف 

 املؤرش : معدل تأهيل املساجد املغلقة

 

متكنت الوزارة من تحقيق الهدف املنشود مبرشوع نجاعة األداء  ،2019خالل سنة 
% 64% مقارنة مع نسبة 63,87حيث بلغت نسبة املساجد املؤهلة  2019لسنة 

  املستهدفة.

% إىل 48باملقارنة مع العدد املستهدف من و بذلك انتقلت نسبة املساجد املؤهلة 
  .2019و 2018و 2017% ما بني 63,87% و56,8

  

 

  التكوين والتعليم الديني الربنامج :

    تطوير التعليم العتيق :الهدف 

 القران الكريم معدل املستفيدين من حفظ املؤرش :

ما  2018/2019ن الكريم خالل املوسم الدرايس آ بلغ عدد املستفيدين من حفظ القر 
مستفيد وهو ما  500.000متمدرسا من العدد املستهدف والبالغ  441.481مجموعه 

  %.90و التي تبلغ  من طرف الوزارة النسبة املستهدفة % مقابل88ميثل نسبة 

برغبة املواطنني يف حفظ  اويبقى تحقيق النسب املتوقعة من طرف الوزارة رهين
ن آ قبال عىل حفظ القر الرضورية لتشجيع اإل بتقديم التحفيزات و  ن الكريمآ القر 

  الكريم بهذه الكتاتيب.

  
 

 حصيلة تحقيق النتائج .7

  

  : تعليق  

ماكن الروحية "األ مر بربامج ويتعلق األ  السنوية هاتوقعاتمن  %05نسبة  مجابر حققت ثالثة % حيث 23,91بلغت نسبة تحقيق النتائج ملجموع الربامج 

  ."التأطري الديني"و  وقيادة" مو"دعوالثقافية" 
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معدل تطور كذلك و  2019خالل سنة  %24واألقاليم إىل  ارتفاع معدل تعميم املركبات عىل العامالت فقد سجل ماكن الروحية والثقافية""األ فبالنسبة لربنامج 

 معدل املحافظة عىل املساجد التاريخيةو  طاقة باملساجدمعدل املحافظة عىل الن أ . كام باملركبات الدينية ةتقارير النجاعمعدل إنجاز و  تأهيل املساجد املغلقة

  .2019النسب املتوقعة برسم سنة ت تجاوز  معدل تجديد السجادو 

التقدم يف تنفيذ مخطط النظام  تعرث همهاأ سباب أ عدة بنسبة تحقيق التوقعات السنوية  تفرس ،"التأطري الديني"و  "دعم وقيادة" يبرنامجو يف ما يخص 

معدل التطابق مع التوجيهات الوطنية لتأمني النظام و ضعف  مرحلة همت ثالث تطبيقات معلوماتية إعطاء األولوية إلمتام مشاريع بسبباملعلومايت 

دارة اإل  ، مل يكن قد تم بعد االنتهاء من وضع منظومة جديدة لألمن املعلومايت عىل مستوى2019عند بلورة مرشوع نجاعة األداء لسنة نه أ بحيث  املعلومايت

  . 2019مل يتمكنا من تحقيق النسب املتوقعة برسم سنة  ن الكريمآ معدل طبع القر و  معدل قياس السمعن أ كام  املركزية وأربع مركبات لألوقاف.

ة رهني برغبة املواطنني تحقيق النسب املتوقعة من طرف الوزار و يبقى  %4 تحقيق التوقعات  ةمل تتجاوز نسب أما بالنسبة لربنامج "التكوين والتعليم الديني"

معدل نجاح التالميذ املتمدرسني يف  نأ ويل العتيق. كام قبال عليها وتطوير التعليم األ ن الكريم وتأهيل وتطوير الكتاتيب القرآنية وتشجيع اإل آ يف حفظ القر 

تطور عدد  نأ ىل إضافة إ  شهادية يف ظروف مالمئةاالمتحانات اإل اإلمكانيات اللوجستية الكافية لتدبري مل يحقق نسبته املتوقعة نظرا لعدم كفاية  نهاية الدورة

   الطلبة مبؤسسات ومعاهد الجامعة رهني بعدد املقاعد املحددة يف كل سلك أو مسلك سنويا وبتوفر الجودة يف كافة املرتشحني.

معدل زيادة عدد " و "معدل خريجي نهاية الطور حسب نوع التكوينمؤرشات نظرا لعدم توثيقها و يتعلق األمر ب " 3و تجدر اإلشارة إىل أنه مل يتم احتساب 

  ".سنوات) واملستفيدين من الطور األويل العتيق 5إىل  4معدل ارتفاع عدد املتمدرسني (" و "التالميذ املسجلني حسب الدورات وحسب نوع التكوين
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  ةالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة و الحكام
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

  تتلخص أهم إنجازات الوزارة املكلفة بالشؤون العامة و الحكامة يف الفصول التالية : 

   دعم القدرة الرشائية للمواطنني. 1

غاز البوتان و السكر و الدقيق الوطني  املتمثلة يفتواصل الحكومة  التزاماتها بدعم القدرة الرشائية للمواطنني عن طريق دعم بعض املواد  و السلع  

الخدمات  للقمح اللني. كام تعمل الحكومة أيضا عىل تحسني نجاعة القطاعات املدعمة. أما فيام يخص سياسة األسعار فقد تم تحيني الئحة املنتجات و

باستثناء أسعار التبغ و األدوية. و يف إطار مراقبة عمليات  2019التي ميكن تحديد أسعارها و مل تشهد أسعار املواد و الخدمات املقننة أي تغيري خالل سنة 

  : 2019ليات مراقبة األسعار، قامت وزارة الشون العامة والحكامة خالل سنة آ الرتكيز االقتصادي و تنفيذ 

  عملية تركيز  مرشوع 65بعمليات فحص و إبداء قراراتها حول مجموعة من عمليات الرتكيز االقتصادي و توصلت يف هذا اإلطار مبا يناهز

 ؛اقتصادي

  و  اجتامعا لتتبع التموين الجيد لألسواق باملنتجات األكرث استهالكا يف إطار اللجنة الوزارية املكلفة بتتبع مستويات التموين و األسعار 25بإجراء

طن من  848مخالفة و  6.869نقطة بيع مراقبة،  152.585كام ييل:  2019عمليات املراقبة. و تتوزع حصيلة عمليات املراقبة املنجزة خالل سنة 

 .الكميات املحجوزة

 . مالءمة و تقييم السياسات العمومية2

جتامع الثالث تم يف إطار إصالح منظومة الحامية االجتامعية وضع السياسة العمومية املندمجة للحامية االجتامعية و التي متت املصادقة عليها خالل اال 

 ة بقيادة إصالح و حكامة منظومة الحامية االجتامعية.للجنة الوزارية املكلف

  املخاطر.يف ما يتعلق بتحسني حكامة املنظومة الوطنية لتدبري مخاطر الكوارث الطبيعية تم إطالق مرشوع لتنفيذ توصيات الدراسة املنجزة حول تدبري

فتم تحيني ميثاق املامرسات الجيدة لحكامة املؤسسات و املقاوالت العمومية وإنجاز دراسة مقارنة عىل املستوى  ،أما يف ما يخص تحسني أداء املنظامت

 الدويل حول مواثيق املامرسات الجيدة و دراسة أخرى لتقييم مدى تفعيل هذه املواثيق الوطنية.

  تنسيق و تتبع الرشاكات مع املنظامت الدولية  .3

بالتوقيع عىل اتفاقيات متويل ثالث مشاريع : برنامج الشمول الرقمي واالقتصاد الرقمي  2019رتاتيجية مع البنك الدويل، متيزت سنة يف إطار الرشاكة االس

  مرشوع دعم االدماج االقتصادي للشباب و برنامج دعم قطاع التعليم.و 

وزارة الشؤون العامة و الحكامة بتنسيق إعداد الربنامج القطري الثاين  ) قامتOCDEبالنسبة لتنسيق التعاون مع منظمة التعاون و التنمية االقتصادية (

  .2021-2019للمغرب مع هذه املنظمة للفرتة 

  . تدبري املوارد املالية و البرشية للوزارة   4

وترشيد نفقات التسيري، كمراجعة دفاتر يف إطار تدبري املوارد املالية واللوجستيك، قامت الوزارة بعدة إجراءات تهدف تحسني جودة الخدمات املقدمة 

ت الوزارة عدة التحمالت املتعلقة بالصفقات العمومية والقيام بجرد شامل للمعدات واألثاث ومختلف األجهزة. أما يف ما يخص املوارد البرشية، فقد اتخذ

، حيث بلغ معدل أيام التكوين لكل موظف قيمة 2019سم سنة إجراءات لتحسني حكامة تدبري املوارد البرشية تتجىل أهمها يف تنفيذ برنامج التكوين بر 

5,2.  
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 تقديم أبرز األرقام  .2
 2  عدد الربامج

 6  عدد األهداف

 0  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 12  عدد املؤرشات

  0  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

  

 امليزانية العامة بنية تنفيذ اعتامدات
  (مبليون درهم) 

  بنية تنفيذ اعتامدات  الحسابات املرصدة ألمور خصوصية  (مبليون درهم)

 : تعليق 
املعدات والنفقات املختلفة وميزانية االستثامر و  حيث بلغت نسبة إصدار ميزانية املوظفني %70,57 عرف تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة للوزارة  نسبة 

  صدارات.إ عىل التوايل. ومل يعرف صندوق الدعم املقدم ملصالح املنافسة و مراقبة األسعار واملدخرات االحتياطية أي  %28و %80و 88%

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4
 

 

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون الدرهم)
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  : تعليق 

  عىل التوايل. % 84و  %31امليزانية العامة لربنامجي "الحكامة و القدرة الرشائية والتعاون" و "دعم و قيادة" نسبة  عرف تنفيذ اعتامدات

  . إنجازات أبرز املؤرشات5

  والتعاون الرشائية القدرة و الحكامة : الربنامج

  املقننةسعار املواد و الخدمات أ الهدف : السهر عىل احرتام قواعد املنافسة و تتبع 

 املؤرش : عدد القرارات التنظيمية املعدة

مل تبلغ اإلنجازات قيمة التوقعات بالنسبة لعدد القرارات التنظيمية 

  .املعدة

  

  
  نسبة التحكم يف نفقات املقاصة املؤرش:

  

  

%. ويفرس هذا التحكم 100بلغت نسبة التحكم يف نفقات املقاصة 

الدولية للمواد األولية و كذا تعزيز  باالنخفاض الذي عرفته األسعار

  مساطر مراقبة ملفات الدعم.

 

  

  

 تحسني حكامة السياسات العمومية : الهدف

  املؤرش : عدد املجاالت االسرتاتيجية التي متت بشأنها دراسة إشكالية االلتقائية

هذا املؤرش حيث بلغ عدد املجاالت التي لتم تحقيق القيمة املتوقعة 

مجاالت اسرتاتيجية و هي  أربعة 2019خالل سنة متت تغطيتها 

الصحة يف السياسات و إدارة املخاطر و  : الحامية االجتامعيةكالتايل

  العامة وحكامة املؤسسات و املقاوالت العمومية.
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 . حصيلة تحقيق النتائج6

  

  

  : تعليق 

عىل التوايل. بالنسبة للربنامج "الحكامة  %60و  83%دعم وقيادة" و" الحكامة والقدرة الشرائية والتعاون" "بلغت نسبة تحقيق التوقعات السنوية بالنسبة للربنامجني 
  و القدرة الرشائية و التعاون"، فقد تم تحقيق جميع التوقعات باستثناء التوقع املتعلق  بعدد القرارات التنظيمية املعدة. 
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   -قطاع الطاقة و املعادن -  وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

للحكومة،  متت إحالته عىل األمانة العامة ثیاملتعلق بالطاقات املتجددة ح 13.09القانون  تممیو عدلی 40.19إعداد مرشوع القانون رقم  2019تم خالل سنة 

الوصول  لیوتسه ة،یالشفاف زیتعز ادةیمناخ األعامل، وز نیمرشوع القانون إىل تحس هدفی. نییاألساس نیبعد تجاوزه ملرحلة النرش للعموم وإبداء الرأي الفاعل

  .صیإجراءات الرتخ نیإىل املعلومات حول فرص االستثامر وتحس

 مثلیميغاواط أي ما  3.700املنشأة من مصادر متجددة  ةیبلغت القدرة الكهربائ ثیقد عرف  تقدما يف إنجاز برامج الطاقات املتجددة حف ،قطاع الكهرباءما أ 

 الطاقة ميغاواط من مصدر 1.220ميغاواط من أصل كهرومايئ، و  1.770 ة،یميغاواط من مصدر الطاقة الشمس 710املنشأة، منها  ةی% من القدرة اإلجامل34

  .ةیحیالر

  2.134.596( دوارا 40.829 ربط من 2019 سنة متم حتى 1996 سنة انطالقته منذ الشمويل القرویة الكهربة برنامج مكن فقد القروية، الكهربة يخص فيام أما

 إجاملیة بكلفة وذلك 2019متم سنة  %99,72إىل  1996سنة  ةینها% 18لتنتقل من  ةینسبة الكهربة القرو نیوتحس ة،یالوطن ةیبالشبكة الكهربائ) مسكنا

 ب تقدر بتكلفة الوطنیة، الكهربائیة بالشبكة الربط بواسطة) مسكنا 10.113( دوارا 373 كهربة 2019 سنة خالل تم حیثمليون درهم.  24.423 بحوايل تقدر

 .درهم ملیون 281

استغالل  كذلك. و تأهيل الرتاث املعدين الوطنيل اإلطار الترشيعي والتنظيميب املتعلقة النصوصنرش  و تأهيل الرتاث املعدين الوطنيب 2019اتسمت سنة 

 33.76منها  عيیمرت مكعب من الغاز الطب ونیمل 98,76 دروكاربوراتیبلغ اإلنتاج الوطني من الهحيت  واملكثفات املصاحبة عيیاإلنتاج الوطني للغاز الطب

  طًنا. 4.335 عيیبلغ إنتاج املكثفات املصاحبة للغاز الطب و .مرت مكعب يف حوض الغرب ونیمل 65 و رةیمرت مكعب يف حوض الصو ونیمل

  .السائلة ةیاملنتجات البرتول عیملامرسة نشاط توز ةیمبدئ اتیاتفاق 4و عقد  املحروقات نیمستودعات للتخز 3و خدمةمحطة  193إنشاء كام تم 

 ةیولوجیالج باملؤهالت فیالتعر ةیبغ ولوجيیالج طیخاصة للربنامج الوطني للتخر ةیفقد أعطت الوزارة أهم ة،یولوجیالج ةیالتحت ةیالبن ریإطار تطو ويف

املرتبطة أساسا باالستثامرات يف القطاع املعدين، أعدت هذه  ةیاالقتصاد اتیويف هذا الصدد، ومن أجل مواجهة التحد لبالدنا. ةیائیمیوكیوالج ةیائیزیوفیوالج

  .2025-  2015ة للفرت  ولوجيیالج طیالتخر ریلتطو ةیوطن قیطر طةیالوزارة خر

 نیوكذلك مع املانح قةیوالدول الصد ةیجیاالسرتات كةیالتعاون الدويل مع الدول الرش زیوتعز ریعىل تطو 2020 - 2019  سنتي خاللوزارة العملت كام 

  .ةیواملنظامت الدول ةیمیوالتجمعات اإلقل نییالدول

  تقديم أبرز األرقام  .2

 3  عدد الربامج

 13  عدد األهداف

 1  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 21  عدد املؤرشات

 2  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

   

 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم) 

  بنية تنفيذ اعتامدات  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 
  (مبليون درهم) 

 

 : تعليق 

بلغت معدالت إصدار اعتامدات امليزانية العامة الخاصة بنفقات 
% فيام مل 98% و97املوظفني واملعدات والنفقات املختلفة عىل التوايل 

وذلك بالنظر إىل  %59صدار الخاصة بفصل االستثامر تتجاوز نسبة اإل 
من  ریااللتزام بها يف الربع األخ تمی االستثامرمن اعتامدات  جزءا أن

  .ةیإىل السنة املوال لهایترح تمیوبالتايل  السنة

 املعادن ملدارساالستغالل بالنسبة  اعتامدات إصدارات نسبة سجلت
 األخیر الربع يف إال إبرامها یتم مل الصفقات أنراجع اىل  هذاو  ،74%
  .ةیسنة املوالال إىل  ترحیلها تم لذلك ونتیجة ، 2019 سنة من

  .%23ألمور خصوصية نسبة وبلغت إصدارات الحسابات املرصدة 

 

 بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية 
 (مبليون درهم) 
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون الدرهم)
  

  : تعليق 

 إال خالل الربع الجیولوجي للتخریط الوطني للمخطط املخصصة االعتامداتبااللتزام  تمحيت مل ی .%66 بلغت صدارإ سجل برنامج الجیولوجیا واملعادن نسبة 
  . ةیإىل السنة التال لهایترح تممن السنة، وبالتايل  ریاألخ

   .الوصایة تحت للمؤسسات املمنوحة اإلعانات من اأساسً  یتكون الربنامج هذا لكون% 100 صدارإ سجل برنامج الطاقة نسبة 

 %.86ناهزت  صدارإ سجل برنامج الدعم نسبة بينام 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  

  تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات (مبليون درهم) 
  : تعليق  

 سجلتا عىل التوايل نسبة أداء بلغت  انتلال طرةیالقن-سال- وجهة الرباط ةی، عىل عكس الجهة الرشق%83بالنسبة لجهة مراكش آسفي، بلغت نسبة األداء 
 تمتعیي ذاملتعلقة بإعانة االستثامر لفائدة معهد املعادن مبراكش بسبب الفائض ال ةیالثان حةیالرش عن اإلفراج عدم ىلإ راجع التفاوت هذا. %100و% 96,79

  .به املعهد

 % من مجموع اإلصدارات.41ومثلت حصة املصالح املشرتكة صدار. إ أي  تافياللت –جهة درعة بينام مل تسجل 
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 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  املعادن و الجيولوجيا : الربنامج

  تعزيز قدرات قطاع الطاقة واملعادن فيام يتعلق مبراقبة السالمة وتوقع املخاطر يف املنشآت املعدنية: الهدف 

  ملراقبة السالمة والوقاية من املخاطر باملنشآت املعدنية والشبه املعدنيةنسبة رفع الزيارات املنجزة املؤرش : 

  

 

بنسبة تقدر  ةیدانیم ارةیز 1.706، 2019الزيارات املحققة خالل سنة بلغت عدد 

 امیللق ةیمیواإلقل ةیالجهو اتیریاملد زیتحف %، وذلك راجع إىل70ب  بایتقر

(املناجم واملقالع ومحالت  ةیوالشبه املعدن ةیاملنشآت املعدن اراتیبعدد أكرب لز

  ).املتفجرة املواد نیوتخز عیتصن

 

  

 

  

 

  الطاقةالربنامج : 

  تعزيز قدرات قطاع الطاقة واملعادن فيام يتعلق مبراقبة أمن املنشآت الطاقية والوقاية من املخاطر الهدف :

  البرتولية من أجل مراقبة جودتهانسبة الرفع من عدد العينات املأخوذة من املواد املؤرش :  

 اتیریمن قبل املد ةیمن املواد البرتول نةیع 1996تم أخد  ة،یخالل السنة املرجع
 لیتسج تم ،2018من أجل مراقبة جودتها. وخالل سنة  ةیمیواإلقل ةیالجهو

)، نةیع 2.195( لیاملأخودة من أجل التحل ناتیكنسبة الرفع من عدد الع 10%
  %.25هذه النسبة إىل  ارتفعت، 2019يف سنة  نامیب

 ،2018أي سنة  ،ثایإىل قرب املختربات التي تم إنشاؤها حد ادةیوتعزى هذه الز
 .ةیمیواإلقل ةیالجهو اتیریاملد طرف من
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  الدعم و القيادةالربنامج : 

  تحسني وتعزيز الكفاءات الهدف :

  املسؤوليةنسبة املوظفات يف مناصب املؤرش :  

 املوظفات النساء طرف من املسؤولية مناصب من%  30شغل تم
 مرشوع يف جدولته تم ملا وفقا وذلك ، 2019سنة برسم بالقطاع
  .2019 سنة برسم األداء نجاعة

  

 

 حصيلة تحقيق النتائج .7
 

  

  

  

  : تعليق 

توقعات برنامج "الجيولوجيا  % من25سوى  مل يتم بلوغيف حني  الطاقة. برنامجوكذا  ،% من التوقعات املتعلقة بربنامج الدعم والقیادة60نسبة  تم تحقيق
   .واملعادن"

أثر سلبا  اإلشارة إىل أن عدم تحديد التوقعات بالنسبة لبعض املؤرشات وعدم تقديم إنجازات املؤرشات التي تم االستعاضة عنها أو حذفها الحقا، قد وتجدر
  عىل النسبة اإلجاملية لتحقيق التوقعات.
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  حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع  .8

  

  
  : تعليق 

 منحى تطور إيجايب" نسبة التغطية املتعلقة بالتكوين حسب الجنس" و"املسؤولية املوظفات يف مناصب نسبةاملتمثالن يف " عىل النوع انالقامئ انعرف املؤرش 
   .%100 التوقعات تحقيقحيث بلغت نسبة 
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   - قطاع التنمية املستدامة - وزارة الطاقة واملعادن والتنمية املستدامة

  ملخص أهم اإلنجازات .1

  العمومية فيام ييل: للسياسات برنامجني إنجازات اسرتاتيجية قطاع التنمية املستدامة املتمحورة حولتتمثل أهم 

 األساسيني الفاعلني وتعبئة املستدامة والتنمية البيئية الحكامة ترسيخ برنامج

للحكامة من خالل إحداث اللجنة االسرتاتيجية وضع إطار  2019يف إطار قيادة وتتبع تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة، عرفت سنة 
ربیة بتعاون للتنمية املستدامة و إعداد منصة حكومیة لتتبع املؤرشات والغایات املتعلقة بتنفیذ االسرتاتیجیة. و يف سياق متصل، نظمت اململكة املغ

تنمیة املستدامة تحت شعار "متكین الناس وضامن الشمول مع لجنة األمم املتحدة االقتصادیة إلفریقیا، الدورة الخامسة للمنتدى اإلفریقي لل
  واملساواة" يف املنطقة اإلفریقیة.

میادین الحكامة البیئیة والتغیرات املناخیة والتنوع  شملتكذلك بالعدید من اإلنجازات يف املجال الترشیعي والتنظیمي  2019متیزت سنة 
 بداع البیئي. البیولوجي والھواء والنفایات والتقییم البیئي واإل 

معرصة للزيوت بتنسيق مع قطاع  16وحدة صناعیة موزعة عىل الصعید الرتايب للمملكة و 269مراقبة  2019و لتعزيز املراقبة البيئية، تم خالل سنة 
قرار یتعلق  22وإصدار  رشكة لجمع ونقل النفایات الخطرة، 46الفالحة يف إطار املغرب األخرض. أما فیام یخص نظام الرتاخیص، فقد تم الرتخیص ل

  برتخیص الرشكات املتخصصة يف معالجة النفایات الخطرة.

مرشوع عىل املستوى الجھوي  800عىل فحص ، 2019خالل السنة املالية  ،فیام یخص مسطرة دراسات التأثیر عىل البیئة، عمل قطاع التنمیة املستدامة
ىل قرار املوافقة البیئیة. كام تم تنظیم ورشات تكوینیة لفائدة أعضاء اللجان الجھویة ع امرشوع 29عىل الصعید املركزي، حصل منھا  امرشوع 55و

  لدراسات التأثیر عىل البیئة، وإعداد املساطر واآللیات املتعلقة بالتقییم البیئي االسرتاتیجي واالفتحاص البیئي.

 461، برصد جودة املیاه الشاطئیة ل 2019طني للدراسات ورصد التلوث، خالل يف إطار الربنامج الوطني لرصد میاه االستحامم والرمال، قام املخترب الو 
شاطئا، حیث، متیزت النتائج باعتامد املعیار الوطني الجدید الذي یرتكز عىل "مستویات معیاریة" أكرث رصامة من املعیار  175محطة موزعة عىل 

ن الشواطئ، الھواتف واللوحات الذكیة، یمكن املتصفح من املعلومات الرضوریة ع القدیم. ويف هذا الصدد أیضا تم تطویر تطبیق یمكن تحمیله عىل
  واملسار الذي باإلمكان سلكه للوصول إلیھا... كجودة میاه االستحامم

تتلخص  ة. ومحط 60عالوة عىل ذلك، تم رصد وتقییم التلوث امللقى يف السواحل املتوسطیة واألطلسیة بتنفيذ حمالت رصد التلوث الربي ألكرث من 
  قياس للغازات). 10.752تحلیال للامء واملقذوفات والرواسب و 41.180( 51.932يف  2019حصیلة املخترب من ناحیة عدد التحالیل والقیاسات لسنة 

جھویة واإلقلیمیة ورشة جھویة لفائدة ممثيل املجالس ال 12اتفاقیات وتنظیم  8و تعزيزا للرشاكة مع مختلف الفاعلني، قام القطاع بالتوقیع عىل 
يف مجال  امرشوع 16مستفید) وتقدیم الدعم التقني واملايل ل 360تقویة قدرات األطر الجمعویة ( والجامعیة يف مجال البیئة والتنمیة املستدامة و
  والبنایات الخرضاء. لنجاعة الطاقیة والطاقة املتجددةالتكنولوجیا النظیفة واالستغالل الرشید للمیاه وا

فریقیة وتوقیع اتفاقیات تعاون ثنائیة مع رواندا والفیتنام و التعاون الدويل والدبلوماسية البيئية، ساهم القطاع يف تفعیل اللجان املناخیة اإل  ويف سياق
ملیون دوالر  5,2جنوب الصحراء، كام متت تعبئة ما یناهز -تنظیم عدة ورشات تكوینیة بتعاون مع مركز الكفاءات للتغیر املناخي لفائدة دول إفریقیا

  الصندوق األخرض للمناخ والتعاون مع كل من إیطالیا وأملانیا واالتحاد األورويب. من أجل تنفیذ عدة مشاریع يف إطار

عداد املخطط الوطني للتكیف وتفعیل إ  نجازات ملكافحة تغري املناخ كإنجاز املخطط الوطني للمناخ وومن جهة أخرى، قام القطاع مبجموعة من اإل 
یا لتقلیص النظام الوطني لجرد الغازات الدفیئة مع الرشوع يف وضع نظام وطني للقیاس واإلبالغ والتحقق يف إطار تتبع تنفیذ املساهمة املحددة وطن

  انبعاثات الغازات الدفیئة.

دورة السابعة للمنرب الحكومي الدويل بباريس وأخريا ولتنفیذ السیاسة الوطنیة يف مجال املحافظة عىل التنوع البیولوجي وتثمینه، شارك املغرب يف ال
عداد التقریر الوطني إ يف مجال التنوع البیولوجي وخدمات النظم اإلیكولوجیة، وتم وضع خطة عمل لتنفیذ بروتوكول قرطاجنة من قبل املغرب وكذا 

  بخصوص تنفیذ بروتوكول ناغویا يف املغرب.
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 االخرض االقتصاد نحو االنتقال وتشجيع البيئة وتثمني حامية برنامج

 املواطنني عيش إطار لتحسني والصلبة، والسائلة الغازية بتدبري املقذوفات يتعلق فيام خاصة البيئي التأهيل ترسيع إىل الربنامج هذا يهدف
 :مشاريع  6 ستة خالل من وذلك واملواطنات

ملحوظا حیث بلغت نسبة الربط بشبكة میاه  تطورا ببالدنا السائل التطھیر قطاع مؤرشات السائل: عرفت للتطهري الوطني الربنامج -
 152% يف حین بلغ عدد محطات املعالجة 52,9وبلغت نسبة میاه الرصف الصحي املعالجة حوايل  2019سنة  %76الرصف الصحي 

  قنوات بحریة. 8محطة منھا 

) 2023-2019لتنفیذ املخطط الخاميس ( 2019عمل برسم سنة وزارة عىل مخطط اللها: وقعت  واملامثلة املنزلية للنفايات الوطني الربنامج -
مطارح  6، متابعة وإنھاء األشغال ب 2019برشاكة مع وزارة الداخلیة ووزارة االقتصاد واملالیة وإصالح اإلدارة. حیث تم خالل سنة 

شغال وضع منظومة معالجة العصارة بكل متابعة أ  مراكز لطمر وتثمین النفایات بتطوان وآسفي و خنیفرة و 3متابعة أشغال  عشوائیة و
  الفنیدق.-من  بركان واملضیق

 التطوعي واملیكانيزم السائل الصناعي التلوث مكافحة برنامج إطار الخطرية: يف الكيميائية املواد تدبري وتحسني الصناعي التلوث محاربة -
 معالجة العادمة والرشوع يف إنجاز محطة املیاه ملعالجة محطات 6 تشغیل يف السائلة، تم الرشوع للمقذوفات الصناعي التلوث ملكافحة

بسال. و يف نفس السياق، تم االنتھاء  الجدیدة العرصیة املجازر نجازإل  اتفاقیة عىل بطانطان والتوقیع السمك تصبیر لرشكة العادمة املیاه
نجاز أحواض التبخر ملادة املرج الناتجة عن معارص زیت الزیتون بإقلیم صفرو والتوقيع عىل اتفاقیة ألجل إنجاز مرشوع ملحطة إ من 

 نجاز أحواض التبخر املرج بكل من تاوريرت واملهاية.إل معالجة املرج بسیدي قاسم وبإقليم تاونات وإعداد اتفاقیات للرشاكة 

 ).2019ملیون درهم برسم سنة  64البيئية: متت متابعة تنفیذ برنامج تھیئة الفضاءات الرتفیھیة ( األوساط وتثمني برنامج حامية -

الرشوع يف  للساحل: قام القطاع بتنظیم ورشة تكوینیة لفائدة أعضاء اللجنة الوطنیة ملكافحة التلوث البحري الطارئ و املندمج التدبري -
إطالق مرشوع املساعدة التقنیة كتكملة ملجموعة من  القنیطرة و-سال-یة لجھة الرباطإنجاز مرشوع التدبیر املندمج للمناطق الساحل

 ).SWIM H2020و  (SWIMاملبادرات (

  نجازات نذكر منها:الربنامج الوطني للهواء: لتفعيل هذا الربنامج، قامت الوزارة مبجموعة من اإل  -

  ماليني الدرهم؛ 5مكناس بتخصيص غالف يقدر ب-جھة فاستعزیز الشبكة الوطنیة ملراقبة ورصد جودة الھواء يف كل من 

 إنجاز التقریر الوطني وبعض التقاریر الجھویة لجودة الھواء؛ 

 تنظیم دورات تكوینیة لفائدة املدیریات الجھویة للبیئة يف مجال تدبیر جودة الھواء. 

  تقديم أبرز األرقام  .2

 3  عدد الربامج

 10  عدد األهداف

 3  املستجيبة للنوععدد األهداف 

 26  عدد املؤرشات

 4  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع



 التقرير السنوي لنجاعة األداء

 

 145                2019مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية لسنة  
 

 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

   

بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم) 

 بنية تنفيذ اعتامدات  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
  (مبليون درهم)  

 : تعليق 

، بلغت نسبة 2019صدار املیزانیايت للسنة املالیة اإل  فيام یخص
يف حني بلغت  .النھائیة االعتامدات% من 90 اإلجامليةاإلصدارات 

  نسبة اإلصدار حسب الفصول: 

 ؛االستثامر% من االعتامدات النھائیة ملیزانیة 92 -

% من االعتامدات النھائیة ملیزانیة التسییر والتي تتضمن 83 -
% من میزانیة املعدات 68املوظفني ومن میزانیة  99%

 والنفقات املختلفة.

صدارات امليزانياتية للمخترب الوطني للدراسات ورصد وقد بلغت اإل 
% من االعتامدات النهائية. 47، 2019التلوث برسم السنة املالية 

 تتوزع هذه النسبة عىل الشكل التايل:

 النھائیة ملیزانیة اإلستثامر؛ االعتامدات% من 53 -

 النھائیة ملیزانیة اإلستغالل. االعتامدات% من 37 -

صدارات امليزانياتية للصندوق الوطني لحامية البيئة وبخصوص اإل 
  %.38والتنمية املستدامة، فقد بلغت نسبتها ما يعادل 

 
 بنية تنفيذ اعتامدات  الحسابات املرصدة ألمور خصوصية

  (مبليون درهم)  

  

نسبة اإلصدار 
99%

نسبة اإلصدار 
68%

نسبة اإلصدار 
92%

 -

 200

 400

 600

 800

 1.000

 1.200

املعدات والنفقات املوظفون
املختلفة

االستثامر

االعتامدات املفتوحة االعتامدات النهائية اإلصدارات

نسبة اإلصدار 
37%

نسبة اإلصدار 
53%

0

1

2

3

4

5

6

االستثامراالستغالل

االعتامدات املفتوحة االعتامدات النهائية اإلصدارات

نسبة اإلصدار 
38%

0

200

400

600

800

1000

1200

اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية

االعتامدات املفتوحة االعتامدات النهائية اإلصدارات



 التقرير السنوي لنجاعة األداء

 

 146                2019مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية لسنة  
 

 

 الربامج (امليزانية العامة)تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب  .4

  
  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون الدرهم)

  : تعليق  

وبالنسبة  .% من االعتامدات النھائیة86ملیون درهم أي ما یمثل  132,5ما یناهز  2019خالل السنة املالیة  "الریادة والدعم"بلغت اإلصدارات املیزانیاتیة لربنامج 
% من 61ملیون درهم أي ما یمثل  58، فقد بلغت اإلصدارات املیزانیاتیة ما یناهز "ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية املستدامة وتعبئة الفاعلني األساسيني"لربنامج 

صدار إ مليون درهم أي بنسبة  883إصدارات وصلت إىل حامية وتثمني البيئة وتشجيع االنتقال نحو االقتصاد االخرض" النھائیة يف حني حقق برنامج " االعتامدات
  .2019%  وهي األعىل برسم السنة املالية 94ميزانيايت تعادل 

 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  

  (مبليون درهم) تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات

  : تعليق  

 تهاومثلت حص % من االعتامدات النهائية91، مل يتم إصدار االعتامدات املربمجة عىل مستوى الجهات، يف حني أن إصدارات املصالح املشرتكة قد بلغت 2019برسم سنة 
  % من مجموع اإلصدارات.100
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 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  لفاعلني األساسينيالربنامج: ترسيخ الحكامة البيئية والتنمية املستدامة وتعبئة ا
  

  تعبئة الفاعلني األساسيني وتعزيز التنمية املستدامة الهدف:

  املؤرش: نسبة االتفاقيات املوقعة من أجل تطبيق االسرتاتيجية الوطنية للتنمية املستدامة

متثل اتفاقيات الرشاكة حول البيئة والتنمية املستدامة إطارا للتعاون مع 
املجالس الجهوية وذلك لضامن تنمية مستدامة عىل الصعید املحيل وفق 

 الخصائص الطبیعیة واالجتامعیة واالقتصادیة لكل جھة. 

مكناس، -توقيع االتفاقیات الخاصة بكل من جھة: فاس ،2019وتم برسم سنة 
وادي - الساقیة الحمراء والداخلة-تافیاللت، العیون- خنیفرة، درعة-لبني مال
  الذهب.

  

  

 
  

  األخرض االقتصاد نحو االنتقال وتشجيع البيئة وتثمني حاميةالربنامج: 
  

  الحفاظ عىل البيئة وتحسني ظروف عيش املواطن الهدف:

  نسبة معالجة املياه العادمة املؤرش:

للتطھیر السائل، بلغت نسبة معالجة املیاه العادمة يف إطار الربنامج الوطني 
%، كام تم خالل 76، يف حین بلغت نسبة الربط 2019% برسم سنة  52,9

محطات جديدة ملعالجة املياه العادمة و  5نفس السنة االنتهاء من أشغال 
جاميل ملحطات املعالجة محطات إضافية ليبلغ بذلك العدد اإل  3توسعة 
. ومن جھة أخرى، وألجل تثمین املیاه املعالجة وإعادة محطة 152املنجزة 

محطة تتوفر عىل تقنیة املعالجة الثالثیة وذلك  63نجاز إ استغاللھا يف الري تم 
إلنتاج میاه معالجة تستجیب ملعاییر املیاه الصالحة للسقي واالستعامل 

  الفالحي.
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  وتثمني النفايات نسبة طمر النفايات مبراكز طمر املؤرش:

% مقابل قيمة متوقعة تصل 62,63بلغت نسبة إنجاز املؤرش  ،2019برسم سنة 
%. ميكن تفسري هذا الفارق بكون بعض املشاریع مازالت يف طور 70إىل 

اإلنجاز من طرف الرشكاء يف الربنامج (الجامعات الرتابیة) ونذكر منھا املطارح 
القنیطرة  –تطوان  –سطات  –تازة  –الرساغنة قلعة  –تیة: الرحامنة املراقبة اآل 

  سوق االربعاء. –
  

 

 

 حصيلة تحقيق النتائج .7

 

  : تعليق  

% ويرجع ذلك لعدم إنجاز قاعدة معلوماتیة خاصة بالنوع والتنمیة املستدامة كام كان مربمجا 67بنسبة  الريادة والدعمتم تحقيق التوقعات السنوية لربنامج 
  املوظفني الجدد خالل السنة فال يتم بذلك احتسابهم ضمن معدل نجاعة تدبري املوارد البرشية. لتحاقالها وكذا بعض اإلكراهات املوضوعية تخص تأخري 

% والتي ميكن 50، فقد تم تحقيق التوقعات السنوية بنسبة حكامة البيئية والتنمية املستدامة وتعبئة الفاعلني األساسيني""ترسيخ الأما بخصوص برنامج 
 تفسريها باألساس ب:

ر عىل عدم تحكم القطاع بجمیع مراحل مسطرة دراسة النصوص القانونیة والتنظیمیة واملصادقة علیھا ونرشها يف الجریدة الرسمیة، اليشء الذي يؤث -
  نجازات مؤرش " نسبة النصوص املنشورة يف الجريدة الرسمية"؛إ 

 داخلية؛إلغاء بعض الدراسات التي تهم تعزيز جانب التنمية املستدامة يف الربنامج الجهوي للتنمية نظرا لتشابهها مع دراسات تقوم بها وزارة ال -

 جال املحددة؛نية للتنمية املستدامة من طرف كل املجالس الجھویة يف اآل عدم برمجة املصادقة عىل اتفاقیات تروم تطبيق االسرتاتيجية الوط -

نجاز دراسة تقییمیة للمشاریع التي تم إنجازها يف الدورات إ ىل حین إطالق برنامج دعم البحث العلمي يف مجال البیئة والتنمیة املستدامة إتأجیل  -
 السابقة.

نسبة تحقيق التوقعات
67 %

نسبة تحقيق التوقعات
50 %

نسبة تحقيق التوقعات
40 %

ترسيخ الحكامةالريادة والدعم
البيئية والتنمية املستدامة وتعبئة

الفاعلني األساسيني

حامية وتثمني
البيئة وتشجيع االنتقال نحو

االقتصاد االخرض

0

2

4

6

8

10

12

14

عدد التوقعات السنوية عدد التوقعات السنوية التي تم تحقيقها

54

56

58

60

62

64

66

68

70

72

201720182019

التوقعات اإلنجازات



 التقرير السنوي لنجاعة األداء

 

 149                2019مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية لسنة  
 

 

% ويرجع ذلك إىل مشاريع ال زالت يف طور اإلنجاز من طرف الرشكاء (الجامعات الرتابية...) 40خري نامج األ عالوة عىل ذلك، مل تتجاوز نسبة تحقيق توقعات الرب 
 واملتعلقة أساسا مبطارح املراقبة، كام أن تأخر اعتامد املخطط الوطني للساحل أدى إىل تأخري إنجاز التصاميم الجهوية للساحل. 

 حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع .8

  

زارة وعدد فيام يخص تحقيق النتائج حسب النوع، فمن بني ثالثة مؤرشات قامئة عىل النوع، متكنت الوزارة من تحقيق مؤرشين يخصان تكوين النساء بالو 
جمعيات نسائية" تبقى غري  النساء مبناصب املسؤولية. كام تجدر اإلشارة اىل أن املعطيات الخاصة باملؤرش القائم عىل النوع "نسبة املشاريع املنجزة من طرف

  متوفرة.
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  وزارة الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

 : مبا ييل 2019إنجازات وزارة الصناعة واالستثامر والتجارة واالقتصاد الرقمي برسم سنة  تتميز حصيلة أهم

  : صناعة السيارات

يف هذا السياق ومنذ إطالق مخطط الترسيع الصناعي، شهد قطاع . كمنصة لتطوير وإنتاج وتصدير السيارات ومكوناتها التموقعيهدف املغرب إىل 

سيارة  700.000صناعة السيارات باملغرب منًوا مطردا. حيث عززت هذه الصناعة مكانتها يف سلسلة قيمة السيارات العاملية، بطاقة إنتاجية تصل إىل 

 147 711خلق القطاع أكرث من و   .سيارة. وهكذا، أصبح املغرب أول بلد منتج للسيارات يف إفريقيا 600.000البالغ  2020سنويا متجاوزة هدف 

يف سنة  %50,5مقابل  %60دماج املحيل . كام سجل معدل اإل فرصة شغل 90.000البالغ  2020متجاوزًا هدف  ،2020و  2014ما بني  فرصة شغل

 2019 سنةمليار درهم  80,2سنوات، عىل مكانته كقطاع التصدير الرائد يف اململكة مع تحقيق حجم الصادرات  6حافظ القطاع، ملدة . و 2008

  .2018مليار درهم يف عام  75,8مقابل 

من قبل جاللة امللك  2019يونيو  20يوم  PSA إطالق املنظومة الصناعية ل بتحقيق العديد من املشاريع االسرتاتيجية، أهمها 2019 سنة تمتيز 

  هذا املرشوع ذو البعد الوطني تطوير قطاع السيارات يف املغرب ويعلو بعالمة "صنع يف املغرب". يحفز نرصه الله. 

  : صناعة الطيران

  يف: 2019رسم سنة بإنجازات هذا القطاع  الصناعي وتتلخص الترسيع اسرتاتيجية بفضل الطريان صناعة تعزيز منو تم

  املنظومة  إطار فرصة شغل جديدة ومستقرة يف 1946حداث إ  إىلمليار درهم تهدف  1,4 إىلجاميل يصل إ مببلغ  استثامر اتاتفاقي 10توقيع

  بوينغ؛ الصناعية

 إطار صندوق  يف فرصة شغل جديدة ومستقرة 253حداث إ  إىلمليون درهم تهدف  142,14 إىلجاميل يصل إ مببلغ  استثامر اتفاقيات 4 توقيع

  الثاين للتنمية االقتصادية واالجتامعية؛الحسن 

 تأكيد مرشوع متديد مصنع HEXCEL،  مرييك يف صناعات املركباتالعمالق األ(Composites) فرصة  282خلق  إىليهدف هذا املرشوع  . حيث

  مليون درهم؛  286مايل قدره  الفشغل جديدة بغ

  ساس ملصنعوضع حجر األ TDM AEROSPACE  فرصة  191خلق  إىلا املرشوع ذلبوينغ برأسامل مغريب. يهدف ه 1 ول مورد من املستوىأ

    مليون درهم؛ 93بغالف مايل يبلغ  شغل جديدة

  تدشني املواقع الصناعيةEFOA،E2IP Maroc ،.TECALEMIT  

  :املتجددة  الطاقات / السفن / الحديدية السكك صناعات

 CNSMباإلضافة إىل التوقيع عىل مذكرة تفاهم مع رشكة  ،وإعداد عقد األداء الخاص بهايتعلق األمر بدراسة املنظومة الصناعية للسكك الحديدية 

كام تم إطالق دراسة لتأسيس   .فرصة شغل جديدة 90خلق  إىلمليون درهم يهدف  10جل مرشوع بأكادير يف قطاع صناعات السفن بقيمة أ من 

  .منظومة جديدة خاصة بصناعات الطاقات املتجددة

  : صناعة النسيج والجلد

منصب شغل إضايف مبارش  5.664مليون درهم و خلق  641,41مشاريع استثامرية باستثامر إجاميل يناهز  6اتفاقيات استثامر و  6التوقيع عىل 

  وغري مبارش.

  :الصناعات الغذائية 

 ت املدرجة يف عقد الربنامج املتعلق بتطوير قطاع الصناعات مرشوعاً تهم القطاعا 31مرشوعاً استثامرياً، منها  47عىل  2019خالل سنة  املصادقة

مليار  1,85 نجازها مبلغا استثامريا إجامليا قدره إيف إطار آليات مخطط التنمية الصناعية. ومن شأن هذه املشاريع، التي يتطلب  الغذائية،

  منصب شغل غري مبارش؛ 4.228 و منصب شغل مبارش  6.253درهم، إحداث 
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  خارطة طريق لجلب االستثامرات األجنبية املبارشة يف قطاع الصناعات الغذائية وإطالق أوىل اإلجراءات املتعلقة بها، وذلك بالتعاون مع صياغة

  الوكالة املغربية لتنمية االستثامرات والصادرات والفيدراليات املهنية املعنية.

 يع وبرامج لفائدة قطاع الصناعات الغذائية يف إطار التعاون الدويل.تحسني تنافسية مقاوالت قطاع الصناعات الغذائية و وضع مشار  

مجموعة من اإلنجازات عىل مستوى صناعات أخرى مختلفة، كالصيدلة، الكيمياء و شبه الكيمياء، قطاع الورق و  2019حقق القطاع برسم سنة  كام

ه اإلنجازات باملصادقة عىل مشاريع ذو تتعلق ه ،مليكانيكية و مواد البناء...الكرتون، الصناعات الكهربائية و اإللكرتونية، الصناعات التعدينية وا

  نجاز، باإلضافة إىل توقيع اتفاقيات تهدف إىل خلق فرص شغل.استثامرية جديدة و تتبع املشاريع االستثامرية يف طور اإل 

 تقديم أبرز األرقام  .2

  

 4  عدد الربامج

 13  عدد األهداف

 2  للنوععدد األهداف املستجيبة 

 19  عدد املؤرشات

 3  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

  بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
 (مبليون درهم)

  بنية تنفيذ اعتامدات  الحسابات املرصدة ألمور خصوصية 
 (مبليون درهم)  

 

 : تعليق 

% برسم النفقات واملعدات 76% برسم فصل املوظفني و  93يخص امليزانية العامة، عرفت اإلصدارات برسم ميزانية التسيري نسبة جيدة حيث بلغت حوايل فيام
  . 12%املختلفة. أما بخصوص ميزانية االستثامر، فهذه النسبة كانت ضعيفة، بحيث مل تتجاوز 

 فقد بلغ اإلصدار امليزانيايت، لصندوق التنمية الصناعية واالستثامرات وصندوق النهوض بتشغيل الشباب نسبة بالنسبة للحسابات املرصدة ألمور خصوصية،
31%. 
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  
  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون الدرهم)

  

  : تعليق  

%. 76% و16ترتاوح بني  تنمية التجارة والجودة والدعم والقيادة نسبا و ية الصناعية و إنعاش االستثامراتالتنم وعرفت اإلصدارات برسم برامج االقتصاد الرقمي 
 ويرجع التباين يف نسب اإلصدارات بني الربامج إىل طبيعة االعتامدات املسجلة بهذه الربامج ونسب ترحيلها.

  دات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة)تنفيذ اعتام .5

 

  
  (مبليون درهم) تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات

  

  : تعليق  

   %.99% و 90 ، تراوحت نسب اإلصدار الجهوية بنيامليزانية حسب الجهاتبالنسبة لتنفيذ 

  .% من مجموع اإلصدارات99ومثلت حصة املصالح املشرتكة 
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 أبرز املؤرشات إنجازات .6

  االستثامرات إنعاش و الصناعية التنميةالربنامج : 

  ضايفإ : إحداث نصف مليون منصب شغل الهدف 

 املؤرش : عدد مناصب الشغل املحدثة بالقطاع الصناعي

شغل جديد يف الفرتة املمتدة  منصب 952.504استطاع قطاع الصناعة خلق 
يف املائة من الهدف املنشود لهذا  101وهو ما ميثل  2020و 2014ما بني 

فاقت التوقعات  2019كام يالحظ أن إنجازات سنة  .2020القطاع حتى سنة 
  . 2018بعكس سنة 

  
  تقليص عجز امليزان التجاري الهدف :

  عيحجم املعامالت املوجهة للتصدير الصنا املؤرش :

من إجاميل صادرات املغرب  %85,6 ،2019 بلغت الصادرات الصناعية لسنة
  .%80من السلع يف حني أن التوقعات مل تكن تتجاوز 

  
  الجودة و التجارة تنميةالربنامج : 

  تطوير و تعزيز الصادرات الهدف :

  عدد الرشكات التي متت مواكبتها املؤرش :

الرشكات التي متت مواكبتها باألساس إىل يرجع االنخفاض امللحوظ يف عدد 
عدم تجديد عقود تنمية التصدير للرشكات التي مل تتمكن من تحقيق منو 

% من خطة العمل 25% وإنجاز 15رقم املعامالت عند التصدير بنسبة 
(التزامات العقد)، باإلضافة إىل انسحاب رشكات من برنامج  الخاصة بالتصدير

عىل القدرة املالية الكافية لتحمل  العدم توفرهاملصدرين املبتدئني وذلك 
  نفقات تتعلق بإنجاز برنامج عملها للتصدير. 
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  حصيلة تحقيق النتائج .7

 

  : تعليق  

حني أن نسب  %. يف100التنمية الصناعية وإنعاش االستثامرات وبرنامج االقتصاد الرقمي بلغت  كل من برنامجل يالحظ أن نسبة تحقيق التوقعات السنوية
 5شارة إىل أنه مل يتم توثيق % عىل التوايل. وتجدر اإل 40% و33تحقيق التوقعات السنوية لربنامجي تنمية التجارة و الجودة و الدعم و القيادة مل تتجاوز 

  مؤرشات عىل مستوى برنامج االقتصاد الرقمي.

 

  حصيلة تحقيق النتائج املستجيبة للنوع  .8

 

لربنامج االقتصاد الرقمي،  بالنسبة أما اإلنجازات. ضعف بسبب القيادة وتجيبني للنوع، فلم يتم تحقيق أي توقع متعلق بربنامج الدعم املسبالنسبة للمؤرشين 
  املستجيبة للنوع.املؤرشات فلم يتم توفري املعلومات املتعلقة بإنجازات 
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   - قطاع االتصال - وزارة الثقافة واالتصال
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

عىل ترجمة التزامات الربنامج  2019عمل قطاع االتصال خالل سنة  ومسؤول، حر إعالم قواعد ترسيخ إىل الهادفة السامية املولوية لإلرادة تنزيال

إطار رؤية املجتمعية والتطورات التكنولوجية، و تكريس حرية واستقاللية اإلعالم يف  الحكومي من خالل اسرتاتيجيته الرامية إىل مواكبة التحوالت

تعكس التعددية السياسية والثقافية واللغوية، وتخدم الهوية الوطنية بروافدها املتعددة وتساهم يف  واضحة تروم ضامن مامرسة تنافسية ومسؤولة

وقراطي، وتثمني املوارد الفعيل ملختلف املتدخلني يف القطاع بغية االنخراط يف التنمية املجتمعية ومواكبة التطور الدمي إشعاع املغرب، وكذا اإلرشاك

   وأيضا تحقيق رشوط الحكامة ودعم البنيات التحتية و تشجيع االلتزام بأخالقيات املهنة كام هو متعارف عليها دوليا. البرشية،

والفيدرالية املغربية  لتأهيل املقاولة الصحفية واملوقع بني قطاع االتصال 2019-2014عقد الربنامج لالسنة األخرية  2019سنة  شكلتيف هذا الصدد، 

م دعم متنوع وفعال وشفاف واعتامد نظا ح الدعم العمومي للصحافة الوطنيةلنارشي الصحف، الذي يهدف إىل تطوير اإلطار املؤسسايت لحكامة من

وتحقيق جودة  املعلوماتق يف الحصول عىل وتعزيز الح ونسب املقروئية االنتشارداء االقتصادي للمقاولة الصحفية وتوسيع وتدعيم األ  وتعاقدي

قطاع الصحافة املكتوبة، عالوة أيضا عىل النهوض باملوارد البرشية  وتنوع املضمون، وكذا دعم جهود مواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية يف

 ومضاعفة برامج التكوين والتكوين املستمر.

 تقديم أبرز األرقام  .2

  

 1  عدد الربامج

 9  عدد األهداف

 2  املستجيبة للنوععدد األهداف 

16  عدد املؤرشات

 2  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

    
بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة

  (مبليون درهم)  
 بنية تنفيذ اعتامدات  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

  (مبليون درهم)  

نسبة اإلصدار
 92  %

نسبة اإلصدار
 99  %

نسبة اإلصدار
 95  %

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

املعدات و النفقات املوظفون
املختلفة

االستثامر

االعتامدات املفتوحة االعتامدات النهائية اإلصدارات

نسبة اإلصدار
 47  %

نسبة اإلصدار
 4  %

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

االستثامراالستغالل

االعتامدات املفتوحة االعتامدات النهائية اإلصدارات



 التقرير السنوي لنجاعة األداء

 

 156                2019مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية لسنة  
 

 

 

 

 : تعليق 

% 92صدار ما يعادل مستوى تنفيد امليزانية العامة، بلغ معدل اإل عىل 
عتامدات املعدات ال % بالنسبة  99بالنسبة العتامدات املوظفني و

  .%95والنفقات املختلفة. وبلغت نسبة إنجاز اعتامدات االستثامر 

أما بالنسبة ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة فقد بلغت نسب 
خاصة وذلك يرجع  % 4و %47 االستثامرغالل و االستنفقات  إصدار

  الصفقات املربمجة. لعدم تنفيذ

كام سجلت االعتامدات النهائية املرصدة للحساب الخصويص للخزينة 
صندوق النهوض بالفضاء السمعي البرصي وباإلعالنات وبالنرش "

  .%82" نسبة إصدار ناهزت العمومي

  

 ألمور خصوصيةبنية تنفيذ اعتامدات  الحسابات املرصدة 
  (مبليون درهم)

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  : تعليق  

ات برنامج االتصال وتنمية وسائل اإلعالم والعالقات العامة إصدار بلغت 
حصة التي متثلها املساهامت املرصدة لفائدة لل % وذلك يرجع98نسبة 

 .الوطنيةقطاع الصحافة لمؤسسات التكوين 
 

  
  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون درهم)  
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  

  (مبليون درهم) تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات
 

  : تعليق  

-بالنسبة لجهة طنجة %5تراوحت بني صدار إ نسبة  الجهات سجلت كام .2019سنة  برسم % من اإلصدارات اإلجاملية99,9مثلث إصدارات املصالح املشرتكة 

يف املجمل لتسديد السومة الكرائية ملقرات املديريات الجهوية . وتوجه هذه االعتامدات عىل املستوى الجهوي خنيفرة-% بجهة بني مالل98الحسيمة و- تطوان

  .ومصاريف صيانة املباين اإلدارية لقطاع االتصال

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

 العامة والعالقات اإلعالم وسائل وتنمية االتصالالربنامج: 

  الرتويج دوليا لصورة املغرب ومنوذجه الحضاري الهدف:

  عدد تراخيص التصوير املمنوحة لوسائل االتصال األجنبيةاملؤرش: 

تراخيص التصوير املمنوحة لرشكات اإلنتاج والقنوات التلفزية عدد  بلغ

ترخيص، متجاوزا بذلك عدد التوقعات. ويعزى هذا  1.061 األجنبية

 وكذاالتي احتضنتها اململكة املغربية لتظاهرات الكربى االرتفاع لعدد ا

خالل  السيامالزيارات الرسمية والتي عرفت توافد وسائل اإلعالم األجنبية 

  .البابا إىل اململكةزيارة 
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 تعزيز العالقات مع الصحفيني ووسائل اإلعالم األجنبية الهدف :

  املؤرش: عدد مشاركات قطاع االتصال يف التظاهرات الدولية

ارتفاعا ملحوظا، مقارنة مع سنة  يف التظاهرات الدولية عرفت املشاركات

 لهذا املؤرش مشاركات. ويرجع التطور اإليجايب 10، حيث بلغ عددها 2018
املشاركة يف أنشطة وذلك من خالل  يل واإلقليميللوضع السيايس الدو

الجامعة السيام عىل مستوى  املنظامت الدولية املختصة يف مجال اإلعالم

  ،...اليونيسكوو  نظمة التعاون اإلسالميمو  العربية

 

 

 

 

   Sahara.maو  Maroc.ma الهدف :  تعزيز أداء البوابات الوطنية

  عىل املستوى الدويل   Sahara.maاملؤرش: عدد زوار البوابة الوطنية 

  

سجلت بوابة الصحراء املغربية، منذ انطالق خدماتها، تزايدا يف عدد 

التحيني  إىل مجهوداتذلك يعود الفضل يف و. 115.857 زوارها بلغ

ملالمئتها مع البوابة  ملعطيات واملعالجة والتجويد والصيانة اليومي

ل رهينة باألحداث وتطور ظأن النتائج املتوقعة ت غري جهزة املحمولة.األ 

  ملف الوحدة الرتابية.
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 حصيلة تحقيق النتائج .7

 

  

  : تعليق  

% وذلك راجع لعدم 38أن نسبة تحقيق التوقعات السنوية مل تتجاوز  إالهداف برنامج قطاع االتصال، أ رغم املجهودات املبذولة لتنفيذ املشاريع وتحقيق 

  .نجاز املشاريع املربمجة بسبب املساطر القانونية للصفقاتإ اندراج بعض املؤرشات يف اختصاصات الوزارة وعدم 

  

اإلعالمية الحمالت  عددو  أنجزتها الوزارة الخاصة بالنوع التي الدورات التكوينية عددمؤرشات ويتعلق األمر ب 3وتجدر اإلشارة إىل أنه مل يتم توثيق إنجازات 

 ."بالنوعدورات تكوينية خاصة " اللوايت استفدن من والت الوزارةؤ مس عددو  القنوات التلفزية األجنبية عرب

 حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع   .8

، إال أن األهداف "2ثانية للمساواة "إكرام الحكومية الخطة ، عىل ضوء الاملناصفةوانخراطه يف عدة أوراش تهم املساواة و  قطاع االتصالاالهتامم املتواصل ل رغم

 الخاصة بالنوع التي الدورات التكوينية عدداملتعلقة ب املؤرشات توثيقمل يتم تحقيقها. وذلك يعزى لعدم  يف اإلدارة قاربة النوعاإلدماج األفقي ملاملندرجة يف 

  ."بالنوعية خاصة "دورات تكوين اللوايت استفدن من والت الوزارةؤ مس عددو  أنجزتها الوزارة

   

نسبة تحقيق التوقعات
38%
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    - الثقافة قطاع - وزارة الثقافة واالتصال
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

 : مبا ييل 2019إنجازات قطاع الثقافة برسم سنة  تتميز حصيلة أهم

 حامية وصيانة وتثمني الرتاث الثقايف:

 عملت الوزارة عىل إطالق عدد من مشاريع جرد الرتاث الثقايف الوطني املادي و الالمادي وتوثيقه ودراسته عىل مستوى املصالح املشرتكة و

اث، هذا الرت  القانون املعدل املتعلق باملحافظة عىل صدارالجهوية. كام واصلت مراجعة اإلطار الترشيعي املرتبط بحامية الرتاث الثقايف يف أفق إ 

  ه. باإلضافة لعملها عىل إخراج عدد من املشاريع املرتبطة بالتقييد والرتتيب والرتميم والتعريف بالرتاث الثقايف وتأهيله وتثمينه وإبراز 

ت الرتاثية خالل هذه السنة عىل اإلجراءات اإلدارية والجمركية املتعلقة باسرتجاع مجموعة كبرية من املنقوال  اإلشارة إىل إرشاف القطاعكام تجدر 

كام يواكب القطاع  .قطعة تعود مجملها لفرتة ما قبل التاريخ 35.000لفرنسا بطرق غري مرشوعة، حيث يبلغ تعدادها  2005هربة سنة املالوطنية 

  نقل هذه القطع وفق املعايري املتبعة يف هذا املجال.

والالمادي، فقد ركز قطاع الثقافة، خالل السنوات األخرية، مجهوداته من أجل أما بالنسبة لتثمني وترويج الرتاث الثقايف الوطني بشقيه املادي 

نيات االستقبال مضاعفة مشاريع البنية التحتية بإحداث مراكز التعريف بالرتاث الثقايف باملواقع األثرية واملباين والتاريخية، وتجهيز هذه األخرية بب

ة ارتياد الزوار ملختلف املباين واملواقع األثرية. باإلضافة إىل برمجة سلسلة من األنشطة الرتويجية والتسيري كاملحافظات وبنيات البحث للرفع من نسب

تي تهدف إىل نرش كتنظيم املعارض والتظاهرات الثقافية الفنية والرتاثية سواء باملباين التاريخية واملواقع األثرية أو باملراكز الثقافية املختلفة ال

  .لرتاث الوطنيوتبادل املعرفة حول ا

  دعم الكتاب والقراءة العمومية:

ماتها يويل قطاع الثقافة أهمية كربى إلنجاز مشاريع تتوخى توسيع وتطوير وتعزيز البنيات التحتية لشبكة القراءة العمومية باملغرب وتحديث خد

وإدارة السجون وجمعيات املجتمع املدين. ويف هذا السياق، تم خالل  رتابيةوذلك يف إطار مقاربة تشاركية مع مجموعة من الفرقاء كالجامعات ال

رصد لهذه العملية من ميزانية االستثامر ما و  مكتبة عمومية 94مكتبة ودعم وتقوية  34إحداث ما مجموعه  2019-2018الفرتة املمتدة من 

  .درهم 23.500.000 مجموعه

وبفضل هذا  .مجاالت 7مليون درهم، وذلك يف  11ماليني درهم و 9كتاب بغالف مايل يرتاوح بني يساهم قطاع الثقافة سنويا يف دعم قطاع النرش وال

ة يف الدعم يسجل قطاع النرش والكتاب تطورا ملموسا يتجىل يف ارتفاع عدد الفاعلني يف القطاع من نارشين، كتبيني، كتاب وجمعيات ثقافية فاعل

عرض أساسية يف سلسلة الكتاب، نظرا ملا تتيحه ملقاوالت النرش من فرص التعريف مبنشوراتها، والرتويج تعترب حلقة ال كام مجال التحسيس بالقراءة. 

لكونها تتيح للقراء اللقاء املبارش مع املؤلفني والباحثني من  يف اآلن ذاته حلقة أساسية يف الوساطة الثقافية تعتربتجاري لها أمام الجمهور العريض، ال

  .2019و 2018و عرف تنظيم املعارض انتظاما وتطورا بني سنتي  .الثقافية التي تنظم مبوازاة كل معرضخالل الربامج 

  دعم اإلبداع ومواكبة املبدعني:

مرشوع ينتمي إىل مجال  72مرشوع مرشح،  191يف مجال املرسح مقابل  اوفني اثقافي امرشوع 66، قام قطاع الثقافة بدعم 2019خالل سنة 

 32مرشوع ثقايف متعلق مبيدان الفنون التشكيلية مقابل  12مرشوع مرشح، و  134غنية والفنون االستعراضية والكوريغرافية مقابل املوسيقى واأل 

  مرشوع مرشح.

ان تنظيم أربع مهرجانات دولية (املهرجان الدويل للعود بتطوان، املهرجان الدويل لولييل بولييل ومكناس، املهرج 2019و 2018كام عرفت سنتي  

 و 2018خالل سنتي  ،.أما فيام يتعلق باملهرجانات الوطنية فقد نظم الصالون الدويل لألرشطة املرسومة بتطوان) الدويل لصيف االوداية بالرباط و

   .مهرجانا تراثيا فيام  تنوعت املهرجانات األخرى املتبقية بني ما هو شبايب وعرصي 14 ،2019

  تحديث اإلدارة وترسيخ الحكامة:

وحدة.  20إنجاز العديد من البنيات التحية الثقافية وتهيئتها وتجهيزها، حيث بلغ عدد املؤسسات الثقافية التي استفادت من هذه العمليات تم 

رقمنة ملفات املسار املهني  و معلوميايت لتدبري حظرية السياراتكام برمجت الوزارة مجموعة من العمليات يف إطار تحديث اإلدارة كإنجاز نظام 
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وضع برنامج معلوميايت لرقمنة بطاقة الفنان وطلبات املشاريع الثقافية والجوائز و  وe-conservatoire توسيع االستفادة من نظام و  للموظفني

  املناهل.  تطوير نظام معلوميايت لتدبري مخزن مطبعة دار

 تقديم أبرز األرقام  .2
  

 4 عدد الربامج
 13 عدد األهداف

 5 عدد األهداف املستجيبة للنوع
 31 عدد املؤرشات

 5 عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

    

 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم)

  بنية تنفيذ اعتامدات  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
  (مبليون درهم)

 

 : تعليق 

فيام يخص امليزانية العامة، عرفت اإلصدارات برسم ميزانية التسيري نسبة 
 % برسم النفقات واملعدات املختلفة.98% برسم فصل املوظفني و 97بلغت 

أما بخصوص نسبة تنفيذ ميزانية االستثامر، فقد عرفت تطورا طفيفا مقارنة  
 .2018سنة  %52مقابل  2019% سنة 65مع السنة املاضية حيث بلغت 

  ورغم الجهود املبذولة، ال يزال ضبط وترية ترحيل االعتامدات صعبا. 

 ناهزت نسبة اإلصدار فقدالدولة املسرية بصورة مستقلة، رافق أما بالنسبة مل
 % لنفقات االستثامر.84بالنسبة لنفقات االستغالل و  %78

 اإلصدار أما بخصوص الصندوق الوطني للعمل الثقايف، فقد بلغت نسبة
حيث تم دعم العمل  2019رتفاع مبلغ النفقات املتعلقة بسنة ال نظرا  ،43%

  الثقايف بكل مكوناته.

 

  بنية تنفيذ اعتامدات  الحسابات املرصدة ألمور خصوصية 
  (مبليون درهم)  
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  
  الربامج (مبليون الدرهم) تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب

  : تعليق  

وهذا راجع إىل طبيعة االعتامدات املسجلة بهذه الربامج وعدد املتدخلني فيها،  .%89و %58ترتاوح بني  حيث يف نسب اإلصدارات بني الربامج اتباين 2019عرفت سنة 
  عالوة عىل أن نسب االعتامدات امللغاة ونسب ترحيل االعتامدات يبقى لها التأثري األكرب يف تفسري هذا التباين.

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  : تعليق  

ع املربمجة برسم ميكن مالحظة التباين الكبري يف تنفيذ امليزانية بني الجهات ويف حجم االعتامدات املخصص لكل جهة. ويرجع هذا التباين إىل حجم املشاري
جاز تعرف عموما نسبا متواضعة لتنفيذ امليزانية، بسبب مشاكل متعددة، وهذا ما يؤدي ن الجهات التي تتوفر عىل مشاريع قيد اإلنأ ميزانية االستثامر، حيث 

  % من مجموع اإلصدارات.95ومثلت حصة املصالح املشرتكة إىل تضخم نسب ترحيل االعتامدات. 
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 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  الربنامج : الرتاث الثقايف

  تثمني وترويج الرتاث الثقايف: الهدف 

 نسبة تهيئة املواقع التاريخية مبرافق التسيري والتعريف بالرتاث الثقايفاملؤرش : 

، إذ ارتفعت نسبة تهيئة املواقع 2019حقق املؤرش نتائج جد مهمة سنة 
  77,4 ، أي بزيادة بلغت% 91,6إىل %  14,2التاريخية مبرافق التسيري من 

 . نقطة
  
يعكس ذلك النتائج الطيبة واملشجعة للمجهودات املتواصلة لقطاع  و

املواقع األثرية، ويف و الثقافة يف تحسني ظروف االستقبال باملباين التاريخية 
    .الرتويج والتعريف باملوروث الثقايف للمملكة

  
  

  ربنامج : الكتاب والقراءة العموميةال

  دعم النرش و الكتاب الهدف :

  نسبة املشاريع املدعمة يف مجال النرش والكتاب املؤرش :

عدد الكتب  رتفاععرفت سياسة دعم النرش والكتاب نجاحا مهام تجىل يف ا
واملجالت الصادرة وكذا يف ارتفاع وترية األنشطة املتعلقة بتشجيع القراءة 

  واإلقبال املتزايد عىل الكتاب يف املعارض الجهوية والوطنية والدولية للكتاب.

  

ومن خالل اإلحصائيات عرفت نسبة املشاريع املرشحة للدعم انخفاضا سنة  
مام  )مرشوع مرشح 943( 2018مرشوع مرشح) مقارنة مع سنة  749( 2019

  أدى إىل ارتفاع كبري يف نسبة املؤرش.

  
  

  

  

  

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

201720182019

التوقعات اإلنجازات

0

20

40

60

80

100

201720182019

التوقعات اإلنجازات



 التقرير السنوي لنجاعة األداء

 

 164                2019مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية لسنة  
 

 

  الربنامج : الفنون

  الدعم والتكوين والتشجيع يف مجال االبداع والرتويج املرسحي الهدف :

  نسبة املشاريع املدعمة يف مجال املرسح املؤرش :

يف إطار اسرتاتيجية الوزارة الهادفة إىل تحفيز حاميل املشاريع املرسحية، تم 
 2019تسجيل ارتفاع يف عدد طلبات الرتشيح للحصول عىل الدعم برسم سنة 

التي سجلت تقديم  2018ملفا مقارنة بسنة  233حيث وصل مجملها إىل 
  فقط.ملفا  177

ملفا  57حيث تم دعم  2019و 2018مجاالت سنتي  3و قد شمل الدعم 
  ملفا. 81ليصل إىل  2019بينام ارتفع عدد امللفات املدعمة سنة  2018سنة 

  

  
  

  

  املؤرش املستجيب للنوع: نسبة املشاريع املدعمة لفائدة النساء يف مجال املرسح

ساء باملقارنة مع إجاميل يوضح املؤرش نسبة املشاريع املدعمة لفائدة الن
  .املشاريع املرشحة يف إطار برنامج الدعم السنوي

  

وقد سجل عدد امللفات الحاصلة عىل الدعم املرسحي التي ترتأسها النساء 
، اليشء الذي يفرس الحضور 2018باملقارنة مع سنة  2019ارتفاعا سنة 

   .النوعة يف املجال املرسحي سعيا إىل ترسيخ مقاربة أ املتزايد للمر 
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 حصيلة تحقيق النتائج .7

  

  : تعليق  

 %55ترتاوح بني  تم تحقيق التوقعات السنوية املتعلقة مبؤرشات كل من برنامج الرتاث الثقايف، برنامج الكتاب والقراءة العمومية و برنامج الفنون، بنسب
  %.20. يف حني أن نسبة تحقيق نتائج برنامج القيادة و الحكامة مل تتجاوز %88و 

 حصيلة تحقيق النتائج املستجيبة للنوع  .8

 

 

  : تعليق  

% من التوقعات السنوية املتعلقة بربنامج القيادة و الحكامة و برنامج الفنون عىل 33% و 100تم تحقيق  املستجيبة للنوع، فقدبالنسبة للمؤرشات 
 يحقق برنامج الكتاب والقراءة العمومية أي من توقعاته املستجيبة للنوع، و يتعلق األمر مبؤرش نسبة املشاريع النسوية املدعمة يف مجال مل التوايل.  بينام

  النرش والكتاب الذي مل يحقق توقعه السنوي بسبب قلة املشاريع النسائية املرشحة. 
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  وزارة الشغل و اإلدماج املهني
  

 أهم اإلنجازات ملخص .1

  باإلنجازات وإطالق األوراش التالية: ،فيام يخص امليادين املتعلقة بالتشغيل والشغل والحامية االجتامعية ،2019 متيزت السنة املالية

 لألجر القانوين األدىن الحد يف الزيادة عرب للأمجورين الرشائية القدرة تحسني إىل يهدف االجتامعيني والرشكاء الحكومة بني اجتامعي اتفاق إبرام •
 االجتامعي، للضامن الوطني الصندوق ملنخرطي العائلية التعويضات قيمة من والرفع الحرة واملهن والفالحة والتجارة الصناعة قطاعات يف

 ؛واإلقليمي الجهوي املستويني عىل االجتامعي الحوار مأسسة وكذا

 للفئات الفرعية واألصناف األصناف لقامئة املحددة التطبيقية املراسيم إصدار خالل من األجراء لغري االجتامعية التغطية ورش تنزيل يف الرشوع •
  ؛)الطبيون واملروضون القوابل - العدول( فئات لثالث األوىل التطبيقية املراسيم واعتامد املستهدفة،

 االجتامعي الضامن خدمات من االستفادة رشوط بتحديد علقاملت املرسوم إصدار عرب املنزليني والعامل للعامالت االجتامعية التغطية تفعيل •
  ؛األساسية الصحية والتغطية

  ؛يوليو فاتح من ابتداء %20 بنسبة الشغل حوادث لضحايا املمنوحة اإليرادات مبلغ من الرفع •

  ؛عمومية مؤسسة إىل االجتامعي االحتياط ملنظامت الوطني الصندوق تحويل •

 ملعايري األدىن بالحد املتعلقة 102 رقم االتفاقية - املهاجرين بالعامل املتعلقة 97 رقم االتفاقية: دولية عمل اتفاقيات ثالث عىل املصادقة •
  ؛العمل يف والصحة السالمة بتطوير املتعلقة 187 رقم االتفاقية - االجتامعي الضامن

  ؛املأجور للتشغيل بالنسبة إدماج 100.000 سقف تجاوز تم حيث إنجازاتها، وتطوير للتشغيل النشيطة الربامج إنجاز ريةتو  من الرفع •

-مالل بني وجهة مكناس-فاس بجهة" املهني التوجيه فضاءات" تنزيل خالل متابعة من القروية للساكنة املوجهة التشغيل خدمات تعزيز •
  ؛العموم وجه يف مفتوحا مهنيا فضاء 12 إىل اإلجاميل العدد ليصل خنيفرة

 يف الوحدات هذه وتتواجد. الحرضية وشبه القروية املناطق من التشغيل خدمات لتقريب متنقلة وحدات 4 اقتناء عرب القرب خدمات تعزيز •
 بانتظار ،)بركان( والرشق) قاسم سيدي( القنيطرة-سال-والرباط) تاونات( مكناس-وفاس -)أنجرة فحص( الحسيمة-تطوان-طنجة جهات

  ؛اململكة جهات كل عىل تدريجيا توسيعها

 ويرتكز املهني دماجاإل  لتحسني وجهوية متكاملة مقاربة يعتمد آسفي-مراكش بجهة للشباب االقتصادي لإلدماج جهوي برنامج أول إطالق •
  :عىل

 سوق واحتياجات املهارات بني املواءمة قضايا معالجة تروم املهني اإلدماج ودعم التشغيل قابلية لتحسني جهوية منظومة -
 والتوجيه لإلعالم خدمات( املهنية الحياة إىل للولوج الشباب إعداد وكذا بالتدرج، وتكوينات تأهيلية تكوينات عرب الشغل

  ؛)الشباب لتشغيل فضاءات تقدمها واملواكبة

 املحلية االقتصادية والتنمية األعامل ريادة دعم مراكز من شبكة وضع سيتم حيث األعامل، ريادة لتطوير جهوية منظومة -
  ؛ الحرة املبادرة ثقافة وإشعاع الصغرى املقاوالت خلق دعم تعزيز بهدف ومتنوعة متكاملة خدمات لتقديم

  بالتشغيل؛ للنهوض وإقليمية جهوية حكامة -

  .الشغل سوق حول واليقظة اإلنتاج سالسل لتحليل تدابري -

  ؛املصادقة عىل التصميم املديري لالمتركز اإلداري للوزارة •

  :الخصوص وجه عىل منها يذكر املشاريع، من مجموعة إنجاز مواصلة 2019 سنة عرفت كام

 2019، حيث استأنفت مجموعات العمل املوضوعاتية أشغالها خالل سنة 2021-2017مواصلة تفعيل املخطط الوطني للنهوض بالتشغيل  •
خطط الوطني للنهوض بهدف التنسيق للتحضري لالجتامع الثالث للجنة الوزارية للتشغيل، تم خاللها تقديم الحصيلة املرحلية لتنفيذ امل

جراءات ذات األولوية والتي ميكن إدراجها ضمن برنامج العمل برسم املرحلة وتدارس مجموعة من التدابري واإل  2019 – 2018بالتشغيل خالل 
     ؛ 2021 – 2020املتبقية من املخطط 

لجهات وإطالق بناء وتعزيز قدرات الفاعلني مواصلة إعداد برامج جهوية للتشغيل مع استكامل التشخيصات الرتابية عىل مستوى جل ا •
  ؛الجهويني عىل مستوى مختلف الجهات

  إنجاز الدراسات املتعلقة بوضع نظام مندمج لرصد سوق الشغل املربمجة يف إطار برنامج تحدي األلفية. •

  ؛تفعيل ومواكبة أشغال لجنة اليقظة حول سوق الشغل •
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  ؛من الدراسات واملؤرشات واملذكرات املنهجية إغناء اإلطار التحلييل لسوق الشغل عرب مجموعة •

  ؛إعداد مرشوعي السياسة والربنامج الوطنيني للصحة والسالمة املهنية •

تعزيز مهنة مفتشية الشغل السيام عرب وضع نظام معلومايت مندمج يغطي جميع أنشطة الشغل وإعداد وإطالق منظومة للتكوين األسايس  •
  ؛ملفتيش الشغل

  ؛الثالثة لجائزة املساواة املهنية التي متيزت هذه السنة بتتويج عدة مقاوالتتنظيم النسخة  •

 عرصنة عمل املصالح املركزية والالممركزة من خالل إطالق أنظمة جديدة للمعلوميات والتواصل يف إطار رقمنة أنشطة الوزارة وأنظمة جديدة •
  ؛للتواصل وتعزيز قدرات املوارد البرشية

جنوب من خالل تعزيز موقع الوزارة كفاعل إقليمي عىل املستوى اإلفريقي وتطوير وتنويع -لية وتطوير التعاون جنوبتعزيز العالقات الدو  •
ملنظمة العمل الدولية من خالل وفد حكومي برئاسة السيد رئيس  100برامج التعاون الدويل، مع اإلشارة إىل مشاركة املغرب يف الذكرى 

  الحكومة.

 

  تقديم أبرز األرقام  .2

 4  عدد الربامج

 16  عدد األهداف

 0  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 27  عدد املؤرشات

 0  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

    

 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم)

  مستقلة بنية تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة
  (مبليون درهم) 
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 : تعليق 
% ونسبة إصدار اعتامدات املعدات 100بلغت نسبة إصدار اعتامدات املوظفني 

  %.51%، بينام بلغت نسبة إصدار اعتامدات االستثامر75والنفقات املختلفة 

% 38وتعزى نسبة إصدارات قسم التكوين التي بلغت برسم نفقات االستغالل 
% إىل كون اختصاصات القسم مل يرشع يف دخولها 58و برسم نفقات االستثامر 

حيز التنفيذ إال بعد استكامل اإلجراءات التنظيمية والقانونية عند بداية شهر 
  .2018شتنرب من سنة 

تفرس نسبة إنجاز صندوق النهوض بتشغيل الشباب بأداء النفقات التي تم 
لوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات والصندوق التعبري عنها من طرف الوكالة ا

الوطني للضامن االجتامعي عرب طلبات تحويل االعتامدات التي توصلت بها 
  الوزارة لتمويل برامج إنعاش التشغيل.

  
 

  بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية 
  (مبليون درهم) 

 (امليزانية العامة)تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج  .4

 
  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون درهم)

  : تعليق  

بلغت نسبة إصدار اعتامدات برنامج الشغل . يف حني 74%و 85%وبرنامج تشغيل ورصد سوق الشغل عىل التوايل والقيادة  الدعم برنامج بلغت نسبة إصدار
 . 65% برنامج الحامية االجتامعية للعاملو  %54
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  

  تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات (مبليون درهم)

  : تعليق  

 %99و سطات -  الدار البيضاءبجهة  %46من مجموع اإلصدارات. وتراوحت نسبة اإلصدار عىل مستوى الجهات بني  %97مثلت حصة املصالح املشرتكة 
 النجاعة من ملزيد وذلك محتواها يف والتدقيق امللفات دراسة بعد فقط الالزمة االعتامدات بتفويض يقيض نهج اعتامدحيث تم  آسفي-مراكشبجهة 

  .املجال هذا يف املراقبة هيآت توصيات وتفعيل

  

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

  الربنامج : تشغيل ورصد سوق الشغل

  إنعاش التشغيل املنتج :الهدف 

  املؤرش : نسبة إدماج املستفيدين من الربامج النشيطة للتشغيل 

% من املستفيدين من عقد "التكوين من أجل اإلدماج" 63,4تم تحقيق نسبة 
تم الترصيح بهم لدى الصندوق الوطني للضامن االجتامعي خالل  2016سنة 
يخ توقيع العقد، مسجال ، أي بعد اثنني إىل ثالث سنوات من تار2019سنة 

  %). 61,5( 2018نقط مئوية مقارنة مع سنة  2ارتفاعا ب حوايل 
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  الربنامج : الشغل

  : مالءمة الرتسانة القانونية الوطنية مع معايري العمل الدولية الهدف 

 املؤرش: عدد النصوص املقرتحة للمصادقة

بهدف تطوير ترشيع الشغل وجعله يتالءم مع املتغريات التي يعرفها عامل الشغل 
والعالقات املهنية والصحة والسالمة املهنية، عملت مديرية الشغل عىل الرغم من 

. ويف 2019اإلكراهات املسجلة يف هذا املجال عىل تحقيق نتائج ايجابية برسم سنة 
نصوص قانونية، وهو  5التوقعات املتمثلة يف هذا اإلطار تم برسم هذه السنة تجاوز 

  %. 360ما يعادل نسبة 

نصا قانونيا برسم سنة  23ويف هذا السياق، تم إعداد وإعادة صياغة ما مجموعه 
مبا فيها الصيغ الفرنسية من بينها ثالثة مشاريع قوانني، وهو ما يتجاوز بكثري  2019

عدد من النصوص اعتامد . ويعود هذا االرتفاع إىل كون 2019التوقعات برسم سنة 
وق الوالية الترشيعية مام يؤدي إىل إعادة لفرتة قد تف ابقى مستمر يالقانونية 

صياغتها مبناسبة تحيني التوقيع عليها أو مبناسبة تدارسها مع القطاعات الوزارية، 
مام يؤدي إىل احتسابها برسم السنوات التي متت فيها إعادة الصياغة وتحيني 

   التوقيع عليها.
  

 : النهوض بالصحة والسالمة يف العملالهدف 

  املؤرش : نسبة تحسيس املشغلني حول أهمية الوقاية من املخاطر املهنية 
  

من أجل النهوض بالصحة والسالمة يف العمل وترسيخ ثقافة الوقاية من املخاطر 
املهنية يف أماكن العمل بغية التقليل من حوادث الشغل واألمراض املهنية، تقوم 

بارية حول الوقاية من املخاطر الوزارة سنويا بتنظيم أيام جهوية تحسيسية وإخ
  املهنية والتدابري الوقائية الواجب اتخاذها.

  
، تنظيم يوم وطني احتفاء باليوم العاملي للصحة والسالمة 2019و قد تم خالل سنة 

يوما جهويا تحسيسيا للوقاية من  12وتنظيم  2019أبريل  26املهنية بالرباط بتاريخ 
املخاطر املرتبطة باستعامل األجهزة واآلالت وذلك بكل من طنجة وأكادير والدار 

باط والراشيدية وبني مالل والعيون وكلميم البيضاء ومراكش ووجدة وفاس والر 
وصلت نسبة و مشغل.  630والداخلة وقد تم خالل هذه األيام تحسيس ما يناهز 

% أي بنسبة تفوق القيمة 130إىل ما يقارب  2019تحسيس املشغلني خالل سنة 
  %.65واملحددة يف  2019املستهدفة لسنة 
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 حصيلة تحقيق النتائج .7

 

  :تعليق  

  % بالنسبة لربنامج الحامية االجتامعية للعامل.100%من التوقعات السنوية التي تم تحديدها ملؤرشات برنامج الشغل و89تم تحقيق 

  % من التوقعات السنوية ملجموع مؤرشاته.71أما بالنسبة لربنامج الدعم والقيادة فقد تم تحقيق 

 ؤرشات برنامج تشغيل ورصد سوق الشغل.%من التوقعات السنوية التي تم تحديدها مل33تم تحقيق 

 مؤرشات. 4مل يتم توثيق وتجدر اإلشارة إىل أنه 
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  املكلفة بالعالقات مع الربملان واملجتمع املديناملنتدبة لدى رئيس الحكومة الوزارة 

 ملخص أهم اإلنجازات .1

عملت ، املدين املجتمع وجمعيات الحكومة بني العمل وتنسيق والترشيعي التنفيذي الجهازين بني البناء التعاون وتعزيز الحوار تسهيل يف إطار

 وتطوير عمل القطاع واالرتقاء به. الوزارة منذ بدء الوالية الترشيعية العارشة عىل بلورة رؤية اسرتاتيجية ووضع خارطة طريق لتأهيل

التعاون البناء  زيزوتع تجويد العمل الترشيعيل مع الربملان،مستوى العالقات  عىل مجهوداتها،ضاعفت الوزارة ، التطور الذي يشهده بالدناعىل ضوء 

 تتبعو  الربملان مبجليس الرؤساء ندوة عن الصادرة القرارات وتفعيل مواكبةالسيام من خالل  بني الحكومة واملؤسسة الترشيعيةوالتواصل املستمر 

   .بخصوص النص النهايئ الذي صوت عليه املجلس املعنيمراسلة األمانة العامة للحكومة و  الوضعية العامة ملقرتحات القوانني

 وتأهيل الجهات مستوى عىل التشاركية الدميوقراطية مجال يف التكوين برنامج الوزارة واصلت ،املدين املجتمع جمعيات قدرات تعزيز إطار يفأما 

والتي  النسخة الثالثة من جائزة املجتمع املدين الوزارةتثمني املبادرات النوعية حيث نظمت ب 2019كذلك، متيزت سنة  .املجال هذا يف مؤطرين

بخصوص و  العمل املدين باملغرب. عرفت تنافسا بني العديد من املبادرات الجمعوية وكذا االعرتاف بجهود الشخصيات املدنية التي أسهمت يف تطور

للنداء املليك  اسرتاتيجيا يف برامجها ترجمةً  الوزارة عىل جعله محوراً  تسهر دين عن مغربية الصحراء، تقوية قدرات الجمعيات يف مجال الرتافع امل

  .مغربية الصحراء عملت عىل تنظيم امللتقى األول للرتافع عن حيثالسامي 

 ، حول2019ر أبرز اإلنجازات، برسم السنة املالية ، تتمحو تعزيز األدوار الدستورية للمجتمع املدين وتحيني املنظومة القانونية والتنظيميةبالنسبة إىل 

املواطنة وسلسلة من التكوينات يف  بوابة للمشاركة استكامل املنظومة القانونية املؤطرة للعرائض ومواكبة اللجنة الوطنية وكتابتها الدامئة وإطالق

  الوزارة يف إعداد مشاريع قوانني التطوع التعاقدي وتنظيم التربع. كام ساهمت .هذا املجال مصحوبة بإنجاز مجموعة من الدالئل والوسائط

وذلك من خالل  ،ىل جعل التواصل الرقمي يف خدمة التواصل الحكوميإسعت الوزارة ، دعم مهام الناطق الرسمي باسم الحكومة أما بخصوص 

لة تهم املجالني السمعي البرصي والرقمي بغية نرش وتعميم م اعتامد اسرتاتيجية تواصلية شامت ثحي ،الوزارة الخطة التواصلية التي تنهجها

كام تم إرساء نظام لليقظة املعلوماتية القامئة عىل املالحظة واإلنصات للمحيط وتتبع التطورات والتحليل . اعاتوباقي القط إنجازات الحكومة

 معها. م وحجم تفاعلهم واالستامع ملطالبهم والتجاوبتتبع آثار التواصل الحكومي عىل املواطنني ورصد ردودهل ةللمعطيات خاص العلمي

  تقديم أبرز األرقام  .2

 1  عدد الربامج

 7  عدد األهداف

 0  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 14  عدد املؤرشات

 0  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

 : تعليق 

مجموع  من   91%، من تنفيذ2019قانون املالية  متكنت الوزارة، برسم

بالنسبة للنفقات املعدات والنفقات  88%النفقات املرصودة للموظفني و

وصلت نسبة يف هذا الصدد،  .بالنسبة لنفقات االستثامر %13املختلفة و

% ومل 60االلتزام بالنفقات بخصوص اعتامدات ميزانية االستثامر حوايل 

االعتامدات امللتزم بها نتيجة ترحيل اعتامدات  اء كلتتمكن الوزارة من أد

  لسنة املوالية.لألداء ا

 

  

  بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة (مبليون درهم)

 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

 : تعليق  

الربملان واملجتمع تقوية العالقات مع يزانيايت لربنامج "صدار املبلغ معدل اإل 

وذلك بعد احتساب االعتامدات املرحلة، حيث تم إنجاز  ،%82,2 "املدين

الربملان والذي بلغت  مع التفاعل املشاريع املربمجة باستثناء مرشوعجميع 

 النظام إنجاز لتغطية تكلفة ترحيل اعتامداته حيث تم %2,85 نسبة إنجازه

  .بالربملان الحكومة لعالقات املندمج املعلومايت

  
  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون درهم)  
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 إنجازات أبرز املؤرشات .5

  الربنامج: تقوية العالقات مع الربملان واملجتمع املدين

  تحسني التفاعل بني الحكومة والربملان الهدف:

  الترشيعية الربملانية املبادراتنسبة تقوية املؤرش: 

%، برسم سنة 82,35الترشيعية الربملانية  املبادراتتقوية بلغت نسبة 

يعزى هذا التطور اإليجايب إىل مدى % كقيمة متوقعة. و80 ، مقابل2019

املؤسسة ة من لدن قرتحاملالقوانني  مشاريعجاهزية الحكومة للتعامل مع 

  .الترشيعية

 

  وتعزيز ادوارهاثمني عمل جمعيات و منظامت املجتمع املدين و تقوية قدراتها ت الهدف:

  عدد الجمعيات و منظامت املجتمع املدين املتبارية للحصول عىل الجائزة املؤرش:

للحصول  عدد املرتشحني بلغ ،جمعياتللتثمني املبادرات النوعية يف إطار 

 %16بنسبة  اتراجعسجل حيث  امتباري 143 جائزة املجتمع املدينعىل 

، برسم سنة النسبة املئوية للفائزينيرجع ذلك إىل و .2018مقارنة مع سنة 

ضعف القيمة املالية املخصصة و مقارنة مع عدد املرتشحني  ،2018

عدم و  التعريف بالجائزة يف القنوات السمعية والبرصية وغيابللفائزين 

  لكرتوين.فتح مجال للرتشح اإل

 

  

 تشجيع مامرسة الحقوق الدستورية الجديدة الهدف:

 تكوين الجمعيات لتقوية كفاءاتها عدد أيام املؤرش:
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  يوم. 400ب  التوقعاتمتجاوزا بذلك 
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 حصيلة تحقيق النتائج .6

  

  : تعليق 

، بلغت نسبة تحقيق التوقعات السنوية "تقوية العالقات مع الربملان واملجتمع املدين"هداف وتنفيذ مشاريع الربنامج أ عىل ضوء خطة عمل الوزارة لتحقيق 

التدبري املندمج مع مرشوع  شلور نظراً لتزامن تنفيذ هذا الكرتونية دارية والخدمات اإلبرقمنة املساطر اإل خاصة  التي مل يتم تحقيقهاهداف األ %. وترتبط 31

  . للعمل الربملاين

 اتإطار قانوين ملزم لنرش املعلوموغياب تفاعل الجهات املانحة مع البوابة  ضعفأي تطور بسبب  "بوابة رشاكة"استعامل عالوة عىل ذلك، مل تشهد نسبة 

  . ذات الصلة بالتمويل العمومي املوجه للجمعيات

إيداع العرائض (عدد  مسطرة تعقيدهذه اآللية و ضعف إملام املواطنات واملواطنني بل، يعزى تحقيق القيم املستهدفة العرائضأما بخصوص نسبة معالجة 

  تضمنت عيوب شكلية حالت دون قبولها.لعرائض املقدمة أغلب ا أن حيث املطلوبة...) التوقيعات
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  وبالوظيفة العموميةالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة 

 ملخص أهم اإلنجازات .1

  تتجىل أهم إنجازات القطاع فيام يخص محاور الخطة الوطنية إلصالح اإلدارة فيام ييل:

 التحول التنظيمي -

و إحداث اللجنتني الوزارية  2019يناير  24املوافق ل  1440من جامدى األوىل  17الصادر يف  2.19.40 إصدار املرسوم رقم 2019تم برسم سنة 
لالمتركز اإلداري والتقنية لتتبع تنزيل ميثاق الالمتركز اإلداري،  واملصادقة عىل التصاميم املديرية للوزارات و كذا إعداد خارطة الطريق لتنفيذ ورش ا

  لتدابري املربمجة يف إطارها.مع التنزيل التدريجي ل

تنظيم و يف إطار مراجعة اإلطار التنظيمي املحدد للقواعد التنظيمية، قامت الوزارة بتشخيص الوضعية الحالية لتطبيق املرسوم املتعلق بقواعد 
  الح الالممركزة. القطاعات الوزارية والالمتركز اإلداري وتحديد الصيغة األولية لإلطار العام لتنظيم هذه القطاعات واملص

رسم سنة ولتحسني االستقبال باإلدارات العمومية، واصلت الوزارة تفعيل مضامني الربنامج الوطني لتحسني االستقبال باملرافق العمومية، حيث تم ب
لدراسات التشخيصية إمتام عمليات التهيئة للموقع النموذجي الخاص بالقنصلية العامة للمملكة بالجزيرة الخرضاء/إسبانيا وإنجاز ا 2019

ومخططات العمل الخاصة والتصاميم الهندسية لتحسني فضاءات االستقبال بثالث مواقع منوذجية (املستشفى اإلقليمي بالجديدة ومركز تسجيل 
املواكبة التقنية السيارات بالرباط واملؤسسة السجنية عكاشة بالدار البيضاء)، كام تم إعداد تصور حول منوذج مركز مشرتك للخدمات اإلدارية و 

  للمندوبية العامة إلدارة السجون لتحسني االستقبال الحضوري واإللكرتوين باملؤسسات السجنية.

وقد عملت الوزارة، بالخصوص، يف إطار تأهيل التواصل املؤسسايت العمومي عىل مواصلة أشغال شبكة مسؤويل التواصل العمومي بالقطاعات 
  موضوع "التواصل العمومي والرتايب: استرشاف رهانات جديدة للمواطنة". الوزارية وتنظيم ندوة دولية حول

  التدبريي التحول -

حيث متت املصادقة عليه خالل مجلس  54.19أوال، قامت الوزارة بإعداد صيغة جديدة ملرشوع ميثاق املرافق العمومية يف شكل قانون رقم  
  .2019دجنرب  3عدل والترشيع وحقوق اإلنسان مبجلس النواب بتاريخ وعرضه بلجنة ال 2019يوليوز  4الحكومة املنعقد بتاريخ 

مرشوع دليل إجراءات التدبري التوقعي للوظائف والكفاءات كام واصلت أشغال اللجنة التقنية املكلفة بدراسة  2019ثانيا، أعدت الوزارة برسم سنة 
  مشاريع النصوص القانونية والتنظيمية املتعلقة مبؤسسات التكوين.

  الثا، همت مراجعة منظومة الوظيفة العمومية عدة مجاالت:ث

 ؛تطوير نظام مباريات التوظيف: قامت الوزارة بإعداد مرشوع مرسوم يتعلق بنظام مباريات التوظيف -
نظام تقييم أداء املوظف: تم تنظيم لقاء تشاوري، يف إطار شبكة مديري املوارد البرشية، حول التصور املقرتح للمنظومة الجديدة  تطوير -

 ؛للتقييم
 ؛تم إعداد مرشوع مرسوم بهذا الشأن من خالل مراجعة نظام الولوج إىل الوظيفة العمومية العليا -
 إعداد مرشوع مرسوم بهذا الخصوص. مراجعة التعيني يف مناصب املسؤولية حيث تم -

الجنسني يف  رابعا، ويف إطار مأسسة املساوة بني الجنسني بالوظيفة العمومية، قامت الوزارة بإنجاز دراستني همت األوىل، كيفية ترسيخ املساواة بني
واآلليات الكفيلة بتعزيز مهام مرصد مقاربة النوع املامرسات والسلوكيات والثقافة التنظيمية بالوظيفة العمومية وتعلقت الثانية باإلجراءات 

  حول إقامة دور الحضانة بالقطاعات الحكومية. 2019شتنرب  11بتاريخ  4بالوظيفة العمومية كام تم إصدار منشور رقم 

تنظيم مؤسسة مشرتكة خامسا، من أجل تطوير الحامية االجتامعية للموظف بالوظيفة العمومية، أعدت الوزارة مرشوع قانون يقيض بإحداث و 
  للنهوض باألعامل االجتامعية لفائدة موظفي وأعوان اإلدارات العمومية.

  سادسا، قامت الوزارة بتطوير النسخة األوىل التجريبية للبوابة الوطنية لقياس جودة الخدمات اإلدارية.

  التحول الرقمي -

وع مخطط توجيهي خاص بالتحول الرقمي لإلدارة العمومية حيث أعدت ، عىل مواصلة إعداد مرش  2019بهذا الخصوص، عملت الوزارة خالل سنة 
مي كال من منوذج التصاميم القطاعية للتحول الرقمي للخدمات اإلدارية ومرشوع مرسوم لتأطري عملية وضع وتتبع املخطط التوجيهي للتحول الرق

  للخدمات اإلدارية.

  ة األولية ملرشوع قانون اإلدارة الرقمية وإحالتها عىل األمانة العامة للحكومة قصد الدراسة.و يف إطار املنصة الحكومية للتكامل، تم إعداد الصيغ

انخراط القطاعات الوزارية  2019وعمال عىل تطوير منظومة تلقي ومعالجة وتتبع مالحظات املرتفقني واقرتاحاتهم وتظلامتهم، عرفت سنة 
 6بتاريخ  2/2019% كام أصدرت الوزارة منشور رقم 76,17يث بلغت نسبة املعالجة ما يناهز واملؤسسات العمومية بالبوابة الوطنية للشكايات ح

حول منوذج التقرير السنوي القطاعي. ويف نفس السياق، قامت الوزارة برفع التقرير الرتكيبي السنوي املتعلق مبالحظات واقرتاحات  2019مارس 
  .2019أكتوبر  22رئيس الحكومة بتاريخ إىل السيد  2018وشكايات املرتفقني برسم سنة 
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لكرتونية وقياس مستوى جاهزيتها وإعداد تقرير إلو لقياس جاهزية الخدمات اإلدارية للتحول الرقمي، عملت الوزارة عىل جرد الخدمات اإلجرائية ا
رقمية مع مواصلة إغناء وتحيني محتوى بوابة الجاهزية اإللكرتونية باللغتني العربية والفرنسية وتنظيم يوم درايس حول الخدمات اإلدارية ال

  الخدمات العمومية.

  التخليقي التحول -

تطوير نظام إلكرتوين يف هذا الصدد ويف إطار تنفيذ االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد، تم عقد االجتامع الثاين للجنة الوطنية ملكافحة الفساد و 
الوطنية ملكافحة الفساد. كام قامت الوزارة بإعداد مرشوع مرسوم متعلق مبدونة قيم وأخالقيات مشاريع االسرتاتيجية تشاريك خاص بتتبع تنفيذ 

وطنية للنزاهة املوظف مع إدراجها مبرشوع القانون مبثابة ميثاق املرافق العمومية باإلضافة إىل انعقاد االجتامع التنسيقي لدراسة مقرتحات الهيئة ال
  والوقاية من الرشوة.

املتعلق بالتغيب غري املرشوع عن العمل، أعد القطاع التقرير السنوي  26/2012، وتطبيقا ملنشور السيد رئيس الحكومة رقم 2019برسم سنة 
  وكذا تقريرا تركيبيا عاما حول منظومة التغيب. 2018املتعلق بسنة 

 واضح وشفاف لإلرشاف عىل ورش الحكومة املنفتحة و ويف األخري ولتفعيل مخطط العمل الخاص بالحكومة املنفتحة، أحدثت الوزارة نظام حكامة
  كام قامت بإعداد وتنفيذ مخطط تواصيل حول الحكومة املنفتحة. منصة إلكرتونية،

  تقديم أبرز األرقام  .2

 1  عدد الربامج

 5  عدد األهداف

 1  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 14  عدد املؤرشات

 1  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقاتتنفيذ  .3

   

بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم) 

 بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية
  (مبليون درهم) 

 : تعليق 

صدار لكل من اعتامدات % أما نسبة اإل 93نفقات املوظفني  %. حيث بلغت نسبة تنفيذ86صدار اإل تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة، فقد فاقت نسبة لبالنسبة 
بعدم استخالص بعض الصفقات وسندات  % عىل التوايل. وميكن تفسري الفرق املسجل79% و86فصل املعدات والنفقات املختلفة وفصل االستثامر فناهزت 

  التسيري (املعدات والنفقات املختلفة) أو ترحيلها بالنسبة مليزانية االستثامر.الطلب نظرا لعدم تنفيذها حيث تم إعادة االلتزام بها بالنسبة مليزانية 
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  % تعزى إىل :5دارة العمومية نسبة إصدار مل تتعدى وقد سجل صندوق تحديث اإل 

  جيد للمرشوع وكذا دفاتر : تعرف مجموعة من املشاريع تأخرا عىل مستوى التنفيذ العتبارات مرتبطة باإلعداد التقني الللمشاريع القطاعيةبالنسبة
 التحمالت وارتباط بعض املشاريع مبشاريع أخرى قيد اإلنجاز ومراجعة الهيكلة التنظيمية لبعض القطاعات مام يستدعي إعادة هيكلة املرشوع

  ومالءمته مع املستجدات.
  ر ألهميتها وانعكاسها األفقي عىل باقي اإلدارات : فهي مرتبطة برضورة التنسيق بني باقي القطاعات الوزارية بالنظللمشاريع األفقيةبالنسبة

  العمومية.

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  

  الدرهم) ليونتنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مب

  : تعليق  

سلف الذكر يف الفقرة أعاله، لعدم تنفيذ بعض الصفقات وسندات  % ويعزى ذلك كام87بلغت نسبة إصدار برنامج إصالح االدارة وتطوير الخدمات العمومية 
  الطلب.

 إنجازات أبرز املؤرشات .5

  الربنامج: إصالح اإلدارة وتطوير الخدمات العمومية
  تعزيز النزاهة والشفافية: الهدف

 املؤرش: نسبة إنجاز مشاريع القطاع يف إطار االسرتاتيجية الوطنية ملكافحة الفساد

مشاريع جديدة، منها  6بتنفيذ  2019سنة تعززت إنجازات القطاع خالل 
اثنان تم إنجازهام وأربعة يف طور التنفيذ بحكم أن تاريخ االنتهاء منها 

، وميكن تفسري هذه الحصيلة التي فاقت التوقع 2021أو  2020ميتد إىل 
إىل الدينامية التي عرفتها وترية إنجاز املشاريع عىل صعيد هذا  )7%(

 القطاع . 
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  تعزيز النزاهة والشفافية الهدف:

 نسبة انجاز التزامات الوزارة املربمجة يف مخطط العمل الخاص بالحكومة املنفتحة املؤرش:

نجاز التزامات الوزارة املربمجة يف مخطط العمل الخاص إ بلغت نسبة 

% بخالف ما كان متوقعا 78حوايل  2019بالحكومة املنفتحة برسم سنة 

  % فقط)، ويبلغ عدد هذه االلتزامات سبعة نذكر منها:68(

 توعية الرأي العام حول حق الحصول عىل املعلومات؛ -

 تعيني وتدريب ضباط اإلعالم؛ -

 تنفيذ بوابة الشفافية؛ -

  تحسني استقبال مستخدمي الخدمات العامة. -

 
 

  
  

  : التأسيس لوظيفة عمومية منصفة مبنية عىل نظام الكفاءاتالهدف 

 املؤرش : نسبة إنجاز برنامج "مأسسة املساواة بني الجنسني بالوظيفة العمومية"

بلغت نسبة إنجاز برنامج "مأسسة املساواة بني الجنسني بالوظيفة 

  %). 30% خالفا ملا كان متوقعا (10، 2019العمومية" لسنة 

  

 

  

 حصيلة تحقيق النتائج .6
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 : تعليق  

  ب:%، وتفرس هذه النسبة أساسا 54نسبة  2019بلغ تحقيق التوقعات لسنة 

ركز اإلداري نظرا لتأخر مسطرة املصادقة عىل التصاميم املديرية لالمتركز عدم تحقيق النسبة املتوقعة إلنجاز اإلجراءات الالزمة لتفعيل خارطة طريق الالمت -

دجنرب  31متت املصادقة عىل آخر التصاميم املتعلقة بقطاع الفالحة والصيد البحري واملياه والغابات والصحة والشبيبة والرياضة يوم اإلداري، حيث 

 ؛2019

والتي ال ية تحقيق رقم أقل مام كان متوقعا بالنسبة لعدد املستفيدين من التكوين املستمر وذلك راجع لاللتزامات املتعلقة بعمل موظفي الخدمة املدن -

 تسمح لهم بحضور جميع التدريبات التي تم تعيينهم فيها؛

 اقتناء برامج ألمن أنظمة املعلومات اليشء الذي أدى إىل ارتفاع تكلفة املكتبيات. -

  

 حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع .7

 

  

نسبة إنجاز برنامج مأسسة املساواة بني الجنسني بالوظيفة النوع الوحيد "مبؤرش تحقيق النسبة املتوقعة املتعلقة فيام يخص تحقيق نتائج النوع، مل يتم 

  العمومية".
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  املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير

 ملخص أهم اإلنجازات .1

 لتحقيق أفضل النتائج 2019ل سنة املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء التحرير املؤمتنة عىل تدبري الشأن العام للمقاومة خال عملتلقد 

تنفيذا للتوجيهات امللكية السامية و ذلك وأجودها ولالستجابة قدر املستطاع النتظارات وتطلعات قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير وذويهم، 

 -2019يجايب يف نطاق تطبيق برنامج عملها املرحيل للفرتة إ كام عملت عىل تحقيق حصاد مثمر و  .الداعية إىل العناية بهذه الرشيحة االجتامعية

تحسني األوضاع املادية واالجتامعية واألحوال املعيشية والصحية ألرسة املقاومة وجيش التحرير وإدماج أبناء قدماء  الذي يتوخى مواصلة 2021

الذاكرة التاريخية الوطنية وإشاعة القيم واملثل العليا للوطنية االقتصادي واالجتامعي وصيانة رصيد  املقاومني وأعضاء جيش التحرير يف النسيج

االشتغال عىل املندوبية يف هذا الصدد، واصلت  .الذي تضطلع به هذه املؤسسة وثقافة املواطنة االيجابية وتعزيز النشاط الدويل و العريب واإلفريقي

  محورين أساسيني: 

  صيانة وتثمني الذاكرة التاريخية الوطنية والعناية برصيد الكفاح الوطني األول:املحور  

 فضاء، والتي توجد يف وضعية اشتغال وتؤدي 90إىل  2019متم سنة  عندفتحها تم اعدد فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير التي  بلغ

وجراء إكراهات محدودية االعتامدات املرصدة للقطاع، وبفضل عالقات التواصل  ة.أدوارها الرتبوية والتثقيفية والتواصلية مع الذاكرة التاريخي

ريع والتعاون اللذين تنسجهام املندوبية مع الرشكاء واملتعاونني املؤسساتيني وبعض الداعمني الخواص، أمكن توفري مخصصات مالية لتمويل مشا

  .فضاء 11فتح وتوسعة وترميم  ،2019برسم سنة  ،تم حيث الفضاءات

 تم إطالق تسميات لها ارتباط برموز وأعالم الحركة ،ويف نفس السياق ومواصلة للجهود الهادفة إىل صيانة الذاكرة التاريخية الوطنية واملحلية

متت خالل  كام .الوطنية واملقاومة وجيش التحرير واألحداث التاريخية عىل الشوارع والساحات واألماكن العمومية واملؤسسات الرتبوية والتعليمية

  .الرتاب الوطني تسمية، بفضل التنسيق والتعاون بني املندوبية واملجالس املنتخبة عرب 158املصادقة عىل  2019 سنة

  املحور الثاين: تحسني األوضاع املادية واالجتامعية واألحوال املعيشية والصحية ألرسة املقاومة وجيش التحرير وإدماج أبناء قدماء

   جيش التحرير يف النسيج االقتصادي واالجتامعي اءاملقاومني وأعض

ية تتواصل مجهودات املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير من أجل تحسني األوضاع املادية واالجتامعية واألحوال املعيش

ن تحقيق العديد من املكاسب واملنجزات التي كان لها ع 2019للمنتمني ألرسة املقاومة وجيش التحرير. وقد أسفرت مبادراتها برسم سنة  والصحية

الصحية  خر للتغطيةآ أي نظام  تتوفر عىلال  خاصة الفئات التي ألرسة املقاومة وجيش التحرير لمنتمنيل كتعميم التغطية الصحيةيجايب ثر اإلاأل 

  األساسية.

أنه  ،والجدير بالذكر منح إعانات مالية.من خالل  دعم التشغيل الذايت حرصت املندوبية عىللهذه األرسة،  ملنتمنيا إدماج أبناءأما عىل مستوى 

 ةوجمعي ةتعاوني 141تلقت  قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، بفضل املواكبة املستمرة للتعاونيات والجمعيات املحدثة يف صفوف أبناء

من مساعدات مالية مببلغ  اوصغري  امتوسط افردي امرشوع 957درهم كام استفاد  14.121.728بلغت يف مجملها  إمدادات مالية وعينية

كام منحت املندوبية السامية لقدماء  النخراط يف مجال التشغيل الذايت والعمل املقاواليت.لشكل منح وإمدادات تحفيزية  عىلدرهم  16.935.476

 وعا اقتصاديا متوسطا وصغريا. مرش  57إمدادات مالية ملا مجموعه  2019املقاومني وأعضاء جيش التحرير خالل سنة 

 تقديم أبرز األرقام  .2
  

 1  عدد الربامج

 3  عدد األهداف

 0  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 8  عدد املؤرشات

 0  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

 : تعليق 

% برسم 100% برسم فصل املوظفني و98حوايل بلغت اإلصدارات 

بالنسبة مليزانية  اإلصداراتت فيام انحرص  .النفقات واملعدات املختلفة

% وذلك راجع إىل االعتامدات املرتبطة بنفقات اقتناء 79يف  االستثامر

لفضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير وكذا بأشغال  التجهيزات

لتعذر  2020 بناء وتهيئة مقرات إدارية والتي تم ترحيلها إىل سنة

  .2019 تنفيذ الصفقات املتعلقة بها برسم

  

  بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة (مبليون درهم)

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

 

  : تعليق  

املندوبية يف أغلب مشاريعها املتعلقة بربنامج قدماء املقاومني  سجلت

%، 100و %77,67التحرير نسب إصدار ترتاوح بني وقدماء أعضاء جيش 

  باستثناء:

  مرشوع املجلس الوطني لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير

مصاريف التنقل  رتاجع أداءلنظرا  %44الذي مل يتجاوز نسبة 

  ؛اء التمثيل الخاصة بأعضاء املجلسوأعب

  نجاز فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير إ مرشوع

 اعتامداته% نتيجة ترحيل 44,39الذي مل يتجاوز نسبة التحرير 

  إىل السنة املوالية لطبيعة الصفقة املتعلقة بتجهيز الفضاءات.
 

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون درهم)  

  

  

  

  

 

نسبة اإلصدار
 98  %

نسبة اإلصدار
 100  %

نسبة اإلصدار
 79  %

0

10

20

30

40

50

60

70

80

االستثامراملعدات و النفقات املختلفةاملوظفون

االعتامدات املفتوحة االعتامدات النهائية اإلصدارات

نسبة اإلصدار
 98  %

0 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

120 %

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

قدماء املقاومني وقدماء أعضاء جيش التحرير

االعتامدات املفتوحة االعتامدات النهائية اإلصدارات



 التقرير السنوي لنجاعة األداء

 

 183                2019مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية لسنة  
 

 

 إنجازات أبرز املؤرشات .5

  التحرير جيش أعضاء وقدماء املقاومني قدماءالربنامج: 

  تحسني األوضاع املادية واالجتامعية واألحوال املعيشية والصحية ألرسة املقاومة وجيش التحرير الهدف:

  املؤرش: نسبة تلبية طلبات الحصول عىل اإلعانات املالية املخولة للمنتمني ألرسة املقاومة وجيش التحرير

رغم املجهودات من أجل االستجابة للطلبات املقدمة للحصول عىل 
نجازات وفق خولة مل متكن االعتامدات املرصودة من تحقيق اإل اإلعانات امل
% مقارنة بسنة 16 انخفضت بحوايل االستجابةعلام أن نسبة التوقعات 

2018 .  
  

 

 حصيلة تحقيق النتائج .6

  

  : تعليق 

قيم  8من أصل  اتمؤرش  تالث ي ما يعادلأ %، 38حوايل  املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير هداف برنامجأ بلغت نسبة تحقيق 

والتثقيفي  يرتبو دورها اللجاذبية هذه الفضاءات حيث تعزى  عدد زوار فضاءات الذاكرة التاريخية للمقاومة وجيش التحريرباألمر مستهدفة. ويتعلق 

   .التي تتضمنها املعروضات من خالل نافذة للتقرب والتعرف عىل الذاكرة املحلية والوطنيةإذ  تعد ك والتواصيل

، عرف عدد اإلصدارات ارتفاعا اإلنتاجات ذات الطابع األديب و الفني املرتبطة بالذاكرة التاريخية للحركة الوطنية واملقاومة وجيش التحريربخصوص 

  .مبادرة إصدار الكتابات الحاملة للدرس التاريخي واملوجهة لألطفال والناشئةملحوظا بفضل 

اللقاءات التواصلية املنظمة ، وذلك بفضل 2019، تم تحقيق القيمة املستهدفة، برسم سنة لفات التغطية الصحية التي تم إرجاع مصاريفهامل أما بالنسبة

  .لفائدة قدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير واملواكبة املستمرة للملفات املودعة من لدنهم
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  املندوبية السامية للتخطيط
  

 أهم اإلنجازات ملخص .1

  فيام ييل: 2019تتمثل إنجازات املندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 

 :يف ما يتعلق بإنتاج املعلومة اإلحصائية والحسابات الوطنية  

اإلنجازات مبواصلة إصالح البحوث الدامئة واستغالل ونرش نتائجها، وإنجاز بحوث جديدة، إما ألول مرة أو لتحيني نتائج تلك التي سبق  متيزت

  للمندوبية إنجازها خالل السنوات املنرصمة، باإلضافة إىل تجميع اإلحصائيات اإلدارية ووضعها رهن إشارة مختلف املستعملني.

  الدامئة:البحوث اإلحصائية 

  والطاقية  والتحويليةاالستخراجية  قطاعات الصناعةالتي تشمل عينة من مقاوالت  املقاوالت لدى االقتصادية الظرفيةالبحوث حول

  ؛وتجارة الجملة والخدمات التجارية غري املالية وقطاع البناءوالبيئية 

 ؛للوضعية االقتصادية العامةرس املغربية لدى األرس الذي يرصد تصور األ  الظرفية  البحث حول  

  ؛...)االستهالكمثان عند البحوث حول األسعار (األسعار عند اإلنتاج، األ 
 التجارية غري املالية لتجميع والبناء والتجارة والخدمات  واملعادن والطاقةالسنوية لدى املقاوالت بقطاعات الصيد البحري  البحوث

  .2017املعطيات الخاصة بالسنة املالية 
  :البحوث اإلحصائية الجديدةهم و ت

 ؛البحث الوطني حول الهجرة الدولية  

 ؛البحث الوطني حول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء  

 ؛البحث الوطني لدى املقاوالت حول مناخ األعامل  

 ؛البحث الوطني حول املؤسسات غري الهادفة للربح   

  2019البحث الوطني حول مستويات املعيشة ودخل األرس.  

، تجميع واستغالل وتدقيق اإلحصائيات اإلدارية التي يتم تجميعها لدى املؤسسات 2019واصلت املندوبية السامية للتخطيط، خالل سنة  كام

 2018العمومية وشبه العمومية والخاصة. و عملت كذلك عىل تهييئ وإعداد املنشورات العامة الشهرية والفصلية والسنوية الخاصة بسنة 

  .2019من سنة  والفصول األوىل

وكذا  والفصلیة، السنوية، الوطنيةالحسابات  أشغال إعداد ونرش سنة، لكواصلت املندوبیة السامیة للتخطیط، كام جرت العادة  ،ويف سياق آخر

  للناتج الداخيل اإلجاميل. يف غالبیتها، التي تتطرق، الحسابات الجهویة،

) بدل 2014واصلت األشغال املتعلقة بإنتاج حسابات وطنیة بسنة أساس جدیدة (سنة و  السیاحالحساب التابع لقطاع  بإعداد ونرش قامت كام

2007.  

 تنوير القرار مبجموعة من الدراسات، تتعدى، يف  عىلإقتصادیة و الدیموغرافية دأبت املندوبية -الدراسات و األبحاث السوسيو و يف ما يخص

  بإعداد مشاريع و دراسات تتجىل يف: 2019بعض األحيان، مدة إنجازها السنة الواحدة. حيث قامت املندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 

 ؛تقرير حول أشغال االستشارة الوطنية الثانية حول تفعيل أهداف التنمية املستدامة  

 ؛ول حصيلة إنجاز أهداف التنمية املستدامة ببالدناتقرير وطني ح  

  ؛الدراسات واألبحاث الدميغرافية ورصد ظروف معيشة السكان  

 ؛الدراسات واألبحاث الدميغرافية  

 الدراسات واألبحاث حول ظروف معيشة السكان.  

صادية ونرشها، وإنجاز الدراسات القطاعية الخاصة بسنة عالوة عىل مواصلة األشغال املتعلقة بتحليل الظرفية االقتصادية وإعداد التوقعات االقت

 املتعلقة بالقطاع الفالحي والصناعات التحويلية والتجارة الخارجية والطلب الداخيل واألسعار ومتويل االقتصاد، قامت املندوبية بإعداد 2019
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دراسات حول بعض القطاعات االقتصادية وكذلك تحديد آثار  (مذكرتني وملحتني للظرفية). كام قامت بإعداد 2019وإصدار أربع نرشات خالل سنة 

   األعياد الدينية وشهر رمضان عىل بعض القطاعات اإلنتاجية وكذلك عىل أسعار االستهالك.

طار املاكرو كام تقوم املندوبية السامية للتخطيط بصياغة امليزانية االقتصادية، يف شقيها التوقعي واالسترشايف، وبإعداد سيناريوهات تطور اإل 

 اقتصادي عىل املدى املتوسط، وأشغال النمذجة وكذا محاكاة أثر السياسات العمومية. وتعتمد يف ذلك عىل أدوات تقنية مالمئة، خاصة مناذج

كاليات تنموية كام تقوم بإعداد دراسات اقتصادية حول إش االقتصاد الكيل والتوازن العام الحسايب، التي يتم تحديثها وإعادة هيكلتها بانتظام.

  معينة.

  مبا ييل: 2019التطبيقي متيزت إنجازات  االقتصادبتكوین األطر يف مجال اإلحصاء و  يف ما يتعلق  

 مهندس و  711، 2019-2018خالل الموسم ، بلغ عدد الطلبة بالمعهدحيث  تكوین األطر في مجال اإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

طالبا بسلك الدكتوراه. كام بلغ عدد الطلبة املستفيدين من  31بسلك املاسرت، و 20، ولىألطالبا بالسنة ا 255  منهم مهندسة دولة 

  ؛مقارنة بالسنة املاضية%  100طالبا، مسجال ارتفعا بنسبة  22الدبلوم املشرتك 

   كام بلغ عدد الطلبة 2018-2019خریجا برسم السنة الجامعیة  78بلغ عدد الخریجین حيث تكوین األطر في مجال علوم المعلومات .

 بالنسبة للامسرت املتخصص يف التوثيق واألرشيف. 12بالنسبة لسلك املهندس و 2020-2019طالبا برسم السنة الجامعية  106الجدد 

في المجال المعلوماتي وعلوم البیانات والمعرفة الهندسیة ها للبحث مختبرعىل  علوم املعلوميات صادقت مدرسة 2019وخالل نفس السنة 

(LYRICA)وهي اآلن يف إطار تطوير مختربها للبحث يف مجال املعلومات واملعرفة واملجتمع  ؛ )MIKS(. 

  تقديم أبرز األرقام .2

4  عدد الربامج

17  عدد األهداف

0  عدد األهداف املستجيبة للنوع

24  املؤرشاتعدد 

0  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

   

بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم) 

 بنية تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 
  (مبليون درهم)
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 : تعليق 

، أما بالنسبة لنفقات االستثامر فقد بلغت هذه ةلمعدات والنفقات املختلفل% بالنسبة 93وعتامدات املوظفني ابخصوص % 99صدارات اإل سجلت نسبة 

 %.65النسبة 

نسب  الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي)يف حني سجلت مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة (املركز الوطني للتوثيق، مدرسة علوم املعلومات واملعهد 

عداد برمجة العمليات التي تتطلب إ ، وتتأثر هذه النسب مبدة ستغاللاال  نفقات% يف ما يخص 51و  ثامراالست نفقات % يف ما يخص16راوحت بني إصدار ت

   وقتا كافيا للمصادقة عليها.

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  
 

  (مبليار الدرهم)امليزانية حسب الربامج  تنفيذ اعتامدات
 

  : تعليق  

 .%80 "والحسابات الوطنية إنتاج ونرش املعلومة االحصائية" برنامجعتامدات صدار اإ بلغت نسبة 

 "و التوقعات املستقبلية الدراسات واألبحاث السوسيو اقتصادية والدميوغرافية والدراسات املتعلقة بالتنمية املستدامة"  اعتامدات برنامج إصداربلغت نسبة 

% 77. 

  .%96 " بـ حصاء واالقتصاد التطبيقي وعلوم املعلوماتطر يف مجال اإل تكوين األ "   برنامج و ""القيادة والدعم برنامج ىلإ عتامداتال صدار اإ نسب  أعىل تعود
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  
  (مبليون درهم)تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات

 

  : تعليق 

 من مجموع إصدارات الجهات. %92بلغت حصة املصالح املشرتكة 

 .وادي الذهب -جهة الداخلة و  الساقية الحمراء - جهة العيون ، تافياللت –جهة درعة ، جهة الرشق :) إىل الجهات التالية  %99تعود أعىل نسبة اإلصدار (

 إنجازات أبرز املؤرشات .6

 ، التوقعات واملستقبلیةسات املتعلقة بالتنمیة املستدامةالدراسات واألبحاث السوسیو اقتصادیة والدیموغرافیة والدرا الربنامج:

  املتوسط و القریب املدى عىل التوقعات جودة ضامن :الهدف

  باإلنجازات مقارنة االقتصادية امليزانية توقعات دقة املؤرش:

 66%فيام بلغت نسبة اإلنجاز 2018من التوقعات سنة  %100تم تحقيق 
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 حصيلة تحقيق النتائج .7

 

 
 

  : تعليق  

 يف األطر تكوین " ربنامجل %20 و "الوطنية والحسابات اإلحصائية املعلومة إنتاج "% من التوقعات السنوية التي تم تحديدها ملؤرشات برنامج 100 تم تحقيق

 ."وعلوم املعلومات واالقتصاد التطبيقي اإلحصاء مجال

  

 ."والدعم القيادة من التوقعات السنوية بربنامج " %71تم تحقيق نسبة 

 

  .%50 التوقعات السنوية تحقيقفقد بلغت نسبة  "والدميوغرافية  اقتصادية واألبحاث السوسيو الدراسات "أما فيام يخص برنامج  
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 - إعداد الرتاب الوطني والتعمري قطاع -  املدينةوزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان و سياسة 
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

مكنت املجهودات املبذولة يف ميدان التخطيط الحرضي من ترسيع وترية إنجاز وثائق التعمري وتعميم تغطية الرتاب الوطني وتحيني الوثائق 

وثيقة تعمريية منذ  1.500املتجاوزة منها والسيام باملدن الكربى واملناطق التي تعرف ضغطا عمرانيا ملحوظا. وتم بهذا الخصوص املصادقة عىل 

وثيقة) الذي تم االلتزام به من طرف هذه  600ستمكن من تجاوز العدد اإلجاميل (  املتعلق بالتعمري وبلوغ نتائج مهمة  90-12ستصدار القانون ا

وثيقة خالل  386جامعة ومتت املصادقة عىل  1.503جامعة ترابية من أصل  1.100 وقد متت تغطية  .%149بأكرث من    2021- 2017لفرتة لالوزارة 

وثيقة سنويا وفتح أزيد  120مع تسجيل ارتفاع متوسط عدد الوثائق املصادق عليها إىل  ،)2019وثيقة سنة  100مبا فيها ( 2019- 2017ثالث سنوات 

  ألف هكتار للتعمري مخصصة للسكن واألنشطة االقتصادية واملرافق والفضاءات العمومية. 100  من

خريطة  31مواجهة األخطار والتكيف معها، يتم العمل عىل تغطية الرتاب الوطني بخرائط قابلية للتعمري (ويف ميدان تقوية قدرات املجاالت عىل 

) كوثائق مرجعية متكن من األخذ بعني االعتبار بعد األخطار والكوارث الطبيعية خالل دراسات التخطيط الحرضي، حيث توجد حاليا 2021يف أفق 

خرائط  8مكناس وجهة الرشق. وتم إعطاء االنطالقة ل-الحسيمة وفاس-تطوان-ألقاليم جهتي طنجة إلنجازخرائط القابلية للتعمري يف طور ا10

  ماسة).-آسفي وسوس-القنيطرة ومراكش-سال-للمجاالت الحرضية بثالث جهات (الرباط  القابلية للتعمري 

ء وتنفيذ سياسة حرضية جديدة و كذا تقليص تفاوتات التنمية ، اعتامد منوذج متجدد لسياسة إعداد الرتاب الوطني و إرسا2019كام تم خالل سنة 

ايت مع إعطاء بني املجاالت ودعم التامسك االجتامعي و كذا تعزيز اإلطار الترشيعي ومالءمة الرتسانة القانونية. إضافة إىل االرتقاء باإلطار املؤسس

  .مكانة متميزة للوكاالت الحرضية حتى ترتقي بالدور املنوط بها

  كام ييل: بحسب األهداف االسرتاتيجية 2019 وميكن عرض حصيلة الوزارة لسنة

 والتنمية املجالية حيث يتمحور حول تبني منوذج متجدد لسياسة إعداد الرتاب : 

إنجاز  و عن طريق إعداد التشخيص الرتايب الخاص بتوجهات السياسة العامة إلعداد الرتاب  الرتايب ودعم التنمية املجالية االسترشاف  -

من وضع تصور  ،2019يف دجنرب  ،االنتهاء و تقرير جهوي) 12اإلطار التوجيهي للسياسة العامة إلعداد الرتاب عىل املستوى الجهوي (

صياغة مرشوع القانون اإلطار إلعداد الرتاب الوطني يف نسخته الجديدة و كذا إعداد مرشوع أويل  و لالرتقاء باملنظومة الحرضية الوطنية

 ؛وزارية إلعداد الرتاب-للمرسوم الخاص بإحداث اللجنة البني

ع وتثمني حيث تم إنهاء إنجاز بروتوكول وبوابة جغرافية لجم وطني للديناميات املجالية ووضع آليات اليقظة الرتابيةالدعم املرصد  -

معطيات رصد الديناميات  املجالية  و إنجاز النسخة الثالثة من وثيقة نوافذ عىل املجال املغريب و كذا وضع مراصد جهوية  للديناميات  

متكامل لرصد الديناميات املجالية  géo- décisionnelle  قراري-إضافة إىل إطالق خربة لوضع نظام جغرايف جهات. 4املجالية عىل صعيد 

 ؛و كذا إنشاء منظومة لتجميع ورسملة املعارف والخربات حول إعداد الرتاب الوطني

و الذي هم وضع خريطة وطنية للمراكز القروية الصاعدة مع تحديد  الصاعدة الربنامج الوطني للتنمية املندمجة للمراكز القروية -

ذو أولوية شكل موضوع عمل تنسيقي مع مجموعة من القطاعات من  اصاعد اقروي امركز  77و تحديد  اصاعد اقروي امركز  542وتصنيف 

مركز قروي يف وضعية هشاشة. إضافة إىل  100أجل تبنى إطار مشرتك للتدخل و كذا وضع مخطط استعجايل للتدخل عىل مستوى 

التعمري. و كذا املساهمة يف  من الجامعات ذات الصبغة القروية مغطاة بوثائق83,5% تحسني اإلطار املبني بالعامل القروي حيث أن 

تفعيل مشاريع التهيئة والتنمية بالوسط القروي عن طريق العمل عىل استكامل إنجاز مشاريع التنمية القروية املتعاقد بشأنها (معدل 

صلية من أجل تعميم %) و كذا إنهاء الدراسة املتعلقة بتقييم مشاريع التنمية القروية وتنظيم ورشة توا70تقدم اإلنجاز اإلجاميل حوايل 

 نتائج تقييم مشاريع التنمية القروية...

 حيث تم إعداد مرجعيات تقنية جديدة ومراجعة  / إرساء سياسة حرضية متجددةاعتامد مقاربة متجددة للسياسات الحرضية الوطنية

تعمري وإعداد تصاميم التهيئة  ورد االعتبار خريطة للقابلية لل  30 وثيقة تعمريية وكذا إعداد 600منظومة التخطيط الرتايب و املصادقة عىل 

 8 ق املعامرية واملشهدية حيث تم إنجازئاالوثتصاميم يف طور اإلنجاز) و كذا متابعة إعداد  8و 32مدن مغطاة من أصل  3للمدن العتيقة (

 وتأليف وتقديم أطلس املدن العتيقة. يف طور اإلنجاز  وثيقة 23وثائق منذ انطالق الربنامج و
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 بالجريدة الرسمية واملتعلقة بتحديد كيفيات منح رخص اإلصالح والتسوية والهدم،    عن طريق نرش عدة نصوص قانونيةيز اإلطار القانوين تعز

. و و بإحداث أجرة عن الخدمات املقدمة من قبل املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية بأكادير واملدرسة الوطنية للهندسة املعامرية بوجدة ..

إضافة إىل  .من طرف مجلس الحكومة يهم تحديد كيفيات مراقبة وزجر املخالفات يف ميدان التعمري والبناء   املصادقة عىل نص قانوينكذا 

 يف طور اإلحالة عىل مسطرة املصادقة. عدة نصوص قانونية

  وتنزيل توجهات  واملعهد الوطني للتهيئة والتعمريمواكبة املدارس الوطنية للهندسة املعامرية  عن طريق للوزارةاالرتقاء باإلطار املؤسسايت

 3الالمركزية عىل مستوى مؤسسات الوزارة حيث تم إعداد املخطط املديري لالمتركز اإلداري ومتت املصادقة عليه يف املجلس الحكومي بتاريخ 

 65نظام أسايس جديد و كذا تعزيز األعداد ب  مقرات للوكاالت الحرضية و إعداد مرشوع 10ىل عطاء االنطالقة لبناء إإضافة  .2019أكتوبر 

 .املوافقة التي تحصل عىل اآلراء كمعدل سنوي للملفات %76و تحقيق  امستخدم

  تقديم أبرز األرقام  .2

 3  عدد الربامج

 11  عدد األهداف

 3  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 21  عدد املؤرشات

 4  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقاتتنفيذ  .3

   
  بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة

  (مبليون درهم)
  بنية تنفيذ اعتامدات  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة

  (مبليون درهم)
 

 : تعليق 

أما  %.26% و85و% 95التوايل عىل  املختلفة واالستثامر املعدات والنفقاتو  بلغت معدالت إصدار اعتامدات امليزانية العامة الخاصة بنفقات املوظفني

 %.32% و االستثامر 51بالنسبة ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة  فقد بلغت اصدارات االستغالل نسبة 
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  

  الدرهم)تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون 
  

  : تعليق 

%، بينام مل تتجاوز نسبة إصدار 64% و 62عرف برنامجي "الدعم و املصالح املتعددة" و " التعمري و الهندسة املعامرية" نسب إصدار بلغت عىل التوايل 

  .%11برنامج "إعداد الرتاب و دعم التنمية الرتابية " 

 العامة)تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية  .5

  
  (مبليون الدرهم) تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات

  : تعليق 

  % من مجموع اإلصدارات. 30% ومثلت حصتها 43نسبة 2019بلغ معدل اإلصدار الخاص باملصالح املشرتكة برسم سنة 

الساقية  -و جهة العيون  وادنون -بكل من جهة كلميم  %89تم تسجيل معدالت إصدار مهمة بالنسبة ملختلف الجهات، حيث سجلت أعىل النسب 

صدارات إ .و تراوحت نسب %66و %57تافياللت وحيث بلغت عىل التوايل -درعة جهةو  وادي الذهب-الداخلة بكل من جهة وسجلت أدىن النسب .الحمراء 

  .)(جهة الرشق %86) و ماسة-سوس (جهة %69باقي  الجهات بني 
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 إنجازات أبرز املؤرشات .6

 الربنامج: التعمري و الهندسة املعامرية

 الهدف :  تعميم تغطية الرتاب الوطني بوثائق التعمري

  نسبة التغطية بوثائق التعمرياملؤرش :  

  

 74,85%متكن القطاع من بلوغ نسبة تغطية بوثائق التعمري بلغت

  .113%أي نسبة إنجاز تعادل  ،2019 سنة66,5% عوض 

احتساب النتائج املحققة باعتامد الوثائق املصادق يتم و تجدر اإلشارة أنه 

عليها والتي تم استصدار املراسيم بالنسبة ملخططات توجيه التهيئة العمرانية 

وتصاميم التهيئة أو القرارات بالنسبة ملخططات تنمية التكتالت القروية 

  .املتعلقة بها بالجريدة الرسمية

 

 
 التنمية الرتابيةالربنامج :  إعداد الرتاب و دعم 

 الهدف :  دعم هيئات الحكامة إلعداد الرتاب الوطني وأدوات اليقظة والهندسة الرتابية

  عدد أدوات اليقظة والهندسة الرتابية التي متت صياغتها أو إنجازهااملؤرش:

أدوات اليقظة والهندسة الرتابية  3متت صياغة و إنجاز  ،2019خالل سنة 
 : و يتعلق األمر ب 5عوض 

إطالق الخربة املتعلقة بإنجاز ثالثة مراصد جهوية للديناميات املجالية  -
 –مكناس، والداخلة  - القنيطرة، وفاس –سال  –يف كل من جهة الرباط 

 .وادي الذهب

    لكرتوين لوثائق إعداد الرتاب.إطالق إنجاز الدراسة املتعلقة بالتدبري اإل -

الوطني للمعطيات الرتابية من املتعلقة مبرشوع امليثاق  إطالق الدراسة -
أجل تعميق التشاور والتنسيق مع باقي الرشكاء منتجي املعطيات 
 املجالية بهدف ضامن إرشاك والتزام كل األطراف يف تبني واعتامد نتائج.

وبخصوص األدوات املنهجية ملواكبة التخطيط االسرتاتيجي وتفعيل برامج 
التنمية فقد تم إطالق إنجاز الدليل املنهجي إلعداد التصميم الجهوي إلعداد 

   الرتاب. كام تم إطالق إنجاز دليل منهجي للمشاريع الرتابية.
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 تحقيق النتائج حصيلة .7

  

  : تعليق  

%، و يرجع  71"التعمري و الهندسة املعامرية" والتي فاقت  %، حيث سجلت أعىل نسبة عىل مستوى برنامج33نسبة تحقيق النتائج ملجموع الربامج  بلغت
تغطية املدن عدم بلوغ التوقعات بالنسبة ملؤرش يعزى ة من إنجازها. مو التي هي يف مراحل متقد 6من أصل  دالئل 3الفارق املسجل إىل عدم استصدار 

الظروف املعيقة للسري العادي للدراسات الراجع إىل تعدد  املصادقة وكذا راحلاالعتبار نظرا إىل التأخري غري متحكم فيه يف م بتصاميم التهيئة ورد العتيقة
 املتدخلني.

  املدرجة يف هذا الربنامج يتضح أنه تم بلوغ نسب مهمة منها. تحليل املؤرشات  خالل إال أنه من %.18سوى   ""الدعم و املصالح املتعددة برنامج بينام مل يحقق

 أي توقع.  يقحقتم ت" إعداد الرتاب و دعم التنمية الرتابية " فلم يبرنامج أما فيام يخص

  القامئة عىل النوع حصيلة تحقيق النتائج .8
 

 

  : تعليق  

%. حيث هم برنامجي " التعمري و الهندسة املعامرية" بنسبة تحقيق 25 بلغت النسبة اإلجاملية إلدماج النوع يف برامج قطاع إعداد الرتاب الوطني والتعمري
  % و"الدعم و املصالح املتعددة" الذي مل يحقق أي توقع.100

 من املستفيدات النساء النوع، نسبة مقاربة االعتبار بعني تأخذ تعمري بوثائق التغطية مؤرشات و املتمثلة يف نسبة 4بلغ عدد املؤرشات املستجيبة للنوع 
 .والنساء الرجال قبل من العلمية اإلصدارات التكوين و عدد شواهد الدكتوراه املحصل عليها من طرف النساء و الرجال وكذا عدد
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  -  قطاع اإلسكان و سياسة املدينة - و سياسة املدينة  وزارة إعداد الرتاب الوطني و التعمري و اإلسكان
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

  فيام ييل: 2019تتجىل أهم إنجازات القطاع برسم السنة املالية 

 أرسة، وهو عدد  290.544، وصل عدد األرس التي استفادت من برنامج مدن بدون صفيح، 2018 سنة : إىل حدود نهايةبرنامج مدن بدون صفيح
 % من األرس املعنية. 64.و بالتايل تحسنت ظروف العيش ملا يناهز  ) عند انطالق الربنامج270.000يفوق مجموع األرس املحصاة (

  بناية مهددة  43.734من أصل  30.463اتفاقية تهم معالجة  54وقيع عىل : تم التللسقوط و إعادة تأهيل األنسجة القدمية لةياآل البنيات
بناية حتى متم  43.734، كمتوسط سنوي لبلوغ 2019برسم سنة   بناية 4.700أرسة. حيث كان من املتوقع معالجة  57.905باالنهيار، تقطن بها 

 %.92بناية، و هو ما ميثل  4346بلغت  2019، إال أن حصيلة 2021

 وحدة سكنية تلقت شهادة املطابقة. كام  55.874اتفاقية و  68املصادقة عىل  2019عرف هذا الربنامج سنة  درهم: 250.000الجتامعي السكن ا
سكن. باإلضافة إىل املصادقة عىل  350نجاز إ سكن عىل األقل يف املجال القروي يرومان  100صودق عىل اتفاقيتني تندرجان يف إطار برنامج 

 وحدة سكنية تندرج يف إطار برنامج السكن االجتامعي املخصص للكراء. 50إلنجاز اتفاقية 

  :إعطاء االنطالقة  كام تموحدة شهادة املصادقة.  253عىل اتفاقية حيث تلقت  2019متت املصادقة سنة السكن الخاص بالطبقة املتوسطة
  روي.و حدة يف الوسط الق 100لربنامج تقليص سقف عدد املساكن املحدد يف 

 :مليار درهم،  4,37اتفاقية بكلفة إجاملية تقدر ب 29، عىل التوقيع عىل 2019بالنسبة للمجال الحرضي، عملت الوزارة سنة  سياسة املدينة
اتفاقيات اتفاقيات متويل تهم  8و  ليهااتفاقيات متويل تهم مشاريع تم التوقيع ع 2اتفاقيات إطار،  5اتفاقية متويل مبارشة،  14موزعة كام ييل: 

. أما بالنسبة للمجال القروي، فقد تم توقيع اتفاقية رشاكة مع مجلس جهة سوس ماسة، و ذلك من أجل تأهيل 2019إطار تم التوقيع عليها قبل 
جامعة قروية مبختلف جهات  61اتفاقية ب  42. كام عملت الوزارة عىل التوقيع عىل 2021-2019جامعة قروية بالجهة عىل الفرتة  149

 ملكة.امل

  :دماج مقاربة النوع االجتامعي يف إطار إ تم إعطاء انطالقة الدراسة امليدانية من أجل إنجاز الدليل املرجعي بخصوص الدراسات و الوسائل
نشاء دليل إ مشاريع التنمية و التأهيل الحرضيني برشاكة مع املنظمة العاملية للمرأة. كام تم أيضا، إعطاء انطالقة الدراسة امليدانية من أجل 

عادة تدوير املياه العادمة باملجال الحرضي برشاكة مع التعاون إ مشاريع الفضاءات الخرضاء املستدامة املعتمدة عىل جمع املياه املطرية و 
 ).(GIZالدويل األملاين 

 :عىل وضع معايري تقنية ملواجهة التحديات بالنسبة للتأطري التقني للقطاع، تعمل مديرية الجودة و الشؤون التقنية  التأطري التقني و القانوين
تسهر  . كامعداد معايري تقنية تعتمد عىل مقاربة تشاركيةإ االقتصادية واالجتامعية والبيئية الهدف منها مواكبة الفرقاء االقتصاديني ببالدنا و 

 و الخدمات و ات السليمة التي تهم املنتوجاتمديرية الجودة و الشؤون التقنية عىل وضع كافة املميزات التقنية و التوصيات و كذا املامرس
 66معيار متخذ من طرف لجن تقنية للمعايرة يف طور اإلنجاز و  102املناهج و النظم. و بهدف تنزيل هاته املعايري عملت الوزارة عىل إطالق 

ثار التغريات املناخية عىل قطاع السكن عىل آ  معيار يف طور اإلنجاز و البحث العمومي. كام عمل القطاع عىل تنزيل التوجهات الكربى للحد من
مة التغريات املناخية يف قطاع السكن. أما يف ءعداد مخطط لتخفيف ومال إ املستوى الوطني و الدويل. و يف هذا االتجاه أطلق القطاع دراسة تهم 

و تتوزع النصوص القانونية قيد  ،ة املؤطرة لعمل القطاععدة نصوص قانونية لتقوية الرتسانة القانوني تم اعتامدما يخص التأطري القانوين للقطاع، 
 كام ييل: للحكومة لدى األمانة العامة الدراسة أو املصادقة

  ؛املتعلق بتنظيم عمليات البناء (يف طور الدراسة من طرف اللجنة التقنية) 29.18مرشوع القانون رقم  -

  ؛اري (يف طور الدراسة من طرف اللجنة التقنية)املتعلق بتنظيم مهنة الوكيل العق 36.17مرشوع القانون رقم  -

املتعلق بالتعاونيات السكنية (االنتهاء من إعداد صيغة جديدة أولية والرشوع يف التشاور مع مكتب تنمية  023.12مرشوع قانون رقم  -
  ؛التعاون)

  ؛وع النص)املتعلق باملدن الجديدة (طور التشاور إلعداد صيغة محينة ملرش  123.12مرشوع القانون رقم  -

املتعلق ببيع العقارات يف طور اإلنجاز (يف طور الربمجة للمصادقة من طرف املجلس  107.12مرشوع املرسوم التطبيقي للقانون رقم  -
 .الحكومي)
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 تقديم أبرز األرقام:  .2

 3  عدد الربامج  

 8  عدد األهداف

 1  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 11  عدد املؤرشات

 1  املستجيبة للنوععدد املؤرشات 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

    

 بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم) 

  بنية تنفيذ اعتامدات  الحسابات املرصدة ألمور خصوصية      
  (مبليون درهم)

 : تعليق 

 %76و %96املعدات والنفقات املختلفة وميزانية االستثامر و حيث بلغت نسبة إصدار ميزانية املوظفني  %73عرف تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة للوزارة  نسبة 

  %.24ت نسبة اإلصدار غعىل التوايل. أما بالنسبة لتنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية فقد بل %64و

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون الدرهم)
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  : تعليق 

%. حيث مل يتجاوز تنفيذ 88% و 83و %45سياسة املدينة " عىل التوايل  "دعم و قيادة" و "و بلغت نسب اإلصدار الخاصة بالربامج "السكنى و تأطري القطاع"  

دعم و قيادة"، فغالبية املشاريع خص برنامجي "سياسة املدينة" و "السكنى و تأطري القطاع". أما يف ما ي% بالنسبة لربنامج "45يات نسبة جل املشاريع أو العمل

إعانة للوكالة الوطنية للتجديد "‘% و 86,12مساهامت و تحويالت" بنسبة إصدار بلغت عالية، نذكر عىل سبيل املثال: " أو العمليات حققت نسب إصدار

%، نظرا لتفعيل التشغيل بالوكالة الوطنية للتجديد الحرضي و تأهيل املباين اآليلة للسقوط سنة 100يلة للسقوط" الذي نفذ بنسبة الحرضي و تأهيل املباين اآل 

2019. 

  .تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة)5

  
   ( مبليون درهم) تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات

  : تعليق 

  .من مجموع اإلصدارات 52% ، ما ميثل 81%نسبة  2019بلغ معدل اإلصدار الخاص باملصالح املشرتكة برسم سنة 

سوس ماسة و  خنيفرة-بني ماللو  سطات-%، حيث سجلت جهات الدار البيضاء99% و 20ترتاوح نسب تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات، بني و  

 مرتفعة.سفي نسب إصدار أ -وجهة مراكش

 إنجازات أبرز املؤرشات.6

  القطاع وتأطري السكنى الربنامج:

  محاربة السكن الغري الالئق وتحسني ظروف عيش الساكنة الهدف :

  نسبة القضاء عىل السكن غري الالئق املؤرش :
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، وهي نسبة منخفضة مقارنة 2019% سنة 70نسبة تحقيق هذا املؤرش  بلغت

مع ما متت برمجته لنفس السنة. و ذلك راجع لعدة أسباب أهمها تأجيل 

وذلك بسبب ندرة وصعوبة   ،2019إعالن بعض املدن بدون صفيح خالل سنة 

تعبئة العقار والتمدد الحرضي الذي عرف إدماج بعض الدواوير املجاورة 

ار الحرضي وتزايد األرس وصعوبة ترحيلها وظاهرة األرس املركبة باإلضافة للمد

  إىل محدودية دخل األرس املعوزة.
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  الهدف: تقليص العجز يف السكن

 املؤرش: العجز يف السكن

 

  سياسة املدينة الربنامج :

  الهدف: مرافقة املدن واملراكز الحرضية الجديدة

  املؤرش: نسبة إنجاز مشاريع سياسة املدينة

 

  

  

 

  

  

سنة  285.000 إىل 2018سنة  425.000العجز يف السكن من  مستوىانخفض 

بحلول  200.000. وتسعى الحكومة لتخفيض العجز السكني إىل حوايل 2019

، من خالل ترسيع وترية القضاء عىل السكن الصفيحي و الغري الالئق 2021 سنة

 تقليصمن جهة، و من جهة أخرى تحفيز إنتاج السكن ذو التكلفة املنخفضة ل

  ظاهرة التساكن. 

  

مل يتم تحقيق توقعات مؤرش إنجاز مشاريع سياسة املدينة، حيث أن قيمة 

إىل  2018 سنة% يف 60املؤرش انخفضت بشكل كبري بعد تسجيلها مستوى 

هذا االنخفاض إىل تدهور معدل تنفيذ املشاريع  . و يرجع2019 سنة% يف 46

  من جانب أصحاب املشاريع و كذا الفاعلني الرئيسيني يف املنظومة املحلية.
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  . حصيلة تحقيق النتائج7

 : تعليق 

% و يرجع ذلك 80%. حيث سجلت أعىل نسبة عىل مستوى برنامج" السكنى و تأطري القطاع" و التي بلغت 45,4بلغت نسبة تحقيق النتائج ملجموع الربامج 

كن االجتامعي إىل تحقيق جل األهداف املرتبطة مبجال السكنى. و تتجىل هذه األهداف يف متكن القطاع من خفض العجز يف السكن و تحسني معدل إنتاج الس

غري الالئق. أما بالنسبة و كذا ارتفاع يف عدد املعايري املنتجة و املقاوالت املصنفة.  غري أن القطاع مل يتمكن من تحقيق الهدف املتعلق بالقضاء عىل السكن ال

جميع األهداف املربمجة يف مجال سياسة املدينة للربنامجني " سياسة املدينة" و " دعم و قيادة" فقد تم تسجيل نسب ضعيفة. و هذا راجع إىل عدم تحقيق 

التدابري من أجل باإلضافة إىل تحقيق هدف واحد يف ما يخص الدعم و القيادة، و هو هدف عقلنة النفقات املكتبية. نتيجة ملا سبق، اتخذ القطاع مجموعة من 

اع عىل تعزيز التتبع و التقييم الدوري للمشاريع، من أجل تحسني تنفيذ الرفع من نسبة تحقيق النتائج، خصوصا يف مجال سياسة املدينة، حيث يعمل القط

 املشاريع عىل املستوى املايل و الفعيل. باإلضافة إىل  تنمية مساهمة الرشكاء يف متويل املشاريع.

  : . حصيلة تحقيق النتائج القامئة عىل النوع8

  

  : تعليق 

ان و سياسة املدينة، يف مؤرش نسبة ولوج النساء إىل مناصب املسؤولية. حيث يتبني أن هذا املؤرش مل يتم تتلخص مقاربة إدماج النوع بالنسبة لقطاع اإلسك

، و تتلخص أهم عية عادلة ومنصفة للمرأة املوظفةوضإقرار . نتيجة لذلك، يقوم القطاع بعدة إجراءات تصحيحية من أجل 2019بلوغ النسبة املربمجة له سنة 

   اإلجراءات يف ما ييل:

متوازنة حرص الوزارة عىل أن تكون لجان االنتقاء املحدثة لإلرشاف عىل عمليات التعيني يف مناصب املسؤولية مكونة بشكل يساهم يف ضامن متثيلية  -
  بني الرجال والنساء يف هذه الهيئات. والجدير باإلشارة أن نسبة مهمة من هذه اللجان ترتأسها نساء.

   االستفادة من التكوين املستمر أو التكوين املتوج بشهادة. تطوير كفاءات النساء عرب -
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  األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية وزارة
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

  :حسب مجاالت تدخل الوزارة فيام ييل وزارة األرسة والتضامن واملساواة و التنمية االجتامعية إنجازاتتتمثل أهم 

 :حقوق املرأة  

 األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعيةأرشفت وزارة ) 2021-2017(" 2 كرامإ" للمساواة الحكوميةطار تنزيل الخطة  إويف  ،2019يف سنة 
وقد تم دعم هذه القطاعات الست، باإلضافة إىل . )AGSعملية مواكبة ستة قطاعات وزارية إلجراء تحليل النوع االجتامعي بالقطاعات( عىل

 إطار ويف .)2021-2017(2"  كرامإ" للمساواة الحكومية للخطة (PASMT) املدى قطاعني آخرين، من أجل إعداد برامج العمل القطاعية متوسطة
 مع وبرشاكة للنساء، االقتصادي بالتمكني املتعلقة 2"  إكرام "للمساواة الحكومية الخطة ملحاور وتنزيال )2021-2017الحكومي ( الربنامج تنفيذ
 يف للنساء، االقتصادي للتمكني املندمج الوطني الربنامج"  األرسة والتضامن واملساواة و التنمية االجتامعيةوزارة  أنجزت للمرأة، املتحدة األمم هيئة
   .النساء لفائدة االقتصادية الفرص وتطوير املؤسسايت اإلطار تعزيز أجل من وذلك 2030»  أفق

الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف وكذا إحداث الخلية املركزية  حدث تنصيب اللجنة 2019عرفت سنة  النساء، حاربة العنف ضدأما بالنسبة مل
  .األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعيةوزارة للتكفل بالنساء ضحايا العنف عىل مستوى 

تجمع بني التدخالت الوطنية  ،وفق رؤية جديدة 2030-2020ضد النساء عىل إطالق "االسرتاتيجية الوطنية ملحاربة العنف الوزارة كام عملت 
إىل  مبناهضة العنف ضد النساء. وتهدف كذلك ر لاللتقائية لجميع الفاعلني املعنينياوتروم هذه االسرتاتيجية الوطنية توفري إط ،والجهوية واملحلية

  العنف. أشكال العنف والتمييز ضد النساء وضامن دعم التكفل بالنساء ضحايا تعزيز الفعالية والتنسيق واالنسجام للحامية والوقاية من جميع

 الطفولة :  

، تقييام نصف مرحيل للسياسة العمومية املندمجة لحامية الطفولة 2019سنة  األرسة والتضامن واملساواة و التنمية االجتامعيةوزارة أعدت 
 الطفولة بأوضاع النهوض مجال يف الوطنية واملخططات السياسات تنفيذ بتتبع املكلفة الوزارية اللجنة اجتامع خالل وقدمته ، 2015-2025باملغرب

 األنشطة من 56% بلغت إنجاز نسبة بلوغ عن التقييم هذا أبان وقد  .2019أبريل 30 بتاريخ املنعقد الحكومة، رئيس السيد برئاسة وحاميتها،
  .2015-2025 للفرتة العمومية السياسة لهذه التنفيذي الوطني ضمن الربنامج املسطرة

 70دورتني تكوينيتني لفائدة  2019ويف إطار تعزيز املعايري الحامئية لألطفال ضد مختلف أشكال العنف واالستغالل واإلهامل، نظمت الوزارة سنة 
 طفولة والنهوض بقدراتهم يف بلورة وتنفيذيف مجال تعزيز ثقافة حامية ال اجمعية عاملة يف مجال الطفولة، وذلك بهدف تحسيس الجمعيات بدوره

  مشاريع يف مجال النهوض باملعايري االجتامعية الحامئية لألطفال.

 املسنني األشخاص:  

األرسة والتضامن وزارة  عملت ،املسنني لألشخاص االجتامعية الرعاية مؤسسات داخل املقدمة الخدمات وتجويد املسنني باألشخاص التكفل إطار يف
 الوطني الربنامج تنزيل خالل من املسنني لألشخاص والتوجيه االستقبال بنيات تطوير مواصلة عىل ، 2019سنة خالل ،و التنمية االجتامعية واملساواة

  .2021-2017 للفرتة املسنني لألشخاص االجتامعية الرعاية مؤسسات لتأهيل

 األرسة:  

العروض  و إطالق طلب املرجعية، اإلطارات إعداد تم بحيث األرسة، لحامية االسرتاتيجي اإلطار إعداد مسلسل الوزارة أطلقت اختصاصاتها، إطار يف
  وانتقاء الخربة التي ستواكب الوزارة تقنيا يف هذا املرشوع.

  .األرسي اإلرشادو  الوالدية الرتبيةو  األرسية الوساطة: مجاالتعدة  يف العاملة الجمعيات مشاريع دعم عىل الوزارة تعمل

 اإلعاقة:  

- 2019سنوات (  3ميتد الربنامج عىل مدى  باألشخاص ذوي التوحد. بهدف تحسني جودة التكفل 2019أطلقت الوزارة برنامج "رفيق" يف فرباير 
 1.200بترصيف التكوين لفائدة  الذين سيقومون مكون، 60دفعات، مبعدل  3مامرس موزعة عىل  3600مهني و  180) من أجل تكوين 2021

  .عىل املستوى الوطني يف السنة مامرس

 إعاقة دماج املهني لألشخاص يف وضعية إعاقة بالقطاع العام، ساهمت الوزارة يف تنظيم ثاين مباراة موحدة خاصة باألشخاص يف وضعيةيف مجال اإل 
  .الناجحني مجموع من 23,50% ميثل ما ،منهم نساء 47 الناجحني 200 بني من. امتباري 1.273 مشاركة املباراة هذه عرفت. 2019  دجنرب 15 بتاريخ

 االجتامعية التنمية:  
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 وضعية يف واألشخاص والطفولة املرأة مجاالت يف املندمجة العمومية السياسات وتنفيذ إعداد عىل الوزارة تعمل املعنية، األطراف مع بالتنسيق
 والعمل املستهدفة، للفئات االجتامعية بالتنمية النهوض بهدف االجتامعية، واملساعدة املسنني واألشخاص باألرسة املتعلقة الربامج إىل إضافة إعاقة،

 .والهشاشة التباينات من والحد اإلقصاء، ومكافحة حقوقهم، حامية عىل

  تقديم أبرز األرقام  .2

 3  عدد الربامج

 5  عدد األهداف

 5  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 17  عدد املؤرشات

 11  للنوع عدد املؤرشات املستجيبة

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

    

بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم) 

 بنية تنفيذ اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية
  (مبليون درهم) 

  

  : تعليق  

عىل التوايل برسم فصول املوظفني واملعدات  %81و %95و %100 االعتامدات نسب حيث بلغ إنجاز 90العامة %ناهزت نسبة اإلصدار بالنسبة للميزانية 

  .والنفقات املختلفة واالستثامر

  .أداء األمر مبصلحة التوجيه والدعم التي مل تعرف اعتامداتها أي مستقلة فيتعلق بصورة املسرية الدولة مرافق اعتامدات أما بالنسبة لتنفيذ

 املستخلصة % وعرفت االعتامدات النهائية ارتفاعا نظرا للمداخيل58 صداراإل الرهان املتبادل، بلغت نسبة  حساب  باالقتطاعات منبالنسبة للحساب الخاص و 

 الخاص. نفقات الحساب سقف من بالرفع املتعلق للقرار طبقا وذلك السنة خالل

نسبة اإلصدار
 100%

نسبة اإلصدار
 95%

نسبة اإلصدار 
81%

0

100

200

300

400

500

600

االستثامراملعدات والنفقات املختلفةاملوظفون

االعتامدات املفتوحة االعتامدات النهائية اإلصدارات

نسبة اإلصدار
 58%

0

20

40

60

80

100

120

اعتامدات الحسابات املرصدة ألمور خصوصية

االعتامدات املفتوحة االعتامدات النهائية اإلصدارات



 التقرير السنوي لنجاعة األداء

 

 201                2019مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية لسنة  
 

 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

 
  اعتامدات امليزانية حسب الربامج (مبليون الدرهم)تنفيذ

  

  : تعليق  

 يف وضعية األشخاص والنهوض بحقوق "التنمية االجتامعية %)، يليه برنامج97أعىل نسبة إصدار ( والدعم" القيادة فيام يخص امليزانية العامة، عرف برنامج "

املرأة" أقل نسبة  النهوض بحقوق عىل مستوى االجتامعي مقاربة النوع "إدماج بينام عرف برنامج%). 87املسنني"( واألطفال واألشخاص وحامية األرسة إعاقة

   %).70إصدار (

 إنجازات أبرز املؤرشات .5

   الربنامج : إدماج مقاربة النوع االجتامعي عىل مستوى النهوض بحقوق املرأة

   اإلنصاف عىل املستوى الوطني والرتايب والعمل عىل تنفيذهاالهدف : إعداد وتنسيق السياسة الحكومية التي تهدف إىل املساواة و 

  2021-2017، 2املؤرش : نسبة إنجاز أهداف وزارة األرسة والتضامن واملساواة والتنمية االجتامعية، املربمجة يف خطة إكرام 

 

العمل  خطة نتائج هورظو  التدابري بعض تفعيلالجهود و  افرظت بفضل

 .توقعاتال تفوق نتائج تحقيق تم املتوسط، املدى عىل القطاعية

من األهداف املربمجة يف  %65 تتم تسجيل نسبة إنجاز ناهز حيت 

  .2021-2017، 2خطة إكرام 
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   الربنامج: التنمية االجتامعية والنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وحامية األرسة واألطفال واألشخاص املسنني

   بحقوق االشخاص يف وضعية اعاقة مع األخذ بعني االعتبار االحتياجات الخاصة للنساء والرجالالهدف : النهوض 

 املؤرش: نسبة املؤطرين واملهنيني املامرسني املكونني يف مجال التكفل بالتوحد حسب الجنس

 61، تم تكوين الدفعة األوىل لربنامج "رفيق" أي 2019بالنسبة لسنة 
مستفيد عىل املستوى  1261مجموعه مامرس، مبا  1200مكون و 

  .يالوطن
و  2017تم تسجيل تأخر يف إنجاز األنشطة املربمجة باعتبار أن سنتي 

هي مرحلة تخطيط الربنامج، كام أن اإلعالن األول لطلب  2018
  يكن مثمرا. العروض مل

 

 

  

 حصيلة تحقيق النتائج .6

 

 

  : تعليق  

  عىل مستوى النهوض بحقوق املرأة"بالنسبة لربنامج "إدماج مقاربة النوع االجتامعي  3 تم تحقيق نتائج مؤرشين من أصل

 .)%33( لةضئي نسبة وبلغ تحقيق نتائج برنامج "التنمية االجتامعية والنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وحامية األرسة واألطفال واألشخاص املسنني"

عدد الفاعلني الذين أدرجوا معايري الجودة بالوحدات  وكذا املدعومة الجمعيات شاريعتعلق مبتات مؤرش  4مل يتم توثيق إنجازات  تجدر اإلشارة إىل أنهو 

  .الخاصة بالفتيان والفتيات والخدمات املقدمة لألطفال وعائالتهم مع األخذ بعني االعتبار الحاجيات

جراءات املتخذة فيام يخص ترسيم آليات النوع وكذا تخفيض وقت وذلك راجع إىل اإل  النتائج من %50 قيقتم تحفقد  "القيادة والدعم" لربنامجبالنسبة  أما

 غياب املوظفني.
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 القامئة عىل النوع حصيلة تحقيق النتائج .7

 

 

  : تعليق  

عىل مستوى النهوض بحقوق بالنسبة لربنامج "إدماج مقاربة النوع االجتامعي  3 تم تحقيق نتائج مؤرشين من أصل ،القامئة عىل النوع النتائجفيام يخص 
  املرأة"

 تحقيق ت نسبةبلغفقد  " "التنمية االجتامعية والنهوض بحقوق األشخاص يف وضعية إعاقة وحامية األرسة واألطفال واألشخاص املسنني لربنامجبالنسبة  أما
نشطة التحسيس املنجزة من أجل تعزيز املعايري االجتامعية الحامئية مع أ عدد تعلقني باملين ؤرشاململ يتم توثيق إنجازات  تجدر اإلشارة إىل أنه. و %50 نتائجال

 حسب بالتوحد التكفل مجال يف املكونني املامرسني واملهنيني املؤطرين نسبةو  األطفال مبا فيها املتعلقة بالنوع األخذ بعني االعتبار جميع أشكال العنف اتجاه
   .قامئة عىل النوعالنتائج لل تحقيق أي "القيادة والدعم" ومل يسجل برنامج .الجنس
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  املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
  

 ملخص أهم اإلنجازات .1

حاجيات جميع املؤسسات متيز محور تحسني ظروف االعتقال مبواصلة تحسني خدمات النظافة والسالمة الصحية باملؤسسات السجنية من خالل تغطية 

السجنية من معدات ومواد التنظيف حيث عكفت لجنة مركزية عىل مراقبة تنفيذ دليل قواعد النظافة داخل املؤسسات السجنية. ومتثلت أهم 

للمنتجات الغذائية الجامعية يف تهيئـة وتجديد مطابخ املؤسسات السجنية وتكليف املكتب الوطني للسالمة الصحية  التغذية خدمة تجويد إجراءات 

تفقد ومراقبة وضعية بإجراء زيارات للمراقبة والقيام بالتحاليل امليكروبيولوجية الالزمة، إضافة إىل اضطالع لجن مركزية وجهوية تابعة للمندوبية العامة ب

   وتجهيزاتها واالطالع عىل ظروف اإلعداد والتوزيع بصفة منتظمة. املطابخ السجنية

تغطية حاجيات السجناء من األدوية واملواد الصيدالنية ومواصلة تهيئة وتجهيز املصحات الطبية ملختلف  2019حية، عرفت سنة الرعاية الص  وبخصوص

أخصائيني نفسانيني. كام تم إبرام عدد من  8و اممرض 24و أطباء أسنان 10طبيباً و 12ق الصحي من خالل توظيف املؤسسات السجنية وتعزيز الفري

  رشاكات همت تعزيز القدرة عىل تلبية الحاجيات الصحية للسجناء.االتفاقيات وال

رسير وإعادة فتح  400بناء وتهيئة املباين السجنية، متثلت أهم املشاريع املنجزة يف بناء السجن املحيل "طانطان" بطاقة استيعابية تصل إىل  وعىل صعيد

" واالنتهاء من 2"، و"تاونات"، والسجن الفالحي "أوطيطة1ح وترميم السجن املحيل "تواللالسجن الفالحي الرماين بعد استكامل أشغال إعادة تهيئته وإصال 

  الشطر األول بالنسبة ملركز اإلصالح والتهذيب عيل مومن.

ي عرف استفادة وهمت جهود إعادة إدماج السجناء بعد اإلفراج عنهم جملة من الربامج واألنشطة يذكر من أهمها؛ مواصلة برنامج التدريس والتعليم الذ

 42مؤسسة سجنية وفتح  69سجني وتعميم برنامج محو األمية لفائدة  880سجني ومواصلة برنامج التكوين الفني والحريف الذي عرف مشاركة  4.544

  . %14سجيناً بزيادة تقدر ب  9.054شعبة للتكوين املهني والفالحي مبختلف املؤسسات السجنية، لفائدة 

تأهيل البنيات التحتية ملختلف املؤسسات السجنية، خاصة عرب تأمني املحيط الخارجي وساحات الفسح لعدد مهم من  السجنية تم املنشآت وتعزيزا ألمن

ن الجيل املؤسسات السجنية. وتم إمداد املؤسسات السجنية مبعدات وتجهيزات األمن و السالمة من أسلحة وذخائر وأجهزة االتصال الرقمي الالسليك م

  مؤسسة سجنية. 18إطالق نظام رقمي للمراقبة اإللكرتونية ب إىل إلضافة الجديد با

تعلقة ومواكبة لهذه الجهود، متت مواصلة تحديث اإلدارة وتعزيز الحكامة من خالل، عىل الخصوص، رقمنة عملية استقبال وتدبري طلبات الرتشيح امل

، و إجراء عدد QCMعرب اآللة األتوماتيكية لتصحيح أوراق األسئلة املتعددة الخيارات  مبباريات التوظيف وكذا عملية تصحيح أوراق امتحانات املباريات

إدماج من املبادرات بغرض تحفيز املوظفني وتنظيم دورات تكوينية لفائدة موظفي املندوبية العامة بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، وكذا تسهيل 

  بري املوارد البرشية.اعتامد وسائل حديثة إلدارة وتدو املوظفني الجدد

  تقديم أبرز األرقام  .2

 1  عدد الربامج

 4  عدد األهداف

 4  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 14  عدد املؤرشات

 8  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

   

بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة
  (مبليون درهم)

تنفيذ اعتامدات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة  بنية
  (مبليون درهم)

 

 

 : تعليق 

بلغت نسبة تنفيذ ميزانية املوظفني وميزانية املعدات والنفقات وميزانية 

  % عىل التوايل. 87% و 99% و97 االستثامر

وتعزى النسبة غري املؤداة من فصل االستثامر إىل بعض االعتامدات التي ال 

استغاللها كاقتطاعات الضامن واملبالغ املخصصة لفوائد التأخري امللتزم ميكن 

بشأن تحديد آجال الدفع وفوائد التأخري  2.16.344بها طبقا للمرسوم رقم 

  املتعلقة بالطلبيات العمومية.

وتعزى نسبة اإلصدار امليزانيايت بخصوص مصلحة وحدات التكوين الفني 

  وتوجهات هذه املصلحة (يف طور التفعيل).والحريف أساسا إىل إصالح هياكل 

وبلغت نسبة اإلصدار امليزانيايت للصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون 

56.%  

   

 بنية تنفيذ اعتامدات  الحسابات املرصدة ألمور خصوصية 
  (مبليون درهم)  
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 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  

  امليزانية حسب الربامج (مبليون الدرهم)تنفيذ اعتامدات

  : تعليق  

% املتبقية إىل عدم استغالل املبالغ املخصصة لفوائد التأخري 4%. وتعزى نسبة 96بلغت نسبة إصدار برنامج سياسة تدبري الشأن السجني وإعادة إدماج السجناء 

  ارية وكذا اقتطاعات الضامن.املتعلقة بالصفقات التي تم االلتزام بها أو تثبيتها خالل السنة الج

% باستثناء املشاريع الخاصة بتجهيز املديريات الجهوية وبدعم وتحديث النظام السجني باستثناء 90وسجلت جل املشاريع املتعلقة بهذا الربنامج نسب إصدار تتجاوز 

  .%49% و  79 املرشوعني " تكوين املوظفني و "سجون محلية" اللذان سجال نسب إصدار تجاوزت عىل التوايل

  

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الجهات (امليزانية العامة) .5

  

  تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة حسب الجهات (مبليون درهم)
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  : تعليق  

املمركزة أساسا  % باستثناء جهة سوس ماسة التي مل تسجل أي إصدار. وتوجه معظم االعتامدات100% و 31سجلت جل الجهات نسب إصدار تراوحت بني 

قا لحاجيات ملختلف جهات اململكة عن طريق إبرام صفقات عمومية ( بناء وتهييئ املؤسسات السجنية...)، كام يتم تفويض االعتامدات عىل مدار السنة وف

  .املؤسسات السجنية

رية ظاملتعلقة بدراسة وتتبع املراحل األخرية ألشغال البناء بحوتفرس االعتامدات التي مل يتم إصدارها واملخصصة لبناء السجون املحلية بفسخ عقود املشاريع 

ضامن و السجون وتأخر انطالق األشغال، نظرا لطول إجراءات الحصول عىل رخصة البناء، وخدمات الربط بالكهرباء وقنوات الرصف الصحي واقتطاعات ال

  فوائد التأخري وبطء وترية األشغال بالنسبة لبعض املتعاقدين.

 أبرز املؤرشات إنجازات .6

  الربنامج : سياسة تدبري الشأن السجني وإعادة إدماج السجناء

  : تعزيز أمن و سالمة املؤسسات السجنيةالهدف 

  املؤرش : معدل الحراسة النهار
 

يعود استقرار معدل الحراسة أساسا لنقص عدد املوارد البرشية مقابل االرتفاع 

 املضطرد لعديد الساكنة السجنية.

  

 

  تحسني ظروف إيواء النزالء و النزيالت الهدف :

 معدل شغل املؤسسات السجنية  املؤرش :
 

يبقى تحسن هذا املؤرش "معدل شغل املؤسسات السجنية" رهينا بتوفري 

االعتامدات املالية الالزمة من أجل الرفع من الطاقة االستيعابية يف ظل االرتفاع 

  املضطرد للساكنة السجنية. 
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  الهدف : تهيئ النزالء و النزيالت بصفة عادلة إلعادة إدماجهم

 املؤرش : معدل ولوج السجناء للتكوين املهني
 

يعزى التطور اإليجايب لهذا املؤرش إىل املجهودات التي بذلتها املندوبية العامة 

إلدارة السجون وإعادة اإلدماج فيام يخص تحسيس وتشجيع السجناء 

  هذا التكوين  وكذا الرفع من عدد املقاعد البيداغوجية. املؤهلني لالنخراط يف

  

 

 حصيلة تحقيق النتائج .7

 

 
 

  : تعليق  

ة. غري أنها تسجل يعزي عدم تحقيق نسب التوقعات املرتبطة بتحسني ظروف إيواء النزالء و النزيالت الرتفاع عدد الساكنة السجنية مقارنة مع البنية التحتي

 السنوات السابقة، وذلك بفضل املجهودات التي تبذلها املندوبية العامة يف إطار ترشيد املوارد املتاحة لتوسعة وبناء املؤسسات السجنيةتحسنا باملقارنة مع 

  وإبرام االتفاقيات مع أطباء من خارج املؤسسات السجنية.

من عدد املقاعد البيداغوجية واملخصصة للتكوين املهني مع الرفع من  ويستوجب تحسني فعالية املؤرشات املرتبطة بتهيئ النزالء لإلدماج عىل الخصوص الرفع

 تابعة التكوين. امليزانية املرصودة لهذا الغرض. كام تقتيض هذه الغاية العمل عىل تحسيس وتشجيع السجناء عىل االستفادة من التكوين والتزام السجناء مب

بالحوادث إىل منع القفة، وتطبيق تصنيف السجناء، وتطبيق اإلجراءات التأديبية، ومعالجة طلبات  من جهة أخرى، يعزى التحسن امللحوظ يف املؤرش املتعلق
وتعزيز األنشطة  السجناء وحل مشاكلهم، والتكثيف من عمليات التفتيش املباغتة ألماكن االعتقال وعمليات التنقيب وتنفيذ برامج املصالحة لفائدة السجناء

  الرياضية والثقافية.
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 تحقيق النتائج املستجيبة للنوعحصيلة  .8

 

  : تعليق  

املستجيبة للنوع املرتبطة بتحسني ظروف إيواء النزيالت والرعاية الصحية للتوقعات السنوية غري أن أداءها يبقى أفضل  بالرغم من عدم بلوغ املؤرشات الفرعية
  املؤرشات الفرعية املستجيبة للنوع املرتبطة بتحسني ظروف إيواء النزالء. 

ولوج السجينات وبخصوص تهيئ النزيالت بصفة عادلة إلعادة إدماجهن، فقد تم تسجيل تجاوز كافة املؤرشات املتعلقة مبعدل ولوج السجينات للتعليم  ومعدل 
  للتكوين املهني و معدل ولوج السجينات للتكوين الحريف و الفني.

لنسخة الثانية من اللقاء الوطني حول مقاربة النوع يف السجون املغربية لفائدة النساء املعتقالت تحت قد متيزت بتنظيم ا 2019ويف هذا الصدد، تجدر اإلشارة أن سنة 
  سجينة. 200مبشاركة أكرث من  3عنوان "تنمية مهارات العمل املقاواليت مفتاح لتغيري الصورة النمطية للسجينات" وذلك بالسجن املحيل توالل 
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  البيئي املجلس االقتصادي و االجتامعي و
  

  ملخص أهم اإلنجازات .1

  يف ما ييل: 2019نجازات املجلس االقتصادي و االجتامعي و البيئي برسم سنة إ تتجىل أهم 

 :الرشوع يف التفعيل األويل لتوجهات الرؤية االسرتاتيجية الجديدة للمجلس 

دق من خاللها ناقوس الخطر بشأن إشكالية املاء أسفرت عن « نقطة يقظة »  تتلخص التوجهات االسرتاتيجية األكرث تأثريا للمجلس يف إنتاج

دينامية جديدة يف تناول املوضوع  حيث تفاعلت السلطات العمومية من خالل مجموعة من التدابري. باإلضافة إىل إنجاز إحالة ذاتية ذات 

تفعيل توجهات أخرى تساهم يف إشعاع دور املجلس و تعزيز انفتاحه عىل فاعلني كام تم عجالية حول موضوع  تزويج الطفالت. صبغة است

لية ملشاركة املواطنني و املواطنات و مواصلة آ خرين، وتتجىل هذه التوجيهات يف إحداث فريق عمل خاص أوكل إليه العمل عىل اقرتاح آ 

  ني موقعه االلكرتوين و تعزيز حضور املجلس يف مواقع التواصل االجتامعي.املجلس ملرشوع تطوير مضام

 :تقوية مكانة و مصداقية املجلس يف الرصح املؤسسايت الوطني و يف مواكبة األوراش الكربى التي تبارشها البالد 

اللجنة  و املكلفة بالنموذج التنموي الجديدوذلك من خالل عضوية املجلس من خالل رئيسه يف ثالث لجان و هي كالتايل: اللجنة الخاصة 

  سكرية. عالوطنية لتتبع و مواكبة إصالح منظومة الرتبية و التكوين و البحث العلمي واللجنة املركزية املعنية بالخدمة ال

  بحصيلة من املنجزات وهي كالتايل:  2019كام توجت سنة 

« استراتيجية وطنية حول السياسة العقارية حول دراسات تخص وضع  الرأي توصل املجلس بإحالتني من مجلس املستشارين تهم إبداء -

  « السياسة الرياضية بالمغرب ».و« المقاربة النيابية للنموذج التنموي الجديد » وللدولة ومخطط عمل لتنفيذها » 

، "مساهمة المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي ، النموذج التنموي الجديد للمغرب": تقرير املجلس إنجاز خمس إحاالت ذاتية تهم- 

ما العمل أمام استمرار  "رأي المجلس حول ، "من أجل نظامٍ جبائي يشكل دعامةً أساسيةً لبناء النموذج التنموي الجديد  "املجلس تقرير

الحكامة الترابية : رافعة  "تقرير المجلس حول ، "ضَرُورَةٌ مُلِحَّة ، راءَةِالنُّهوضُ بالقِ "تقرير المجلس حول ، "تزويج الطفالت بالمغرب 

  ."السياسة العمومية في مجال سالمة المواد الغذائية  "تقرير المجلس حول و  "للتنمية المنصفة والمستدامة 

  .2019بيئية لسنة هذا باإلضافة إىل التقرير السنوي الذي يشمل تطور الوضعية االقتصادية واالجتامعية و ال

 احتضان وتنظيم محارضات وندوات ذات بعد وطني ودويل: 

عرف املجلس تنظيم واحتضان العديد من املحارضات والندوات، نذكر عىل سبيل املثال محارضة ألقاها السيد مدير أنظمة املعلومات 

تنظيم مشرتك مع مجلس املستشارين للملتقى الربملاين  واالتصال بوزارة الداخلية حول موضوع "السجل االجتامعي املوحد". باإلضافة إىل

  .2019فرباير  20الرابع للعدالة االجتامعية يف 

 :املشاركة يف لقاءات وتظاهرات  دولية 

من قام املجلس أيضا باملشاركة يف العديد من اللقاءات و التظاهرات الدولية كاملشاركة يف النشاط املنظم عىل هامش منتدى املدن و الجهات 

  .2019أجل التعاون لتحقيق التنمية 

 :تقوية الرشاكة اإلفريقية 

تتجىل أهم اإلنجازات، يف مجال تقوية الرشاكة مع إفريقيا يف توقيع املجلس عىل اتفاقية للتعاون مع املجلس االقتصادي واالجتامعي 

واالجتامعي لجمهورية السينغال. هذا بالنسبة للعالقات  لجمهورية إفريقيا الوسطى. باإلضافة إىل بروتوكول للتعاون مع املجلس االقتصادي

تتجىل أهم اإلنجازات يف تسلم املجلس لرئاسة اتحاد املجالس االقتصادية و االجتامعية و فالثنائية، أما يف ما يخص العالقات متعددة األطراف، 

  .UCESAاملؤسسات املامثلة يف افريقيا 

 :التواصل مع الفاعلني والرأي العام 

يقوم املجلس بتنظيم لقاءات من أجل تقديم العديد من املواضيع كموضوع االقتصاد األزرق مبشاركة جمعيات املجتمع املدين واملؤسسات  

  الوطنية و املنظامت الدولية. 
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  تقديم أبرز األرقام  .2

 1  عدد الربامج

 3  عدد األهداف

 0  عدد األهداف املستجيبة للنوع

 9  عدد املؤرشات

 0  عدد املؤرشات املستجيبة للنوع

 

 تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب طبيعة النفقات .3

  

  بنية تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة (مبليون درهم)
  : تعليق 

 %68املختلفة واالستثامر املعدات والنفقات و  %، حيث وصلت نسبة اإلصدار بالنسبة لفصول املوظفني66نسبة  2019بلغ تنفيذ امليزانية العامة خالل سنة 

  للمجلس.% عىل التوايل. وبالتايل، سجل تنفيذ امليزانية العامة ارتفاعا مقارنة مع السنة الفارطة، يفرس بتنزيل مقتضيات الرؤية االسرتاتيجية 68% و63و

  تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب الربامج (امليزانية العامة) .4

  
  الربامج (مبليون الدرهم)تنفيذ اعتامدات امليزانية حسب 
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  : تعليق 

نسب اإلصدار حسب أهم املشاريع أو  %. حيث تراوحت66بلغ تنفيذ اعتامدات امليزانية العامة بالنسبة للربنامج " إبداء اآلراء و إنجاز التقارير" نسبة 

  " تحسني قيادة املؤسسة". ملرشوع% بالنسبة 23,37" مساعدة لألعامل االجتامعية" و ملرشوع% بالنسبة 100العمليات بني 

 .إنجازات أبرز املؤرشات5

  الربنامج: إبداء اآلراء وإنجاز التقارير

  الهدف : إنجاز دراسات وابداء اآلراء ذات الطابع  االقتصادي واالجتامعي والبيئي و املرتبطة بالتنمية الجهوية

 العامةاملؤرش: عدد اآلراء والتقارير املصادق عليها من طرف الجمعية 

  

  املؤرش : نسبة اآلراء والتقارير املصوت عليها باإلجامع

  

   

  

 اتقرير  13. و يهدف املجلس إلنجاز %30نجازات التوقعات بنسبة تجاوزت اإل 

باإلضافة للتقرير السنوي، و لبلوغ هذا الهدف يعمل املجلس عىل تعزيز موارده 

  البرشية بخرباء داخليني جدد.

  
  

 

%، نظرا 72مل تتجاوز نسبة اآلراء و التقارير التي حظيت بإجامع املجلس نسبة 

تجاه التعدد املرجعيات الفكرية و اختالف مواقف الفئات املمثلة داخل املجلس 

التقارير واملواضيع التي يقوم املجلس بدراستها. و من أجل تحقيق نسبة إجامع 

   ار و النقاش بني مختلف مكوناته.  ليات الحو آ عالية، سيعمل املجلس عىل تعزيز 
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  الهدف: تشجيع آليات التشاور و  الرشاكة املؤرش

  املؤرش:  عدد التظاهرات التي نظمها املجلس

 . حصيلة تحقيق النتائج7

  

 : تعليق 

األهداف املرتبطة باملؤرشات تم إنجازها. بالنسبة إلنجاز الدراسات  %. حيث يتبني أن جل89سجل الربنامج " إبداء اآلراء و إنجاز التقارير" نسبة تحقيق للنتائج بلغت 

تحقيق جميع ليات التشاور و الرشاكة، فقد تم آ و إبداء اآلراء، تم تحقيق توقعات جميع املؤرشات باستثناء نسبة اآلراء املصوت عليها باإلجامع. أما يف ما يخص تشجيع 

  التوقعات. 
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عدد التوقعات السنوية عدد التوقعات السنوية التي تم تحقيقها

لى إسجل هذا المؤشر نتائج فاقت التوقعات بنسبة تجاوزت الثلث ويرجع ذلك 

 تينيالمؤسساالدينامية التي عرفها  البعد التفاعلي للمجلس مع عدد من شركائه  

تمخض عنها إبرام عدد مهم من الشراكات الجديدة التي كانت مصدر عدد من 

  التظاهرات الغير متوقعة التي نظمها المجلس. 
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متر، خملتلف " فاحلكومة مطالبة بوضع خمططات مضبوطة، تضمن التحضري اجليد، والتنفيذ ادلقيق، والتتبع املس 
 القرارات و املشاريع، سواء عىل املس توى الوطين، أ و اجلهوي أ و احمليل.

 

ل س امي املعطيات الإحصائية، والآليات ومبا أ ن الإدارة موضوعة حتت ترصفها، فاإن علهيا أ ن توظف لك الوسائل، 
طار الشفافية والتعاون والانسجام، بني  املتعلقة ابلتفتيش واملراقبة، مبا يضمن النجاعة يف تنفيذ القرارات، يف اإ

 خمتلف املتدخلني. 
 

 " ول جمال هنا للهترب من املسؤولية، يف ظل التطبيق الصارم، لربط املسؤولية ابحملاس بة.

 

الذي  نصره هللا جاللة امللك محمد السادسالسامي لخطاب المقتطف من 

بمناسبة افتتاح الدورة األولى من السنة التشريعية الرابعة من الوالية ألقاه 

 .2019أكتوبر 11بتاريخ  التشريعية العاشرة

 

 

  



 الفهرس

 1 ……………………………………………………………………………………………………………………………مـقـدمـة

 3 .……......……………………………2018ات الواردة في تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم سنة أهم التوصي  تفعيل .1

 6  ……………………………………….......…مستوى القطاعات الوزارية واملؤسسات علىالتدبير األفقي لنجاعة األداء  .2

 6 ...…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…القطاعية االستراتيجيات إعداد. 1.2

 8 ..……………………………………………………………………………………………………….……………………………………….…واملؤسساتالقطاعات الوزارية  برامج. 2.2

 11 .........................نجاعة األداء  تقارير  إعدادلثالث سنوات و  امليزانياتيةأنظمة القيادة األفقية واعتماد البرمجة  وضع. 3.2

 13 ……………......………………………………………………جمار بلا مستوى  علىنجاعة األداء ب املتعلقة املنهجية اعتماد .3

 13 ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……… تحليل هيكلة البرامج .1.3

 13 .………...........………واملؤسسات مدى انسجام البرامج مع السياسات العمومية واستراتيجيات الوزارات والقطاعات. 1.1.3

 15 ………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………….………امحتوى البرامج ونطاقه. 2.1.3

 19 …………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………… هيكلة البرامج 3.1.3

 21 ..…...……………………………………………………………………………………………………………………………………… عالقة البرامج مع وظيفة الدعم. 4.1.3

 23 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....… تقدير األهداف املحددة. 2.3

 23 ………...………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………انتقائية األهداف 1.2.3

 25 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………...…افالتقائية األهد. 2.2.3

 27 ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………….…………املؤشرات املرقمة. افتحاص 3.3

 27 ……………………………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………وجاهة املؤشرات. 1.3.3

 29 ..…………………..……………………………………………………………………………………………………مالءمة املؤشرات مع قياس نجاعة األداء. 2.3.3

 31 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… . مصداقية املعلومات. 3.3.3

 33 ..………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… . النتائج تقدير. 4.3

 33 ………………………………………………………………………………...………………………………………………املقدمة للنتائج جودة محتوى الوثائق. 1.4.3

 35 .……………………………………………………...…………………………………………………………………………… مقارنة النتائج مع األهداف املحددة. 2.4.3

 37 ..……………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………… تقييم قيادة البرامج. 5.3

 37 …………………………………………………....…………………………………………………………….……………………………………………………………أنظمة املعلومات. 1.5.3

 39 …………………………………………………………………………………………………………………………………....………………………………………………مراقبة التسيير. 2.5.3

 41 .…………....……………………………………………………………………………………………………………………………… املراقبة الداخليةحوار التدبير و . 3.5.3

 43 .…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… خــاتمة

 

 

  



 

 الئحة الجداول 

 
 :1 رقم جدول  ..……………….……………طرف القطاعات الوزارية واملؤسساتمن  2018ي تقرير سنة الواردة فتتبع تنفيذ التوصيات   5

 :2جدول رقم  ..……………………إعداد االستراتيجيات والبرمجة امليزانية لثالث سنوات على مستوى القطاعات الوزارية واملؤسسات  7

 :3 رقم جدول  ………………………………………………………………………………… 2019معطيات عامة حول البرامج املفتحصة برسم سنة   10

لقطاعات الوزارية ل ر نجاعة األداءوتقري معطيات حول القيادة األفقية والبرمجة امليزانياتية لثالث سنوات 12

 ..……………………………………………………………………………………………………………………………………………… واملؤسسات

 :4 رقم جدول 

 :5 رقم جدول  ...……....…………………الوزارات والقطاعات واملؤسسات مدى انسجام البرامج مع السياسات العمومية واستراتيجيات 14

 :6 رقم جدول  .................................................................................................. املشاريعأهم حسب البرامج  يع اعتماداتاإلشارة إلى توز  17

 :7 جدول رقم .......................................................................................................... الجهات حسبالبرامج  اإلشارة إلى توزيع اعتمادات 18

  :8رقم جدول  ...................................................................................................................................................................... البرامجهيكلة  20

 :9رقم جدول  ......................................................................................................................................... عالقة البرامج مع وظيفة الدعم 22

 :10رقم جدول  .................................................................................... انتقائية األهداف وترجمتها للسياسة العمومية املرتبطة بالبرامج 24

 :11رقم جدول  ................................................................................................................................................................ التقائية األهداف 26

 :12رقم جدول  ................................................................................................................................................................ وجاهة املؤشرات 28

 :13رقم  جدول  .......................................................................................................................... املؤشرات مع قياس نجاعة األداءمالءمة  30

 :14 رقم جدول  .......................................................................................................................................................... مصداقية املعلومات 32

 :15رقم  جدول  ............................................................................................................................... جودة محتوى الوثائق املقدمة للنتائج 34

 :16 رقم جدول  .................................................................................................................................. مقارنة النتائج مع األهداف املحددة 36

 :17 رقم جدول  ................................................................................................................................................................ أنظمة املعلومات 38

 :18 رقم جدول  ................................................................................................................................................................... مراقبة التسيير 40

 :19جدول رقم  ........................................................................................................................................ حوار التدبير واملراقبة الداخلية 42

 

 

 

 

 





 

 

 

 
 

 

 

   

                                                                                                                                                   1        

 2019تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية 

 مقـدمـة

 

 ملقتضيات القانون التنظيمي رقم 
ً
 15الصادر في  2.15.426لقانون املالية، وكذا املرسوم رقم  130.13تطبيقا

 2.17.607تغييره وتتميمه بموجب املرسوم رقم املتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين املالية كما تم 2015يوليو 

املفتشية  أنجزت ،، خاصة ما يتعلق منها بإعداد تقرير افتحاص نجاعة األداء2017ديسمبر 19الصادر في 

 . 37والبالغ عددها  افتحاص نجاعة أداء القطاعات الوزارية واملؤسسات العامة للمالية

 2018نونبر  14الصادر في  740.18ر االقتصاد واملالية رقم إعداد تقارير االفتحاص إلى قرار وزيويستند 

املتعلق بتحديد كيفيات إعداد تقرير افتحاص نجاعة األداء الذي يرافق مشروع قانون التصفية املتعلق 

 من القانون التنظيمي لقانون املالية املشار إليه أعاله. 66بتنفيذ قانون املالية طبقا للمادة 

  119اص وقد شمل هذا االفتح
ً
  36أشرف على تنفيذها ، برنامجا

ً
 ومؤسسة

ً
 وزاريا

ً
ضافة لرئاسة إقطاعا

 وذلك  ،الحكومة
ً
ه املفتشية نجزتلشروط املرجعية املتضمنة في دليل افتحاص نجاعة األداء الذي أل طبقا

للتقرير و  لوزارية خالل املرحلة التجريبيةالعامة للمالية إثر إجرائها ملهام االفتحاص لبعض القطاعات ا

 .2019فتحاص نجاعة األداء الخاص بالسنة املالية النموذجي ال 

وتجدر اإلشارة إلى أن أهم الخالصات والتوصيات التي أفضت إليها أشغال افتحاص نجاعة أداء القطاعات 

في هذا الشأن خضعت  املنجزة تقاريرال  الوزارية واملؤسسات تمت مناقشتها مع مسؤولي البرامج، كما أن

 ملقتضيات املادة ملسط
ً
 1960بريل أ 14الصادر في  1.59.269من الظهير الشريف رقم  6رة حق الرد طبقا

 املنظم لهيأة التفتيش العام للمالية.

 الوزارية واملؤسسات املعنية هام افتحاص نجاعة أداء القطاعاتمل النهائية تقاريرالخالصات وبناًء على 

من هذا التقرير  إعداد ، تمفي هذا الشأن تها فرق االفتحاصأنجز ت التي واملعطيات املتضمنة في قاعدة البيانا

 ملقتضيات املادة 2019إرفاقه بمشروع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية لسنة  أجل
ً
من  66، طبقا

من  12و 11دتين واملا املشار إليه أعاله 2.15.426م رقم من املرسو  33القانون التنظيمي لقانون املالية واملادة 

 السالف الذكر. 740.18القرار الوزاري رقم 
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تحليل أهم الخالصات حول اإلنجازات والنواقص التي تم تسجيلها. وفي هذا اإلطار، تم  ويروم هذا التقرير

تقارير افتحاص نجاعة أداء القطاعات كل من اعتماد منهجية ترتكز على جرد وتحليل املعطيات الواردة في 

 األجزاء الثالثة التالية:وفق وقاعدة البيانات، وذلك ة واملؤسسات الوزاري

 ؛2018افتحاص نجاعة األداء برسم سنة  تقاريرالتوصيات الواردة في أهم تفعيل :   األول  الجزء

، على مستوى القطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصة : التدبير األفقي لنجاعة األداء الثاني الجزء

عتماد البرمجة االقيادات األفقية، و  حداثوإواختيار البرامج ستراتيجيات القطاعية ويشمل إعداد اال 

 ؛تنظيميةل الاجفي ال  نجاعة األداءالقطاعية لتقارير اليداع إو وإعداد  ،واتنلثالث سامليزانياتية 

 التالية:البرامج ويهم املحاور الخمسة تدبير : اعتماد منهجية نجاعة األداء على مستوى الثالث الجزء

 ؛تحليل هيكلة البرامج 

  املحددة؛تقدير األهداف 

 افتحاص املؤشرات املرقمة لقياس نجاعة األداء؛ 

 ؛تقدير النتائج 

  .تقييم قيادة البرامج 
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 2019تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية 

تفعيل أهم التوصيات الواردة في تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم سنة  -1

2018 

تفعيل التوصيات، اقترحت لجان االفتحاص ، 2018اء لسنة على ضوء مالحظاتها الواردة في تقارير نجاعة األد

ال سيما ذات األولوية منها، والتي تمت مناقشتها ومشاركتها مع كل القطاعات واملؤسسات املفتحصة خالل 

االجتماعات الختامية ألشغال االفتحاص مع دعوتها التخاذ التدابير الالزمة لتنفيذها، وقد سجل بهذا 

 لهذه الدعوة، منها  30الخصوص استجابة 
ً
 ومؤسسة

ً
 وزاريا

ً
قدمت خطط عمل تحدد في غالبيتها  12قطاعا

 املسؤولين والجداول الزمنية لتنفيذ هذه التوصيات. 

 حول النقاط التالية: 2018وتتمحور أهم التوصيات ذات األولوية لسنة 

-  
ً
 طاعية؛  افضل مع االستراتيجيات الق إعادة هيكلة بعض البرامج بشكل يضمن انسجاما

 تفعيل آليات القيادة واإلشراف والتتبع املتعلقة بنجاعة األداء؛ -

 تحديد أهداف واعتماد مؤشرات وجيهة وقابلة للقياس؛ -

 الحرص على  إخضاع جميع املشاريع والعمليات ملقاربة نجاعة األداء؛ -

 لقة بالبرامج؛العمل على تطوير األنظمة املعلوماتية بغية إنتاج واستغالل وحفظ املعطيات املتع -

 تجويد محتوى تقارير نجاعة األداء والحرص على موثوقية النتائج املقدمة. -

كما تم تغييره  ،مقتضيات املرسوم املتعلق بإعداد وتنفيد قوانين املاليةوجب التذكير على أن من جهة أخرى، 

 تلزم القطاعات واملؤسسات املعنية بإرسال : ،وتتميمه

(، إلى الوزارة املكلفة 2019داء، برسم السنة املالية موضوع االفتحاص )مقترحات مشاريع نجاعة األ  -

باملالية مرفقة بمقترحات املداخيل والنفقات من أجل مناقشتها واملصادقة عليها قبل تقديمها للجان 

)منشور السيد رئيس  2018غشت  31( في أجل أقصاه 31القطاعية املعنية بالبرملان من جهة )املادة 

 و (؛2019املتعلق بإعداد مشروع قانون املالية لسنة  2018غشت  13بتاريخ  2018/14رقم الحكومة 

تقارير نجاعة أدائها برسم نفس السنة املالية موضوع االفتحاص إلى الوزارة املكلفة باملالية في أجل  -

 (. 32)املادة  2020أقصاه متم شهر يوليو 

املالية قبل توصل املكلفة ب وزارةال، قد تم إيداعها بمصالح 2019وعلى اعتبار أن مشاريع نجاعة األداء لسنة 

حيث أرسلت  ،2018القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية بالتقارير النهائية الفتحاص نجاعة األداء لسنة 

، فإن التأكد من تفعيل التـوصيــات الواردة في تقارير افتحاص نجاعة األداء برسم سنة 2020مارس  12بتاريخ 

"تقدير النتائج " خاصة ما يتعلق بــ "جودة محتوى الوثائق املقدمة للنتائج هم بالخصوص محور ،2018

 وأهميتها".
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"  العناصر 2018كما همت عملية "التأكد من تفعيل التـوصيــات في تقارير افتحاص نجاعة األداء برسم سنة 

لجنة قيادة اإلصالح واإلشراف وتعيين رئيس لها  املرتبطة بالقيادة على املستويين "القطاع والبرنامج" كإحداث

 .وفريق عمل مكلف باإلصالح داخل القطاع الوزاري أو املؤسسة

  12قطاعات وزارية من أصل الـ  6أن ويتضح من تحليل املعطيات الواردة في الجدول أسفله 
ً
 وزاريا

ً
قطاعا

 مت بتنفيذها، ويتعلق األمر بما يلي:لتنفيذ التوصيات، قا خطط عملومؤسسة، والتي سبق لها أن اقترحت 

النتائج وبوضع نظام القيادة، ويهم األمر تقديم قطاعات وزارية عمدت إلى تنفيذ التوصيات الخاصة ب -

 ؛قطاع التنمية املستدامةو  قطاع التربية الوطنيةو  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدوليهنا كل من  

بتنزيل التوصيات الواردة في الشق املتعلق بتقديم النتائج، ويهم قطاع واحد قامت املصالح التابعة له  -

 ؛ و وزارة الشغل واإلدماج املنهياألمر 

املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش من جهة و  قطاع الفالحةقطاعان وزاريان، وهما  -

 القيادة. من جهة أخرى، قامت مصالحهما بتنفيذ التوصيات املتعلقة بوضع نظام التحرير

املؤسسات، بالرغم من عدم تقديمها و من طرف بعض القطاعات الوزارية  املذكورة التوصياتكما ُسجل تنزيل 

 طاعات التالية:قيتعلق األمر بالو لخطط عمل في املوضوع. 

 وزارة االقتصاد واملالية فيما يخص تقديم النتائج؛ -

لشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة قطاعات وزارية، وهي الوزارة املنتدبة لدى وزير ا   4 -

 وزارة الصناعة 
ً
املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، وقطاع التكوين املنهي، وقطاع الطاقة واملعادن وأخيرا

واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي، قامت مصالحها بتنفيذ التوصيات الخاصة بوضع نظام 

 ؛والقيادة

تقديم ، فيما يتعلق بالي والبحث العلمي واملجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئيالتعليم العقطاع  -

 النتائج ووضع نظام للقيادة.

 وفيما يلي املعطيات املفصلة املتعلقة بهذا املحور:
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 رف القطاعات الوزارية واملؤسساتمن ط 2018الواردة في تقرير سنة  أهم التوصيات تنفيذ تتبع: 1جدول رقم 

وصيات وضع تفعيل ت

 نظام القيادة

تفعيل التوصيات 

 املتعلقة بتقديم النتائج

تقديم خطة تفعيل 

 2018توصيات 
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 0 0 0

 2 وزارة العدل 1 0 0

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 1 1 1

1 0 0 
لتعاون الدولي املكلفة باملغاربة الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية وا

 املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 0 0 0

 6 قطاع التربية الوطنية 1 1 1

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 0 1 1

 8 قطاع التكوين املنهي 0 0 1

 9 وزارة الصحة 0 0 0

 10 وزارة االقتصاد واملالية 0 1 0

 11 ع السياحة والنقل الجوي قطا 0 0 0

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 0 0 0

 13 األمانة العامة للحكومة 0 0 0

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 1 0 0

 15 قطاع املاء 0 0 0

 16 قطاع الفالحة 1 0 1

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 1 0 0

 18 ع الصيد البحري قطا 0 0 0

 19 وزارة الشباب والرياضة 0 0 0

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 0 0 0

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 0 0 0

 22 قطاع الطاقة واملعادن 0 0 1

 23 قطاع التنمية املستدامة 1 1 1

 24 ستثمار والتجارة واالقتصاد الرقميوزارة الصناعة واال  0 0 1

 25 قطاع االتصال 0 0 0

 26 قطاع الثقافة 0 0 0

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 1 1 0

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  1 0 0

 29 كلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العموميةالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة امل 0 0 0

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 1 0 1

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 1 0 0

 32 املندوبية السامية للتخطيط 0 0 0

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 0 0 0

 34 ي والتعميرقطاع إعداد التراب الوطن 0 0 0

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 1 0 0

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 0 0 0

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 0 1 1

 املجموع 12 7 11

 تحصة وتقارير االفتحاصصدر: مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفامل
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 القطاعات الوزارية واملؤسساتعلى مستوى التدبير األفقي لنجاعة األداء  -2

للتدبير امليزانياتي األفقية هذا الجزء من التقرير إلى خالصات لجان االفتحاص واملرتبطة بالجوانب ل حيي

 وضعو اتيجيات القطاعية واختيار البرامج إعداد االستر املهيكل حول البرامج واملرتكز على نجاعة األداء. ويشمل 

 التقارير القطاعية لنجاعة األداءوإيداع وإعداد وات نلثالث سالقيادات األفقية، واعتماد البرمجة امليزانياتية 

 .تنظيميةل الاجفي ال 

 إعداد االستراتيجيات على مستوى القطاعات الوزارية واملؤسسات -1.2

من توفر القطاعات الوزارية واملؤسسات على استراتيجيات محددة، وعلى  عمدت لجان االفتحاص إلى التأكد

 تضمينها في وثائق رسمية، وإشارتها لألهداف واملحاور الرئيسية.

القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية على  جلسجلت لجان اإلفتحاص توفر  ،فيما يتعلق بالجانب األول 

، إضافة إلى انبثاق مختلف األساسية لها واألهداف املتوخاة منها استراتيجيات قطاعية تحدد الرؤى واملحاور 

حالتي  "األمانة العامة للحكومة"و "قطاع الصناعة التقليدية والتضامن االجتماعي"ويعتبر  .البرامج عنها

االستثناء التي تم الوقوف عليها في هذا الصدد، وذلك لعدم تحيين االستراتيجية الخاصة بالقطاع األول، 

عوبة الحديث عن استراتيجية خاصة باألمانة العامة للحكومة بالنظر إلى الطابع الخاص واألفقي للمهام وص

  املوكلة لها. 

فتجدر  ،أما بخصوص تضمين القطاعات الوزارية واملؤسسات إلستراتيجياتها أو خطط عملها في وثائق رسمية

عروض أو  بديلة من قبيل قتفت بتقديم وثائأو مؤسسة لم تتمكن من ذلك واك تقطاعا 10الى أن اإلشارة 

 اتفاقيات أو التزامات مع منظمات دولية تعتبرها في مقام االستراتيجية.

  35وقد مكنت دراسة الوثائق اإلستراتيجية لـ 
ً
 ومؤسسة

ً
، مع واملحاور  إلى األهداف تهاإشار من التأكد من  قطاعا

معنيان غير  "األمانة العامة للحكومة"و "ن االجتماعيالصناعة التقليدية والتضامقطاع "وجوب التذكير أن 

 
ً
 لعدم توفر استراتيجيات محينة خاصة بهما كما سبقت اإلشارة إلى ذلك. بهذه النقطة، نظرا

 هذا املحور:ات املتعلقة بجاملعطيات واإلستنتا أهم التيويفصل الجدول 
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  وزارية واملؤسساتعلى مستوى القطاعات ال : إعداد االستراتيجيات2جدول رقم 

انبثاق البرامج 

 عنها

إلى  اإلشارة

 املحاور و  األهداف

 رسمية

 الوثيقة

وجود 

 استراتيجية
 ر ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 1 1 1 2/2

 2 وزارة العدل 1 1 1 4/4

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 1 0 1 3/3

3/3 
1 1 1 

وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة الوزارة املنتدبة لدى 

 املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 1 0 1 3/3

 6 قطاع التربية الوطنية 1 1 1 5/5

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 1 1 1 4/4

 8 قطاع التكوين املنهي 1 1 1 3/3

 9 وزارة الصحة 1 1 1 6/6

 10 وزارة االقتصاد واملالية 1 0 1 6/6

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  1 1 1 6/6

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 0 0 0 غير معني

 13 األمانة العامة للحكومة 0 0 0 غير معني

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 1 1 1 6/6

 15 قطاع املاء 1 1 1 3/3

 16 قطاع الفالحة 1 1 1 5/5

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 1 1 1 5/5

 18 قطاع الصيد البحري  1 1 1 3/3

 19 وزارة الشباب والرياضة 1 1 1 4/4

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 1 1 1 4/4

 21 والحكامة الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة 1 1 1 2/1

 22 قطاع الطاقة واملعادن 1 1 1 3/2

 23 قطاع التنمية املستدامة 1 1 1 3/3

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 1 1 1 4/1

 25 قطاع االتصال 1 0 1 1/1

 26 قطاع الثقافة 1 0 1 4/4

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 1 1 1 4/3

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  1 1 1 1/1

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 1 1 1 1/1

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 1 1 1 1/1

 31 زارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسانو  1 1 1 1/1

 32 املندوبية السامية للتخطيط 1 0 1 4/3

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 1 0 1 3/3

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 1 1 1 3/3

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 1 1 1 3/3

 36 عامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجاملندوبية ال 1 0 1 1/1

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 1 1 1 1/0

 املجموع 35 27 35 107/115

  صدر: مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصة وتقارير االفتحاصامل
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 سساتاملؤ برامج القطاعات الوزارية و  -.2.2

البرنامج مجموعة متناسقة من املشاريع  يعتبر ،لقانون املالية 130.13القانون التنظيمي  من 39ملادة ا ىقتض بم

أو العمليات التابعة لنفس القطاع الوزاري أو املؤسسة تقرن به أهداف محددة وفق غايات ذات منفعة عامة، 

 للملحق كما أنه  .حصل عليهاوكذا مؤشرات مرقمة لقياس النتائج امل
ً
السيد رئيس الحكومة رقم ملنشور  1طبقا

 منالقطاع الوزاري أو املؤسسة  برامج عدد يكون  أن ينبغي، 2015يونيو 18بتاريخ  4/2015
ً
( 6إلى  2) محدودا

كما ال يمكن لبرنامج املساندة و/أو املصالح املتعددة الوظائف الدولة،  مليزانيةاملفرط  التشتيت تفادي أجل من

 ملبادئ الق
ً
 أن يشكل إال استثناًء. ،انون التنظيمي لقانون املاليةوالذي يعتبر مخالفا

  برنامج كل تكون منهجية نجاعة األداء، يتطبيق في إطار قواعد و
ً
 3إلى  1األهداف، من  من محدد من عدد وجوبا

 على األكثر. 3إلى   1هدف من  لكل بالنسبة للقياس قابلة ومن عدد محدد من مؤشرات األداء، على األكثر

املعطيات العامة املتعلقة بالبرامج موضوع االفتحاص كما وردت في مشاريع وتقارير نجاعة  راءةخالل قمن 

يتبين أن البرامج ، 2019األداء املنجزة من طرف القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية برسم السنة املالية 

  119والبالغ عددها  املفتحصة
ً
، حدد لها  841 تضم ،برنامجا

َ
، يتم قياسها عبرهدف 406مشروعا

ً
. 808 ا

ً
 مؤشرا

، وذلك بفارق برنامجين  121بلغ ، قد 2018برسم السنة املالية  ،فإن عدد البرامج املفتحصة ،وللتذكير
ً
برنامجا

 اثنين يعودان ملؤسسة رئيس الحكومة.   

 كما يلي: ، واملستشفة من الجدول التي،ويمكن تلخيص أهم االستنتاجات املتعلقة بهذه النقطة

، مع لكل قطاع أو مؤسسة 6و 1بين املفتحصة  القطاعات الوزارية واملؤسساتعدد برامج يتراوح  -

،  28لـ مشاريع نجاعة األداء أن اإلشارة إلى 
ً
باملائة من مجموع القطاعات،  75.68ما يمثل أي قطاعا

 قطاع 12) برامجثالثة تكون من ت
ً
 طاعات(؛ق 8قطاعات( أو برنامج وحيد) 8) أربعة برامج(  أو ا

 وتشملقطاعات وزارية،  7برامج،  6أو  5مشاريع نجاعة أدائها من  شكلويبلغ عدد القطاعات، التي تت   -

"، وزارة االقتصاد واملاليةو" "لسياحة والنقل الجوي و"ا "التجهيز والنقل واللوجيستيك" قطاعات

ين، إنتاجي ين، وقطاع"وطنية"وزارة الصحة" و"وزارة التربية الوهما  ين اجتماعيينقطاعباإلضافة إلى 

 " ؛التنمية القروية واملياه والغابات"الفالحة" و" ويتعلق األمر بـ

 واملؤسسات املفتحصة برنامج عتمد كل القطاعات الوزاريةت -
ً
 وحيد ا

ً
يعنى باملساندة أو الدعم،  ا

 أو كليباستثناء وزارة الصحة التي يشمل مشروع 
ً
 أنشطة متعددة نجاعة أدائها ثالثة برامج تضم جزئيا

ً
ا

  بشرية وبنيات تحتية(؛و  )موارد مالية وظائف

 لكل برنامج ما قدره  -
ً
 بذلك السقف املحدد في  3.41ويصل متوسط عدد األهداف نسبة

ً
 3متجاوزا

 قطاع 19حيث تم تسجيل تجاوز هذا السقف على مستوى ، أهداف لكل برنامج
ً
 وزاري ا

ً
  ا

ً
 .أو مؤسسة



 

 

 

 
 

 

 

   

                                                                                                                                                   9        
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 6أهداف للبرنامج الوحيد لـ "قطاع االتصال"، كما تجاوز  9 يل املثال،وقد بلغ هذا املتوسط، على سب

 ؛"وزارة االقتصاد واملاليةبرنامج بالنسبة لـ " لأهداف لك

 3، غير أنه تم تجاوز السقف املحدد في 1.99كما يبلغ متوسط "عدد املؤشرات لكل هدف" ما قدره  -

املندوبية و" "واملساواة والتنمية االجتماعيةاألسرة والتضامن مؤشرات لكل هدف، بالنسبة لقطاعي "

 مؤشر  3.50و 3.40"، حيث بلغ هذا املتوسط على التوالي العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
ً
لكل  ا

 هدف.

طيات املقدمة عأن املال سيما ما يتعلق باملؤشرات،  ،بخصوص االستنتاجين األخيرينأنه إلى وتجدر اإلشارة 

 على م
ً
إجمالية على مستوى كل قطاع أو مؤسسة، إذ تم تسجيل تفاوتات لهذا املتوسط عدالت ترتكز أساسا

 على مستوى كل برنامج على حدة، كما تشير إلى ذلك خالصات التقارير القطاعية الفتحاص نجاعة األداء.

 العامة لعدد البرامج واملشاريع واألهداف واملؤشرات حسب عطياتالتالي تفاصيل املويعرض الجدول 

  :القطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصة
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 2019حول البرامج املفتحصة برسم سنة  : معطيات عامة3دول رقم ج
 

 عدد
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 البرامج املشاريع األهداف املؤشرات

 1 رئيس الحكومة 2 5 4 5

 2 وزارة العدل 4 10 14 34

 3 ن الدوليوزارة الشؤون الخارجية والتعاو  3 10 6 20

17 6 24 3 
الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون 

 الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 3 35 9 14

 6 قطاع التربية الوطنية 5 23 15 44

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 4 16 11 23

 8 ع التكوين املنهيقطا 3 15 6 18

 9 وزارة الصحة 6 69 26 69

 10 وزارة االقتصاد واملالية 6 19 37 48

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  6 12 14 22

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 3 10 7 21

 13 األمانة العامة للحكومة 1 6 3 5

 14 ستيكقطاع التجهيز والنقل واللوجي 6 51 15 22

 15 قطاع املاء 3 86 9 16

 16 قطاع الفالحة 5 78 18 29

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 5 17 7 19

 18 قطاع الصيد البحري  3 47 11 19

 19 وزارة الشباب والرياضة 4 53 21 42

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 4 19 17 28

 21 لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة الوزارة املنتدبة 2 6 6 12

 22 قطاع الطاقة واملعادن 3 17 13 21

 23 قطاع التنمية املستدامة 3 25 10 26

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 4 40 13 19

 25 قطاع االتصال 1 3 9 16

 26 قطاع الثقافة 4 14 13 31

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 4 26 16 27

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  1 5 7 14

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 1 5 5 14

 30 اومين وأعضاء جيش التحريراملندوبية السامية لقدماء املق 1 8 3 8

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 1 4 7 10

 32 املندوبية السامية للتخطيط 4 12 17 24

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 3 21 8 11

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 3 24 11 20

 35 ية االجتماعيةوزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنم 3 9 5 17

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1 12 4 14

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 1 5 3 9

 املجموع 119 841 406 808

 صدر: مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصة وتقارير االفتحاصامل
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رير نجاعة اتقإعداد و  البرمجة امليزانياتية لثالث سنواتاعتماد األفقية و القيادة أنظمة وضع  -3.2

 األداء

، 2014يونيو  12بتاريخ  2014/06ر السيد رئيس الحكومة رقم يشامن تفي إطار تنزيل قواعد اإلصالح امليزانياتي، دع

املهيكل  تيمليزانيا منهجية التدبيرإرساء ب ةواملتعلق 2016ماي  23بتاريخ  06/2016و 2015يونيو  18بتاريخ  04/2015و

وزاري، -على نجاعة األداء، إلى ضرورة وضع نظام للقيادة على عدة مستويات، منها املستوى بين حول البرامج واملرتكز

من خالل إحداث "لجنة للقيادة االستراتيجية"، واملستوى الوزاري واملتمثل في إحداث "لجنة لقيادة اإلصالح 

 .للقطاع أو املؤسسة ا الكاتب العامواإلشراف" يترأسه

 ملقتضيات ا،يتوقع قانون املالية للسنة فإنأما فيما يتعلق بالبرمجة امليزانياتية، 
ً
من القانون  5و 3 تينملادطبقا

 إلى ، لقانون املالية 130.13التنظيمي 
ً
مجموع موارد وتكاليف الدولة، ويقيمها وينص عليها ويأذن بها، وذلك استنادا

 22بتاريخ  2018/5قد قدم السيد رئيس الحكومة من خالل املنشور تحت عدد و ميزانياتية لثالث سنوات. برمجة 

 التوجهات العامة التي يجب مراعاتها في هذا اإلطار. 2018مارس 

املتعلق  2.15.426املرسوم رقم و لتطبيق أحكام القانون التنظيمي السالف الذكر وبخصوص تقارير نجاعة األداء، و 

 2020يتم إرسال هذه التقارير إلى الوزارة املكلفة باملالية في أجل أقصاه متم شهر يوليو  ،داد وتنفيذ قوانين املاليةبإع

من أجل إعداد التقرير السنوي حول نجاعة األداء املرافق ملشروع قانون وذلك ، 2019بالنسبة للسنة املالية 

 التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية.

القيادة األفقية أنظمة ثالث "النقاط الت عملية االفتحاص التي قامت بها مختلف اللجان والتي همت أسفر وقد 

"، عن تنظيميةل الجاإيداع تقرير نجاعة األداء في ال إعداد و " و"سنوات 3ـ ل يزانياتيةاملبرمجة "، واللنجاعة األداء

 الخالصات التالية:

  11ى إحداث نظام القيادة األفقي على مستو عدم  -
ً
 ومؤسسة

ً
 وزاريا

ً
من باملائة  29.7، وهو ما يمثل قطاعا

 مجموع القطاعات املفتحصة؛

، ما يمثل نسبة  35اعتماد البرمجة امليزانياتية لغالبية القطاعات املفتحصة، أي  -
ً
ن إ. حيث باملائة 94.6قطاعا

" من لتراب الوطني والتعميرإعداد ا " من جهة و"سكان وسياسة املدينةاإل مصالح قطاعين اثنين فقط، وهما "

لقانون املالية والتي تستوجب االستناد إلى  130.113جهة أخرى، لم تقم بتنزيل مقتضيات القانون التنظيمي 

سالف الالتنظيمي من القانون  69مقتضيات املادة دخول على الرغم من البرمجة امليزانياتية لثالث سنوات، 

 موضوع االفتحاص.  2019ية حيز التنفيذ بحلول السنة املالالذكر 

  11إيداع عدم  -
ً
 وزاريا

ً
  قطاعا

ً
، وهو ما يشكل نسبة تنظيميةداخل الجال ال ئهاتقارير نجاعة أدال ومؤسسة

 تودع لم التي واملؤسسات القطاعاتن عدد إوللتذكير ف ،املفتحصةمن مجموع القطاعات  باملائة 29.73

، 25 بلغقد  2018 سنة برسم تنظيميةال الجال داخل أدائها نجاعتها تقارير
ً
 .  باملائة 67.57 يمثل ما قطاعا

 وفيما يلي تفاصيل هذا املعطيات حسب كل قطاع أو مؤسسة على حدة:
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 لقطاعات الوزارية واملؤسساتل وتقرير نجاعة األداء األفقية والبرمجة امليزانياتية لثالث سنوات القيادة: معطيات حول 4 رقم جدول 

اعة األداء في إيداع تقرير نج

 تنظيميةل الاجال 

 3برمجة ميزانياتية ل 

 سنوات

القيادة األفقية لنجاعة 

 األداء
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 0 1 0

 2 وزارة العدل 1 1 1

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 1 1 1

0 1 1 
عاون الدولي املكلفة باملغاربة الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والت

 املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 0 1 1

 6 قطاع التربية الوطنية 1 1 1

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 1 1 1

 8 قطاع التكوين املنهي 1 1 1

 9 وزارة الصحة 0 1 1

 10 وزارة االقتصاد واملالية 1 1 1

 11 السياحة والنقل الجوي قطاع  0 1 1

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 1 1 0

 13 األمانة العامة للحكومة 0 1 0

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 1 1 0

 15 قطاع املاء 1 1 1

 16 قطاع الفالحة 1 1 1

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 0 1 0

 18 الصيد البحري قطاع  1 1 1

 19 وزارة الشباب والرياضة 0 1 0

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 1 1 1

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 0 1 0

 22 قطاع الطاقة واملعادن 1 1 0

 23 قطاع التنمية املستدامة 1 1 1

 24 تثمار والتجارة واالقتصاد الرقميوزارة الصناعة واالس 1 1 1

 25 قطاع االتصال 1 1 1

 26 قطاع الثقافة 0 1 1

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 0 1 1

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  1 1 1

 29 لفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العموميةالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املك 1 1 1

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 1 1 1

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 1 1 0

 32 املندوبية السامية للتخطيط 1 1 0

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 1 0 1

 34 والتعميرقطاع إعداد التراب الوطني  0 0 1

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 1 1 1

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1 1 1

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 1 1 1

 املجموع 26 35 26

 حصة وتقارير االفتحاصصدر: مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتامل
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 على مستوى البرامجنجاعة األداء اعتماد املنهجية املتعلقة ب -3

 للمادة  
ً
بتحديد كيفيات إعداد  2018نوفمبر  14بتاريخ  740.18من قرار وزير االقتصاد واملالية رقم  2طبقا

 على  نصب يتقرير افتحاص نجاعة األداء، 
ً
تقدير األهداف مج، و تحليل هيكلة البراهذا االفتحاص أساسا

 .تقييم قيادة البرامجو تقدير النتائج ، و افتحاص املؤشرات املرقمة، و املحددة

 تحليل هيكلة البرامج -1.3 

مدى انسجامها مع السياسات العمومية واالستراتيجيات على الخصوص دراسة يهم تحليل هيكلة البرامج 

 إلى عالقتها مع وظيفة الدعم.القطاعية وكذا محتواها ونطاقها وهيكلتها، باإلضافة 

 مدى انسجام البرامج مع السياسات العمومية واستراتيجيات الوزارات واملؤسسات -1.1.3

من  تم في هذا اإلطار دراسة العالقة التي تضمن التنسيق واالنسجام بين البرامج واالستراتيجيات القطاعية

 البرمجة امليزانياتية من جهة أخرى.جهة ومع 

 استنتاج مايلي : ،التيخالل قراءة الجدول من مكن يو 

 من أصل  112ن إانسجام غالبية البرامج مع االستراتيجيات القطاعية، حيث  -
ً
 لـ  115برنامجا

ً
 35تابعا

 واملتوفرة على استراتيجيات خاصة بها، تنبثق من هاته االستراتيجيات، أي بنسبة 
ً
 ومؤسسة

ً
 وزاريا

ً
قطاعا

 من باملائة. وللتذكير،  97.39
ً
من جهة،  "قطاع الصناعة التقليدية والتضامن االجتماعي"فإن كال

من جهة أخرى ال يتوفران على استراتيجيات محينة خاصة بهما، كما سبقت  "األمانة العامة للحكومة"و

 ؛ (إعداد االستراتيجيات على مستوى القطاعات الوزارية واملؤسسات -1.2)انظر اإلشارة إلى ذلك 

قطاعات وزارية مع استراتيجياتها  3 ـكذلك إلى تسجيل انسجام جزئي للبرامج املتعلقة بوجبت اإلشارة  -

ـ يتعلق األمر بو . والتي تنسجم جميع برامجها مع استراتيجياتها القطاعية، وذلك عكس باقي القطاعات

دوبية السامية املن"و "يوزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقم"و، "قطاع الطاقة واملعادن"

 ؛"للتخطيط

تحقيق انسجام البرامج مع البرمجة امليزانياتية بالنسبة لكل القطاعات باستثناء البرامج الستة املكونة  -

إعداد التراب الوطني "اإلسكان وسياسة املدينة و"ملشروعي نجاعة األداء الخاصين بكل من قطاعي 

  ."والتعمير
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 السياسات العمومية واستراتيجيات الوزارات والقطاعات واملؤسساتمع  دى انسجام البرامج: م5جدول رقم 

عدد البرامج املنسجمة مع 

 البرمجة امليزانياتية

عدد البرامج املنسجمة مع 

 االستراتيجية
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة عدد البرامج

 1 رئيس الحكومة 2 2/2 2/2

 2 وزارة العدل 4 4/4 4/4

 3 خارجية والتعاون الدوليوزارة الشؤون ال 3 3/3 3/3

3/3 3/3 3 
الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة 

 املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 3 3/3 3/3

 6 قطاع التربية الوطنية 5 5/5 5/5

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 4 4/4 4/4

 8 قطاع التكوين املنهي 3 3/3 3/3

 9 وزارة الصحة 6 6/6 6/6

 10 وزارة االقتصاد واملالية 6 6/6 6/6

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  6 6/6 6/6

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 3 غير معني 3/3

 13 األمانة العامة للحكومة 1 غير معني 1/1

 14 تجهيز والنقل واللوجيستيكقطاع ال 6 6/6 6/6

 15 قطاع املاء 3 3/3 3/3

 16 قطاع الفالحة 5 5/5 5/5

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 5  5/5 5/5

 18 قطاع الصيد البحري  3 3/3 3/3

 19 وزارة الشباب والرياضة 4 4/4 4/4

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 4 4/4 4/4

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 2 2/2 2/2

 22 قطاع الطاقة واملعادن 3 3/2 3/3

 23 قطاع التنمية املستدامة 3 3/3 3/3

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 4 4/3 4/4

 25 قطاع االتصال 1 1/1 1/1

 26 فةقطاع الثقا 4 4/4 4/4

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 4 4/4 4/4

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  1 1/1 1/1

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 1 1/1 1/1

 30 لسامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحريراملندوبية ا 1 1/1 1/1

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 1 1/1 1/1

 32 املندوبية السامية للتخطيط 4 4/3 4/4

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 3 3/3 3/0

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 3 3/3 3/0

 35 ن واملساواة والتنمية االجتماعيةوزارة األسرة والتضام 3 3/3 3/3

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1 1/1 1/1

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 1 1/1 1/1

 املجموع 119 115/112 119/113

 .صدر: مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصة وتقارير االفتحاصامل
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 محتوى البرامج ونطاقها -2.1.3

من  التأكدو  املشاريع والعمليات املكونة لهامحتوى البرامج ونطاقها من خالل دراسة تحليل  تم في هذا اإلطار

توزيع االعتمادات املخصصة لكل برنامج على حدة حسب أهم املشاريع اإلشارة في مشاريع نجاعة األداء إلى 

)امليزانية العامة، مرافق  الدعامة امليزانياتيةنوع وفق وذلك أخرى، هة جت من الجهاوحسب من جهة املكونة له 

 أكثر قراءة تقديمهذا التوزيع  يرومو . (املرصدة ألمور خصوصية الدولة املسيرة بصورة مستقلة والحسابات

 
ً
  دقة

ً
  .تمويلها مصادر تبيان وكذا ،برنامج كل إطار في املبرمجة املشاريع ماهية حول  وتفصيال

 على املعطيات املضمنة بوي
ً
 تيين،ال 7و 6 نيالجدولمكن تقديم أهم االستنتاجات املتعلقة بهذا املحور، اعتمادا

 كما يلي:

  (6)جدول رقم  املشاريعأهم توزيع اعتمادات البرامج حسب اإلشارة إلى 

واملؤسسات يتضح من خالل معطيات الجدول أن مشاريع نجاعة األداء الخاصة بالقطاعات الوزارية  -

 لالعتمادات املخصصة من امليزانية العامة لتمويل أهم 
ً
 مفصال

َ
موضوع االفتحاص، تتضمن جردا

 من أصل  114املشاريع املندرجة في إطار أغلب البرامج، وذلك في حدود 
ً
 95.80، أي بنسبة 119برنامجا

املندوبية "و "ون اإلسالميةوزارة األوقاف والشؤ "و "السياحة والنقل الجوي قطاع "باملائة. فباستثناء 

 من برامجها، تحرص جميع القطاعات األخرى  "،السامية للتخطيط
ً
والتي ال يشمل هذا التقديم بعضا

 ؛على عرض االعتمادات املخصصة بشكل فردي ألهم املشاريع املكونة لجميع برامجها

  27داء لـ ، فإن مشاريع نجاعة األ مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلةأما فيما يخص  -
ً
 أصل من برنامجا

41  
ً
، أي بنسبة معني برنامجا

ً
لم تتم اإلشارة فيها لتوزيع اعتمادات البرنامج حسب باملائة،  65.85ا

لهذا التوزيع  ،على مستوى مشاريع نجاعة أدائها ،ويبلغ عدد القطاعات الوزارية التي لم تشراملشاريع. 

 من أصل  14
ً
، أي بنسب 24قطاعا

ً
 معنيا

ً
 باملائة؛   58.33ة قطاعا

  27فإن مشاريع نجاعة األداء لـ املرصدة ألمور خصوصية،  الحساباتتعلق بيأما فيما  -
ً
من أصل  برنامجا

 معني 40
ً
، أي بنسبة برنامجا

ً
لم تتم اإلشارة فيها لتوزيع اعتمادات البرنامج حسب باملائة،  67.50ا

لهذا التوزيع  ،على مستوى مشاريع نجاعة أدائها ،ويبلغ عدد القطاعات الوزارية التي لم تشراملشاريع. 

 من أصل  12
ً
، أي بنسبة  23قطاعا

ً
 معنيا

ً
 .باملائة 52.22قطاعا

 (7)جدول رقم  اإلشارة إلى توزيع اعتمادات البرامج حسب الجهات 

  57فإن مشاريع نجاعة األداء لـ ، امليزانية العامةفيما بتعلق ب -
ً
 معني 101من أصل  برنامجا

ً
 برنامجا

ً
، أي ا

ويبلغ عدد . جهاتلم تتم اإلشارة فيها لتوزيع اعتمادات البرامج حسب الباملائة،  56.43بنسبة 
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 ت وزاريةقطاعا 5لهذا التوزيع  ،على مستوى مشاريع نجاعة أدائها ،القطاعات الوزارية التي لم تشر

، أي بنسبة  27من أصل 
ً
 معنيا

ً
 باملائة؛ 18.52قطاعا

من  املرصدة ألمور خصوصية الحساباتمن جهة و  يرة بصورة مستقلةمرافق الدولة املس وصخصب -

  35و  38مجموع البرامج املعنية وهي على التوالي لـ ، فإن مشاريع نجاعة األداءجهة أخرى 
ً
لم تتم  برنامجا

 بـ . جهاتاإلشارة فيهما لتوزيع اعتمادات البرامج حسب ال
ً
  19و 21ويتعلق األمر تباعا

ً
 وزاريا

ً
قطاعا

 
ً
، مع اإلشارة إلى أن نموذج مشروع نجاعة األداء املعد من طرف مديرية امليزانية التابعة لوزارة معنيا

، (2017مارس  13بتاريخ  E/1693االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة )رسالة وزير االقتصاد واملالية عدد 

 بتقديم االعتمادات حسب الجهات دون التمييز بين مختلف 
ً
 خاصة

ً
   الدعامات امليزانياتية.  يتضمن فقرة
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 املشاريعأهم حسب البرامج  توزيع اعتمادات اإلشارة إلى: 6جدول رقم 

الحسابات املرصدة ألمور 

 خصوصية

مرافق الدولة 

املسيرة بصورة 

 مستقلة

امليزانية 

 العامة

 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

1/0 1/0 2/2  1 رئيس الحكومة 

 2 وزارة العدل 4/4 1/0 2/2

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 3/3 1/1 غير معني

 3/3 غير معني 1/0
الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون 

 الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 3/3 2/1 3/3

 6 نيةقطاع التربية الوط 5/5 غير معني غير معني

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 4/4 غير معني 1/0

 8 قطاع التكوين املنهي 3/3 غير معني 1/1

 9 وزارة الصحة 6/6 3/0 4/0

 10 وزارة االقتصاد واملالية 6/6 3/0 3/0

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  6/5 2/1 غير معني

 12 واالقتصاد االجتماعيقطاع الصناعة التقليدية  3/3 1/1 غير معني

 13 األمانة العامة للحكومة 1/1 1/1 غير معني

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 6/6 4/0 3/0

 15 قطاع املاء 3/3 2/0 غير معني

 16 قطاع الفالحة 5/5 1/1 1/1

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 5/5 2/0 5/0

 18 بحري قطاع الصيد ال 3/3 2/0 1/0

 19 وزارة الشباب والرياضة 4/4 3/3 1/1

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 4/1 1/0 غير معني

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 2/2 غير معني 1/1

 22 قطاع الطاقة واملعادن 3/3 1/0 1/0

 23 مةقطاع التنمية املستدا 3/3 1/0 1/0

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 4/4 غير معني 2/1

 25 قطاع االتصال 1/1 1/1 1/1

 26 قطاع الثقافة 4/4 3/3 1/1

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 4/4 1/1 1/1

 28 مع البرملان واملجتمع املدنيالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات  1/1 غير معني غير معني

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 1/1 غير معني 1/1

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 1/1 غير معني غير معني

 31 ق اإلنسانوزارة الدولة املكلفة بحقو  1/1 غير معني غير معني

 32 املندوبية السامية للتخطيط 4/3 2/0 غير معني

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 3/3 غير معني 3/0

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 3/3 1/0 غير معني

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 3/3 غير معني غير معني

 36 ملندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجا 1/1 1/0 1/0

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 1/1 غير معني غير معني

  املجموع 119/114 41/14 40/14

 مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصة وتقارير االفتحاص.: مصدر
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 جهاتحسب الالبرامج  ماداتتوزيع اعت : اإلشارة إلى7جدول رقم 

 الحسابات الخصوصية
مرافق الدولة املسيرة بصورة 

 مستقلة
 قطاع وزاري أو مؤسسة امليزانية العامة

 ر.ت.

 1 رئيس الحكومة غير معني غير معني 1/0

 2 وزارة العدل 4/1 1/0 2/0

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي غير معني غير معني غير معني

معني غير  غير معني غير معني 
الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة 

 املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 3/1 2/0 3/0

 6 قطاع التربية الوطنية 5/4 غير معني غير معني

 7 علميقطاع التعليم العالي و البحث ال 4/4 غير معني 1/0

 8 قطاع التكوين املنهي 3/0 غير معني 1/0

 9 وزارة الصحة 6/0 3/0 4/0

 10 وزارة االقتصاد واملالية 6/6 3/0 3/0

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  6/6 2/0 غير معني

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 3/1 1/0 غير معني

 13 مانة العامة للحكومةاأل  غير معني غير معني غير معني

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 6/2 4/0 3/0

 15 قطاع املاء 3/1 2/0 غير معني

 16 قطاع الفالحة 5/0 1/0 1/0

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 5/0 2/0 5/0

 18 قطاع الصيد البحري  3/3 2/0 1/0

 19 وزارة الشباب والرياضة 4/4 3/0 1/0

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 4/1 1/0 غير معني

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة غير معني غير معني غير معني

 22 قطاع الطاقة واملعادن 3/3 1/0 1/0

 23 قطاع التنمية املستدامة 3/0 1/0 1/0

 24 الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي وزارة 4/1 غير معني غير معني

 25 قطاع االتصال 1/1 1/0 1/0

 26 قطاع الثقافة 4/2 3/0 1/0

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 4/4 1/0 1/0

 28 دني الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع امل غير معني غير معني غير معني

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية غير معني غير معني غير معني

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 1/1 غير معني غير معني

 31 نوزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسا غير معني غير معني غير معني

 32 املندوبية السامية للتخطيط 4/1 2/0 غير معني

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 3/3 غير معني 3/0

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 3/2 1/0 غير معني

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية غير معني غير معني غير معني

 36 دوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماجاملن 1/1 1/0 1/0

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي غير معني غير معني غير معني

  املجموع 101/44 38/0 35/0

 مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصة وتقارير االفتحاص.: مصدر
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 هيكلة البرامج -3.1.3

 هذه البرامجمع تقسيم  ى هذا املستوى تحليل الهيكلة اإلدارية لتدبير البرامج ومدى مالءمتهاعل اإلفتحاصهم 

، كما هو مبين من ضافة إلى توضيح مهام املتدخلين واملسؤولين عن تنفيذ البرامج وتعيينهم بصفة رسميةإ

 .8رقم خالل الجدول 

 يلي : الجدول، يمكن استنتاج ماهذا على ضوء املعطيات الواردة في 

، موضوع االفتحاص مالءمة التنظيم اإلداري لتقسيم البرامج بالنسبة لجل القطاعات الوزارية أو املؤسسات -

  111 على مستوى  وذلك
ً
خرى، وإلى جانب كل من أ. من جهة باملائة 93.28 أي بنسبة 119من أصل برنامجا

املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي "

والتي تعرف تسجيل حاالت  "رئيس الحكومة"ومؤسسة  "قطاع التربية الوطنية"و "وزارة الداخلية"و" الهجرة

االستثناء الوحيد في  "قطاع العدل"جزئية من عدم املالءمة بين تنظيمها اإلداري وتقسيم بعض برامجها، يبقى 

الءم أي من  برامجه األربعة، من حيث التقسيم، مع التنظيم اإلداري املعمول به على هذا الباب، حيث ال يت

 ؛مستوى القطاع

 من أصل  69لمسؤولين عن ل رسميتعيين  -
ً
 23وذلك على مستوى  ،باملائة 57.98، أي بنسبة 119برنامجا

 
ً
 وزاري قطاعا

ً
  ا

ً
سمية عن جميع البرامج باملقابل، لم يتم تعيين أي مسؤول بصفة ر  .37من أصل  ومؤسسة

  14ـــــــ املتعلقة ب
ً
  قطاعا

ً
 52بالنسبة لـ  قرارات التعيينتحديد أدوار املسؤولين عن البرامج في . كما تم وزاريا

،
ً
 معنيا، أي بنسبة 69من أصل  برنامجا

ً
عدد القطاعات التي قامت فإن ولإلشارة،  املائة.ب 75.36 برنامجا

منها فقط قامت  6، قطاعات 8بلغ ، 2018فة رسمية، برسم السنة املالية بتعيين مسؤولين على برامجها بص

   بتحديد أدوار املسؤولين الذين تم تعيينهم .
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  2019 تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية

 جهيكلة البرام: 8 جدول رقم

تحديد أدوار 

 املسؤولين

تعيين 

 املسؤولين

 مالءمة التنظيم اإلداري 

 مع تقسيم البرامج
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 2/1 2/1 2/1

 2 وزارة العدل 4/0 4/0 4/0

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 3/3 3/3 3/3

3/0 3/3 3/2 
الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون 

 الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 3/2 3/0 3/0

 6 قطاع التربية الوطنية 5/4 5/4 5/4

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 4/4 4/4 4/4

 8 قطاع التكوين املنهي 3/3 3/3 3/3

 9 وزارة الصحة 6/6 6/6 6/6

 10 وزارة االقتصاد واملالية 6/6 6/0 6/0

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  6/6 6/0 6/0

 12 ليدية واالقتصاد االجتماعيقطاع الصناعة التق 3/3 3/3 3/0

 13 األمانة العامة للحكومة 1/1 1/0 1/0

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 6/6 6/6 6/6

 15 قطاع املاء 3/3 3/0 3/0

 16 قطاع الفالحة 5/5 5/5 5/5

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 5/5 5/1 5/0

 18 قطاع الصيد البحري  3/3 3/0 3/0

 19 وزارة الشباب والرياضة 4/4 4/0 4/0

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 4/4 4/4 4/4

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 2/2 2/0 2/0

 22 قطاع الطاقة واملعادن 3/3 3/3 3/3

 23 قطاع التنمية املستدامة 3/3 3/3 3/3

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 4/4 4/4 4/0

 25 قطاع االتصال 1/1 1/0 1/0

 26 قطاع الثقافة 4/4 4/0 4/0

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 4/4 4/4 4/0

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  1/1 1/0 1/0

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 1/1 1/1 1/1

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 1/1 1/1 1/1

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 1/1 1/1 1/0

 32 املندوبية السامية للتخطيط 4/4 4/4 4/4

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 3/3 3/3 3/3

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 3/3 3/0 3/0

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 3/3 3/0 3/0

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1/1 1/1 1/0

 37 واالجتماعي والبيئياملجلس االقتصادي  1/1 1/1 1/1

 املجموع 119/111 119/69 119/52

 وتقارير االفتحاص : مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصةصدرامل
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 2019تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية 

 عالقة البرامج مع وييفة الدعم.4.1.3

لبرامج ا استقطابمعايير توزيع املوارد بين املشاريع ومن  وجودعمدت لجان االفتحاص إلى التحقق من 

. وقد األداء في تقارير نجاعةلالعتمادات املرصدة لها مع اإلشارة إلى ذلك عند االقتضاء  ةيإضاف لتمويالت

 أسفرت هذه العملية عن اإلستنتاجات التالية:

 برنامج 78بخصوص معايير رصد وتوزيع املوارد بين املشاريع أو العمليات  غياب -
ً
، أي 119من أصل  ا

 ؛ةباملائ 73.11  بنسبة

ما أي ، املرصدة لها األولية لتمويالت أخرى إضافة إلى االعتمادات 119برنامجا من أصل  31استقطاب  -

اإلشارة إلى استقطابها لتمويالت  تمت لم التيإال أن البرامج  .البرامج مجموع من باملائة 26.05 نسبة يمثل

 مجموعمن  باملائة 56.25بنسبة أي  ،برنامجا 18 عددها بلغ نجاعة األداءتقارير مشاريع و أخرى في 

 .املعنية البرامج

 :و مؤسسة على حدةأبالتفصيل هذه الجوانب بالنسبة لكل قطاع وزاري  التيويتناول الجدول 
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 مع وييفة الدعم عالقة البرامج :9جدول رقم 

اإلشارة إلى هذه 

 التمويالت

استقطاب التمويالت 

غير االعتمادات 

 املرصدة للبرامج

معايير وجود 

 لرصد املوارد
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 2/1 2/2 2/0

 2 وزارة العدل 4/0 4/0 غير معني

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 3/0 3/0 غير معني

 4 املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة 3/0 3/0 غير معني

 5 وزارة الداخلية 3/0 3/0 غير معني

 6 قطاع التربية الوطنية 5/4 5/1 1/0

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 4/4 4/1 1/0

 8 قطاع التكوين املنهي 3/3 3/2 2/0

 9 وزارة الصحة 6/0 6/4 4/0

 10 ةوزارة االقتصاد واملالي 6/0 6/0 غير معني

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  6/6 6/6 6/6

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 3/0 3/1 1/0

 13 األمانة العامة للحكومة 1/0 1/0 غير معني

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 6/6 6/1 1/0

 15 قطاع املاء 3/0 3/1 1/1

 16 قطاع الفالحة 5/5 5/0 غير معني

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 5/0 5/1 1/1

 18 قطاع الصيد البحري  3/0 3/3 3/3

 19 وزارة الشباب والرياضة 4/0 4/0 غير معني

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 4/0 4/1 1/1

 21 والحكامة الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة 2/0 2/0 غير معني

 22 قطاع الطاقة واملعادن 3/0 3/1 1/0

 23 قطاع التنمية املستدامة 3/0 3/1 1/1

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 4/0 4/2 2/0

 25 قطاع االتصال 1/1 1/0 غير معني

 26 قطاع الثقافة 4/0 4/0 غير معني

 27 اإلدماج املنهيوزارة الشغل و  4/0 4/0 غير معني

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  1/0 1/0 غير معني

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 1/0 1/0 غير معني

 30 ملقاومين وأعضاء جيش التحريراملندوبية السامية لقدماء ا 1/1 1/1 1/0

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 1/0 1/0 غير معني

 32 املندوبية السامية للتخطيط 4/0 4/0 غير معني

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 3/1 3/2 2/0

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 3/0 3/0 غير معني

 35 األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية وزارة 3/0 3/0 غير معني

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1/0 1/0 غير معني

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 1/0 1/0 غير معني

 املجموع 119/32 119/31 31/13

 وتقارير االفتحاص ؤسسات املفتحصةمشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية وامل :صدرامل  
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 2019تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية 

 قدير األهداف املحددةت -2.3

يروم تقدير األهداف املحددة، التأكد بصفة عامة من انتقائيتها وقابليتها للقياس، ومن كون هذه األهداف 

تعكس السياسة العمومية املرتبطة بالبرامج من جهة، وأنها تلتقي مع أهداف البرنامج املعني ومع أهداف باقي 

 برامج القطاع الوزاري أو املؤسسة من جهة أخرى.

 انتقائية األهداف -1.2.3

التأكد من ترجمة األهداف للرهانات األساسية لالستراتيجية أو الختصاصات القطاعات  املجالتم في هذا 

التحقق  إضافة إلى ،األهداف ذهه مدى تأثير العوامل الخارجية في بلوغ ومن الوزارية واملؤسسات املفتحصة

 . هاوجود إجراءات تصحيحية في حالة عدم بلوغ من

 :ما يلي  يتضح هذا الجانب فتحاصامن خالل نتائج عمليات 

من األهداف تترجم الرهانات األساسية الستراتيجيات أو إختصاصات القطاعات الوزارية  باملائة 97.54 -

ترجمة األهداف للرهانات بقيت جزئية   أو املؤسسات. لكن رغم داللة هذه النسبة، وجبت اإلشارة إلى أن

 ؛وزاريةقطاعات  خمسةعلى مستوى 

 ؛يتأثر تحقيقها بعوامل خارجية  املفتحصة هدافاأل  ن مجموعم باملائة 34.73 -

تمت اإلشارة بخصوصها إلى اإلجراءات التصحيحية في  املفتحصة هدافمجموع األ  من باملائة 44.83 -

  17أن  كماحالة عدم بلوغها. 
ً
  قطاعا

ً
برامجها إلى  بخصوص أهدافأو مؤسسة لم تتم اإلشارة  وزاريا

 .إجراءات تصحيحية من هذا القبيل

النتائج الفردية إلنتقائية األهداف للبرامج التي تسهر على تدبيرها مختلف القطاعات  تاليويتناول الجدول ال

 واملؤسسات موضوع اإلفتحاص.
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 للسياسة العمومية املرتبطة بالبرامج تهاوترجم انتقائية األهداف: 10جدول رقم 

اإلجراءات التصحيحية في 

 حالة عدم بلوغ األهداف

تأثر بلوغ األهداف بعوامل 

 خارجية

ترجمة األهداف لالستراتيجية 

 أو لالختصاصات
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 4/4 4/2 4/0

 2 وزارة العدل 14/14 14/10 14/14

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 6/6 6/3 6/6

الوزارة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلفة بالمغاربة  6/6 6/2 6/0

 المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 9/9 9/3 9/6

 6 قطاع التربية الوطنية 15/15 15/1 15/14

 7 لتعليم العالي و البحث العلميقطاع ا 11/11 11/1 11/11

 8 قطاع التكوين المهني 6/5 6/3 6/6

 9 وزارة الصحة 26/26 26/7 26/0

 10 وزارة االقتصاد والمالية 37/37 37/8 37/8

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي 14/14 14/12 14/11

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 7/7 7/1 7/0

 13 األمانة العامة للحكومة 3/0 3/2 3/0

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 15/15 15/8 15/0

 15 قطاع الماء 9/9 9/2 9/0

 16 قطاع الفالحة 18/18 18/3 18/18

 17 قطاع التنمية القروية والمياه والغابات 7/6 7/1 7/0

 18 قطاع الصيد البحري 11/11 11/6 11/0

 19 رة الشباب والرياضةوزا 21/21 21/1 21/0

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 17/17 17/2 17/17

 21 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة 6/3 6/2 6/0

 22 قطاع الطاقة والمعادن 13/13 13/6 13/0

 23 قطاع التنمية المستدامة 10/10 10/3 10/2

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 13/13 13/7 13/8

 25 قطاع االتصال 9/9 9/3 9/7

 26 قطاع الثقافة 13/13 13/7 13/9

 27 وزارة الشغل و اإلدماج المهني 16/16 16/4 16/16

 28 مدني الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع البرلمان والمجتمع ال 7/7 7/6 7/7

 29 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية 5/3 5/3 5/0

 30 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 3/3 3/2 3/3

 31 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 7/7 7/4 7/0

 32 للتخطيط المندوبية السامية 17/17 17/3 17/0

 33 قطاع االسكان وسياسة المدينة 8/8 8/5 8/0

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 11/11 11/2 11/11

 35 وزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية 5/5 5/4 5/5

 36 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 4/4 4/1 4/0

 37 مجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئيال 3/3 3/1 3/3

 املجموع 406/396 406/141 406/182

 وتقارير االفتحاص : مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصةمصدر
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 لتقائية األهدافا -2.2.3

األخرى مكنت أشغال االفتحاص فيما يخص التقائية أهداف البرامج فيما بينها ومع أهداف البرامج 

 :االستنتاجات التاليةللقطاع الوزاري أو املؤسسة من الوقوف على 

 حيث ،من مجموع األهداف باملائة 93.84بنسبة  تحققتكل برنامج  داخلالتقائية األهداف فيما بينها  -

  ؛فقط على مستوى أربع قطاعات وزارية بينها فيما حدة على برنامج كلأهداف  تلتقي ال

 بنسبة القطاع أو املؤسسة، نفس داخل ،املتعلقة ببرامج أخرى مع تلك هداف األ  التقائيةتسجيل  -

  365من مجموع  باملائة 83.83
ً
  هدفا

ً
 ؛معنيا

  22وضع  معد -
ً
،  29من أصل  ،قطاعا

ً
 معنيا

ً
رغم التقائيتها،  بين مختلف البرامج للتنسيق لياتلقطاعا

 .باملائة 75.86وهو ما يمثل 

 :القطاعات واملؤسسات املعنية بهذه االستنتاجات الجدول التالي تفاصيلبين و ي
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  2019 تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية

 التقائية األهداف: 11 جدول رقم

وضع آلية للتنسيق بين 

 مختلف البرامج

االلتقائية مع أهداف 

 البرامج األخرى 

االلتقائية ما بين 

 أهداف البرنامج
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 4/4 4/4 0

 2 وزارة العدل 14/14 14/14 0

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 6/6 6/6 1

0 6/6 6/6 
الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج 

 وشؤون الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 9/9 9/9 0

 6 قطاع التربية الوطنية 15/15 15/15 1

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 11/11 11/11 1

 8 قطاع التكوين املنهي 6/6 6/5 1

 9 وزارة الصحة 26/6 26/11 0

 10 وزارة االقتصاد واملالية 37/37 37/37 0

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  14/14 14/14 0

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 7/7 7/0 0

 13 األمانة العامة للحكومة 3/1 غير معني غير معني

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 15/15 15/15 0

 15 قطاع املاء 9/9 9/0 0

 16 قطاع الفالحة 18/18 18/18 1

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 7/7 7/7 0

 18 قطاع الصيد البحري  11/10 11/1 0

 19 وزارة الشباب والرياضة 21/21 21/21 0

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 17/17 17/17 1

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 6/6 6/6 0

 22 قطاع الطاقة واملعادن 13/13 13/13 0

 23 قطاع التنمية املستدامة 10/10 10/10 0

 24 الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي وزارة 13/13 13/13 1

 25 قطاع االتصال 9/9 غير معني غير معني

 26 قطاع الثقافة 13/13 13/3 0

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 16/14 16/16 0

 28 جتمع املدني الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان وامل 7/7 غير معني غير معني

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 5/5 غير معني غير معني

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 3/3 غير معني غير معني

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 7/7 غير معني غير معني

 32 املندوبية السامية للتخطيط 17/17 17/10 0

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 8/8 8/8 0

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 11/11 11/11 0

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 5/5 5/5 0

 36 سجون وإعادة اإلدماجاملندوبية العامة إلدارة ال 4/4 غير معني غير معني

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 3/3 غير معني غير معني

7/29  املجموع 406/381 365/306 

 وتقارير االفتحاص نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصة مشاريع :صدرامل 
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 2019تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية 

 

 املؤشرات املرقمةافتحاص  -3.3

 من وجاهة هذه املؤشرات مقارنة مع األهداف  يهم افتحاص املؤشرات املرقمة
ً
لقياس النجاعة التحقق أساسا

 املحددة، ومن مالءمتها لقياس نجاعة األداء وكذا من مصداقية املعلومات املتعلقة بها.

 وجاهة املؤشرات -1.3.3

 ، التأكد من ربط األهداف باملؤشرات ومن وجاهتهشملت أشغال االفتحاص من جهةفي هذا الباب، 
ً
مع  ا مقارنة

البطائق  من استشارة املعنيين قبل تحديد املؤشرات ومن إعداد التأكداألهداف املحددة، ومن جهة أخرى، 

 التعريفية املتعلقة بها.

 منها ما يلي:  شفحيث يست ،املعطيات املتعلقة بهذا الشأن 12رقم ويقدم الجدول 

 بمؤشرات مرقمة  406والبالغ عددها مجموع أهداف برامج القطاعات الوزارية واملؤسسات ربط  -
ً
هدفا

 ؛لقياس النتائج املتوخاة

 مؤشر  753إعداد بطائق تعريفية خاصة بــــ  -
ً
من مجموع  باملائة 93.19، أي بنسبة 808من أصل  ا

 املؤشرات املفتحصة؛

 ، أي ما يمثل37من بين  ةوزاري اتقطاع 10 استشارة املعنيين قبل تحديد املؤشرات بالنسبة لـعدم  -

 ؛ باملائة 27.03

  452اعتماد  -
ً
باملائة برسم  49.10) باملائة 55.94أي بنسبة  ،هائيهم قياس أنشطة البرامج بدل أدامؤشرا

العمل على تجويد هذه املؤشرات مواصلة مما يقتض ي  ،من مجموع املؤشرات املفتحصة (2018سنة 

  من أجل تنزيل فعلي ملنهجية نجاعة األداء.
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  2019 تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية

 وجاهة املؤشرات: 12جدول رقم 

عدد مؤشرات  

 األنشطة

استشارة املعنيين 

 قبل تحديد املؤشرات

البطائق التعريفية 

 للمؤشرات

ربط األهداف 

 باملؤشرات
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 4/4 5/5 1 5/5

 2 وزارة العدل 14/14 34/34 1 34/15

 3 عاون الدوليوزارة الشؤون الخارجية والت 6/6 20/20 1 20/9

17/7 1 17/12 6/6 
الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون 

 الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 9/9 14/14 1 14/8

 6 قطاع التربية الوطنية 15/15 44/44 1 44/42

 7 لي و البحث العلميقطاع التعليم العا 11/11 23/23 0 23/7

 8 قطاع التكوين املنهي 6/6 18/18 1 18/13

 9 وزارة الصحة 26/26 69/69 1 69/44

 10 وزارة االقتصاد واملالية 37/37 48/48 1 48/14

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  14/14 22/22 1 22/14

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 7/7 21/21 1 21/21

 13 األمانة العامة للحكومة 3/3 5/5 1 5/3

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 15/15 22/22 0 22/15

 15 قطاع املاء 9/9 16/0 0 16/15

 16 قطاع الفالحة 18/18 29/29 1 29/14

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 7/7 19/12 1 19/12

 18 صيد البحري قطاع ال 11/11 19/0 0 19/17

 19 وزارة الشباب والرياضة 21/21 42/42 0 42/8

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 17/17 28/28 1 28/15

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 6/6 12/12 1 12/7

 22 قطاع الطاقة واملعادن 13/13 21/21 1 21/9

 23 قطاع التنمية املستدامة 10/10 26/26 1 26/20

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 13/13 19/19 0 19/4

 25 قطاع االتصال 9/9 16/16 1 16/8

 26 قطاع الثقافة 13/13 31/31 1 31/8

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 16/16 27/27 0 27/9

 28 ة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني الوزار  7/7 14/7 1 14/9

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 5/5 14/14 1 14/6

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 3/3 8/8 1 8/7

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 7/7 10/10 1 10/4

 32 املندوبية السامية للتخطيط 17/17 24/24 0 24/9

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 8/8 11/11 1 11/9

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 11/11 20/19 0 20/14

 35 تنمية االجتماعيةوزارة األسرة والتضامن واملساواة وال 5/5 17/17 0 17/8

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 4/4 14/14 1 14/14

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 3/3 9/9 1 9/9

 املجموع 406/406 808/753 27 808/452

 تحاصوتقارير االف : مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصةصدرامل
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 2019تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية 

 مالءمة املؤشرات مع قياس نجاعة األداء -2.3.3
 

على و  .ومدى تأثر نتائجها بعوامل خارجية األداء قياس نجاعةلاملؤشرات قابلية  التحقق من ددهذا الصفي تم 

 يمكن استنتاج ما يلي: ،13رقم ضوء املعطيات املدرجة في الجدول 

  673واحتسابها على مستوى  املؤشراتب املتعلقةاإلشارة إلى كيفية تجميع املعلومات تمت  -
ً
، أي ما مؤشرا

جدير بالذكر أنه لم تتم اإلشارة إلى كيفية تجميع هذه و باملائة من مجموع املؤشرات.  83.29يمثل 

الشباب "و "الصيد البحري "و "املاء"املعلومات على مستوى جميع املؤشرات املتعلقة بقطاعات 

 ؛"والرياضة

 السنوات نجازاتإبعين االعتبار خذ ؤشرات والقيم التوقعية املرتبطة بها، تم األ بالنسبة لعملية تحديد امل -

  667على مستوى السابقة 
ً
 وقد لوحظ أن .باملائة من مجموع املؤشرات 82.55، أي ما يمثل مؤشرا

  37قطاعين فقط من أصل  مصالح
ً
  قطاعا

ً
في تحديد جميع مؤشرات  هانجازاتعلى إلم تستند  ومؤسسة

الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع ـ "يتعلق األمر بو  .برامجها

 ؛"املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي"و "املدني

  261بلغت املؤشرات القابلة إلجراء مقارنات خارج البرامج املعنية بها  -
ً
باملائة من  32.30، أي بنسبة مؤشرا

 تي تم وضعها من طرف مختلف القطاعات واملؤسسات املفتحصة؛مجموع املؤشرات ال

بعوامل خارجية بالنسبة لـ  املعتمدة املؤشرات املحققة على مستوى  نتائجال تأثرقابلية تم تسجيل   -

 .من العدد اإلجمالي للمؤشرات باملائة 31.06

 ويتضمن الجدول التالي تفاصيل املعطيات املتعلقة بهذا الجانب:
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  2019 تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية

 مع قياس نجاعة األداء مالءمة املؤشرات: 13دول رقم ج

املؤشرات املتأثرة 

 بعوامل خارجية

اختيار مؤشرات قابلة 

إلجراء مقارنات 

 خارجة عن البرنامج

أخذ اإلنجازات 

السابقة  بعين 

 االعتبار

اإلشارة إلى كيفية 

تجميع املعلومات 

واحتساب 

 املؤشرات

 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 5/5 5/5 5/0 5/2

 2 وزارة العدل 34/34 34/31 34/0 34/14

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 20/20 20/10 20/4 20/8

الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة  17/11 17/17 17/0 17/6

 املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 14/14 14/10 14/7 14/3
 6 قطاع التربية الوطنية 44/44 44/44 44/0 44/2
 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 23/23 23/16 23/19 23/8

 8 قطاع التكوين املنهي 18/13 18/18 18/5 18/4

 9 وزارة الصحة 69/69 69/66 69/40 69/36

 10 رة االقتصاد واملاليةوزا 48/48 48/48 48/0 48/8

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  22/4 22/22 22/0 22/13

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 21/21 21/21 21/7 21/2

 13 األمانة العامة للحكومة 5/5 5/5 5/2 5/3
 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 22/22 22/19 22/20 22/12

 15 قطاع املاء 16/0 16/6 16/0 16/3

 16 قطاع الفالحة 29/29 29/29 29/0 29/5

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 19/12 19/14 19/10 19/5

 18 قطاع الصيد البحري  19/0 19/3 19/0 19/4

 19 وزارة الشباب والرياضة 42/0 42/27 42/29 42/13

 20 قاف والشؤون االسالميةوزارة األو  28/20 28/28 28/28 28/4

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 12/12 12/11 12/6 12/3

 22 قطاع الطاقة واملعادن 21/21 21/18 21/12 21/8

 23 قطاع التنمية املستدامة 26/26 26/26 26/21 26/15

 24 ستثمار والتجارة واالقتصاد الرقميوزارة الصناعة واال  19/19 19/19 19/7 19/5

 25 قطاع االتصال 16/16 16/6 16/0 16/4

 26 قطاع الثقافة 31/31 31/10 31/0 31/7

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 27/27 27/22 27/7 27/10

 28 املجتمع املدني الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان و  14/7 14/0 14/0 14/6

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 14/14 14/12 14/5 14/4

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 8/8 8/8 8/2 8/5

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 10/9 10/10 10/0 10/4

 32 املندوبية السامية للتخطيط 24/24 24/24 24/1 24/2

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 11/11 11/11 11/4 11/5

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 20/20 20/20 20/20 20/2

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 17/11 17/17 17/0 17/7

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 14/14 14/14 14/2 14/7

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 9/9 9/0 9/3 9/2

 املجموع 808/673 808/667 808/261 808/251

 وتقارير االفتحاص مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصة صدر :امل      
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 2019تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية 

 داقية املعلوماتمص -3.3.3

ت أشغال االفتحاص في هذا الجانب التحقق من وجود مسطرة تتبع وتجميع ومعالجة املعطيات الخاصة خص

ضمانات ملصداقية املعطيات املتعلقة بها. وقد أسفرت هذه العملية عن النتائج املدرجة توفر كذا باملؤشرات و 

 :والتي يستشف منها ما يلي ،14رقم في الجدول 

عدد المن  باملائة 58.29سطرة تتبع وتجميع ومعالجة املعطيات الخاصة باملؤشرات بنسبة م غياب  -

مسطرة تتبع وتجميع  ةأيبلغ عدد القطاعات الوزارية التي ال تتوفر على  وقد. لهذه املؤشرات اإلجمالي

 من أصل  18 ،برامجها ومعالجة املعطيات الخاصة بمؤشرات
ً
 ؛ ملائة با 48.65ما يمثل وهو ، 37قطاعا

عدد القطاعات كان  فإذا ؛باملائة 54.83 بنسبةاملناهج ملعالجة املعطيات املتعلقة باملؤشرات  توفر عدم -

 من أصل  11لجميع مؤشرات برامجها يبلغ  املناهج هذهالتي تتوفر على 
ً
القطاعات  عدد فإن ،37قطاعا

  15إلى  يصل منهجالتي ال تتوفر على أي 
ً
  قطاعا

ً
 ؛ باملائة 40.54 يمثل ماأي  ،37من أصل  وزاريا

من  باملائة 48.27مصداقية املعطيات املتعلقة باملؤشرات بالنسبة لـ بتحقيق  كفيلةضمانات  غياب -

 كافة تغطيضمانات  تتوفر على 37صل أفقط من  قطاعات 7لى أن إمع اإلشارة  ،املؤشراتإجمالي 

للمراقبة واملصادقة عليها أو باعتماد نظام  ، سواء بإخضاع هذه املعطياتاملتعلقة ببرامجها ؤشراتامل

 ضمانات ةعدد القطاعات التي ال تتوفر على أي فإنباملقابل  .املتدخلين في صياغتها لتبادلها مع الشركاء

  .باملائة 27.03ما يمثل وهو  ،37من أصل ت قطاعا 10يصل إلى  الخصوص بهذا
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 مصداقية املعلومات: 14جدول رقم 

ات ملصداقية وجود ضمان

 باملؤشرات املعطيات املتعلقة

وجود مناهج 

 ملعالجة املعطيات

وجود مسطرة تجميع املعطيات 

 الخاصة باملؤشرات
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 5/4 5/4 5/5

 2 وزارة العدل 34/34 34/34 34/34

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 20/7 20/7 20/20

17/0 17/0 17/0 
الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة 

 املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 14/14 14/14 14/14

 6 قطاع التربية الوطنية 44/44 44/44 44/44

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 23/23 23/23 23/16

 8 قطاع التكوين املنهي 18/0 18/9 18/9

 9 وزارة الصحة 69/0 69/0 69/26

 10 وزارة االقتصاد واملالية 48/48 48/48 48/48

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  22/3 22/5 22/5

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 21/0 21/0 21/0

 13 ةاألمانة العامة للحكوم 5/0 5/0 5/2

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 22/0 22/19 22/11

 15 قطاع املاء 16/0 16/0 16/0

 16 قطاع الفالحة 29/29 29/26 29/26

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 19/19 19/19 19/17

 18 قطاع الصيد البحري  19/0 19/0 19/0

 19 ةوزارة الشباب والرياض 42/0 42/0 42/0

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 28/28 28/28 28/25

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 12/0 12/0 12/0

 22 قطاع الطاقة واملعادن 21/14 21/7 21/7

 23 قطاع التنمية املستدامة 26/0 26/0 26/13

 24 عة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقميوزارة الصنا 19/2 19/1 19/13

 25 قطاع االتصال 16/0 16/0 16/0

 26 قطاع الثقافة 31/0 31/0 31/0

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 27/27 27/27 27/21

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  14/0 14/0 14/5

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 14/0 14/0 14/0

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 8/0 8/8 8/7

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 10/0 10/0 10/0

 32 للتخطيطاملندوبية السامية  24/0 24/0 24/12

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 11/7 11/2 11/4

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 20/15 20/20 20/14

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 17/10 17/10 17/10

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 14/0 14/1 14/1

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 9/9 9/9 9/9

 املجموع 808/337 808/365 808/418

 وتقارير االفتحاص صدر : مشاريع نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصةامل
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 تقدير النتائج -4.3

ميتها، وكذا تحليل هذه النتائج يخص تقدير النتائج التأكد من جودة محتوى الوثائق املقدمة لهذه النتائج وأه

 على ضوء املعطيات الواردة في تقارير نجاعة األداء مقارنة مع األهداف املحددة في مشاريع نجاعة األداء.

 املقدمة للنتائج جودة محتوى الوثائق -1.4.3

يل الفروق شمولية التعليقات وتحلمن كذا تم في هذا الجانب التحقق من شمولية النتائج لجميع املؤشرات و 

، باإلضافة إلى تضمين تقارير نجاعة األداء املعدة من النتائج املدرجة املرتبطة بجميعنجازات اإل بين التوقعات و 

ال سيما في حالة عدم بلوغ النتائج  ،طرف القطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصة لإلجراءات التصحيحية

 املنتظرة. 

 والتي يمكن تلخيصها كما يلي: تجة بهذا الخصوصاملعطيات املستن 15رقم ويقدم الجدول 

من العدد باملائة  93.81املؤشرات بالنسبة لـ الخاصة ب نتائجال ، على مستوى تقارير نجاعة األداء،إدراج -

  17مع اإلشارة الى أن  ،اإلجمالي لهذه املؤشرات
ً
  قطاعا

ً
 أ وزاريا

ً
قدمت  ،37صل أمن  فقط و مؤسسة

 
ً
 ؛باملائة 45.95أي بنسبة  ،امؤشراته كافةتغطي  نتائجا

  105بالنسبة لـ نجازات اإل شمولية التعليقات وتحليل الفروق بين التوقعات و  عدم -
ً
من أصل  مؤشرا

التعليقات ويبلغ عدد القطاعات التي ال تشمل  .مجموع املؤشراتمن  باملائة 13ما يمثل وهو ، 808

  20برامجها  وتحليل الفروق بين توقعات وإنجازات
ً
جمالي إمن  باملائة 54لى إأي بنسبة تصل  ،قطاعا

 ؛املفتحصةالوزارية واملؤسسات ات قطاعال

على  التأثيرالتي من شأنها  إلى العوامل الخارجيةعلى مستوى تقارير نجاعة األداء،  ،اإلشارة تتم لم -

  57 ـبالنسبة ل  النتائج املسجلة
ً
  251من أصل  مؤشرا

ً
  مؤشرا

ً
 ؛ائةبامل 22.71، وهو ما يمثل معنيا

إشارة إلى اإلجراءات التصحيحية املزمع اتخاذها في حالة عدم بلوغ النتائج املنتظرة على أية  غياب -

  170 مستوى 
ً
تقارير نجاعة لتلك اإلشارة على مستوى  مع غياب كلي باملائة، 21.04 ، أي بنسبةمؤشرا

كومة املكلفة بالشؤون العامة الوزارة املنتدبة لدى رئيس الح"، و"األمانة العامة للحكومةأداء كل من "

 ."الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية"و "والحكامة
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 املقدمة للنتائج جودة محتوى الوثائق: 15جدول رقم 

اإلجراءات التصحيحية في 

نتائج الحالة عدم بلوغ 

 البرامج

اإلشارة إلى 

 العوامل خارجية

قات لتعليشمولية ا

وتحليل الفروق 

 نجازاتاإل التوقعات 

شمولية النتائج 

 لجميع املؤشرات
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 5/5 5/5 2/2 5/2

 2 وزارة العدل 34/31 34/34 14/14 34/34

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 20/20 20/20 8/8 20/19

 4 ارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرةالوز  17/16 17/4 6/0 17/9

 5 وزارة الداخلية 14/14 14/14 3/3 14/2

 6 قطاع التربية الوطنية 44/44 44/30 2/2 44/32

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 23/23 23/23 8/8 23/23

 8 قطاع التكوين املنهي 18/17 18/10 4/1 18/18

 9 وزارة الصحة 69/64 69/60 36/36 69/62

 10 وزارة االقتصاد واملالية 48/48 48/48 8/8 48/48

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  22/21 22/21 13/13 22/19

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 21/20 21/20 2/2 21/19

 13 األمانة العامة للحكومة 5/5 5/4 3/3 5/0

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 22/21 22/21 12/8 22/20

 15 قطاع املاء 16/16 16/12 3/0 16/16

 16 قطاع الفالحة 29/26 29/29 5/0 29/29

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 19/14 19/3 5/5 19/14

 18 قطاع الصيد البحري  19/16 19/19 4/0 19/19

 19 وزارة الشباب والرياضة 42/40 42/33 13/10 42/38

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 28/25 28/28 4/4 28/28

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 12/11 12/9 3/3 12/0

 22 املعادنقطاع الطاقة و  21/16 21/14 8/4 21/8

 23 قطاع التنمية املستدامة 26/22 26/26 15/7 26/7

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 19/19 19/14 5/4 19/8

 25 قطاع االتصال 16/16 16/16 4/4 16/15

 26 قطاع الثقافة 31/31 31/29 7/7 31/27

 27 دماج املنهيوزارة الشغل و اإل  27/23 27/22 10/10 27/25

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  14/13 14/12 6/2 14/14

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 14/13 14/13 4/4 14/0

 30 ة لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحريراملندوبية السامي 8/8 8/8 5/3 8/8

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 10/10 10/10 4/0 10/10

 32 املندوبية السامية للتخطيط 24/23 24/24 2/2 24/12

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 11/11 11/9 5/2 11/6

 34 لتعميرقطاع إعداد التراب الوطني وا 20/20 20/20 2/2 20/20

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 17/13 17/16 7/4 17/17

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 14/14 14/14 7/7 14/1

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 9/9 9/9 2/2 9/9

 املجموع 808/758 808/703 251/194 808/638

 .وتقارير االفتحاص مصدر : مشاريع وتقارير نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصة



 

 

 

 
 

 

 

   

                                                                                                                                                   35        
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 مقارنة النتائج مع األهداف املحددة -2.4.3

التأكد من تطابق محتوى تقارير نجاعة األداء مع مشاريع نجاعة  بهذا الخصوص، شملت أشغال االفتحاص

وكذلك من  ،توخاة من تنزيل برامج القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنيةومن مدى تحقيق النتائج امل ،األداء

 . تقديم الوثائق التبريرية لهذه النتائج 

 يمكن استنتاج ما يلي: ،التيبناًء على املعطيات املدرجة في الجدول 

خذا بعين آباملائة  93.44لى إصل بمعدل يتطابق محتوى تقارير نجاعة األداء مع مشاريع نجاعة األداء  -

  7وُيَسجل عدم تحقيق التطابق الكامل بين الوثيقتين لدى، املؤشرات املعتمدةمجموع  االعتبار

 ؛وزارية قطاعات

 410 ـبلوغ النتائج املحققة للقيم التوقعية املشار إليها على مستوى مشاريع نجاعة األداء بالنسبة لعدم  -

 مؤشر 
ً
 مالي للمؤشرات. ويبقى العدد اإلجمن  باملائة 50.74ما يمثل وهو ، ا

ً
النسبة ب تحقيق النتائج جزئيا

 ل القطاعات الوزارية واملؤسسات؛لج

حيث يبقى  بين مختلف القطاعات واملؤسسات املفتحصة، تفاوت في تحقيق النتائجوقد ُسجل كذلك  -

 ؛املحققةالعامة ( دون متوسط النسبة 37من أصل  22القطاعات واملؤسسات )هذه أكثر من نصف 

  233  ـم تبرير النتائج املتعلقة بتلم ي -
ً
ويبلغ عدد  باملائة. 28.84، أي ما يمثل 808من أصل  مؤشرا

،  11القطاعات التي قدمت وثائق تبريرية لجميع نتائجها 
ً
 ومؤسسة

ً
باملائة  29.73ما يمثل وهو قطاعا

 من العدد اإلجمالي للقطاعات واملؤسسات املفتحصة.

 بهذه الباب من خالل الجدول التالي: ويمكن استعراض املعطيات الخاصة
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 املحددة مقارنة النتائج مع األهداف: 16جدول رقم 

النتائج التي تم 

 تبريرها

النتائج التي تم 

 بلوغها

تطابق تقارير ومشاريع 

 نجاعة األداء
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 5/4 5/3 5/3

 2 وزارة العدل 34/34 34/20 34/14

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 20/20 20/12 20/20

 4 الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 17/17 17/7 17/4

 5 وزارة الداخلية 14/14 14/6 14/11

 6 يةقطاع التربية الوطن 44/44 44/29 44/30

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 23/23 23/9 23/23

 8 قطاع التكوين املنهي 18/18 18/6 18/10

 9 وزارة الصحة 69/55 69/30 69/57

 10 وزارة االقتصاد واملالية 48/48 48/34 48/48

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  22/22 22/9 22/22

 12 التقليدية واالقتصاد االجتماعي قطاع الصناعة 21/21 21/5 21/20

 13 األمانة العامة للحكومة 5/5 5/0 5/0

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 22/21 22/5 22/20

 15 قطاع املاء 16/16 16/9 16/0

 16 قطاع الفالحة 29/29 29/29 29/29

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 19/19 19/12 19/3

 18 قطاع الصيد البحري  19/19 19/9 19/10

 19 وزارة الشباب والرياضة 42/31 42/15 42/33

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 28/28 28/10 28/28

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 12/12 12/2 12/2

 22 قطاع الطاقة واملعادن 21/21 21/8 21/7

 23 قطاع التنمية املستدامة 26/26 26/11 26/14

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 19/19 19/11 19/11

 25 قطاع االتصال 16/16 16/4 16/15

 26 قطاع الثقافة 31/31 31/19 31/24

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 27/27 27/18 27/22

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  14/2 14/4 14/14

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 14/14 14/6 14/8

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 8/8 8/3 8/8

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 10/10 10/5 10/10

 32 املندوبية السامية للتخطيط 24/23 24/12 24/4

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 11/11 11/5 11/4

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 20/20 20/5 20/15

 35 نمية االجتماعيةوزارة األسرة والتضامن واملساواة والت 17/4 17/10 17/17

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 14/14 14/8 14/6

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 9/9 9/8 9/9

 املجموع 808/755 808/398 808/575

 فتحاصوتقارير اال  صدر : مشاريع وتقارير نجاعة األداء للقطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصةامل 
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 2019تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية 

 تقييم قيادة البرامج -5.3

لى دراسة األنظمة والليات املعتمدة في هذا الشأن. ويتعلق األمر على الخصوص إيهدف تقييم قيادة البرامج 

وكذا تقدير جودة وفعالية حوار التدبير بين الفاعلين  ،بأنظمة املعلومات ومراقبة التسيير واملراقبة الداخلية

 رامج.والشركاء املعنيين بالب

 أنظمة املعلومات -1.5.3

 ، ال سيما استعمال النظم أو التطبيقات املعلوماتية في تدبير نجاعة األداء مدى تم في هذا اإلطار التأكد من

وكذا وجود ضمانات  ،مراقبة مصادر املعطياتو  إجراءات تفادي التصرف في املعطيات أو تغييرهااتخاذ 

 في حالة وجودها. خارجيينالفاعلين الجودة املعطيات الواردة من تحقيق ل

 ، يمكن استنتاج ما يلي:17رقم على ضوء املعطيات املشار إليها في الجدول 

وضع إجراءات لتفادي التصرف في املعطيات أو تغييرها على مستوى البرامج والتطبيقات عدم  -

 مؤ  513  ـاملستعملة في إطار تدبير نجاعة األداء واحتساب املؤشرات بالنسبة ل
ً
 63.49 بمعدل، أي  شرا

اتخاذ هذه اإلجراءات على عدم  وسجلت لجان االفتحاص. جمالي للمؤشراتإل مقارنة مع العدد ا باملائة

  18 ـب صعيد جميع املؤشرات املتعلقة
ً
  37من أصل  قطاعا

ً
 ومؤسسة

ً
 ؛قطاعا

  390 ببالنسبة ملراقبة مصادر املعطيات، فقد لوحظ أن مصادر املعطيات املفضية إلى احتسا -
ً
 مؤشرا

 ؛مراقبة ةألي تخضعال ، باملائة 48.27أي ما يمثل ،808من أصل 

  22 لجوء لوحظ -
ً
  قطاعا

ً
احتساب ما ب تعلقةإلى فاعلين خارجيين من أجل تجميع املعطيات امل وزاريا

  115مجموعه 
ً
  78، وذلك بالنسبة لـ تتم مراقبة جودة املعلومات املتعلقة بهادون أن ، مؤشرا

ً
، مؤشرا

 باملائة من املؤشرات املعنية. 67.83 ما يمثل وهو
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 أنظمة املعلومات: 17جدول رقم 

مراقبة جودة معطيات 

 الفاعلين الخارجيين

اللجوء إلى فاعلين خارجيين 

 لتجميع ومعالجة املعلومات

مراقبة مصادر 

 املعطيات

إجراءات تفادي التصرف 

 في املعطيات أو تغييرها
 .ت.ر قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 5/0 5/5 5/0 غير معني

 2 وزارة العدل 34/0 34/34 34/0 غير معني

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 20/20 20/20 20/0 غير معني

الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة  17/0 17/0 17/6 6/0

 خارج وشؤون الهجرةاملقيمين بال
4 

 5 وزارة الداخلية 14/14 14/14 14/1 1/1

 6 قطاع التربية الوطنية 44/44 44/44 44/1 1/1

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 23/16 23/14 23/7 7/0

 8 قطاع التكوين املنهي 18/1 18/1 18/12 12/2

 9 وزارة الصحة 69/0 69/0 69/0 غير معني

 10 وزارة االقتصاد واملالية 48/48 48/48 48/8 8/8

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  22/0 22/0 22/13 13/0

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 21/0 21/21 21/0 غير معني

 13 األمانة العامة للحكومة 5/2 5/2 5/0 غير معني

 14 اللوجيستيكقطاع التجهيز والنقل و  22/6 22/1 22/0 غير معني

 15 قطاع املاء 16/0 16/0 16/4 4/0

 16 قطاع الفالحة 29/26 29/26 29/0 غير معني

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 19/17 19/17 19/0 غير معني

 18 قطاع الصيد البحري  19/0 19/0 19/2 2/0

 19 وزارة الشباب والرياضة 42/0 42/0 42/1 1/0

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 28/28 28/28 28/3 3/3

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 12/12 12/12 12/0 غير معني

 22 قطاع الطاقة واملعادن 21/14 21/14 21/7 7/4

 23 قطاع التنمية املستدامة 26/1 26/26 26/7 7/7

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 19/13 19/13 19/5 5/0

 25 قطاع االتصال 16/0 16/0 16/5 5/0

 26 قطاع الثقافة 31/0 31/0 31/7 7/0

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 27/0 27/0 27/4 4/0

 28 برملان واملجتمع املدني الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع ال 14/5 14/0 14/3 3/0

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 14/13 14/13 14/0 غير معني

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 8/0 8/8 8/1 1/1

 31 نسانوزارة الدولة املكلفة بحقوق اإل 10/0 10/0 10/4 4/0

 32 املندوبية السامية للتخطيط 24/0 24/14 24/0 غير معني

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 11/0 11/5 11/4 4/0

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 20/0 20/15 20/0 غير معني

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 17/6 17/0 17/10 10/10

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 14/0 14/14 14/0 غير معني

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 9/9 9/9 9/0 غير معني

 املجموع 808/295 808/418 808/115 115/37

 صدر : التقارير القطاعية الفتحاص نجاعة األداءامل 
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 مراقبة التسيير -2.5.3

 ةوزاريال اتقطاعبرامج كل ال على مستوى  راقبة التسييرملاملحور إلى التأكد من وجود وحدة  يهدف هذا

 .، ومن توفر مسؤولي البرامج على لوحات قيادةفي تدبير نجاعة األداء ها، وكذا من تدخلات املفتحصةؤسسوامل

 ما يلي:املتضمن للمعطيات الواردة في هذا الشأن  تالياليبين الجدول و 

 قطاعات  10على مستوى حدات ملراقبة التسيير و غياب  -
ً
  39ن مسؤولي إحيث  ،ومؤسسة

ً
من  برنامجا

 ؛ باملائة من مجموع البرامج 32.77، مما يمثلاتال يتوفرون على هذه الوحد 119أصل 

  52مراقبة التسيير على مستوى فعلي لوحدات غياب أي تدخل  -
ً
 يتوفر  80من أصل  برنامجا

ً
برنامجا

 باملائة؛  65 ما يمثلوهو ذه الوحدات، مسؤولوه على ه

 من أصل  97لوحات قيادة على مستوى عدم اعتماد  -
ً
لوحظ . كما باملائة 81.51 ، أي بنسبة119برنامجا

 على أية لوحات قيادة من شأنها تتبع سير مختلف البرامج التي  27عدم توفر 
ً
 ومؤسسة

ً
 وزاريا

ً
قطاعا

 .ئة من عدد القطاعات الوزارية واملؤسسات املفتحصةباملا 72.97ما يمثل وهو ، تقوم بإنجازها
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 مراقبة التسيير: 18جدول رقم 

توفر لوحة 

 قيادة

تدخل وحدة 

مراقبة التسيير 

 لتدبير النجاعة

وجود وحدة مراقبة 

 التسيير
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 2/0 غير معني 2/1

 2 وزارة العدل 4/4 4/4 4/0

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 3/3 3/1 3/0

 4 الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة 3/3 3/0 3/0

 5 وزارة الداخلية 3/2 3/0 3/0

 6 قطاع التربية الوطنية 5/4 5/0 5/0

 7 تعليم العالي و البحث العلميقطاع ال 4/4 4/0 4/0

 8 قطاع التكوين املنهي 3/3 3/3 3/0

 9 وزارة الصحة 6/0 غير معني 6/0

 10 وزارة االقتصاد واملالية 6/6 6/4 6/6

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  6/2 6/2 6/2

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 3/3 3/0 3/3

 13 األمانة العامة للحكومة 1/0 غير معني 1/0

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 6/6 6/0 6/1

 15 قطاع املاء 3/0 غير معني 3/0

 16 قطاع الفالحة 5/5 5/0 5/2

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 5/5 5/5 5/1

 18 قطاع الصيد البحري  3/1 3/1 3/0

 19 ةوزارة الشباب والرياض 4/4 4/0 4/0

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 4/0 غير معني 4/4

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 2/0 غير معني 2/0

 22 قطاع الطاقة واملعادن 3/3 3/0 3/0

 23 قطاع التنمية املستدامة 3/0 غير معني 3/0

 24 ستثمار والتجارة واالقتصاد الرقميوزارة الصناعة واال  4/4 4/4 4/0

 25 قطاع االتصال 1/1 1/1 1/0

 26 قطاع الثقافة 4/1 4/1 4/1

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 4/4 4/0 4/0

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  1/1 1/0 1/0

 29 ة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العموميةالوزار  1/1 1/1 1/1

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 1/1 1/1 1/0

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 1/1 1/0 1/0

 32 املندوبية السامية للتخطيط 4/4 4/0 4/0

 33 سكان وسياسة املدينةقطاع اال  3/3 3/0 3/0

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 3/0 غير معني 3/0

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 3/0 غير معني 3/0

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1/1 1/0 1/0

 37 اعي والبيئياملجلس االقتصادي واالجتم 1/0 غير معني 1/0

 املجموع 80/119 28/80 22/119

 ر القطاعية الفتحاص نجاعة األداءصدر: التقاريامل
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 املراقبة الداخليةحوار التدبير و  -3.5.3

 التحقق منفي خضم هذا التقرير، إليها  باملوازاة مع املحاور التي تم التطرق  ،شملت أشغال لجان االفتحاص

والحوار املرقمة  املؤشراتانتقاء و  األهدافتحديد و  هيكلة البرامجعلى مستوى  مأسسة حوار التدبير، ال سيما

في عملية تجميع واحتساب املؤشرات  ضمانات تؤطر . كما تم التحقق أيضا من توفرمع مسؤولي وظيفة الدعم

 لدى القطاعات واملؤسسات موضوع االفتحاص. نظام املراقبة الداخلية إطار

 :يلي تقديمها كماوالتي يمكن  ،19رقم سجيل النتائج الواردة في الجدول وقد تم في هذا اإلطار ت

  60بالنسبة لـ  استشارة املعنيين عبرحوار التدبير عدم اللجوء إلى  -
ً
 ، أي ما يمثل119من أصل  برنامجا

   18وقد سجلت لجان االفتحاص بهذا الخصوص عدم لجوء. باملائة 50.42
ً
 وزاريا

ً
لحوار التدبير  قطاعا

 ؛ة جميع برامجهاأجل هيكلمن 

  121لم يتم بالنسبة لـ  حوار التدبير مع املسؤولين املعنيينفإن  األهداف،لتحديد  بالنسبة -
ً
من  هدفا

. وقد بلغ عدد القطاعات التي لم تلجأ مصالحها الستشارة املعنيين باملائة 29.80 ، أي بنسبة406أصل 

 ؛باملائة 27.03ما يمثل أي ، 37قطاعات وزارية من أصل  10 ،بخصوص تحديد األهداف

  244فإن  ،املرقمة املؤشراتانتقاء  فيما يخص اأم -
ً
لى إها دون اللجوء ؤ قد تم انتقا 808من أصل  مؤشرا

. كما بلغ عدد القطاعات التي لم تلجأ مصالحها الستشارة باملائة 30.20 حوار داخلي، أي بنسبة

 ؛37رية من أصل قطاعات وزا 10 ،املعنيين بخصوص انتقاء املؤشرات

  38أن  كما -
ً
. وقد بلغ مع مسؤولي وظيفة الدعم حوار أيلم يتم بخصوصها اعتماد  90من أصل  برنامجا

  16لحوار هذا اعدد القطاعات واملؤسسات التي لم تلجأ مصالحها ل
ً
 وزاري قطاعا

ً
  ا

ً
من أصل ومؤسسة

 ؛باملائة 43.24ما يمثل وهو ، 37

اءات الكفيلة بضمان عملية تجميع واحتساب املؤشرات على تم اتخاذ اإلجر لم يمن جهة أخرى،  -

  328 مستوى 
ً
وقد بلغ عدد القطاعات واملؤسسات التي لم تلجأ  باملائة. 40.59 ، أي بنسبةمؤشرا

 ؛باملائة 27.03، ما يمثل 37قطاعات وزارية من أصل  10 ،مصالحها التخاذ هذه االجراءات

قطاعات وزارية لم تعتمد إرساء حوار التدبير في أي من العناصر  6وفي هذا السياق، تجب اإلشارة إلى أن 

األربعة السالفة الذكر )هيكلة البرامج وتحديد األهداف وانتقاء املؤشرات والحوار مع وظيفة الدعم(. ويتعلق 

لتراب إعداد ا"املندوبية السامية للتخطيط" و"األمر بـقطاعات "املاء" و"الصيد البحري" و"الشباب والرياضة" و

 ".وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعيةو" "الوطني والتعمير
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 واملراقبة الداخلية التدبير  حوار : 19 جدول 

ضمان تجميع املعلومات 

 واحتساب املؤشرات

الحوار مع مسؤولي 

 وييفة الدعم

 الحوار املتعلق

 املؤشرات بانتقاء 

 الحوار املتعلق

 األهداف بتحديد 

ار املتعلق الحو 

 بهيكلة البرامج
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 2/1 4/3 5/4 1/1 5/5

 2 وزارة العدل 4/4 14/14 34/34 3/0 34/34

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 3/3 6/6 20/20 2/2 20/20

ية والتعاون الدولي املكلفة باملغاربة الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارج 3/0 6/6 17/17 2/0 17/0

 املقيمين بالخارج وشؤون الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 3/3 9/9 14/14 2/0 14/14

 6 قطاع التربية الوطنية 5/4 15/14 44/44 4/4 44/44

 7 قطاع التعليم العالي و البحث العلمي 4/0 11/11 23/0 3/0 23/16

 8 كوين املنهيقطاع الت 3/0 6/6 18/18 2/2 18/9

 9 وزارة الصحة 6/0 26/22 69/69 5/0 69/26

 10 وزارة االقتصاد واملالية 6/6 37/37 48/48 5/5 48/48

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  6/0 14/14 22/22 5/5 22/0

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 3/3 7/7 21/21 2/0 21/21

 13 األمانة العامة للحكومة 1/0 3/0 5/5 1/1 5/2

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 6/5 15/0 22/0 5/4 22/19

 15 قطاع املاء 3/0 9/0 16/0 2/0 16/0

 16 قطاع الفالحة 5/5 18/18 29/29 4/4 29/26

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 5/5 7/7 19/19 4/4 19/17

 18 قطاع الصيد البحري  3/0 11/0 19/0 2/0 19/0

 19 وزارة الشباب والرياضة 4/0 21/0 42/0 3/0 42/0

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 4/4 17/17 28/28 3/3 28/28

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 2/0 6/6 12/12 1/1 12/0

 22 الطاقة واملعادن قطاع 3/3 13/13 21/21 2/2 21/17

 23 قطاع التنمية املستدامة 3/3 10/10 26/26 2/2 26/26

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 4/0 13/0 19/0 3/3 19/13

 25 قطاع االتصال 1/1 9/9 16/16 1/1 16/0

 26 قطاع الثقافة 4/3 13/13 31/31 3/3 31/0

 27 وزارة الشغل و اإلدماج املنهي 4/0 16/13 27/0 3/0 27/21

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني  1/0 7/0 14/0 1/1 14/5

 29 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بصصال  اإلدارة وبالوييفة العمومية 1/1 5/5 14/14 1/1 14/0

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 1/0 3/3 8/8 1/1 8/7

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 1/0 7/7 10/10 1/0 10/0

 32 املندوبية السامية للتخطيط 4/0 17/0 24/0 3/0 24/12

 33 قطاع االسكان وسياسة املدينة 3/3 8/8 11/11 2/2 11/3

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 3/0 11/0 20/0 2/0 20/14

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية 3/0 5/0 17/0 2/0 17/10

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1/1 4/4 14/14 1/0 14/14

 37 املجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي 1/1 3/3 9/9 1/0 9/9

 املجموع 59/119 406/285 808/564 90/52 808/480

 ر القطاعية الفتحاص نجاعة األداءصدر: التقاريامل
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  اتمـــةــخ

 إلى تقارير افتحاص نجاعة أداء القطاعات الوزارية واملؤسسات، 
ً
عرض أهم الخالصات وقبل استنادا

إيجابية يمكن  نقاطاإلشارة إلى تسجيل عدة ، وجبت والتوصيات املتعلقة بالتدبير املرتكز على نجاعة األداء

 إجمالها فيما يلي:

 نخراط كل القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية في منهجية نجاعة األداء؛ا -

القطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية على استراتيجيات قطاعية تحدد الرؤى واملحاور  جلتوفر  -

ة إلى تحقيق انسجام على مستوى غالبية البرامج مع ، إضافاألساسية لها واألهداف املتوخاة منها

 االستراتيجيات القطاعية املعنية؛

موضوع  مالءمة التنظيم اإلداري لتقسيم البرامج بالنسبة لجل القطاعات الوزارية أو املؤسسات -

 ؛االفتحاص

 تعيين املسؤولين بصفة رسمية على مستوى أغلب البرامج؛ -

 .بمؤشرات لقياس بلوغها جميع األهداف صة وربطتحديد أهداف لجل البرامج املفتح -

، أما فيما يخص أهم املالحظات التي أسفرت عنها أشغال افتحاص نجاعة أداء القطاعات الوزارية واملؤسسات

 كما يلي: هايمكن تلخيصف

  2018افتحاص نجاعة األداء برسم سنة  تقارير التوصيات الواردة في أهم تفعيل  على مستوى: 

  12من أصل  ،ةوزاريت اقطاع 6تنفيذ  -
ً
 ومؤسسة

ً
 وزاريا

ً
 ،خطط عملسبق لها أن اقترحت  قطاعا

فترة التي تلت تاريخ التوصل تلك القابلة للتنفيذ خالل الفيما يخص لجان االفتحاص  توصيات

أو  "وضع نظام القيادةأو" "النتائجتقديم األمر بـ " ، ويتعلقبالتقارير النهائية الفتحاص نجاعة األداء

؛هما 
ً
 معا

قطاعات وزارية ومؤسسات، بالرغم من عدم  7من طرف  شأنينفي هذين الالواردة تنزيل التوصيات  -

 .تقديمها لخطط عمل في املوضوع

 املفتحصةاألفقي لنجاعة األداء على مستوى القطاعات الوزارية واملؤسسات  التدبير  بخصوص: 

  35توفر  -
ً
 وزاري قطاعا

ً
 ومؤسس ا

ً
يات قطاعية تحدد الرؤى واملحاور على استراتيج 37من أصل  ة

   ؛األساسية لها واألهداف املتوخاة منها
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  27ن تضمي -
ً
 زاريو  قطاعا

ً
 ومؤسس ا

ً
  الذي الوقت يف ،إلستراتيجياتها أو خطط عملها في وثائق رسمية ة

عروض أو اتفاقيات أو التزامات مع ق بديلة من قبيل بتقديم وثائ ةوزاري تقطاعا 10فيه  تاكتف

 ؛لية تعتبرها في مقام االستراتيجيةمنظمات دو 

  35الوثائق اإلستراتيجية لـ تضمين  -
ً
 قطاعا

ً
 وزاريا

ً
 ومحاور  أهدافللجوانب املتعلقة ب ومؤسسة

 القطاعية؛ هااستراتيجيات

، وهو ما ي 11إحداث نظام القيادة األفقي على مستوى عدم  -
ً
 ومؤسسة

ً
 وزاريا

ً
 باملائة 30 ناهزقطاعا

 فتحصة؛من مجموع القطاعات امل

،  35أي  املفتحصة،لغالبية القطاعات لثالث سنوات  امليزانياتيةالبرمجة  اعتماد -
ً
ما يمثل وهو قطاعا

 باملائة؛ 95نسبة 

  11 إيداععدم   -
ً
 وزاريا

ً
 ل قطاعا

ً
يشكل  وهو ما ،تنظيميةالجال الداخل  ئهاأدانجاعة  تقاريرومؤسسة

 .املفتحصةمن مجموع القطاعات  باملائة 30نسبة 

 ا بخصوص اعتماد منهجية نجاعة األداء على مستوى تدبير البرامج، فقد خلصت تقارير لجان أم

 التية: يمكن تقديم أهمها حسب املحاور الخمس ستنتاجاتمجموعة من اال االفتحاص إلى 

 :تحليل هيكلة البرامج 

م املشاريع وبشكل فردي، إلى أهلبعض القطاعات مشاريع نجاعة األداء  مستوى عدم  اإلشارة، على  -

 
ً
  27) من مرافق الدولة املسيرة بصورة مستقلة املكونة ألغلب البرامج واملمولة انطالقا

ً
 من برنامجا

  41 أصل
ً
( معني برنامجا

ً
 من أصل  27) خصوصيةاملرصدة ألمور والحسابات  ا

ً
  40برنامجا

ً
برنامجا

 معنيا(؛ 

امليزانية العامة، ب تعلقيفيما ت لتوزيع البرامج حسب الجها ،مشاريع نجاعة األداءعدم تضمين  -

 من أصل  57 بخصوص
ً
  101برنامجا

ً
 معنيا

ً
، فيما ُسجل غياب تام لهذا التوزيع بالنسبة برنامجا

 من  بصفة كلية أو جزئية، ،املمولة لجميع البرامج
ً
أو  افق الدولة املسيرة بصورة مستقلةمر انطالقا

 ؛ املرصدة ألمور خصوصية الحسابات

  32لـ  رصد وتوزيع املوارد بين املشاريع أو العملياتواضحة من أجل معايير  عتمادا -
ً
من فقط برنامجا

 .119أصل 
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 :تقدير األهداف املحددة 

اإلشارة إلى اإلجراءات التصحيحية في حالة عدم بلوغ األهداف املسطرة على  غياب الحرص على -

 ق 17أن  كماباملائة من البرامج املفتحصة.  50مستوى أكثر من 
ً
  طاعا

ً
  وزاريا

ً
لم تتم اإلشارة  أو مؤسسة

 ؛في جميع برامجها إلى إجراءات تصحيحية من هذا القبيل 

من عدم وضع آليات للتنسيق ، باالضافة إلى األهداف بعوامل خارجية منباملائة  35ارتباط تحقيق  -

 ب القطاعاتعلى مستوى أغلوالتي تلتقي فيما بينها  فةمختلأجل تنفيذ فعال ألهداف تعود لبرامج 

 من أصل  22)
ً
( 29قطاعا

ً
 معنيا

ً
 .قطاعا

 

 :افتحاص املؤشرات املرقمة 

تهم قياس أنشطة  اتمؤشر  غالبية القطاعات واملؤسسات املفتحصة وبنسب مهمة على وضعاعتماد  -

 808مؤشرا لقياس األنشطة من مجموع  452البرامج بدل أداءها، حيث تم حصر ما مجموعه 

 
ً
 ؛باملائة 56 نسبة وهو ما يمثل،  مؤشرا

 مؤشر  55عدم إعداد بطائق تعريفية خاصة بــــ  -
ً
 باملائة من مجموع املؤشرات املفتحصة؛ 7، أي بنسبة ا

عنى ب -
ُ
املفتحصة،  املؤشراتغالبية تتبع وتجميع ومعالجة املعطيات الخاصة بغياب مساطر واضحة ت

 ؛من العدد اإلجمالي لهذه املؤشرات باملائة 58وذلك بنسبة 

 48ال تقل عن  بنسبة ،مصداقية املعطيات املتعلقة باملؤشراتالكفيلة بتحقيق ضمانات ال ضعف -

تتوفر  37صل أمع اإلشارة إلى أن سبعة قطاعات فقط من  املفتحصة، من إجمالي املؤشرات باملائة

، سواء بإخضاع هذه املعطيات للمراقبة املتعلقة ببرامجها ؤشراتتغطي كافة املعلى ضمانات 

 .املتدخلين في صياغتها دقة عليها أو باعتماد نظام لتبادلها مع الشركاءواملصا
 

 :تقدير النتائج 

  50 ـب املتعلقة النتائج األداء، نجاعة تقارير مستوى  على إدراج، عدم -
ً
 موز  ،مؤشرا

ً
  20على  عة

ً
 قطاعا

 
ً
  أو وزاريا

ً
 703سبة لـ نجازات بالناإل التعليقات وتحليل الفروق بين التوقعات و  اقتصارو  مؤسسة

 
ً
  808من أصل  مؤشرا

ً
 ؛مؤشرا
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 ـبلوغ أو تجاوز النتائج املحققة للقيم التوقعية املشار إليها على مستوى مشاريع نجاعة األداء بالنسبة ل -

 . ويبقى فقط العدد اإلجمالي للمؤشراتمن  باملائة 49
ً
ل القطاعات جالنسبة لب تحقيق النتائج جزئيا

 الوزارية واملؤسسات؛

حيث يبقى أكثر من  بين مختلف القطاعات واملؤسسات املفتحصة، وت في تحقيق النتائجتفاتسجيل  -

، في حين املحققةالعامة ( دون متوسط النسبة 37من أصل  21) القطاعات واملؤسساتهذه نصف 

  575 ـتم تبرير النتائج املتعلقة ب
ً
  808من أصل  مؤشرا

ً
 .مؤشرا

 :تقييم قيادة البرامج 

لتفادي التصرف في املعطيات أو تغييرها على مستوى البرامج والتطبيقات  اقتصار وضع إجراءات -

  295املستعملة في إطار تدبير نجاعة األداء واحتساب املؤشرات، على 
ً
. 808فقط من أصل  مؤشرا

 18 ـاتخاذ هذه اإلجراءات على صعيد جميع املؤشرات املتعلقة بعدم  وسجلت لجان االفتحاص

 
ً
  قطاعا

ً
 أو مؤسوزاريا

ً
 ؛سة

  390عدم خضوع مصادر املعطيات املفضية إلى احتساب  -
ً
 ألنشطة املراقبة؛ 808من أصل  مؤشرا

  27توفر  -
ً
  قطاعا

ً
 وزاريا

ً
 80على وحدات ملراقبة التسيير، من شأنها تغطية  37فقط من أصل  ومؤسسة

 
ً
  28ال لهذه الوحدات ال يشمل إ. إال أنه من املالحظ أن التدخل الفعلي 119من أصل  برنامجا

ً
 برنامجا

  80من أصل  فقط
ً
 معنيا

ً
 برنامجا

ً
  27إلى عدم توفر  ، إضافة

ً
  قطاعا

ً
 وزاريا

ً
على أية لوحات  ومؤسسة

 قيادة من شأنها تتبع خط سير مختلف البرامج التي تقوم بإنجازها.

على مستوى  ،من طرف املسؤولين عن البرامج عبر استشارة املعنيين حوار التدبير عدم إرساء -

 تحديدو  ،وضع هيكلة البرامج املعنيةاملفتحصة. ويخص هذا الحوار  القطاعات من مجموعة

 .وتحديد املوارد املخصصة لكل برنامج على حدة ،املؤشرات انتقاءو  ،األهداف

على ضوء هذه املالحظات، وبناًء على نقط الهشاشة واملخاطر التي تم تحديدها، اقترحت لجان االفتحاص 

واملؤسسات املفتحصة الوزارية ألولوية التي تمت مناقشتها ومشاركتها مع القطاعات تفعيل التوصيات ذات ا

وقد سجل بهذا  تخاذ التدابير الالزمة لتنفيذها.ال تهادعو  مع الختامية ألشغال االفتحاصخالل االجتماعات 

 لهذه الدعوة 26الخصوص استجابة 
ً
 ومؤسسة

ً
 وزاريا

ً
قدمت  14ا ، منه2021مارس  3 يوم إلى حدود قطاعا

 .(الفريد لهذا التقرير)انظر امللحق  هذه التوصيات عمل تحدد املسؤولين والجداول الزمنية لتنفيذ خطط

وتجدر اإلشارة أن تنفيذ التوصيات املصاغة من طرف لجان االفتحاص يمتد في الغالب على عدة سنوات، مما 

خاصة إن أخذنا بعين االعتبار تقديم من شأنه تفسير محدودية عدد القطاعات التي تقدم خطط عملها، 
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اعة األداء جالبعض من هذه القطاعات لخطط تنزيل التوصيات الواردة في التقارير القطاعية الفتحاص ن

 .2018برسم سنة 

 :النقاط التالية حول ذات األولوية توصيات الوتتمحور أهم 

 ؛على املستويين األفقي وتدبير البرامج تفعيل آليات القيادة واإلشراف والتتبع املتعلقة بنجاعة األداء -

 إعادة هيكلة بعض البرامج بشكل يضمن مواصلة العمل على تجويد مقاربة نجاعة األداء من خالل  -

 
ً
 و  ترجمة

ً
 ؛والبرمجة امليزانياتية فضل مع االستراتيجيات القطاعيةأ انسجاما

الوزارية ختلف القطاعات تمكن من قياس نجاعة األداء ملتحديد أهداف واعتماد مؤشرات وجيهة  -

 ؛واملؤسسات املعنية

 من مؤشرات األنشطة لقياس األهداف املحددة، مع تفضيل املؤشرات التي  -
ً
اعتماد مؤشرات األداء بدال

تعنى بقياس جودة الخدمة املقدمة للمرتفقين واملستعملين الخارجيين، ووضع مؤشرات فرعية كلما 

 ة املعتمدة؛ يتفسير وتفصيل املؤشرات الرئيسكانت الحاجة إلى ذلك، ال سيما من أجل 

تحري الصدقية والدقة في احتساب وتقديم النتائج املتعلقة باملؤشرات عبر وضع مناهج لذلك وتوضيح  -

ة املعتمدة، وتوثيق يطريقة االحتساب على مستوى البطائق التفصيلية للمؤشرات، وااللتزام باملنهج

 قية النتائج املقدمة وقابليتها لالفتحاص؛  مسطرة تجميع املعطيات، بشكل يضمن صد

 العمل على تطوير األنظمة املعلوماتية بغية إنتاج واستغالل وحفظ املعطيات املتعلقة بالبرامج؛ -

، ال سيما الحرص على تطابق محتوى هذه الوثائق مع مشاريع تجويد محتوى تقارير نجاعة األداء -

ها وقراءتها تفسير بشكل يضمن  ،نتائج املحصل عليهاالخاصة بالنجاعة األداء وتقديم التعليقات 

 بوضوح. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 

 
48 

  2019 تقرير افتحاص نجاعة األداء برسم السنة المالية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 .2021 مارس 3الرباط، في 
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ملحق فريد: الالئحة المتعلقة بتقديم خطط عمل لتنفيذ التوصيات ذات أولوية من طرف القطاعات الوزارية 
  والمؤسسات المفتحصة

 ذإعداد خطة عمل لتنفي

 التوصيات ذات األولوية
 التوصل بالرد

رسال تاريخ إ

 التقرير األولي
 ر.ت. قطاع وزاري أو مؤسسة

 1 رئيس الحكومة 26/01/2021 - -

 2 وزارة العدل 25/01/2021 نعم -

 3 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 25/01/2021 نعم نعم

- - 25/01/2021 
ربة املقيمين الوزارة املنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي املكلفة باملغا

 بالخارج وشؤون الهجرة
4 

 5 وزارة الداخلية 10/02/2021 - -

 6 قطاع التربية الوطنية 26/01/2021 نعم نعم

 7 قطاع التعليم العالي والبحث العلمي 26/01/2021 نعم -

 8 قطاع التكوين املنهي 01/02/2021 نعم نعم

 9 وزارة الصحة 10/02/2021 نعم نعم

 10 وزارة االقتصاد واملالية 02/02/2021 نعم -

 11 قطاع السياحة والنقل الجوي  10/02/2021 - -

 12 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 26/01/2021 نعم -

 13 األمانة العامة للحكومة 25/01/2021 نعم -

 14 قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 25/01/2021 نعم -

 15 طاع املاءق 25/01/2021 نعم -

 16 قطاع الفالحة 25/01/2021 - -

 17 قطاع التنمية القروية واملياه والغابات 26/01/2021 نعم -

 18 قطاع الصيد البحري  25/01/2021 نعم نعم

 19 وزارة الشباب والرياضة 25/01/2021 - -

 20 وزارة األوقاف والشؤون االسالمية 02/02/2021 نعم -

 21 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالشؤون العامة والحكامة 21/01/2021 نعم -

 22 قطاع الطاقة واملعادن 26/01/2021 نعم نعم

 23 قطاع التنمية املستدامة 26/01/2021 نعم نعم

 24 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي 26/01/2021 نعم نعم

 25 التصالقطاع ا 26/01/2021 - -

 26 قطاع الثقافة 26/01/2021 نعم نعم

 27 وزارة الشغل واإلدماج املنهي 25/01/2021 نعم نعم

 28 الوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املكلفة بالعالقات مع البرملان واملجتمع املدني 25/01/2021 نعم نعم

 29 لفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العموميةالوزارة املنتدبة لدى رئيس الحكومة املك 21/01/2021 نعم -

 30 املندوبية السامية لقدماء املقاومين وأعضاء جيش التحرير 01/02/2021 نعم نعم

 31 وزارة الدولة املكلفة بحقوق اإلنسان 25/01/2021 نعم نعم

 32 املندوبية السامية للتخطيط 26/01/2021 - -

 33 املدينة قطاع اإلسكان وسياسة 26/01/2021 - -

 34 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير 26/01/2021 - -

 35 وزارة األسرة والتضامن واملساواة والتنمية االجتماعية  10/02/2021 - -

 36 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 26/01/2021 نعم -

 37 يئياملجلس االقتصادي واالجتماعي والب 25/01/2021 نعم نعم

  املجموع - 26 14
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 مقدمة
 

 1-15-62املالية الصادر بتنفيذه الظهري الرشيف رمق لقانون  130-13من القانون التنظميي رمق  66طبقا ل حاكم املادة 

رفاق مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية ب(2015يونيو  2) 1436من شعبان  14الصادر يف  قامئة ، يمت اإ

 واثئق، من بيهنا، تقرير حول املوارد املرصدة للجامعات الرتابية.التقارير و من ال 

رفاق  ن اإ رادة ،التصفية بتقرير حول املوارد املرصدة للجامعات الرتابية قوانني مشاريعاإ تقوية و املرشع يف توس يع  يعكس اإ

غناء املعلومة غناء النقاش  ال لياتو ابلتايل تعزيز  ،لربملانلاملالية املوهجة  آ ليات اإ تنفيذ قانون املالية و  حولالكفيةل ابإ

 .ادلوةلمزيانية  معليات تصفية

ضافية هممة معلومة للربملانيني ابلنس بة التقريرويشلك هذا  متكن من قراءة واحضة  للعالقات املالية القامئة بني مالية  ،اإ

لفائدة  من طرف ادلوةل ، لكيا آ و جزئيا،من حيث املوارد املزيانياتية اجملمعة و املدفوعة ،ادلوةل و مالية امجلاعات الرتابية

لهيا املس ندةآ داء املهام  امجلاعات الرتابية لمتكيهنا من   .عىل آ حسن وجه اإ

ىل تقدمي و حتليل املوارد املعبئة من طرف ادلوةل لفائدة مزيانيات اجلهات و العاملت و ال قالمي و  وهيدف هذا التقرير اإ

 .2019امجلاعات برمس س نة 

صة هذه امجلاعات حمن  من هجة، من طرف ادلوةل لفائدة مزيانيات امجلاعات الرتابية،  املرصدةتتكون املوارد هذا، و 

 و الرضيبة عىل ادلخل. من حصيةل الرضيبة عىل القمية املضافة و الرضيبة عىل الرشاكت

املبالغ املدفوعة من طرف ادلوةل للجهات برمس حصصها من حصيةل الرمس املفروض عىل  ،وتشمل آ يضا هذه املوارد

 عقود التأ مني.

 .املزيانياتية اخملصصة لهااملدفوعات املنجزة من طرف ادلوةل لفائدة اجلهات برمس املساهامت  آ يضا،تضم كام 

املساهامت املمنوحة من طرف خمتلف الوزارات لفائدة  ،من هجة آ خرىلفائدة امجلاعات الرتابية  املرصدةتشمل املوارد و 

من آ جل املسامهة مع  ،املزيانيات احمللية و كذا ال موال املدفوعة من طرف ادلوةل لفائدة امجلاعات الرتابية عىل شلك هبات

جناز برامج  آ و مشاريع هجوية آ و حملية.  هذه ال خرية يف اإ

ن هذه املوارد تشمل آ يضا  برمس آ موالها  لفائدة امجلاعات الرتابية الفوائد املدفوعة من طرف ادلوةل نتوجم ويف ال خري، فاإ

شارة ادلوةل.  املوضوعة رهن اإ

براز ال سس  2019من طرف ادلوةل لفائدة امجلاعات الرتابية برمس س نة  املرصدة تقدمي املواردوسيمت  بطريقة متكن من اإ

اعة امجل صنفالقانونية املعمتدة لرصدها و املعطيات الرمقية املتعلقة بلك مكون من مكوانت هذه املوارد و توزيعها حسب 

  الرتابية املس تفيدة. 
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I. لجامعات الرتابيةلوارد املالية الإجاملية امل 

 

جاميل موارد امجلاعات الرتابية خالل س نة   عىل الشلك التايل: مليار درمه مفصل 47,5مبلغ   ،2019بلغ اإ

 نوعية الموارد الموارد اإلجمالية
 المداخيل الضريبية 935 33
 الضرائب المباشرة 342 12
 رسم اخلدمات اجلماعية 498 3
 الرسم املهين 717 2
 رسم السكن 304

 الرسم على األراضي احلضرية غري املبنية 332 1
 املرصدة للجهات من حصيلة الضريبة على الشركاتاحلصة  416 2
 احلصة املرصدة للجهات من حصيلة الضريبة على الدخل 075 2

 المباشرة غيرالضرائب  593 21
 حصة  اجلماعات الرتابية من منتوج الضريبة على القيمة املضافة 368 18

 احلصة من منتوج الرسم على عقود التأمني 622
 عمليات البناءالرسم على  752
 الرسم على عمليات جتزئة األراضي 230
 الرسم على حمال بيع املشروبات 227
 الرسم على استخراج مواد املقالع 189
 الرسم على اإلقامة باملؤسسات السياحية 246
 الرسم على اخلدمات املقدمة باملوانئ 269
 الضرائب األخرى غري املباشرة  690

 الضريبية المداخيل غير 581 13
 مداخيل األمالك 852
 الرسم املفروض على االحتالل املؤقت للملك العمومي اجلماعي 854

 اهلبات 288 2
 الرسوم املفروضة على مداخيل وكالء البيع باجلملة للخضر و الفواكه 596
 فوائد األموال املودعة لدى اخلزينة 396

 املسامهات 674 2
 مداخيل اإلقرتاضات 766 4
 مداخيل خمتلفة 155 1

 مجموع المداخيل 516 47
 

من موارد ذاتية وموارد حموةل من طرف ادلوةل وموارد برمس  ،وتتكون املوارد الإجاملية للجامعات الرتابية املبينة آ عاله

 املفصةل منتوجاهتا عىل النحو التايل: ،الرضائب والرسوم املدبرة من طرف ادلوةل حلساهبا وموارد الإقرتاضات
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مليار درمه بزايدة  42,8بلغت ما مجموعه ابلنس بة للمداخيل خارج الإقرتاضات، للجامعات الرتابية )مداخيل عادية(، فقد 

 .2018برمس مقارنة مبس تواها  %1,3 قدرها

ىل ارتفاع تعود هذه الزايدة اخنفاض و  %3,4املداخيل اليت مت حتويلها من طرف ادلوةل لفائدة هذه امجلاعات بنس بة  اإ

املداخيل املدبرة من طرف امجلاعات ارتفاع و  %1,6 املداخيل املدبرة من طرف ادلوةل حلساب امجلاعات الرتابية بنس بة

  .%0,6الرتابية بنس بة 

تعود هذه . و 2018مبس تواها برمس مقارنة  %1,3بزايدة قدرها  آ ي ،مليار درمه 33,9بلغت  آ ما املداخيل الرضيبية، فقد 

ىل ارتفاع   .%2,8الرضائب غري املبارشة بنس بة  اخنفاضو  %9,5بنس بة  الرضائب املبارشةالزايدة اإ

 .2019 س نة  للجامعات الرتابية خالل من املداخيل الإجاملية %79وقد شلكت املداخيل الرضيبية 

 .من منتوج الرضيبة عىل القمية املضافة من حصهتا %43من  مداخيل امجلاعات الرتابية وتتكون

 بنية مداخيل الجماعات الترابية

 

آ ن املوارد احملوةل تتناسب عكس يا مع  ، من تبيان2019خالل س نة  ،توزيع املداخيل حسب صنف امجلاعة الرتابية ميكنو 

ن املوارد احملوةل متثل ،عليهاملوارد اذلاتية. و  من  %93و للجهات ابلنس بة  %92مقابل من مداخيل امجلاعات   %54فاإ

 .ال قالميالعاملت و مداخيل 

 

 مداخيل أخرى
57% 

الحصة من 
منتوج الضريبة 

على القيمة 
 المضافة

43% 
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II  .لجامعات الرتابيةلدة من طرف ادلوةل عام بشأ ن املوارد املرص تقدمي 

 لجامعات الرتابية من املداخيل التالية:لدة من طرف ادلوةل املوارد املرصتتكون 

 حصة  امجلاعات الرتابية من منتوج الرضيبة عىل القمية املضافة؛ 

 ؛و الرضيبة عىل ادلخل الرضيبة عىل الرشاكت منتوج جلهات من احصة  

 حصة اجلهات من منتوج الرمس عىل عقود التأ مني؛ 

 مدفوعات ادلوةل لفائدة اجلهات برمس املساهامت املزيانياتية؛ 

 لجامعات الرتابية؛لاملساهامت و الهبات املدفوعة من طرف ادلوةل  

 .خلزينةائعها ابوداملدفوعة للجامعات الرتابية برمس فوائد ال 

،كام  2019مليار درمه برمس  28,8لجامعات الرتابية ما قدره ل، جبميع آ نواعها، من طرف ادلوةل املرصدةارد وقد بلغت املو 

 هو مبني يف اجلدول آ دانه:

 امجلاعات
العاملت و 

 ال قالمي
 اجملموع اجلهات

  

 املوارد احملوةل 839 28 741 8 331 4 766 15

 الرضيبة عىل القمية املضافةحصة من منتوج  368 18 169 894 3 305 14

 ادلخل  حصة اجلهات من منتوج  الرضيبة عىل الرشاكت و الرضيبة عىل 491 4 491 4 0 0

 حصة اجلهات من منتوج الرمس  عىل عقود التأ مني 622 622 0 0

 املساهامت و الهبات 962 4 385 3 352 225 1

 فوائد ال موال املودعة دلى اخلزينة 396 74 85 237

 

 . 2018مقارنة مبس تواها برمس  %3,5لجامعات الرتابية زايدة بنس بة لمن طرف ادلوةل  املرصدةوقد جسلت املوارد 

ىل ارتفاع حصة هذه الزايدة  وترجع  (%50,6+)والرضيبة عىل ادلخل  من منتوج الرضيبة عىل الرشاكت اجلهاتاإ

 و %4,1-)من منتوج الرضيبة عىل القمية املضافة )حصة امجلاعات الرتابية اخنفاض و  %1,8+)) واملساهامت لهباتوا

 صهتا من منتوج الرمس عىل عقود التأ مني.ابلنس بة حل %21+))ارتفاع 
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ىل ارتفاع  ،والرضيبة عىل ادلخل  من منتوج الرضيبة عىل الرشاكت ،زايدة حصة امجلاعات الرتابية بشلك آ سايس تعودو  اإ

ىل  2018س نة  %4حصة اجلهات من منتوج الرضيبة عىل الرشاكت والرضيبة عىل ادلخل واليت انتقلت من  س نة  %5اإ

2019. 

III  .نتوج الرضيبة عىل القمية املضافةمن م  امجلاعات الرتابية حصة 

من املدونة العامة  125طبقا ل حاكم املادة  ،يمت ختصيص حصة امجلاعات الرتابية من منتوج الرضيبة عىل القمية املضافة

عىل ال قل حتدد يف  %30تدرج حصيةل الرضيبة يف موارد املزيانية العامة لدلوةل و بنس بة  "للرضائب اليت تنص عىل: 

طار قوانني املالية يف مزيانيات امجلاعات احمللية  ." اإ

لرضيبة عىل امن املداخيل الإجاملية للرضيبة عىل القمية املضافة يف ادلاخل ومن  %30ويمت خصم هذه احلصة يف حدود 

الاس ترياد و تدفع يف احلساب املرصد ل مور خصوصية املسمى: "حصة امجلاعات الرتابية من منتوج القمية املضافة عند 

 .حيث وزير ادلاخلية آ مرا ابلرصف ،الرضيبة عىل القمية املضافة"

ليه آ عالهويتحمل احلساب  اعات جوالتخفيضات والإر  من التسديدات حصة امجلاعات الرتابية ،اخلصويص املشار اإ

 .برمس الرضيبة عىل القمية املضافةالرضيبية 

 امجلاعات الرتابية. توجه موارد هذا احلساب للمسامهة يف متويل نفقات كام

ىل مكونني آ ساس يني يس تجيب  لك واحد مهنام ل هداف حمددة: و تنقسم هذه املوارد اإ
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جاملية موهجة لتغطية لك  خمصصات   نفقات التس يري للجامعات الرتابيةاإ

بعدد الساكنة واجملال الرتايب ابلنس بة توزع بني مزيانيات خمتلف امجلاعات الرتابية وفق معايري تتعلق هذه اخملصصات 

نعاش املوارد   اذلاتية للجامعات.للعاملت وال قالمي واجلهد اجلبايئ واإ

 ريع الاستامثر للجامعات الرتابيةخصوصية موهجة ابل ساس لمتويل مشاخمصصات  

املدفوعات املنجزة من طرف ادلوةل لفائدة امجلاعات الرتابية انطالقا من احلساب املرصد  ،2019خالل س نة  ،بلغتقد ل

 احيث وزير ادلاخلية آ مر  ،"عىل القمية املضافةحصة امجلاعات الرتابية من منتوج الرضيبة ل مور خصوصية املسمى: "

 مليار درمه موزعة عىل الشلك التايل: 18,4ف، ابلرص 

 اخملصصات املبلغ املدفوع

جاملية 288 11  لفائدة امجلاعات خمصصات اإ

 خمصصات خصوصية  063 4

جاملية 016 3  لفائدة العاملت و ال قالمي خمصصات اإ

 اجملموع  367 18

 

برمس احلساب املرصد ل مور خصوصية  للجامعات متثل اخملصصات الإجاملية املمنوحة ، مليار درمه 11,3لغ يناهز بمب 

من املبلغ الإجاميل للمخصصات  %62 ما نسبته "حصة امجلاعات الرتابية من منتوج الرضيبة عىل القمية املضافةاملسمى: "

 .2019اليت اس تفادت مهنا امجلاعات الرتابية خالل س نة 
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IV  .حصة اجلهات من منتوج الرضيبة عىل الرشاكت والرضيبة عىل ادلخل 

من  188وفقا ل حاكم املادة  ،من منتوج الرضيبة عىل الرشاكت والرضيبة عىل ادلخل ،للجهاتيمت منح احلصة العائدة 

 141تطبيقا ل حاكم الفقرة ال وىل من الفصل  و تنص هذه املادة عىل آ نه:" املتعلق ابجلهات. 111.14ظميي رمق القانون التن 

من حصيةل الرضيبة  %5من ادلس تور، ترصد ادلوةل للجهات، مبوجب قوانني املالية، بصفة تدرجيية، نس با حمددة يف 

 ".من حصيةل الرضيبة عىل ادلخل %5عىل الرشاكت، و 

و  %5حددت احلصة العائدة للجهات برمس الرضيبة عىل الرشاكت و الرضيبة عىل ادلخل يف  ،2019الل خف، وهكذا

 .2019 املالية س نةال برمس  80.18 رمق قانون املاليةمن  14و  13ملادتني ا عىل التوايل وفق ذكل

املرصد ل مور خصوصية ساب يدفع املنتوج املتعلق حبصة اجلهات من الرضيبة عىل الرشاكت والرضيبة عىل ادلخل يف احل 

 " حيث وزير ادلاخلية آ مرا ابلرصف.الصندوق اخلاص حلصيةل حصص الرضائب املرصدة للجهاتاملسمى: "

حصة اجلهات من التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الرضيبية برمس  ،ويتحمل احلساب اخلصويص السالف اذلكر

 الرضيبة عىل الرشاكت و الرضيبة عىل ادلخل.

املبالغ املدفوعة يف احلساب اخلصويص املذكور آ عاله برمس حصة اجلهات من منتوج الرضيبة عىل الرشاكت و وتوزع 

 عىل الشلك التايل: 2015دجنرب 30الصادر يف  2.15.997الرضيبة عىل ادلخل وفقا ملقتضيات املرسوم رمق 

 موارد الصندوق توزع حبصص متساوية بني اجلهات؛من  %50 

 الساكن؛ نس بةبناء عىل  %37,5 

 املساحة. نس بة بناء عىل %12,5 

رصد ل مور خصوصية لفائدة امجلاعات من احلساب امل، 2019وقد بلغت املدفوعات املنجزة من طرف ادلوةل، خالل 

 مليار درمه.  5,4ما مجموعه  السالف اذلكر

 :( هجة12عرش ) الثينبني  توزيع هذه املدفوعات ،يبني اجلدول آ دانهو 

 مباليني الدراهم                                                                                                   

غ املدفوعملبلا  اجلهات 

 سطات-ادلار البيضاء 544

 آ سفي-مراكش 443

 مكناس-فاس 430

 القنيطرة-سال-الرابط 429

 احلس مية-تطوان-طنجة 378

 الرشق 372

 ماسة-سوس 363
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 اتفياللت-درعة 339

 خنيفرة-بين مالل 334

 الساقية امحلراء-العيون 316

 واد اذلهب-ادلاخةل 298

 واد نون-لكممي 245

 اجملموع 491 4

 

-تطوان-القنيطرة وطنجة-سال-مكناس والرابط-آ سفي وفاس-سطات ومراكش-ادلار البيضاءوقد اس تفادت هجات 

 الرضيبة عىل الرشاكت و الرضيبة عىل ادلخل.من احلصة املدفوعة للجهات برمس  50%احلس مية من حوايل 

 

V  .حصة اجلهات من منتوج الرمس عىل عقود التأ مني 

من القانون التنظميي رمق  188املتعلقة ابلرمس عىل عقود التأ مني وفقا ل حاكم املادة  للجهاتيمت منح احلصة العائدة 

من ادلس تور،  141تطبيقا ل حاكم الفقرة ال وىل من الفصل و تنص هذه املادة عىل آ نه:"  املتعلق ابجلهات. 111.14

 ". من حصيةل الرمس عىل عقود التأ مني 20]…[ %ترصد ادلوةل للجهات، 

يف احلساب املرصد ل مور خصوصية املسمى:  ،املتعلقة ابلرمس عىل عقود التأ مني ،العائدة للجهات %20يمت دفع حصة 

 حيث وزير ادلاخلية آ مرا ابلرصف. ،"اخلاص حلصيةل حصص الرضائب املرصدة للجهاتالصندوق "

و يمت توزيعه بني  ،يدفع منتوج الرمس عىل عقود التأ مني للجهات من احلساب املرصد ل مور خصوصية السالف اذلكرو 

 اجلهات بناء عىل نس بة الساكن.
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رصد ل مور خصوصية من احلساب امل اجلهات، لفائدة 2019وقد بلغت املدفوعات املنجزة من طرف ادلوةل، خالل 

درمه. ويبني اجلدول آ دانه توزيع هذه  مليون 622برمس حصة منتوج الرمس عىل عقود التأ مني ما مجموعه  املذكور

 ( هجة:12املدفوعات بني الإثىن عرش )

 مباليني الدراهم                                                                                                    

 اجلهات املبلغ املدفوع

 سطات-ادلار البيضاء 126

 القنيطرة-سال-الرابط 84

 آ سفي-مراكش 83

 مكناس-فاس 78

 احلس مية-تطوان-طنجة 65

 ماسة-سوس 49

 خنيفرة-بين مالل 46

 الرشق 42

 اتفياللت-درعة 30

 واد نون-لكممي 8

 الساقية امحلراء-العيون 7

 واد اذلهب-ادلاخةل 3

 اجملموع 622

 

-تطوان-مكناس وطنجة-آ سفي وفاس-القنيطرة ومراكش-سال-سطات والرابط-ادلار البيضاءوقد اس تفادت هجات 

 مس عىل عقود التأ مني.رابل ةمن احلصة املدفوعة للجهات املتعلق 70%احلس مية من حوايل 
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VI  .للجهات من طرف ادلوةل دفوعةامل ةاتيزيانيامل صصاتاخمل 

، الستامثرل من املزيانية العامة لدلوةل من الباب املتعلق ابلتاكليف املشرتكة اجلهاتلفائدة  اتيةصصات املزيانياخمليمت منح 

تطبيقا ل حاكم " املادة عىل آ نه:و تنص هذه  .املتعلق ابجلهات 111.14من القانون التنظميي رمق  188وفقا ل حاكم املادة 

اعامتدات مالية من املزيانية العامة لدلوةل يف ]…[ من ادلس تور، ترصد ادلوةل للجهات،  141الفقرة ال وىل من الفصل 

 ".2021ماليري درمه س نة  10آ فق بلوغ سقف 

اخلاص حلصيةل لفائدة اجلهات يف احلساب املرصد ل مور خصوصية املسمى: "الصندوق املزيانياتية  يمت دفع  اخملصصات

 دة للجهات".رصحصص الرضائب امل

، لفائدة اجلهات من احلساب املرصد ل مور خصوصية 2019وقد بلغت املدفوعات املنجزة من طرف ادلوةل، خالل 

 :عىل الشلك التايل ( هجة12عرش ) الثين بني، موزعة درمه مليار 62, ما قدره املزيانية العامة مساهامتاملذكور برمس 

 مباليني الدراهم                                                                                                   

 اجلهات املبلغ املدفوع

 سطات-ادلار البيضاء 320

 آ سفي-مراكش 261

 مكناس-فاس 253

 القنيطرة-سال-الرابط 253

 احلس مية-تطوان-طنجة 223

 الرشق 219

 ماسة-سوس 214

 اتفياللت-درعة 200

 خنيفرة-بين مالل 197

 الساقية امحلراء-العيون 186

 واد اذلهب-ادلاخةل 175

 واد نون-لكممي 144

 اجملموع 645 2

 

-تطوان-القنيطرة وطنجة-سال-مكناس والرابط-آ سفي وفاس-سطات ومراكش-وقد اس تفادت هجات ادلار البيضاء

 .اتيةصصات املزيانياخمل برمسمن احلصة املدفوعة للجهات  %50احلس مية من حوايل 
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VII  . لجامعات الرتابيةلالإمدادات و الفوائد املدفوعة من طرف ادلوةل 

ىل  ن امجلاعات عاله، آ  اليت مت عرضها  اتيةصصات املزيانياخملمنتوج خمتلف الرضائب والرسوم و  من صصاحلابلإضافة اإ فاإ

مدادات و هبات تدفع من طرف الرتابية  تس تفيد من موارد مالية آ خرى يمت ختصيصها من طرف ادلوةل عىل شلك اإ

لهيا برمس ودائعها ابخلزينة.  القطاعات الوزارية وكذا الفوائد املدفوعة اإ

 دفوعة من طرف القطاعات الوزاريةاملمدادات الإ  .1

، من خمصصات مزيانياتية مدفوعة من طرف 2019اس تفادت امجلاعات الرتابية، خالل س نة  فقد يف هذا الصدد،

مدادات خاصة ابلتس يري   . درمه مليون 493 بلغمب تقدر  والاستامثرالقطاعات الوزارية عىل شلك اإ

املرصدة ل مور خصوصية املسامة:  احلساابت املدفوعات من من املصدر الرئييس لهذه التحويالت املزيانياتية يتكونو 

عىل " والتمنية املس تدامة " و"الصندوق الوطين محلاية وحتسني البيئةصندوق التضامن للسكن والاندماج احلرضي"

  .مليون درمه 132مليون درمه و  190 مبلغيالتوايل من 

 مباليني ادلرامه                                                                                                   

 القطاع املزيانية الامدادات

 صندوق التضامن للسكن والاندماج احلرضي 190

 

عداد الرتاب الوطين والتعمري  وزارة اإ

 والإساكن وس ياسة املدينة

 وزارة الطاقة و املعادن والبيئة الوطين محلاية و حتسني البيئة والتمنية املس تدامة الصندوق 132
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دعامات مزيانياتية خمتلفة )املزيانية العامة واحلساابت  171

 اخلصوصية ومصاحل ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل(

 قطاعات خمتلفة

 اجملموع 493
 

صندوق التضامن للسكن "متثل الإمدادات املدفوعة للجامعات الرتابية من احلساب املرصد ل مور خصوصية املسمى:  

الصندوق الوطين محلاية من "  %35من مجموع الإمدادات املزيانياتية املتوصل هبا مقابل%38 " والاندماج احلرضي

 ". والتمنية املس تدامة وحتسني البيئة

 

 املدفوعة للجامعات الرتابية برمس ودائعها ابخلزينةالفوائد  .2

 

واملتعلقة عىل  2017 نونرب 3يف  ةالصادر  2.17.451و 2.17.450و 2.17.449مي س امن املر  109تطبيقا ملقتضيات املادة 

ومؤسسات التعاون بني للجهات ومجموعاهتا وللعاملت وال قالمي ومجموعاهتا وللجامعات بسن نظام للمحاس بة العمومية التوايل 

ن امجلاعات يداع آ موالها ابخلزينة الرتابية هذه امجلاعات، فاإ   وآ ن ودائعها منتجة لفوائد.  العامة للمملكة  ملزمة ابإ

هذا املبلغ  .مليون درمه 396، من فوائد تقدر مببلغ 2019اس تفادت امجلاعات الرتابية، خالل س نة  فقد يف هذا الصدد،

 حسب اجلهات عىل الشلك التايل: موزع
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 2019لسنة المتعلق بتنفيذ قانون المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 

  

 

2019تقرير حول تنفيذ ميزانية السنة المالية   

  

 

 

1  
 

 

 ةدمــــــقيــم
 

ثبات املبلغ الهنايئ للمداخيل  رص سساب حبو  ،بتنفيذ قانون املالية املقبوضة والنفقات املنجزة املتعلقةيقوم قانون التصفية حبرص وا 

يف اذلي سصلت عليه ابلرتخيص  السلاة التنفيذيةام مدى الت تراق  مبوجهبا املؤسسة الترشيعية ساس ية أ  داة أ   شلكذ ي ا   .املالية نتيجة الس نة

التقديرات املرخص هبا يف  الاطالع والتحقق من كيفية رصف الاعامتدات واس تخالص املوارد مقارنة مع طريق عن، وذكل قانون املالية طارا  

طار  ارها أ لية لتقوية الرقابة البعدية للربملان عىل املالية ابعتب مهية ابلغةأ  تكتيس ت قوانني التصفية حض، أ  من هنا للس نة املعنية. ةقانون املاليا 

عامل  العمومية  ربط املسؤولية ابحملاس بة. أ  مبدوا 

هذا فضال عن شهرا.  15ىل ا  يداعها ابلربملان ا  و  عداد قوانني التصفيةا  جال أ  القانون التنظميي لقانون املالية  قلص ،تكريسا لهذا التوجه

غناء وجتويد املعايات املقدمة  تنفيذ قوانني املالية سول  العمويم وذكل هبدف الارتقاء مبس توى النقاش ،مبناس بة مناقشة مضاميهنا للربملانا 

 .ومعليات تصفية مزيانية ادلوةل

رفاق يف هذا الاطار، مت   تقرير سول جناعة ال داء وتقريربلك من ال  2019 لس نة مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املاليةا 

عداد هذين التقريرين يأ يتاص جناعة ال داء. و افتح املرتكز عىل املتعلقة بتفعيل أ ليات التدبري و  تابيقا ملقتضيات القانون التنظميي لقانون املالية ا 

ىل مناق النتاجئ رتابية، سول املوارد املرصدة للجامعات ال كام سريفق هذا املرشوع بتقرير .النتاجئ اذلي يكرس الانتقال من مناق الوسائل ا 

 .2019س نة     تقدمي وحتليل املوارد املعبئة من طرف ادلوةل لفائدة مزيانيات اجلهات والعاملت وال قالمي وامجلاعات برمس هبدف

ىل أ نه ابلرمغ من  التذكريدر جيمن هجة أ خرى،   ةتسممل او  2019لس نة تنفيذ قانون املالية  اليت صاسبت الظرفية الاقتصادية العامليةا 

جيايبمتكن الاقت بشلك عامس تقرار، ف بعدم الا وازنة تسامه  ، مس تفيدا من النتاجئ اجليدة املسجةل يف عدة قااعاتصاد الوطين من حتقيق أ داء ا 

فقد  ،، كام سقق صايف الاستياطات ادلولية ارتفاعا ملحوظا. وعليهغري الفالسيةتسارع القمية املضافة  منو  بشلك كبرييف تعزيز القمية املضافة

كام سامهت س ياسة  % من الناجت ادلاخيل اخلام.3,6% وجعز يف املزيانية يف حدود 2,5معدل منو يقدر ب  تسجيلن الاقتصاد الوطين من متك

 لس امياونه املمثر الانفتاح اليت اعمتدها املغرب يف تعزيز ماكنته ادلولية ويف الاندماج التدرجيي لقتصاده يف السوق العاملية، وهو ما يعكسه تع

فريقية جنوب الصحراء، فضال عن اتفاقيات التبادل احلر مع عدد كبري من البدلان والتعاون الاسرتاتيجي مع خمتلف أ قااب  مع البدلان ال 

    التجارة العاملية.

ات لحكومة عىل التجاوب مع ماال  الس يدل يكرس احلرص ادلامئل ، 2019ويأ يت التقرير سول تنفيذ مزيانية الس نة املالية  ،هذا

غناء  قامة تعاون بناء ابللواثئق املرافقة ملرشوع قانون التصفية، وكذا تفعيال لاللتام احلكويم  املس متروالسادة الربملانيني من خالل ال  لعمل عىل ا 

  وينقسم هذا التقرير ا ىل قسمني أ ساس يني: ومس متر مع املؤسسة الترشيعية نظرا دلورها احملوري يف تقيمي الس ياسات العمومية.
 

o لس نة  قانون التصفيةرقام واملؤرشات لمه ال  أ  : قراءة يف 2019مزيانية س نة النتاجئ الهنائية لتنفيذ  سول :القسم ال ول

 ؛2019
 

o سس  القااعات 2019طار تنفيذ مزيانية س نة ا  يف  الربامج واملشاريع امللتم هبا تنفيذ سصيةل سول :الثاين القسم 

 اخلصوصية للخزينة. مس تقةل واحلساابت بصورة املسرية ادلوةل ومرافق العامة يةاملزيان  برمس ،واملؤسسات الوزارية
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-I  2019لس نة  وع قانون التصفية: قراءة يف مرش 2019 املالية س نةال  املزيانية برمسالنتاجئ الهنائية لتنفيذ 

 امليــزانيــة العــامــة: –1

 النفقــات: -1.1

 نفقـات التس ييـر: -1.1.1
 

لهيا  215.618.339.000,00برمس نفقات التس يري للمزيانيـة العامـة  2019املفتوحة خالل السنـة املاليـة داء ال  اعمتـادات بلغت  درمه، أ ضيف ا 

بقرار  ةمفتوح اتدرمه اكعامتد 2.466.289.604,39برمس أ موال املساعدة، و كذا مبلغ  ات مفتوحةامتددرمه اكع  55.596.700,20مبلغ 

الاعامتدات الهنائية  ، لتبلـغتية من حتويالت مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل واحلساابت اخلصوصية للخزينةأ  مت لوزير الاقتصاد و املالية

 % 98,85 درمه، أ ي ما يعادل 215.624.119.761,11السنـة  هناية عند املنجزة النفقات لغتدرمه، يف حني ب 218.140.225.304,59

 ابلنس بة لالعامتدات الهنائية.

 وتتوزع نفقات التس يري علـى الشلك التايل:
 

 

o :نفقات املوظفني 
 

لهيا  112.159.310.000,00عه  ابلنس بة لنفقات املوظفني ما مجمو  2019برمس الس نة املالية املفتوحة داء ال  اعمتـادات بلغت  درمه، أ ضيف ا 

 اتدرمه اكعامتد  1.418.400,00من فصل النفقات الاارئة واخملصصات الاستياطية، و كذا مبلغ  اتقتااعاكدرمه  941.053.621,28مبلغ 

لنفقات فقد بلغت درمه. أ ما ا 113.101.782.021,28بقرار لوزير الاقتصاد و املالية،  لتبلغ الاعامتدات الهنائية  ةمفتوح

%  53,77من مجموع نفقات التس يري مقابل  %51,84ومن الاعامتدات الهنائية  %98,82 وهو ما يعادل درمه 111.772.531.708,96

لغاء الاعامتدات غري 2018خالل س نة   درمه. 1.329.250.312,32اليت بلغت و  املس تعمةل. ويقرتح مرشوع قانون التصفية ا 
 
 

o  نفقـات اخملتلفــة:نفقـات املعـدات وال 
 

درمه أ ضيف  45.130.114.000,00ابلنس بة لنفقات املعـدات والنفقات اخملتلفة   2019برمس الس نة املالية املفتوحة داء ال  اعمتـادات  بلغت

لهيا مبلغ  درمه  55.596.700,20من فصل النفقات الاارئة واخملصصات الاستياطية وكذا مبلغ  اتقتااعاكدرمه  1.597.059.510,18ا 

ىل مبلغ  ةمفتوح اتاكعامتد بقرار لوزير الاقتصاد و املالية،  ةمفتوح اتدرمه اكعامتد  2.464.871.204,39برمس أ موال املساعدة، ابل ضافة ا 

جناز تقدر  47.571.273.038,81درمه. أ ما النفقات فقد بلغت  49.247.641.414,77لتبلغ الاعامتدات الهنائية  درمه مسجةل بذكل نس بة ا 

. ويقرتح مرشوع قانون 2018% برمس س نة  21,96من مجموع نفقات التس يري مقابل  % 22,06% من الاعامتدات الهنائية و 96,60 ب

لغاء الاعامتدات غري   درمه. 1.676.368.375,96اليت بلغت  املس تعمةلالتصفية ا 
 
 

o :التاكليف املشرتكــة 

ل 44.095.142.000,00ات التاكليف املشرتكة يف اعامتد 2019سـدد قانون املالية برمس الس نة املالية  قدرها  اتاقتااعهيا درمه، وأ ضيف ا 

 وبذكل تصبح الاعامتدات الهنائية برمس التاكليف املشرتكة درمه من فصل النفقات الاارئة واخملصصات الاستياطية. 250.000.000,00

من الاعامتدات الهنائية  % 98,06أ ي ما يعـادل  ؛مهدر 43.485.558.714,95درمه، اس تعمل مهنا مبلغ   44.345.142.000,00

بلغت الاعامتدات املتوفـرة عند هناية الس نة  . وقد2018خالل س نة %  18,29من مجموع نفقـات التس يري مقابل %20,17و

طار مرشوع هذا القانونواليت درمه،  859.583.285,05 لغاؤها يف ا    . يقرتح ا 
 
 

o ت الرضيبية :التسديدات والتخفيضات وال رجاعا 
 

درمه، يف  10.533.773.000,00اعامتدات التسديدات والتخفيضات وال رجاعات الرضيبية يف  2019سـدد قانون املالية برمس الس نة املالية 

جـاوز لـتغاية الت ضافيةا   اتعليه، يقرتح مرشوع قانون التصفية فتـح اعامتد ابناءدرمه.  12.794.756.298,39 املنجزة النفقات حني بلغت

لغاؤها يف واليت درمه 2.170.686.990,03  فقد بلغت املس تعمةلأ ما الاعامتدات غري  درمه. 4.431.670.288,42املسجـل اذلي بلـغ  يقرتح ا 

طار مرشوع هذا القانون  .ا 
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o  :النفقات الاارئة واخملصصات الاستياطية 
 

ت الاارئة واخملصصات الاستياطية " لفائدة خمتلف فصول املزيانيات بلغ مجموع الاقتااعات من الاعامتدات املفتوحة برمس فصل " النفقا

من مجموع الاعامتدات املفتوحة برمس هذا الفصل واليت حددت %  75,35ما يناهز  درمه أ ي 2.788.113.131,46املذكورة أ سفهل ما قدره 

 درمه. وتتوزع الاقتااعات املذكورة كام ييل : 003.700.000.000,يف مبلغ 

 درمه 941.053.621,28 ات املوظفنينفقـ -

 درمه 1.597.059.510,18 خملتلفــةنفقـات املعـدات والنفقـات ا -

 درمه 250.000.000,00      املشرتكــةالتحمــالت  -

 درمه 2.788.113.131,46 عمــو ــاجمل                    
 

ما قدره  ون التصفية برمس النفقات الاارئة واخملصصات الاستياطيةهكذا، بلغت الاعامتدات املتوفرة امللغاة مبقتىض مرشوع قان

 درمه. 911.886.868,54

 بيامن شلكت  العامتدات الهنائية،ل ابلنس بة % 98,85 معدل 2019نفقات التس يري املنجزة برمس الس نة املالية  جسلت، فقد بناء عىل ما س بق

توزيع  ويبني الرمس البياين التايل تاور  .2018س نة  خالل  60,34 % لعامة مقابنفقات املزيانية ال من مجموع % 58,97النفقات  هذه 

  :2019 و 2018نفقات التس يري برمس سنيت 

 
 

 :نفقات الاستامثر -2.1.1  
 

ذا أ خذان بعني ،هذا. درهام 73.372.918.000,00ما قدره  2019لس نة مبوج  قانون املالية املفتوحة داء ال  اعمتـادات بلغت  الاعتبار  وا 

 1.159.165.096,57أ موال املساعدة اليت بلغت  و درهام 11.680.460.126,34واليت بلغت  2018عامتدات املرحةل من الس نة املالية الا

ىل مبلغ  ،درهام اعمتـادات فا ن مجموع  وزير الاقتصاد و املالية،س يد بقرار ل مفتوحة داء أ  عمتـادات اكدرمه  4.399.867.926,15ابل ضافة ا 

شارة خمتـلف القااعات الوزارية أ و املؤسسات، داء ال   مت ، درهام 90.612.411.149,06 هوالهنائية برمس نفقات الاستامثر واملوضوعة رهن ا 

 من الاعامتدات الهنائية. % 88,77 أ ي ما يعادل مهنا درهام 70.567.831.826,33مبلـغ  تنفيذ 

متثل ابلضافة اىل فصل النفقات املشرتكة قااعات وزارية  5ات املزيانيات املنجزة من طرف نفقيــ نس بة ويتضــح من خالل اجلــدول التايل أ ن

 من مجموع النفقات:% 82سوايل 

 )ادلرامه مباليني  ( 
 القااعات الوزارية أ و املؤسسات نفقات الاستامثر من مجموع نفقات الاستامثر النس بة

 التاكليف املشرتكة فصل 21.226,49 %30,08

 وزارة الفالحة  والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت 12.304,63 %17,44

 وزارة  التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء 10.616,23 %15,04
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دارة ادلفــاع الوطنــي 5.173,11 %7,33  ا 

  علميوزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل  والبحث ال 5.101,43 %7,23

  وزارة ادلاخلية 3.187,00 %4,52

 اجملموع 57.608,89 81,64%

 القااعات الوزارية ال خرى 12.958,94 18,36%

 العام اجملموع 70.567,83 %100,00

 

 :2019برمس س نة أ و املؤسسات القااعات الوزارية  سس ويبني الرمس البياين التايل توزيع نفقات الاستامثر 

 
 

شارةهذا   .درهام 20.044.579.322,73 قد بلغ ،2019املتوفرة عند هناية الس نة املالية  داءال   اعامتدات مجموع فا ن ،ولال 

لغاء اعامتدات ال داء املفتوحة  2019من قانون املالية لس نة  36التذكري بأ ن الفقرة ال وىل من املادة  وج من هجة أ خرى،  قد نصت عىل ا 

ىل اترخي  فامي يتعلق بنفقات ،2018لية مبوج  قانون املالية عن الس نة املا حمل  2018ديسمرب  31الاستامثر من املزيانية العامة اليت مل تكن ا 

يف مادته اخلامسة  عن نفس الس نة التامات ابلنفقات مؤرش علهيا من قبل مصاحل اخلزينة العامة للمملكة. وقد حدد مرشوع قانون التصفية

ىل 2018املـالية  املرحلـة من الس نة الاعامتدات جسلتحني  يف ،درهام  6.486.362.477,64هذه الاعامتدات امللغاة يف مبلغ    املاليـة السـنة ا 

 .درهام 11.680.460.126,34 مبلغ  2019
 

 النفقات املتعلقة خبدمة ادلين العمويم: -3.1.1
 
 

 39.213.200.000,00قات خدمة ادلين العمويم مهنا درمه برمس نف 67.244.570.000,00فتح اعامتدات مببلغ  2019جسلت الس نة املالية 

درمه برمس الفوائد والعمولت. يف هذا  28.031.370.000,00املتوسط والاويل ال جل، ومبلغ  درمه برمس اس هتالاكت ادلين العمويم

 تنفيذ ال طار، مت 
 
   : توزع عىل الشلك التايلت درمه   79.461.162.952,23 عامتدات يف حدودأ

 درمه 49.956.718.757,46 اكت ادلين العمويماس هتال -

 درمه       29.504.444.194,77 فوائد ومعولت ادلين العمويم -

 درمه 79.461.162.952,23 اجملمــوع

                           

ىل أ ن الاعامتدات املتوفرة عند هناية الس نة برمس هذا  سيث يقرتح  درهام 270.504.996,78 قد بلغت ادلين العمويمنفقات وجتدر ال شارة ا 

لغاءها صفية فتح يقرتح مرشوع قانون الت  .درهام 12.487.097.949,01مكــا جسلت هذه النفقيــات جتاوزا بلغ  ،مرشوع قانون التصفية ا 

 يتوزع عىل الشلك التايل : سيث ،تهاعامتدات تمكيلية لتغاي 
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 درمه 10.839.580.718,95 اس هتالاكت ادلين العمويم -

 درامه 1.647.517.230,06 فوائد ومعولت ادلين العمويم -

 درمه 12.487.097.949,01 اجملمــوع

 برمس % 18,94مقابل  ،نفقات املزيانية العامةمجموع من  % 21,73ما يناهز  2019نفقات ادلين خالل الس نة املالية  قد جسلتف ،ثر ذكلا  

وكذا تاور هذه النفقات برمس  ،طبيعهتاسس   2019ليان توزيع نفقات املزيانية العامة لس نة ويوحض الرسامن البيانيان التا ،هذا .2018س نة 

 :2019و  2018سنيت 

 

 
 

 :املــــوارد -2.1
 

تـم حتصيل مـا قدره و  ،درمه 329.623.118.000,00 مجموعهما  2019املزيانيـة العامة للس نة املالية موارد بلغت تقديرات 

من مجموع  %71,29شلكت املوارد العادية نس بة هذا وقد . %111,02 جناز يف حدودا  وهو ما يعادل نس بة درمه  365.955.539.711,91

جنازبذكل املوارد احملصةل مسجةل   .%102,95بلغت  نس بة ا 

 عىل الشلك التايل: 2019و  2018برمس سنيت  طبيعهتاتتوزع املــوارد احملصةل سس   
 

      )ابدلرمه(

 

 

 :2019و  2018برمس سنيت  طبيعهتا احملصةل سس  املوارد ياين املوايل تاورالب  يوحض الرمسكام 

 

 نس بة التاور 2019س نة  2018س نة  الـموارد
 %3,93-    260.889.277.687,60    271.572.169.889,82 املوارد العادية

 %82,58    105.066.262.024,31    57.544.957.031,51  موارد الاقرتاض
 %11,19 365.955.539.711,91 329.117.126.921,33 اجملمـــوع......             
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 عىل الشلك التايل: املصاحلسس   2019كام تتوزع املــوارد احملصةل برمس س نة 

 النس بة )ابدلرمه( احملصةلاملوارد مبلغ  املصاحل
 %96,74 354.011.559.738,71 وزارة الاقتصاد و املالية 

 %0,53  1.949.429.426,96 واملؤسساترات الـوزا ابيق

دارات متنوعة  %2,73 9.994.550.546,24 ا 
 %100 365.955.539.711,91 اجملمــــــــوع

 

 :املصاحلتوزيع املوارد احملصةل سس   معدلويبني الرمس البياين التايل 

 

 
 

 

 
 

 وزارة الاقتصاد واملالية: مصاحل املوارد احملصةل من طرف  -1.2.1 
 

 املوارد أ ساسا من:هذه تشلك ت 

 

 

 -
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 موارد االقتراض   الموارد العادية  
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 املصاحل ابدلرمه لغ احملصةلااملب

   :دارة امجلارك والرضائ  غري املبارشة  ا 

 …….……....………………………………………الرضيبة عىل القمية املضافة لالس ترياد - 37.960.420.310,40

 ………….....……………………………………الرسوم املفروضة عىل منتوجات الااقة - 16.300.787.283,00

 …………….....………………………………………الرمس املفروض عىل التبغ املصنع - 11.329.099.142,00

 ………….........………………………………………………………رسوم الاس ترياد - 9.384.486.485,00

 .....................………………………………………………………أ اتوى أ نبوب الغاز - 1.011.469.347,43

 ...................………………………………………………......…………موارد أ خرى - 2.459.787.598,39

 اجملموع 78.446.050.166,22

   : املديرية العامة للرضائ 

 ….…………...............……………………………………………الرضيبة عىل الرشاكت - 49.811.234.256,39

 …….........….......…………………………………………….......…الرضيبة عىل ادلخل - 43.623.738.849,17

 ………...........………………………………........…الرضيبة عىل القمية املضافة يف ادلاخل - 29.130.408.723,25

 ……….................……………………………………………......……رسوم نقل امللكية - 7.890.553.026,81

 ………............……………………………………………الرمس ال سايس ورمس النسخة  - 2.820.412.405,24

 .........…..........………………………………………………الزايدات املرتتبة عن التأ خري   - 2.462.245.549,42

 ………………..………………........……عىل ال رابح  ملرتتبةاملسامهة الاجامتعية للتضامن ا - 1.987.642.231,84

 …..……........………………الزايدة املرتتبة عن عدم الاقرار أ و التأ خري أ و النقص يف الاقرار - 1.685.441.351,57

 …........…………………………………......………الغرامات املرتتبة عن التأ خري يف ال داء - 1.237.378.856,28

 ...…………....……………………….....المترب املفروض عىل الواثئق املتعلقة ابلس يارات     - 1.230.153.945,43

 ……...................…………………………………………….........………موارد أ خرى - 3.489.390.406,42

 اجملموع 145.368.599.601,82

   :مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية 

 …….......…………………………........…الاقرتاضات ادلاخلية املتوساة والاويةل ال جل - 79.649.400.000,00

 …….................………………………………………..مقابل قمية الاقرتاضات اخلارجية - 25.416.862.024,31

 ............................... املوارد الناجتة عن ختفيف نفقات ادلين القابل لالس هتالك وادلين العامئ - 3.164.395.619,11

 ...............………………………………………….………املوارد ال تية من بنك املغرب - 855.202.705,98

 ......….........………………........………………………املوارد ال تية من مكت  الرصف  - 150.000.000,00

 ....…..…………………………………........……فوائد عن معليات تدبري اخلزينة العمومية - 139.911.027,05

 .........…............……………………………………………...............…موارد أ خرى - 130.022.456,68

 اجملموع 109.505.793.833,13
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  وصصة:مديرية املنشأ ت العامة واخل 

 ...................................................................املوارد ال تية من تفويت مساهامت ادلوةل - 5.344.012.387,60

 .........…………املوارد ال تية من الواكةل الوطنية للمحافظة العقارية واملسح العقاري واخلرائاية - 3.000.000.000,00

 ....………………ال رابح ال تية من رشكة "اجملمع الرشيف للفوسفاط" )"م ش ف" ش.م( - 2.700.399.000,00

 ..................................................................................................مـــوارد متنوعيــة - 2.400.000.000,00

 ………………………………الية لدلوةل يف خمتلف الرشاكتل رابح ال تية من املساهامت املا - 1.880.959.436,73

 ................……………………………….……املوارد ال تية من املكت  الوطين للماارات  - 550.000.000,00

 ....................…………………………………………………………..…موارد أ خرى - 1.302.954.666,84

 اجملموع  17.178.325.491,17

3.512.790.646,37   ملصاحلا ابيق: 

 وزارة الاقتصاد واملاليةمصاحل مجموع املوارد احملصةل من طرف      354.011.559.738,71

 
 

 :واملؤسساتالـوزارات ابيق  مصاحل املــوارد احملصةل من طرف - 2.2.1

 وارد كام ييل :هذه املتتوزع 
 

 
 

دارات من  تيةأ  املتاملوارد  3.2.1-   تنوعة:م ا 
 

 تتوزع هذه املوارد كام ييل:
 

6.506.570.452,23  ....مداخيل برمس التسديدات من احلساابت املرصدة ل مور خصوصية............ 

1.830.229.202,75  ............سصيةل الوصااي والهبات املمنوحة لدلوةل وخملتلف ال دارات العمومية..... 

918.823.267,56    جور واملرتبات...........املسرتجعات من ال............................................. 

738.927.623,70  ............موارد أ خرى...................................................................... 

 اجملموع 9.994.550.546,24

 

 

811.254.367,65   ياه و الغاابت.............وزارة الفالحة و الصيد البحري و التمنية القروية و امل 

487.293.653,21  وزارة العدل ................................................................................. 

338.573.995,91  .....................وزارة الشؤون اخلارجية والتعاون ادلويل............................ 

236.083.435,37  ................وزارة التجهزي و النقل و اللوجستيك و املاء............................ 

76.223.974,82  واملؤسسات وزاراتابيق ال................................................................. 

 اجملموع 1.949.429.426,96
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 :احلساابت اخلصوصيــة للخزينــة -2
 

 :اتالنفقــــ -1.2
 

 سيث درمه.  84.397.383.000,00 مبلغ احلساابت اخلصوصية للخزينة يف حتمالت نفقات سقف 2019حدد قانون املالية للس نة املالية 

جناز  وهو ما يعادل نس بةدرمه   90.897.300.532,88النفقات املنجزة يف هذا ال طار ما مجموعه  جسلت  %. 107,70 يف حدودا 

 كام ييل: هاسس  أ صناف ابت اخلصوصية للخزينة احلسانفقات وتتوزع هذا 
 

 ) ابدلرمه ( املنجزة النفقـــــــات أ صناف احلساابت اخلصوصية للخزينة

 77.830.272.527,58      احلساابت املرصدة ل مور خصوصية -

 566.093.294,21 سساابت الاخنراط يف الهيئات ادلولية -

 8.394.174,62 سساابت العمليات النقدية -

 0,00 سساابت المتويل  -

 12.492.540.536,47 سساابت النفقات من اخملصصات -

 90.897.300.532,88 اجملمــــــــوع
 

احلساابت  من مجموع نفقات %99,37احلساابت املرصدة ل مور خصوصية وسساابت النفقات من اخملصصات متثل نفقات يالسظ أ ن 

 .%13,74و  %85,62 عىل التوايل ، وتبلغ سصة لك مهناماخلصوصية للخزينة

 
 

 :ـــواردمالـ -2.2

ما مجموعه مت حتصيل و ،درمه 85.081.989.000,00يف  2019 للسنيــة املالــية موارد احلسابـات اخلصوصية للخزينيــة تقديرات حددت

 .%119,14 جناز تعادلا   أ ي بنس بة درمه  101.364.884.372,86

 أ صناف احلساابت اخلصوصية للخزينة كام ييل:  وتتوزع املوارد احملصةل سس ،هذا
 

 ) ابدلرمه ( احملصةل املــوارد أ صناف احلساابت اخلصوصية للخزينة

 85.843.895.570,42      احلساابت املرصدة ل مور خصوصية -

 0,00 سساابت الاخنراط يف الهيئات ادلولية -

 11.750.267,12 سساابت العمليات النقدية -

 16.446.705,32 المتويل سساابت  -

 15.492.791.830,00 سساابت النفقات من اخملصصات -

 101.364.884.372,86 اجملمــــــــوع
 

من مجموع موارد احلساابت  % 99,97 احلساابت املرصدة ل مور خصوصية وسساابت النفقات من اخملصصات متثلموارد يالسظ أ ن 

 %.15,28و %84,69عىل التوايل اخلصوصية للخزينة. وتبلغ سصة لك مهنام 
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 مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل: –3
 

 الاس تغالل: مزيانية -3-1
 

 نفقات الاس تغالل 3-1-1
 

   مبلغ نفقات الاس تغالل املتعلقة مبرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل يف حتمالتسقف  2019حدد قانون املالية للس نة املالية 

املنجزة خالل  قرارات رفع سقف التحمالت اخذا بعني الاعتباردرمه   1.895.153.228,07مت رفعه بفارق درمه 2.015.069.000,00

برمس  فائض موارد الاس تغالل لنفقات الاستامثر لتبلغ الاعامتدات الهنائية رصد جزء منعن  املرتت رمه د570.704.704,33   بلغمب ، و ةالس ن

من  % 52,56 درمه مسجةل بذكل نس بة 2.055.151.436,06 أ ما النفقات، فقد بلغت درمه. 4.480.926.932,40  نفقات الاس تغالل

 درمه. 1.855.070.792,01 الاعامتدات املفتوحة، يف حني بلغت الاعامتدات املتوفرة عند هناية الس نة ما قدره
 

 موارد الاس تغالل 3-1-2
 

 2.015.069.000,00 س تغالل ملرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل ما قدرهملوارد الاابلنس بة  2019بلغت تقديرات قانون املالية لس نة 

عداد  2.15.426 من املرسوم رمق 24وبفعل تغيريات التقديرات الواردة يف مزيانيات هذه املرافق، تابيقا ملقتضيات املادة . درهام املتعلق اب 

وهو  درهام4.681.617.450,84  . وقد مت حتصيلدرهام 4.480.926.932,40ه ما قدر  املرافقالهنائية لهذه  املواردوتنفيذ قوانني املالية، بلغت 

 .%104,48جناز يف حدود ا  نس بة  ما يعادل
 

 

 :الاستامثرمزيانية  -3-2
 

 نفقات الاستامثر -3-2-1
 

 796.430.000,00  يف  صورة مس تقةلنفقات الاستامثر املتعلقة مبرافق ادلوةل املسرية ب حتمالتسقف  2019حدد قانون املالية للس نة املالية 

 الاعامتدات الهنائية مجموع يصبح الس نة، نفسسقف التحمالت برمس  أ خذا بعني الاعتبار التغيريات الناجتة عن قرارات رفع و  ،هذا . درمه

الاعامتدات  بلغلت  من مجموع الاعامتدات، %33,74درمه أ ي ما يعادل  1.225.781.180,28مهنا  تنفيذ مت. درهام 3.633.118.105,96

 .درمه 2.407.336.925,68 املتوفرة عند هناية الس نة ما قدره

 

 موارد الاستامثر -3-2-2
 

 

. درهام 796.430.000,00ملوارد الاستامثر ملرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل ما قدره ابلنس بة  2019بلغت تقديرات قانون املالية لس نة 

ذا أ خذان بعني الاعتبار تغيري  ن التقديرات الهنائية لهذه املوارد وا   قد جسلتات التقديرات الواردة يف مزيانيات هذه املرافق فا 

 .من اجملموع %101,49 ودرمه  3.687.316.645,85 درمه، يف حني مت حتصيل ما مجموعه 3.633.118.105,96
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 :اتاملزيانيسس   2019 يةالتايل توزيع نفقات ادلوةل للس نة املال  و يلخص الرمس البياين ،هذا

 

ن النتاجئ  :                                                                                              توزع كام ييلت  2019لس نة الهنائية لتنفيذ قانون املالية  هكذا، فا 

     ) ابدلرمه (  النفقيــات     ) ابدلرمه (  املـــــوارد املزيانية

    365.653.114.539,67 365.955.539.711,91 املزيانيـــــة العامـــــة -

 90.897.300.532,88 101.364.884.372,86 احلساابت اخلصوصية للخزينة -

     3.280.932.616,34     8.368.934.096,69 مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل -

    459.831.347.688,89    475.689.358.181,46 اجملمــــــــوع
 

 

 :2018س نة نتاجئ مع  هتامقارن و 2019تبني الرسوم البيانية التالية النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة كام 

 

 املوارد 
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 النفقات 

 

 

 :خالصة –4

 

 . درمه 302.425.172,24 لنفقات قدرها عىل ااملزيانية العامة زايدة موارد  2019س نة  جسلت

 درمه. 10.467.583.839,98 لنفقات حددت يف عىل الموارد لعرفت احلساابت اخلصوصية للخزينة زايدة كام 

 درمه.  5.088.001.480,35  جسلت مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل زايدة للموارد عىل النفقات قدرها يف حني 

جامل،   درمه.  15.858.010.492,57 بلغتلنفقات عىل الموارد لدة تسجيل زاي 2019تنفيذ قانون املالية لس نة  نتج عنوا 
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II-  ساتواملؤس الوزارية  صيةل سس  القااعاتاحل : 2019النتاجئ الهنائية لتنفيذ قانون املالية لس نة 

        ةالاجامتعيالقااعات  -1

 والتعلمي العايل والبحث العلمي  والتكوين املهين الرتبية الوطنية -1.1    

 ما والتعلمي العايل والبحث العلمي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين برمس مزيانية 2019بلغت النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

 مبنيكام هو  برمس قانون املالية املفتوحةقارنة مع الاعامتدات ابمل% 95,52 جناز تعادلا   وهو ما ميثل نس بة ،ن درمهمليو 60.285,09مجموعه 

 يف اجلدول التايل:

 
  ييل:فامي 2019برمس الس نة املالية والتعلمي العايل والبحث العلمي  وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهينجنازات ا  سصيةل  تمتثل ،خرىأ  من هجة 

  قااع الرتبية الوطنية 

o املؤرشات الرتبوية 

 التعلمي ال ويل 

 2019 - 2018  املومس ادلرايس  2018 - 2017 املومس ادلرايس بيان املؤرشات

 721 28 23 289 مجموع املؤسساتعدد 
 481 15 11 921 قروي

 332 34 32 743 مجموع احلجراتعدد 
 861 12 11 046 قروي

 141 43 37 298 وعمجم ال قسامعدد 
 834 16 14 714 قروي

 ال ويل التعلمي تالميذعدد 

 التقليدي

 880 490 438 738 مجموع مجموع
 695 217 188 632 ا انث

 162 194 159 902 مجموع قروي
 968 72 53 309 ا انث

 ال ويل التعلمي تالميذعدد 

 العرصي

 082 184 170 849 مجموع مجموع
 409 88 81 470 ا انث

 203 6 4 836 مجموع قروي
 869 2 2 161 ا انث

 975 124 89 678 مجموع مجموع تالميذعدد 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 99,92 41.335.653.222,91 41.368.540.000,00 41.368.540.000,00  نفقات الموظفين

% 98,60 13.669.261.279,76 13.863.358.000,00 13.818.358.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 71,50 5.101.432.990,90 7.134.466.231,70 6.845.280.000,00  نفقات اإلستثمار

% 96,38 60.106.347.493,57 62.366.364.231,70 62.032.178.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 27,12 3.681.664,48 13.576.558,07 5.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% 27,12 3.681.664,48 13.576.558,07 5.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 23,97 175.059.481,65 730.476.328,37 94.500.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 23,97 175.059.481,65 730.476.328,37 94.500.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 95,52 60.285.088.639,70 63.110.417.118,14 62.131.678.000,00 المجموع العام…………………
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 870 60 43 391 ا انث العمويم ال ويل التعلمي 

 002 70 52 437 مجموع قروي
 807 34 25 307 ا انث

 التعلمي مجموع تالميذ

 ال ويل

 937 799 699 265 مجموع مجموع
 974 366 313 493 ا انث

 367 272 217 175 مجموع قروي
 644 110 80 777 ا انث

 طر الرتبويةال  

 058 38  36 903 مجموع مجموع
 285 29 27 715 ا انث

 297 14 12 759 مجموع قروي
 990 6 5 011 ا انث

 

 العمويم الابتدايئ التعلمي 

 

 2019 - 2018 ايساملومس ادلر   2018 - 2017 املومس ادلرايس بيان املؤرشات

 789 7 721 7 مجموع املؤسسات

 762 4 736 4 قروي

 134 124 مجموع مهنا املدارس امجلاعاتية

 133 123 قروي

 133 13 13 104 مجموع الفرعيات

 943 12 12 908 قروي

 266 91 89 681 مجموع احلجرات

 143 55 54 524 قروي

 550 134 128 108 مجموع ال قسام

 928 83 80 788 قروي

 التالميذ

 476 663 3 3 375 587 مجموع اجملموع

 289 749 1 1 164 707 ا انث

 120 026 2 1 540 987 مجموع قروي

 440 962 939 333 ا انث

املسجلون اجلدد ابلس نة 

 ال وىل

 195 590 576 398 مجموع اجملموع

 221 290 284 463 ا انث

 407 331 322 971 مجموع قروي

 545 162 158 573 ا انث

 101 107 مجموع عدد ادلاخليات

 98 104 قروي

 املس تفيدون من ادلاخليات

 136 7 6 679 مجموع اجملموع

 126 3 2 757 ا انث

 887 6 6 269 مجموع قروي

 009 3 2 593 ا انث

 املمنوسون
 697 9 8 398 مجموع اجملموع

 255 4 3 554 ا انث

 299 9 8 125 مجموع قروي
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 075 4 3 455 ا انث

دوات ال  املس تفيدون من 

 درس يةامل

 291 285 3 3 468 318 مجموع اجملموع

 068 565 1 1 402 572 ا انث

 671 868 1 1 800 871 مجموع قروي

 377 887 884 565 ا انث

املس تفيدون من النقل 

 املدريس

 920 24 16 710 مجموع اجملموع

 113 12 7 859 ا انث

 375 17 13 112 مجموع قروي

 246 8 6 063 ا انث

 هيئة التدريس

 951 134 129 398 مجموع اجملموع

 766 69 64 704 ا انث

 422 84 81 285 مجموع قروي

 592 38 34 865 ا انث
 

 الثانوي ال عدادي العمويم التعلمي 

 2019 - 2018 املومس ادلرايس  2018 - 2017 املومس ادلرايس بيان املؤرشات

 007 2 1 977 مجموع املؤسسات

 872 857 قروي

 641 35 34 966 مجموع احلجرات

 847 11 11 453 قروي

 388 44 42 547 مجموع ال قسام

 205 16 15 201 قروي

 التالميذ

 913 564 1 1 119 529 مجموع اجملموع

 995 725 704 074 ا انث

 797 571 538 363 مجموع قروي

 125 247 227 535 انثا  

املسجلون اجلدد ابلس نة 

 ال وىل

 775 492 459 275 مجموع اجملموع

 192 233 217 936 ا انث

 434 191 171 038 مجموع قروي

 349 86 76 372 ا انث

 409 413 مجموع عدد ادلاخليات

 300 305 قروي

 ادلاخليون

 702 45 47 517 مجموع اجملموع

 260 23 23 588 ا انث

 849 33 33 845 مجموع قروي

 576 17 17 094 ا انث

 املمنوسون

 904 64 65 945 مجموع اجملموع

 508 31 31 070 ا انث

 403 51 50 594 مجموع قروي

 195 25 24 069 ا انث

 802 535 516 661 مجموع اجملموع اللوازماملس تفيدون من 

 032 231 218 055 ا انث
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 190 526 505 108 مجموع قروي درس يةامل

 275 226 212 460 ا انث

املس تفيدون من النقل 

 املدريس

 096 157 112 986 مجموع اجملموع

 750 73 51 007 ا انث

 549 132 99 839 مجموع قروي

 662 61 44 810 ا انث

 هيئة التدريس

 890 58 57 961 مجموع اجملموع

 877 24 24 086 ا انث

 521 21 20 765 مجموع قروي

 514 7 7 186 ا انث

 

  الثانوي التأ هييلالعمويم  التعلمي 

 2019 - 2018 املومس ادلرايس  2018 - 2017 املومس ادلرايس بيان املؤرشات

 236 1 1 207 مجموع املؤسسات

 360 347 قروي

 058 26 25 254 مجموع احلجرات

 747 4 4 388 قروي

 355 29 28 401 مجموع ال قسام

 723 5 5 292 قروي

 التالميذ

 937 916 917 492 مجموع اجملموع

 547 468 463 087 ا انث

 801 170 163 675 مجموع قروي

 965 81 75 669 ا انث

املسجلون اجلدد ابجلدع 

 املشرتك

 799 293 271 459 مجموع اجملموع

 725 154 142 397 ا انث

 735 59 53 501 مجموع قروي

 270 30 26 635 ا انث

 372 369 مجموع عدد ادلاخليات

 141 136 قروي

 ادلاخليون

 319 50 57 125 مجموع اجملموع

 518 25 28 253 ا انث

 136 16 17 333 مجموع قروي

 044 8 8 844 ا انث

 املمنوسون

 106 54 62 421 مجموع اجملموع

 842 26 30 298 ا انث

 455 20 21 832 مجموع قروي

 919 9 10 542 ا انث

املس تفيدون من النقل 

 املدريس

 995 46 23 484 مجموع اجملموع

 482 22 11 489 ا انث

 722 30 15 866 مجموع قروي

 774 13 7 752 ا انث
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 هيئة التدريس

 943 52 53 183 مجموع اجملموع

 679 18 18 477 ا انث

 340 11 11 286 مجموع قروي

 387 3 3 362 ا انث

 

 ما بعد الثانوي العمويم التعلمي 

 2019 - 2018 املومس ادلرايس  2018 - 2017 املومس ادلرايس بيان املؤرشات

 ال قسام التحضريية للمدارس العليا
 250 261 ال قسامعدد  

 434 7 8 217 التالميذ مجموع

 768 3 4 040 ا انث

 دبلوم التقين العايل
 179 191 ال قسام

 707 3 4 114 مجموع

 735 1 1 894 ا انث

 

 تكوين ال طر 

 2019 - 2018 2018-2017 برمس املومس عدد املتدربني يف مراكز التكوينبيان التكوين / 

بتدايئ  150 8 12 456 تكوين أ ساتذة التعلمي  ال 

 850 6 7 552 تكوين أ ساتذة التعلمي  الثانوي التأ هييل

 410 300 تكوين املفتشني الرتبويني

 240 237 ن أ طر التوجيه والتخايط الرتبويتكوي

 519 436 التربيز

 169 16 20 981 اجملموع

 
 

 

 

 التكوين املهين قااع 

  2019:        التكوين املهين لس نة فامي ييل عرض ملنجـزات قااع

o مدن املهن والكفاءات 

الش باب يف احلياة العملية.  ل دماج حاسام زيز التنافس ية وعامالاملتعددة ال قااب، أ ن تشلك رافعة اسرتاتيجية لتعو  اجلديدة هذه املدنتتوىخ 

ذ س تضم  ماكانت اجلهة املتواجدة هبا،  وتكوينات خمتلفة تس تجي  خلصوصيات ختصصاتا  املرتباة مبجالت ال نشاة ادلامعة  هتم املهنو وا 

نشاؤها، وكذا همن املس تقبل يف اجملالو للمنظومة البيئية فرص  حداثل  جمال واعدا  هر اعتباباخلدمات،  الرمقي وترسيل الاقتصادية اليت سيمت ا 

 :التالية اجلدوةل الزمنيةسيمت انشاء هذه املدن وفق و  ،هذا .الشغل

جناز ادلراسات التقنية واملعامرية وادلراسات املتعلقة 2019 :دجنرب –أ بريل  –  هبندسة التكوين؛ ا 

 الرشوع يف أ شغال البناء؛ 2020:يناير  –

 فتتاح ثالث مدن للمهن والكفاءات؛ا 2021:يين ش تنربادلخول التكو  –

 للمهن والكفاءات؛جديدة مدن  5افتتاح  2022:ادلخول التكويين ش تنرب  –

 .للمهن والكفاءاتجديدة مدن  4افتتاح  2023:ادلخول التكويين ش تنرب  –
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o  طرال  تكوين 

، مت تأ طريمه مبساعدة خرباء واملديرين يف البدلان ال فريقية قرارمسؤول من صانعي ال 12 ،2019خالل س نة  ملدة عرشة أ ايم املغرب لاس تقب

دارة معهد التكوين يف همن الس يارات داخل صقلهاتكل اليت مت كذا واخلربة املكتس بة يف كوراي و  مغاربة، تقامسوا معهم املعرفة ابدلارالبيضاء،  ا 

 .واخلاص العاملرشاكة بني القااعني ل ابعتباره منوذجا 

 داء منظومة التكوين املهين الوطين.أ  ثري عىل أ  هيل املوارد البرشية يف التأ  طار تكريس ادلور الهام اذلي يلعبه تا  املبادرة يف يت هذه أ  وت

o  التكوينمن  املس تفيدونتاور أ عداد 

، يف ص املعمتدةمبؤسسات التكوين املهين اخلا املتدربني من معليات تكوين بلغ عدد املس تفيدين ،2018/2019حلدود املومس التكويين 

 .زيانية ادلوةلم حتملهتا مليون درمه 144 تلكفة تفوقب متدراب متدربة و  683 38  مس توى التقين املتخصص،

o التكوين ابلوسط املهين تاوير 

ىل غاية 2005خالل الفرتة املمتدة من س نة  امتدرجو متدرجة  593 434بني مبراكز التدرج املهين ر بلغ عدد املتد التدرج املهين: املومس  ا 

 .2018/2019 مومسبرمس  مهنم 447 39، 2018/2019 التكويين

 برمسمهنم  636 96 ، اممترسو ممترسة  774 193ما مجموعه  2019/2018و  2018/2017املومسني بلغ عدد املمترسني برمس  المترس املهين:

 .2018/2019 مومس

o عاقةو السجناء )التكوين املهين لفائدة ال شخاص ذوي الاستياجات اخلاصة  تاوير  (ال شخاص يف وضعية ا 

 تكوين السجناء  

دماج السجناء اذلي هيدف ا ىل متكني نزلء املؤسسات السجنية من عادة ا  طار الربانمج املندمج ل  واكتساب  الاس تفادة من تكوين همين يف ا 

تقوية وتعزيز هجاز  ااع التكوين املهين عىلالاجامتعي بعد ال فراج عهنم، معل ق همارات أ ساس ية يف بعض املهن واحلرف لتيسري اندماهجم

 التكويين املومسبيداغوجيا خالل  مقعدا 12.386 سيث بلغت ،لوسط السجين من خالل الرفع من طاقته الاستيعابيةابالتكوين املهين 

مس تفيدة  10.720، املومس بلغ عدد نزلء املؤسسات السجنية املس تفيدين من التكوين املهين خالل نفس وقد ،هذا 2019/2018.

نعاش الشغل ): و مؤسسات أ  وزارية  قااعات ثالثب  اومس تفيد وقااع الصناعة ( 842)الفالحة  قااعو  (8997مكت  التكوين املهين وا 

 .انثال   من % 6,4،مضهنم  (881)التقليدية

 ارة والتس يريال دارة والتجو  المياتعال  (متعددة  جمالت تشمل شعبة  43ابملؤسسات السجنية  املعمتدةعدد الشع  بلغ  ،خرىأ   من هجة

 ).والفالحة الس ياحة والفندقةو  الصناعة التقليديةو  البناء وال شغال العموميةو  ياكنيكية واملعدنية والكهرابئيةالصناعات امل و 

 عاقة   تكوين ال شخاص يف وضعية ا 

عاقة من أ جل تاويرعىل العمل  يمت دماهجم الاجامتعيتي  التكوين املهين لفائدة ال شخاص يف وضعية ا  واملهين مع ال خذ بعني الاعتبار  سري ا 

عاقة سواء اكنت سركية أ و ذهنية أ و برصية هذه نوعية  عاقة، املس تفيدين من التكوين  ،هذا. مسعية أ وال  وقد بلغ عدد ال شخاص يف وضعية ا 

التكوين املتوج بدبلوم أ و التكوين ي يشمل واذل ،انثال   من% 31مضهنم  امس تفيدة ومس تفيد  2515ما مجموعه 0192س نة  املهين خالل

 الصحةو  الس ياحة والفندقةو  ياكنيكية واملعدنية والكهرابئيةالصناعات امل و  والتجارة ال دارة والتس يري برزهامتعددة أ   يغاي جمالتو التأ هييل، 

  .تكنولوجيات ال عالم والتواصلو  الفالحةو  الصناعة التقليديةو 

 
 

 بحث العلميوال  التعلمي العايل قااع 

o   لعالي "ا لتعليمابرنامج "  وىعلى مستجنازات ال 

  ىل التعلمي العايلا  حتسني الولوج 

 القيام مبا ييل: مت ،ق التوازن يف توزيع العرض الرتبوي ما بني اجلهاتيق حت التعلمي العايل و مؤسسات الاس تجابة للال  املتايد عىل  أ جل من

جلامعة ابن  تنيعلوم التابيقية بأ يت ملول التابع اللكية و فنون والعلوم ال نسانية بأ يت ملول للغات وال الكية  :جديدةمؤسسات  3 تشغيل –

 ؛تاوان -امعة عبد املاكل السعدي اللكية املتعددة التخصصات ابلقرص الكبري التابعة جلو أ اكدير  -زهر
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 ش يد التابعة جلامعة احلسن ال ولتكنولوجيا برب حتويل املدرسة العليا لل  :العمومية امعيةاجلؤسسات بعض امل ةتغيري اختصاص وتسمي –

ىل يدة التابعة جلامعة شعي  ادلاكيلاللكية املتعددة التخصصات ابجلدو  التابيقيةوطنية للعلوم الدرسة امل ا ىلساات ب  لكية العلوم القانونية  ا 

ىلاللكية املتعددة التخصصات بتاوان  وكذا ،والاجامتعيةوالاقتصادية   .قانونية والاقتصادية والاجامتعيةلعلوم الالكية  ا 

ولوج ل عدد املقاعد املفتوحة يف وجه املرتحشنيو  %20 بنس بة الاس تقااب احملدودابملؤسسات اجلامعية ذات  املقبولنيالرفع من عدد الالبة  –

 2017-2016 اجلامعي مقارنة مع املومس ،2019-2018برمس الس نة اجلامعية  45%بنس بة مؤسسات التعلمي العايل ذات الولوج احملدود 

ختفيض عتبات ابلضافة اىل  (؛2017-2016 املومسبرمس مقعدا  19.760 عوض 2019-2018 املومسمقعدا مفتوحا برمس  28.564)

الانتقاء المتهيدي لولوج مجموعة من املؤسسات اجلامعية ذات الاس تقااب احملدود )املدارس الوطنية للتجارة والتس يري ولكيات الا  

دراج مجموعة من مساكل الباكلوراي املهنية مضن قامئة مساكل الباكلوراي فضال عن  ؛2019-2018...( برمس املومس اجلامعي والصيدةل ا 

ن املالوبة لولوج املؤسسات اجلامعية ذات الاس تقااب احملدود )املدارس الوطنية للتجارة والتس يري واملدارس الوطنية العليا للفنون وامله

 للعلوم التابيقية واملدارس العليا للتكنولوجيا ولكيات العلوم والتقنيات(. واملدارس الوطنية

عااء الاناالقة الرمسية :ظاهرة الاكتظاظملواهجة اس تعامل تكنولوجيا ال عالم يف جمال التعلمي العايل  تاوير – للمنصة اجلامعية الرمقية  ا 

فريقية، واليت مت تاويرها برشاكة بني الوزارة واجملموعة اب ، ال وىل من نوعها(Maroc Université Numérique)املغربية  لقارة ال 

وادلورات الصغرية  (MOOCs) تاوير ادلروس املكثفة عرب ال نرتنيتوكذا  ؛(GIP UN-MOOC)  الفرنس ية ذات النفع العام

نرتنيت  عن بعد. مشرتكة تكويناتوتعزيز التعاون بني اجلامعات املغربية والفرنس ية هبدف تاوير  (SPOCs) اخلاصة عرب ال 

 التعلمي العايل اخلاص تاوير 

طار الرشاكة عامعدد اجلامعات  بلغ جامعات حمدثة يف  5مؤسسة و 21جامعات خاصة تضم  5) جامعات 10خاص -اخلاصة واجلامعات يف ا 

طار الرشاكة مع ادلوةل  يف مؤسسة خاصة، ومؤسس تني  163 امعيةاجللتعلمي العايل اخلاص غري ا اتمؤسسبلغ عدد كام  مؤسسة(؛ 29تضم و ا 

طار الرشاكة   .مسلاك 626عدد مساكل مؤسسات التعلمي العايل اخلاص املعمتدة و  خاص-عاما 

% من مجموع طلبة التعلمي 5,3ما ميثل  يأ  مبؤسسات التعلمي العايل اخلاص ) اطالب ة وطالب 49.522تسجيل  ،2019-2018 مومس برمس ،مت

لكرتوين لقيادة التعلمي العايل اخلاص )تدبري معلية تقيمي واعامتد مساكل التكوين املقدمة من طرف عداد نظام ا   الرشوع يفكام مت  ؛العايل( تدبري ا 

نشاءوكذا  ؛ضبط معلية تدبري ملفات الالبة املسجلني مبؤسسات التعلمي العايل اخلاص...(و مؤسسات التعلمي العايل اخلاص،  ش باك خاص  ا 

ؤسسات التعلمي العايل مبلتحسني خدمات املصادقة عىل الشواهد املدرس ية وخدمات ال عالم  لمي العايل اخلاصابس تقبال طلبة مؤسسات التع

  اخلاص وعروضها التكوينية.

 الارتقاء جبودة التعلمي العايل وحتسني خمرجاته 

ة لالندماج يف سوق الشغل، مت حتقيق مجموعة من الالزم واملعارف واملهاراتمن أ جل الهنوض جبودة التعلمي العايل ومتكني خمرجاته من الكفاايت 

 املنجزات: 

عداد دفرتي الضوابط البيداغوجية الوطنية دلبلوم :سيث مت يف هذا ال طار توطيد ال صالح البيداغويج – ودبلوم  (س نتني باكلوراي +) ا 

دفرت  املصادقة عىلوكذا  ادلار البيضاء؛ -اينامعة احلسن الثجل التابعة للمدرسة الوطنية العليا للفن والتصممي (س نوات 5باكلوراي +)

اخنراط مؤسسات التعلمي  ابلضافة اىل للرتمجة؛ العليا فهد املكل درسةمب والفورية التحريرية الرتمجة لسكلالضوابط البيداغوجية الوطنية 

 لوريوس.ورش سكل الباكباناالق العمل فضال عن  ؛العايل غري التابعة للجامعات يف ال صالح البيداغويج

نعاش املشاركة يف  :عرب احلاجيات الاقتصادية والاجامتعيةمع  مالءمة عروض التكوين – عداد الربانمج التنفيذي للمخاط الوطين ل  ا 

رشاك همنيي وكذاالتشغيل، خاصة احملور املتعلق مبالءمة التعلمي والتكوين مع متالبات سوق الشغل؛   ملنظوماتا تنظمي ملتقيات اب 

الكفاءات  املتوفرة أ و تاوير مساكل جديدة لتمنية مراجعة مساكل التكوينهبدف وذكل ومتعهدي التكوين،  الصناعة اخلاصة بقااع

قالع الصناعيمل الرضورية  35اعامتد و   ؛ ابلضافة اىل تتبع وتنفيذ الربانمج احلكويم "تكوين مدرس املس تقبل"واكبة الربانمج الوطين لال 

حداث مراكز لتمنية الكفاءات املهنية والوظيفية للالبةوكذا  ؛2019مسلاك برمس دورة  فضال عن  ؛(Career Centers)تتبع برانمج ا 

طار برانمج " رساء "النظام الوطين للاال  املقاول" اذلي مكن يف ا  " من مواكبة ما يزيد عن Erasmus + SALEEMالسهر عىل ا 

عااء الاو  ابلرابط وادلار البيضاءل الالبة بقايب خدمات مواكبة رايدة أ عام اطالبو طالبة  300 شهادا  طار الوطين لال   .ناالقة الرمسية لال 



 

 2019لسنة المتعلق بتنفيذ قانون المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 

  

 

2019تقرير حول تنفيذ ميزانية السنة المالية   

  

 

 

22  
 

عالم  من خالل:نظام ال عالم واملساعدة عىل التوجيه والتعريف مبنظومة التعلمي العايل  هيلكة وتاوير – لكرتونية وطنية لال  تاوير بوابة ا 

لكرتوين املوحد محلةل الباكلوراي ا طالق منصة القبول ال   ؛ www.monorientation.ma أ و www.orientation.gov.ma والتوجيه

لعليا ( لتدبري مسارة الرتش يح لولوج املدارس اwww.tawjihi.ma) يف املؤسسات اجلامعية ذات ال س تقااب  احملدود "توجهييي"

عداد التصور العام خملتلف حماات التوجيه ما  ؛2020 -2019للتكنولوجيا ولكيات العلوم والتقنيات برمس ادلخول اجلامعي  املسامهة يف ا 

طار مرشوع ال صالح البيداغويج لسكل   .الباكلوريوس(ال جازة )بعد الباكلوراي املقرتحة يف ا 

o لعلمي"البحث ابرنامج "  ىعلى مستو 

  العلمي وال بتاكر  لبحثلك اهياتعزيز 

بداع؛ –  web ofالاشرتاك بقاعدة البياانت وكذا  الاشرتاك يف برانمج حملاربة انتحال البحوث العلمية جبميع أ شاكهل واحلث عىل ال 

science ية ادلولية الاشرتاك يف قواعد البياانت العلم  مواصةل ابلضافة اىل قصد الرفع من اس تفادة الباسثني من املعلومة العلمية؛

شارة  تضع)الببليوغرافية وذات النص الاكمل( واليت    الباسثني؛املعلومة العلمية والتقنية رهن ا 

( MARWAN4الواسعة النااق "مروان" ) للبحثلش بكة املعلوماتية املغربية ال اكدميية ىل اا  متكني الباسثني من الولوج  مواصةل –

 ؛للباسثني

 الباسثني؛ لفائدة HPCمركز البياانت للتعلمي العايل والبحث العلمي  وتاويرية مواصةل توس يع ش بكة احلوس بة الوطن  –

 ؛متاورةمبواصفات  وأ هجزة جديدةطريق اقتناء معدات  العلمي عنتعزيز القدرة التحليلية لوحدات ادلمع التقين للبحث  –

عىل الصعيد الوطين قصد تسهيل ولوج  املتواجدة واملعدات العلميةالرشوع يف تاوير قاعدة بياانت ديناميكية خاصة بتدبري ال هجزة  –

 الباسثني لها؛

نشاء  جلأ  من بعض اجلامعات املغربية )جامعة ابن زهر وجامعة ابن طفيل( ل  التقنية واكبةتقدمي امل –  ؛وتاوير خمترباهتاا 

 ؛اجلامعات يف جمال تقنيات التحليللفائدة  تنظمي دورات تكوينية من أ جل نقل اخلربات –

 ( ميكن الباسثني من تتبع مراحل حتاليلهم؛gda.cnrstبرانمج معلومايت )بواساة لكرتونية لتدبري طلبات التحاليل ا   ا طالق منصة –

حداث –  تكوينات وتدريبات دورية؛مواكبهتامن خالل تنظمي ( و اخبري  60ش بكة خرباء نقل التكنولوجيا وتمثني نتاجئ البحث العلمي ) ا 

نتاج خملترب مراقبة اجلودة وعىل شهاديت املاابقة وفق منط  ISO 17025بية والعارية عىل املعيارلنبااتت الا ل سصول الواكةل الوطنية  – ال 

 .(" BIO عالمة اجلودة )" للحديقة التجريبية ووحدة التقاري واملغريب ابلنس بةسس  القانون ال ورويب  ،البيولويج

 بتاكر حتسني ساكمة املنظومة الوطنية للبحث العلمي والا 

 التكنولوجية واللجان التابعة لها؛ والابتاكر والتمنيةل اللجنة الوزارية ادلامئة للبحث العلمي تتبع مع –

داري واملايل اخلاص بأ نشاة البحث العلمي من  – عداد خالل مواصةل تبس يط مساطر التدبري ال  للتعاقد مع  قرار مشرتك جديد ومنوذجا 

 ؛ادلاكترة واملهندسني وحاميل املاسرت وكذا التقنيني

والابتاكر هتم ابخلصوص املوارد البرشية العامةل ابلقااع واملوارد املالية اخملصصة للبحث جناز دراسات سول مؤرشات البحث العلمي ا   –

نتاج العلمي الوطين  ؛وال 

ت ذات للبحث العلمي يف اجملالمرشوع  186مواصةل متويل   :تتعلق بطلبات عروض وطنية  من خاللوالابتاكر دمع البحث العلمي  –

جاميل يناهز  طار الرشاكة مع  مرشوعا للبحث 41 مواصةل متويل ؛2015مليون درمه ابتداء من س نة  300ال ولوية مببلغ ا  التمنوي يف ا 

مشاريع للبحث العلمي سول النقل والسالمة الارقية يف  6 مواصةل متويل درمه؛مليون  90مجموعة املكت  الرشيف للفوسفاط مببلغ قدره 

طار الرش  طالق متويل  درمه؛ماليني  10اكة مع وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك مببلغ ا  نسانية  53ا  مرشوع حبث يف جمال العلوم ال 

مليون  9,2 قدره مرشوعا يف جمال النبااتت العارية والابية مببلغ مايل 14 ا طالق متويل مليون درمه؛ 30 قدره والاجامتعية مببلغ مايل

طار برانمج "اخلوارزيم" برشاكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستامثر والاقتصاد الرمقي لمتويل ال عالن عن طلبا درمه؛ ت العروض يف ا 

ال عالن عن طلبات العروض لمتويل مشاريع حبث  مليون درمه؛ 50مشاريع حبث يف ميدان اذلاكء الاصاناعي وتابيقاته مببلغ يناهز 

طار الرشاكة مع وزارة التجهزي والنقل واللوجستيكجديدة سول النقل والسالمة الارقية يف   .واملاء ا 

 تشجيع المتزي يف جمال البحث العلمي والابتاكر 

http://www.orientation.gov.ma/
http://www.tawjihi.ma/
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مواصةل برانمج منح المتزي يف جمال البحث العلمي من أ جل تشجيع الالبة املتفوقني احلاصلني عىل شهادة املاسرت أ و ما يعادلها ملتابعة  –

 درمه شهراي(؛ 3000دراس هتم لتحضري ادلكتوراه )

طار التعاقد ملدة ثالث س نوات، ل جناز أ حباث لدلكتوراه بتأ طري مشرتك بني اجلامعة واملقاوةل  منح عرشختصيص  –  Doctoratيف ا 

CIFRE/France-Maroc)العايل والبحث العلمي  ووزارة التعلمي املغريب  ( وبمتويل مشرتك بني املركز الوطين للبحث العلمي والتقين

 ؛الفرنس ية

طار مخسختصيص  – جناز اننو ساتيل جامعي"  منح يف ا  دارة ادلفاع nano satellites universitairesمرشوع ا  " ابلرشاكة مع ا 

 .  درمه مليون 2 تسامه فهيا الوزارة مببلغ مليون درمه 16الوطين وجامعة محمد اخلامس مبزيانية قدرها 

 اع اخلاصالعلمي والابتاكر والرشاكة مع القا تمثني نتاجئ البحث 

حداث  –  ؛بتس يريهاخاصة  خرىأ  و تفاقية اخلاصة ابلمتويل بتاكر جبهة سوس ماسة والتوقيع عىل اللالمدينة ا 

 ية؛بتاكر املقاولت التكنولوجية الا أ نشاة احلاضنات اجلامعية ومشاريعمواصةل دمع  –

 واملقاوةل؛الرشاكة بني اجلامعة جائزة تنظمي ادلورة السادسة جلائزة التنافس ية و  –

جناز  –  .قدرات اجلامعات املغربية يف جمال تمثني نتاجئ البحث العلمي عدة لقاءات وطنية مع رشاكء دوليني دلمعا 

 الهنوض ابلتعاون ادلويل يف جمال البحث العلمي والتكنولويج 

طار التعاون الثنايئ املغر مرشوعا 21متويل مواصةل  تفعيل وتتبع مجموعة من برامج التعاون الثنايئ: –  12مواصةل متويل  التونيس؛-يبيف ا 

طار برانمج التعاون املغريب  طار برانمج التعاون املغريب 60مواصةل متويل متويل أ و  الفرنيس؛ -مرشوعا يف ا   الفرنيس-مرشوعا يف ا 

(PHC Toubkal)طار برانمج التعاون املغ 12مواصةل متويل متويل أ و  ؛  مواصةل ؛(PHC Maghreb) الفرنيس-ريبامرشوعا يف ا 

طار برانمج التعاون املغريب ال ملاين ) 10متويل  طار لمتويل مشاريع حبث العروض طلبات  ال عالن عن ؛PMARS 3)مشاريع يف ا  يف ا 

نشاء خمتربات مشرتكة مغربيةالتونيس –التعاون الثنايئ املغريب ؛ ال عالن عن طلبات تونس ية-: ال ول متعلق ابلبحث التمنوي والثاين اب 

طار شاريع حبث يف العروض لمتويل م  لمتويل  ال عالن عن طلبات العروضو  (PHC Toubkal) الفرنيس -التعاون الثنايئ املغريبا 

طار مشاريع حبث يف   .(PHC Maghreb) الفرنيس - ريباالثنايئ املغ التعاونا 

طار  مرشوعا 19مواصةل متويل  تفعيل وتتبع مجموعة من برامج التعاون املتعدد ال طراف: –  ARIMNETأ رمينيت " مج ال ورويبالربانيف ا 

طارمرشوع 21مواصةل متويل  ؛" ي ا يف ا  طار مرشوعا  11متويل  ا طالق "؛ERANETMEDنيت ميد "راالربانمج ال ورويب ا  يف ا 

طار برانمج البحث ال عالن عن طلبات العروض لمتويل مشاريع حبث يف ؛ " PRIMAبرانمج البحث ال ورومتوساي برميا " ا 

طار املرشوع ال ورويب للبحث ال عالن عن طل   ؛" PRIMAميا"ال ورومتوساي بر   يف «CORE ORGANIC»عروض يف ا 

طار املرشوع ال وريب للبحثال عالن عن طل   جمال الفالحة العضوية والنظم الغذائية؛ سول التفاعالت بني  «FOSC» عروض يف ا 

يااليا يف خالوزاري " ال عالن "التوقيع عىل  النظم الغذائية وتغري املناخ؛ طار الربانمج الل املؤمتر الوزاري الرابع اب  ال ورويب للبحث ا 

جناز ؛ "5+5سوار " مواصةل  ؛ال وروبيةاملشاركة يف طلبات العروض  جلأ  من  الباسثني املغاربةقدرات  عدة لقاءات تكوينية هجوية دلمعا 

واملسامهة يف أ نشاة بعض القااعات الوزارية  ن والرشاكةالتعاون مع املنظامت اجلهوية وادلولية لتفعيل برامج واتفاقيات التعاو 

 البحث العلمي والتكنولوجيا والابتاكر.دمع واملؤسسات العمومية ذات الصةل ب

o   لجتماعي للالبة "الدعم ابرنامج "  ىعلى مستو جنازاتال 

 2017-2018 برمس مومسممنوح  334.517من عدد املس تفدين ، سيث انتقل 12%العدد ال جاميل للالبة املمنوحني بنس بة  الرفع من –

ىل صدار املرسوم وكذا  ؛2018-2019 مومس  374.964 ا   املتعلق بتحديد رشوط وكيفية رصف املنح ادلراس ية للالبة ووضعا 

شارة رهن املنح لهذه اخملصصة املالية الاعامتدات  نظام يرتاو ابلضافة اىل والثقافية؛  جامتعيةالا اجلامعية لل عامل الوطين املكت  ا 

نتاج املؤرشات(؛و  الوقتتوفري و  املاديالتبادل غري و  البياانتموثوقية نح )امل  لتدبري متاكمل معلومايت يداع مواصةل معليةفضال عن  ا   ا 

 ؛"منحيت" ال لكرتونية اخلدمة عرب العايل للتعلمي ال ول السكل منح من الاس تفادة طلبات

 78.616مقابل   2019-2018برمس مومس سير 86.817 بلغتسيث  ،%10وخاص( بنس بة جاملية )عام يوائية ال  الرفع من الااقة ال   –

ىل: ابخلصوص التاور اويعزى هذ ،2018-2017 مومسسير  ال شغال ابحلي  وانهتاء( اسير 736)سفي أ  افتتاح احلي اجلامعي مبدينة  ا 
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قامات و  (سير 1400)مبدينة أ اكدير  2اجلامعي أ اكدير  قامة املس تقبلوهتم  ار الرشاكة مع القااع اخلاصيف ا ط جديدةافتتاح ا   800) ا 

قامة املسرية و  تاوان سير( مبدينة  ؛ القنيارةدينة سير( مب 1200) 2ا 

يوائية  – قامات طالبية خاصة يف املدن اليت تعرف خصاصا كبريا، سيث بلغت طاقهتا ال  دمع وتشجيع الرشاكة مع القااع اخلاص لبناء ا 

 ؛2018-2017 مومس  اسير  2120مقابل  2019-2018 مومس  اسير  3992

برمس  ة وطالباطالب 1048ال جان   بلغ عدد القاطنني. هكذا (ا سير  603)% 38اخملصصة للالبة ال جان  ب  الس نوية الرفع من احلصة –

 ؛2019-2018مومس 

يواء ابل سياء اجلامعية، اناالقا من وضع الال دبريتاوير منصة معلوماتية لت – ىل احلصول عىل سير معلية ال    عرب البوابة ال لكرتونية ا 

 ابحلي اجلامعي؛

ىل  2017-2018 مومس وجبة 480 937 9 من تسيث انتقل ،%43الوجبات املقدمة بنس بة  عدد الرفع من – وجبة  14 719221 ا 

ىلابلساس  هذا التاور ويعزى .2018-2019 مومس عادة فيأ سو  ساات من بلك جديدة جامعية الث ماامعث حتافت ا ا   واجلديدة وا 

 ؛بفاس 2 املهراز وظهر1 سايس اجلامعيني املاعمني حتافت او  هتيئة

وترس يخ قمي  الفنية والثقافية والرايضية ميولهتممواه  الالبة وتاوير  برازا  من ال نشاة الرايضية والثقافية من أ جل  مبجموعةالقيام  –

يااليا املقامة يات الباوةل العاملية اجلامعية الصيفية يف دورهتا الثالثنياملشاركة يف فعال  هيم، نذكر مهنا:املواطنة والتعايش دل  ؛بنابويل اب 

سامعيل ابلرابط؛ تنظمي  لفن اجلامعية ال وىل الوطنية املسابقة تشييد أ ول قاعة متخصصة للتلقني والتدري  الفين ابحلي اجلامعي مولي ا 

ع السادس للسام لتقى الوطينمل ا ميتنظ ؛رشاكة مع الواكةل ال ملانية للتعاون ادلويلللااقة" ب  عقالين تدبري أ جل من " حتت شعار الفيديو

 .معي طنجةاجلي احلابمي ن الكرأ  ويد القر جت يفسابقة الرمضانية امل مي تنظ تاوان؛امعي جلي احلاب ينأ  القر 

–  
 
 مسارة مراجعة :نذكر مهنالفائدة الالبة  ةاملهيلكة من أ جل حتسني جودة نظام التغاية الصحي واملساطرمجموعة من ال جراءات عامتد أ

 مؤمن؛ 117000يقارب  مااملس تفيدين  عدد بلغاملنخرطني سيث  الالبة عدد من للرفع تبس ياها اجتاه يف الصحية التغاية من س تفادةالا

عن املرض اخلاص  للتعريف بنظام التأ مني الصحي ال جباري ال سايس واسعة النااق عىل املس توى الوطين حتسيس ية محالتا طالق 

حداث ابلالبة؛ لكرتوين برشاكة مع الصندوق الوطين ملنظامت الا موقع ا   نظام يف الالبة اخنراط طلبات وضعية تتبعل  جامتعيستياط الاا 

حداث  للمملكة اجلامعية ال سياء عىل عةموز العالجات، أ وراق مكتبا لس تقبال 20ختصيص  املرض؛ عن ال سايس ال جباري التأ مني وا 

ضافيا 18  جامعية. أ سياء عىل تتوفر ل اليت اجلامعية ابملدن مكتبا ا 

 

o   لحكامة "وا دةلقياابرنامج "  ىعلى مستواملشرتكة  جنازاتال 

لكرتونية لفائدة حاميل الباكلوراي: تاوير ال دارة ال لكرتونية – ل يداع طلبات التسجيل يف املؤسسات  "tawjihi.ma" ا طالق خدمة ا 

لكرتونيةمنصة  رساءا   وتتبعها؛ قااب احملدودالاس تاجلامعية ذات   رساءا   ؛"e-concoursلتدبري ملفات الرتش يح من أ جل التوظيف " ا 

لكرتونيةمنصة  يداع طلبات ا  رساء  ؛"e-bourseاملنح ابخلارج " ل   و ا 
 
تاوير نظام  نظام لتدبري طلبات تسجيل الالبة ال جان ؛ عامتدأ

 .م لتوفري املعلومات اخلاصة ابلتعلمي العايل اخلاص وتتبع تسجيل الالبة هبذه املؤسساتتاوير نظا لتدبري طلبات اعامتد املساكل؛

دفاتر وكذا القانون ال طار املتعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلمي؛  :ويه عىل نصوص ترشيعية تنظميية جديدة املصادقة –

 .الا  والصيدةل جمال الضوابط البيداغوجية الوطنية يف
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 الصحة -2.1

 وهو ما ميثل نس بة ،مليون درمه 18.587,66وزارة الصحة ما مجموعه  برمس مزيانية 2019بلغت النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

 يف اجلدول التايل: مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املاليةقارنة مع الاعامتدات ابمل% 82,47 جناز تعادل ا  

 
 :2019 يف امليدان الصحي برمس س نة ازاتجنال  فامي ييل جرد ل برز 

o تعزيز العرض الصحي الاستشفايئ 

طار تنفيذ برانمج توس يع وتأ هيل العرض الاستشفايئ، مت يف  :2019خالل س نة  ا 

قلميي بسال )تشغيل املركز الا –   ؛ (سير 250ستشفايئ ال 

قلمي العرائش ) – ماسير 80تشغيل مستشفيني للقرب بلك من القرص الكبري ا  قلمي احلس مية )( وا   ؛( اسير  45زورن اب 

 ؛سلمى للوقاية وعالج داء الرسطان خنيفرة برشاكة مع مؤسسة لةل-تشغيل املركز اجلهوي لل نكولوجيا ببين مالل –

 تشغيل مركزين طبيني للقرب اليوسفية بعامةل الرابط وس يدي مومن بعامةل س يدي الربنويص ابدلار البيضاء واملركز اجلهوي لا  ال س نان –

 ؛بعامةل الرابط 

قلميي بتارودانت –  ؛ تأ هيل املركز الاستشفايئ ال 

قلميي ابلصويرة. –  توس يع املستشفى ال 
 

o تعزيز الصحة ابلعامل القروي 

طار تعزيز العرض الصحي، تقوم مديرية الساكن اب يف سيث بلغ  ،تنس يق وتتبع تفعيل الوحدات الابية املتنقةل والقوافل الابية املتخصصةل ا 

 .2019برمس س نة  قافةل طبية 491ها عدد

قلامي 28 مبس توىاليت تس هتدف الساكنة املعرضة ل اثر موجات الربد   "رعاية"عملية  ل تفعيالو  اخلدمات لساكن املناطق مجموعة من  تقدمي مت ،ا 

 :، وفقًا للجدول أ دانه2019املس هتدفة برمس س نة 

 2020-2019 مومسرمس معلية رعاية ب 2019-2018 مومسمعلية رعاية برمس  العملية

 2020مارس  15ا ىل  2019نونرب  15من  2019مارس  30ا ىل  2019من فتح يناير  الفرتة

 الوحدات الابية املتنقةل
عدد الزايرات املنجزة للوحدات الابية 

 املتنقةل:

2.368 3.858 

 364.089 212.891 عدد اخلدمات املقدمة

 القوافل الابية املتخصصة
 219 170 لابية املتخصصة املنجزةعدد القوافل ا

 202.220 164.072 عدد اخلدمات املقدمة

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 98,74 8.473.097.332,13 8.581.249.000,00 8.581.249.000,00  نفقات الموظفين

% 98,96 4.948.115.899,32 5.000.000.000,00 4.500.000.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 67,36 2.734.732.669,65 4.060.097.804,46 3.250.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 91,58 16.155.945.901,10 17.641.346.804,46 16.331.249.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 53,38 895.678.282,92 1.677.883.910,16 935.500.000,00  نفقات اإلستغالل

% 14,05 41.048.033,09 292.098.718,16 84.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 47,55 936.726.316,01 1.969.982.628,32 1.019.500.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 51,05 1.494.989.045,82 2.928.540.529,80 1.000.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 51,05 1.494.989.045,82 2.928.540.529,80 1.000.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية لسنة 

2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 82,47 18.587.661.262,93 22.539.869.962,58 18.350.749.000,00 المجموع العام…………………
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o برانمج تقليص الفوارق اجملالية والاجامتعية ابلعامل القروي تنفيذ 

جناز املشاريع املتعلقة ابلعمليات التالية: طارال   هذا  يف مت  ا 

جناز الان – عادة هتيئة...( ؛و  ميترمو  معلية تأ هيل )توس يع 241و معلية للبناء 107هتاء من ا   ا 

سعاف 267مهنا  ٪ من وسائل التنقل املربجمة94ناءاقت  –  ؛ر الاقتناءيف طو وحدة تنقل  26فامي لزالت  وحدة متنقةل 151 و س يارة ا 

 . ٪ 78 مبعدل طيببيو  هجاز 493اقتناء  –

o توس يع التغاية الصحية ال ساس ية 

قرار نظام التغاية الصحية لفائدة طلبة التعلمي تعممي  نتيجة ٪68.8تاور نس بة التغاية الصحية سيث بلغت  – نظام املساعدة الابية وا 

 واخلاص ومؤسسات التكوين املهين؛  العايل ابلقااعني العام

مليون مس تفيد  11يقدر عددمه حبوايل  ناملتعلق ابلتغاية الصحية لفائدة العاملني غري ال جراء واذلي 98-15الرشوع يف تفعيل القانون  –

 مت ا صدار املراس مي التابيقية املتعلقة ابلقوابل واملروضني الابيني والعدول. كام ،% من الساكنة( 32نني وذوي احلقوق )مهنم املؤم 

o اعامتد س ياسة القرب لالس تجابة حلاجيات املواطنني 

لزامية مبؤسسات الرعاية الصحية ال ولياحلرص عىل  – رساء احلراسة وال   810ة سيث تؤمن سوايل اس مترارية اخلدمات الصحية من خالل ا 

لزامية؛ خدماتمؤسسة   احلراسة وال 

لفائدة املناطق القروية اليت تعاين من العزةل عىل  Télémédecine ةلابية عن بعد من خالل ا طالق خدماعامتد خدمات الاستشارة ا –

 املس توى الصحي؛

املوارد بني املديرايت اجلهوية وعقلنة التاكمل  حتقيقويروم يشمل اكفة مكوانت سلسةل العالج  الرشوع يف وضع برانمج طيب هجوي –

جراء التدري .أ  لصحية املقدمة للمواطنني وتوس يع احلاكمة والرفع من جودة اخلدمات ا واملراكز الاستشفائية اجلامعية وحتسني  ماكن ا 

o املس تلزمات الابية حتسني الولوج ا ىل ال دوية و 

طار حتسني ىل ال دوية وتسهيل ولوج يف ا  ىل ادلواء، مت ختفيض أ مثنة سوايل  الولوج ا  ، ال كرث اس هتالاك يف دواء 1.095املواطنات واملواطنني ا 

لل دوية ذات السعر املرتفع ابلنس بة وكذكل ال عفاء من الرضيبة عىل القمية املضافة  ،وجه لعالج  بعض ال مراض اخلارية واملزمنةواملاملغرب 

، مقابل 2019س نة  خالل% 39نس بة ب تعزيز اس تعامل ال دوية اجلنيسة  ىلا  ابلضافة  .(درمه 962 ها العمويمدواءا، يتعدى سعر  574)

 وكذا  2012 س نة% 30
 
ثالثة  لكصفقات ال طار  جتديد يرتكز عىل نظام جديد لتحسني التويد واحلد من انقااع خمزون ال دوية عامتدأ

 .س نوات

o  الربامج الصحية وحماربة ال مراض داءأ  تعزيز  

جراءات هتم حصة ال م والافل والصحة املدرس يةيف هذا الاطار رة وزاالاختذت  من أ برزها تعممي أ قسام ال همات يف املؤسسات الصحية  ،عدة ا 

رساء الكشف املبكر عن كذا و  ،للتحسيس والتوعية وتوس يع برانمج الكشف املبكر عن قصور الغدة ادلرقية اخللقي ليشمل مخس هجات ا 

 فضال عن ؛تلميذة وتلميذ 1.500.000 الصحية لفائدة مراضابل  تنظمي امحلةل الوطنية للكشف والتكفل ىل ا  افة ضابل   ؛الصمم عند املواليد

 وحدة. 113الوحدات املندجمة للتكفل ابلنساء وال طفال حضااي العنف ابملستشفيات العمومية ليصبح عددها تعممي و تفعيل 

 870أ لف مريض ابرتفاع الضغط ادلموي وأ زيد من  980مت التكفل بأ كرث من فقد ية، خبصوص الوقاية والس يارة عىل ال مراض غري السار  ماأ  

ويف جمال الوقاية والس يارة عىل ال مراض السارية أ و املعدية، اس تفاد  مؤسسات الرعاية الصحية ال ولية. لكبأ لف مريض بداء السكري 

من هجة أ خرى حتسن معدل النجاح العاليج دلاء   يس والاجامتعي.بفريوس نقص املناعة من برامج ادلمع النف مصااب اخشص 4.523سوايل 

نذار خبصوص مرض الهتاب السحااي ونظام افتحاص أ س باب الوفاة ابلهتاب السحااي متو. ٪88السل ليصل  حداث نظام جديد لال  كام مت  .ا 

 تاوير أ ليات التواصل من أ جل تعزيز ولوج املهاجرين للخدمات الصحية.
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عداد الرت 3.1-  وال ساكن وس ياسة املدينة التعميـرو  اب الوطينا 

عداد الرتاب الوطين والتعميـر وال ساكن وس ياسة املدينة ما  برمس مزيانية 2019بلغت النفقات املنجزة خالل الس نة املالية  وزارة ا 

 يف مبنيكام هو  فتوحة برمس قانون املاليةامل الاعامتدات  مع قارنةابمل% 35,14 جناز تعادلا   هو ما ميثل نس بة و ،مليون درمه 2.833,12مجموعه 

 اجلدول التايل:

 
عداد الرتاب الوطين والتعميـر وال ساكن وس ياسة املدينة برمس الس نة املالية    فامي ييل: 2019تتجىل سصيةل معل وزارة ا 

عداد الرتاب الوطين   ا 

عداد الرتاب الوطين س ياسة عىل مس توى 2019ميكن عرض سصيةل الوزارة لس نة   :عىل الشلك التايل ا 

o عداد الرتاب الوطين  يف ميدان ا 

 الس ياسات العمومية اجملالية بنيوالالتقائية  دمع وتقوية التاكمل  

جناز توهجات الس ياسة من خالل  ، وذكلتقوية اجلان  املؤسسايتىل ا   معدت الوزارة ل عداد الرتاب  العموميةا طالق ادلراسة اخلاصة اب 

عداد الرتاب الوطين وضعية جناز تقرير سول واقعامت مصاحل الوزارة اب  موازاة مع ذكل، ق .الوطين ، يف أ فق عرضه 2017-2015 خالل الفرتة ا 

عداد الرتاب خالل دورته الثالثة املزمع عقدها هناية س نة  معلت املصاحل فقد يف اجملال الترشيعي،  ماأ   .2021عىل أ نظار أ عضاء اجمللس ال عىل ل 

ضفاء جل أ  من  ياغة مرشوع قانون ل عداد الرتاباخملتصة ابلوزارة عىل ص  لهيالك وا الصبغة القانونية عىل ال جرائات والتقارير املتعلقة ابللياتا 

عداد الرتاب. كام قامت ب امللكفة ب   .املرسوم اخلاص ابللجنة الوزارية ل عداد الرتاب الوطين صياغة مرشوعتنفيذ توهجات الس ياسة الوطنية ل 

  ادليناميات اجملالية ورصدتعزيز الاسترشاف 

جناز  .2021-2017مضن الربانمج احلكويم  ااسرتاتيجي االتام ابعتباره يشلك، اخملاط الوطين للمنظومة احلرضية انهتت  الوزارة من ا 

 ونرشها اتمثيهنو اجملالية، توفري املعايات واملؤرشات جبمع و برتوكول يعىن  جناز وتفعيلقامت الوزارة اب  فقد عىل صعيد دمع اليقظة اجملالية،  ماأ   

عداد  مع، خرائط وجداول...(و  جذاذاتخمتلفة ) بارق هنو الرشاكء الوطنيني. لتبادل املعلومات اجملالية مع اتفاقيات 6ا  املتعلقة  ادلراسة اءمت ا 

عداد وثيقة "نوافذ   اليت تعد أ داة للتواصل ونرش املعلومة اجلغرافية، و  املغريب"عىل الرتاب اب 
 
ناميات اجملالية عىل ي هوية لدلاجل راصد امل عامتدأ

علومايت منظام  كام مت وضع. (ساات-ءادلار البيضاو  القنيارة-سال-الرابطو  مكناس-فاسو وادي اذله  -مس توى أ ربع هجات منوذجية )ادلاخةل

عداد الرتاب الوطين رصيدلتدبري ال  .الواثئقي واملعلومايت لـمديرية ا 

 التخايط الاسرتاتيجي واثئق عدادا   خالل الية مناجمل الفوارق تقليص يف املسامهة 

عداد مجموعة من الربامج اخلاصة  ندمج للمجالت احلساسة، واليت تروم اس تقراء مس تقبل اجملالت الرتابية بناء عىل امل لتدبري ابقامت الوزارة اب 

ىل  ،هذا. ني واحلفاظ عىل املوارد اجملاليةن بني التمثاز  و ت   طار تشاريكا  يف  واعامتد مقاربة مشولية ومندجمة، فهم أ فضل لدليناميات اجملالية ابل ضافة ا 

عداد مشاريع ترابية منوذجية ذات بعد تمنوي، نذكر مهنا عىل وجه اخلصوص برانمج التمنية اجملالية املس تدامة لل طلس الكبري وبرانمج التمنية  : ا 

 .الريفالية املس تدامة لكتةل برانمج التمنية اجملكذا و  اجملالية املس تدامة لل طلس الصغري

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 95,54 293.774.171,11 307.499.000,00 307.499.000,00  نفقات الموظفين

% 83,61 640.217.135,82 765.690.000,00 765.690.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 45,31 490.147.322,87 1.081.651.997,61 870.952.000,00  نفقات اإلستثمار

% 66,09 1.424.138.629,80 2.154.840.997,61 1.944.141.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 50,52 11.217.377,35 22.204.391,90 19.714.000,00  نفقات اإلستغالل

% 32,11 5.188.749,32 16.160.089,74 13.200.000,00  نفقات اإلستثمار

% 42,76 16.406.126,67 38.364.481,64 32.914.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 23,73 1.392.573.010,00 5.869.289.967,74 2.000.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 23,73 1.392.573.010,00 5.869.289.967,74 2.000.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 35,14 2.833.117.766,47 8.062.495.446,99 3.977.055.000,00 المجموع العام…………………

ية العامة الميزان

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية لسنة 

2019

البيان

1/2
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جناز الوزارةكام معلت   اخملتلفة مبا يامتىش مع قدراهتا ا ىل وضع اسرتاتيجية للهنوض ودمع اجملالت هتدف ،دراسة سول التضامن اجملايل عىل ا 

ماكنياهتا، مع ال خذ بعني الاعتبار الورش   .لتزنيل اجلهوية املتقدمة املتواصلواستياجاهتا وا 

o  تعمريل ا ميدانيف 

عداد  ،يتبىن مقاربة متجددة للس ياسة احلرضية الوطنية ير تعمري مس تدام ومعيلجمهوداهتا من أ جل تاو  ةواصلت الوزار  ترتكز ابل ساس عىل ا 

وحتيني  مرجعيات تقنية جديدة من شأ هنا جتويد مضامني واثئق التعمري وأ جرأ ة مبادئ التعمري املس تدام ومراجعة مناجه التخايط اجملايل املعمتدة

 خمتلف اجملالت. تاوراملنظومة القانونية اخلاصة ابلقااع، عالوة عىل احلرص عىل تنظمي وتأ طري 

 جتويد واثئق التعمري 

وثيقة  600اللتام احلكويم بـاملصادقة عىل تنفيذا لالتعمري واثئق  س نواي عىل لضامن خط تصاعدي ملس توى املصادقةمضاعفة اجلهود  –

يالء أ مهية  120ا يزيد عن مب . أ ي2021حبلول س نة  لتغاية املدن الكربى واجملالت اليت تعرف ضغاا خاصة وثيقة مكعدل س نوي، مع ا 

 معرانيا.   

والربامج القااعية من خالل حتديد خيارات  للس ياساتيضمن التناسق الرتايب  ،تعممي جيل جديد من واثئق التخايط احلرضيو  تاوير –

املناطق احلرضية والقروية وفق اسرتاتيجيات مندجمة للتمنية  بمتوقع، ويسمح 2040ة هبا يف أ فق س نة وتصورات الهتيئة اجملالية اخلاص

 تنفيذ خمرجاهتا. يفوالتشاور الرتابية تعمتد هنج الرشاكة 

 املس تدام التعمري 

عداد وثيقة مشاورات الاسرتاتيجية املتعلقة مبراجعة منظومة التخايط الرتايب املعمتدة ببال عنبلورة التوصيات املنبثقة  – دان وكذا ا 

 ؛لتداولها مع خمتلف الفرقاء والفاعلني بغية بلورة خارطة طريق وطنية ةموضوعاتي

طار تعاون الوزارة مع املديرية العامة للجامعات احمللية بوزارة ادلاخلية، بدمع من ا – لبنك مواكبة ادلراسة سول متويل التمنية احلرضية يف ا 

 ؛ادلويل

ملسار رمقنة اجملالت وتاوير اخلدمات ال لكرتونية  معليةرؤية  خلقجهيية للتحول الرمقي للمجالت احلرضية يف أ فق وضع خمااات تو  –

 الرضورية والفضاءات العمومية اذلكية؛

–  
 
معوم متكن لية تفاع و موحدة  خرائاية منصة رمقية رساءصادق علهيا من خالل تصممي وا  بوابة جغرافية رمقية وطنية لواثئق التعمري املعامتد أ

 ؛ت التعمريية ال رشادية اجملانيةاملس تعملني )املواطنني واجلهات الفاعةل احمللية( من ال طالع عىل مضمون مذكرة املعلوما

 ؛2050تاور اجملالت احلرضية لانجة الكربى ومراكش يف أ فقسول  باقيةامنذج است ل  "سترشافيةا"سيناريوهات عداد ا   –

 ؛  مبراكش وطنجةمشاريع جتريبية لل سياء البيئية طار ا  يف  يةحديثة ومعل تاوير مقارابت  –

والتعمري املس تدام  برجمة املرافق العمومية واخلاصة ذات املنفعة العامةو  الكثافة والاشاكل احلرضيةخبصوص  دلئل تقنية 5صدار وتوزيع ا   –

 .ة للتعمريبتفعيل فتح املناطق اجلديدادلراسة املتعلقة و  هتيئة اجملالت القروية كذاو 

  هامع  والتكيف ال خاار مواهجة عىل اجملالت اتقدر تقوية 

خرياة  15( 2019 س نةخرياة حبلول  30تعددة اخملاطر يف أ فق بلو  هدف امل تعممي تغاية مجموع الرتاب الوطين خبرائط القابلية للتعمري  –

مكرجعيات أ ساس ية للوقاية واحلد من خماطر  )ناالقةخرائط يف مرحةل الا 06خرائط يف مرحلهتا الثانية و 09يف مرحلهتا ال وىل و

 ؛لابيعية وأ اثر التغريات املناخيةالكوارث ا

طار التعاون مع خرباء البنك ادلويل هبدف تقيمي ال طار القانوين والتنظميي املغريب للحد من «   العمرانية الصمودية»برانمج مواكبة – يف ا 

 .مة لتعزيز الصمودية يف جمال التخايط العمراين و البناءمن أ جل  مباين أ منة ومس تدا ،خماطر الكوارث

o يف اجملال القانوين 
 

 نصوص قانونية نرشت ابجلريدة الرمسية  

 بتحديد كيفيات منح رخص ال صالح والتسوية والهدم ؛املتعلق  2.18.475املرسوم رمق  –
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شلك ورشوط تسلمي الرخص والواثئق املقررة مبوج  النصوص ابملوافقة عىل ضابط البناء العام احملدد ل املتعلق  2.18.577املرسوم رمق  –

 الترشيعية املتعلقة ابلتعمري والتجزئات العقارية واجملموعات السكنية وتقس مي العقارات والنصوص الصادرة لتابيقها ؛

حداث أ جرة عن اخلدمات املقدمة من قبل املدرسة الوطنية للهندسة املعاماملتعلق  2.19.415مرسوم رمق  – رية بأ اكدير واملدرسة الوطنية اب 

 للهندسة املعامرية بوجدة.

 نص قانوين متت املصادقة عليه من طرف جملس احلكومة  

 يتعلق بتحديد كيفيات مراقبة وزجر اخملالفات يف ميدان التعمري والبناء. 2.19.409مرشوع مرسوم رمق  –

  عدادها وتوجد نصوص قانونية   مسارة املصادقة يف طور ال حاةل عىلمت الانهتاء من ا 

حداث اللجنة الوزارية ل عداد  –  الرتاب؛مرشوع مرسوم يتعلق اب 

 ؛عدادهوكذا املقصود ابلدارة امللكفة اب   الورشبتحديد منوذج دفرت  انيتعلق ينقرار  امرشوع –

 بناء؛وال مرشوع قرار مشرتك حتدد مبوجبه الواثئق والامنذج املتعلقة مبراقبة وزجر اخملالفات يف ميدان التعمري  –

 مرشوع قرار مشرتك حتدد مبوجبه الواثئق الالزمة لتكوين ملفات طلبات الرخص يف ميدان التعمري. –

o يف ميدان الهندسة املعامرية 

 تمثني الرتاث املعامري والارتقاء ابجلودة املعامرية للمجالت 

عداد –  تزنيت، واترودانت؛ و سال و  : الرابطويه( تصاممي هتيئة ورد الاعتبار للمدن العتيقة 4) مت الانهتاء من ا 

عداد ) –  لامينس يدي سو  وهمدية ومتارة والقنيارة ووجدة واترودانت وبوجدور العيون ( مواثيق معامرية هتم مدن10مت الانهتاء من ا 

 .ميثاقاً  60عدد املواثيق املعامرية املنجزة وس يدي قامس وسوق ال ربعاء، ليصبح 

  التكوينتعزيز 
 

عااء الاناالقة لبنا – ملدرسة س اجلهوي لفاس مكناس حليازة مقر اء املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية بتاوان وتفعيل الرشاكة مع اجمللمت ا 

سة املعامرية بلك من وجدة الوطنية للهندسة املعامرية بفاس، كام مت ا طالق مباراتني معامريتني لتصممي مقرات املدرس تني الوطنيتني للهند

يواء املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية بأ اكدير. والرشوع يف اقتناء ومراكش  عقار ل 

o يف ميدان دمع التمنية اجملالية 

 مواكبة التخايط الاسرتاتيجي الرتايب 

جاملية بلغت  11ي ل جناز واملادتفعيال لتفاقيات الرشاكة املربمة بني الوزارة واجلهات مت تقدمي ادلمع التقين  –  13.2تصمامي هجواي بلكفة ا 

جناز درمه، سيث مت الا مليون  يف طور الاطالق؛  واحد يف طور الاجناز وتصمميتصاممي  8بيامن لزالت تصاممي هجوية  3نهتاء من ا 

عداد الرتاب عىل املس توى اجلهوي  – جناز واثئق ال طار التوجهييي لس ياسة ا   28صادر يف ال 2.17.583رمق قتضيات املرسوم تفعيال مل ا 

 .ميهي ه وتق نعداد التصممي اجلهوي ل عداد الرتاب وحتيي ا  مسارة  املتعلق بتحديدو  2017ش تنرب 

قلميي تنغري وجرادة ل جناز اخلربتني املتعلقتني ابلتخايط الاسرتاتيجي لهذين الاقلميني، سيث توجد  – توقيع اتفاقييت رشاكة مع لك من ا 

 ادلراس تني عىل التوايل يف مرحليت التشخيص وال طالق.

 ع الهتيئة والتمنية ابلعامل القروي املسامهة يف ا جناز مشاري 

وفق مقاربة تشاركية هتدف اىل بلورة مشاريع ترابية هتم  الربانمج الوطين للتمنية املندجمة للمراكز القروية الصاعدة ا طالق خربة ل جناز –

ني ظروف عيش الساكنة القروية تأ طري اجملالت القروية والرفع من جاذبيهتا وحتسلها من دور بنيوي يف  املراكز القروية الصاعدة ملا

عداد التشخيص الاسرتاتيجي وحتدسيث . بني اجملالني احلرضي والقرويالروابط هيلكة و  يد املراكز القروية توجد هذه اخلربة يف مرحةل ا 

ىل تنظمي و  ثرا  عىل  الصاعدة وذكل رشات معل عىل تنظمي سلسةل من اللقاءات مع مجموعة من القااعات عىل الصعيد املركزي ابل ضافة ا 

 صعيد لك هجة.

تغاية  بلو  احلصيةل التالية: واليت مكنت من اليت س بق التعاقد بشأ هنا ملناطق القرويةابندجمة امل لتمنية ومشاريع ا برامجمواصةل تفعيل  –

كذا و  املناطق اجلبلية% من الاعامتدات لفائدة  50رصد و  ،مبشاريع التمنية القروية من ال قالمي % 90وهجات اململكة  مجيعو جامعة  700
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املنجزة  الربامجمن %  64 تجسلو %،  70معدل ال جناز الفعيل للمشاريع سوايل  بلغكام  رشاكء للك اتفاقية.  06تعبئة رشااكت مبعدل 

 . يف حني سققت(Cohérence)ددة وال هداف احمل عبئةبني الوسائل امل % 86عايل بلغ  ومس توى انسجام (Efficacité)فعالية كبرية 

 .عىل املس توى اجملايل والبييئ ااجامتعيا واقتصاداي كبري  (Impact)من املشاريع املنجزة أ ثرا 72%

 مع خمتلف الرشاكء.تقيمي مشاريع التمنية القروية تعممي نتاجئ ادلراسة سول  –

جناز –  . ربامج التمنية القرويةل املايل فتحاصلادلراسة املتعلقة اب مواصةل ا 
 

 الهندسة الرتابية القدرات يف ميدان دمع 

أ طر الوزارة من  مس تفيد 100لفائدة أ كرث من  هندسة الرتابيةال دمع قدرات الفاعلني احملليني يف جمال تنظمي ادلفعة ال وىل من دورات  –

منية الت مشاريع هندسة  لياتأ  و سول مفاهمي وميداين خالل تكوين نظري من وذكل ، حاميل مشاريع التمنية القرويةو وامجلاعات احمللية 

 الرتابية. 

عداد التصممي اجلهوي ل عداد الرتاباملسامهة يف  – جناز دليل سول مهنجية ا  بتعاون مع مصاحل املديرية العامة للجامعات احمللية بوزارة  ،ا 

شارة الفاعلني احملليني عىل الصعيد اجلهويادلاخلية، ل  .وضعه رهن ا 

 
 

 س ياسة املدينةو  نساكقااع الا 

o س ياسة املدينة 

مليون  5121.95ما يناهز  2019 س نة برمسالالتامات املالية الاجاملية للوزارة  بلغت ،جرأ ة الفعلية ملشاريع س ياسة املدينةال   صفامي خي

 :جنازات التاليةتتعلق ابل   ،درمه

اقد اس تكامل التعو  جامعة 11برامج التأ هيل احلرضي ل  املسامهة يف :عىل صعيد امجلاعات الرتابية يف الوسط احلرضي و  –

 ؛وص تأ هيل وتمنية املراكز الصاعدةمع اجلهات املتبقية خبص

الانهتاء من ادلراسات املتعلقة بربانمج التأ هيل احلرضي ملدينة كوانكري  عىل مس توى التعاون مع ادلول الافريقية:و  –

 .واملصادقة علهيا

o نعاش العقاري  ال 

 صاس  اجلالةل نظارأ  مام أ   املشاريع السكنية املقدمة 

ىل ممت شهر منذ اعتال عااء 2019 دجنربئه عرش أ سالفه امليامني وا  ، قام صاس  اجلالةل املكل محمد السادس نرصه هللا، بتدشني أ و ا 

ما من طرف رشاكت العمران  ،مرشوعا عاما وخاصا 450ساكن تتجاوز الاناالقة للعديد من املشاريع املندجمة يف جمال التعمري وال   جنازها ا  يمت ا 

طار الرشاأ   مليار  130 يناهزو مرفق معويم ابستامثر مايل أ  ما يفوق مليون وحدة سكنية هيل أ  تو أ   هبدف تشييدالتمنية كة مع واكلت و يف ا 

 درمه.

 درمه 140.000منتوج : الاجامتعي  برانمج السكن 

طار برانمج الوحدات السكنية ذات القمية ال2008منذ اعامتد الربانمج يف س نة   140.000سكن (عقارية اخملفضة ، بلغ عدد التفاقيات يف ا 

وحدة  14.171 جنازا   لقااع العام هتممع ااتفاقية 28 وحدة و 23.511 جنازا   لقااع اخلاص هتممع ااتفاقية  46اتفاقية تتوزع بني: 74   درمه(

 يف طور ال جناز. وحدة 5.451وحدة عىل شهادة املاابقة كام توجد  27.048نفس املدة  سصلت وبرمس  ،هذا ،2019وذكل لغاية دجنرب 

 درمه 250.000منتوج : الاجامتعي  برانمج السكن 

ىل هناية شهر دجنرب  2010منذ اعامتد الربانمج يف س نة   :مت  ،2019وا 

جناز ما 1.256 التوقيع عىل – خالل س نة  وحدة 64.211 اتفاقية هتم58 مت توقيع سيث وحدة،  1.833.075 من يقارب اتفاقية هتم ا 

 ؛2019

وحدة، يف حني سصلت  436.600احلاصةل عىل شهادة املاابقة  وتكل، وحدة 187.330يف طور ال جناز  توجددات اليت بلغ عدد الوح –

 . 2019خالل س نة وحدة عىل شهادة املاابقة  31.661
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 الفئات املتوساة برانمج سكن 

الوحدات يف  وبلغ عدد ؛اخلواص معاتفاقية 26  وحدة سكنية، مهنا 11.048 اتفاقية هتم 31 مت توقيع  ،2013منذ اعامتد الربانمج يف س نة 

 وحدة عىل شهادة املاابقة. 253سصول  2019 س نة شهد الربانمج خالل كام ؛وحدة 691طور ال جناز 

 صندوق ضامن السكن 

مبلغ قروض يصل د مت رصتلف الفئات الاجامتعية واملهنية وخمل أ سة ينمتون  172.727فواكرمي، بلغ عدد املس تفيدين  السكن ابلنس بة لضامنة

ىل  ىل  يصلقروض بلغ مب أ سة  45.661فواكلوج  السكن كام بلغ عدد املس تفيدين من ضامنة ؛مليار درمه  27,13ا    مليار درمه. 12,96ا 

  نعاش مواكبة و  العقار قااعا 

عداد مرشوع تدابري جديدة للهنوض بربانمج السكن املوجه اىل الابقة الوساى بتنس يق مت  ةصامع الرشاكء والفاعلني خ يف هذا الصدد، ا 

جراءات رضيبية برمس قانون املالية لس نة والرضائ  وكذا التعمري  املتدخلني عىل مس توى قااع الاستامثر يف قصد تشجيع  2020اقرتاح ا 

ىل السكن. عقارال  وتسهيل الولوج ا 

o  التأ طري التقنـي 

عداد مصنف التنظاميت التقنية املتعلقة و ير الاستياجات حتديد النس  التقنية وتقد هتم دراسة متعلقة مبواد البناءا طالق  – دراسة متعلقة اب 

 .ابلبناء

 20 قدرها ماليةتقنية و  مساعدة من س تفادةلال    NAMA Facility املنايخ المتويل صندوق طرف من سكنية وحدة أ لف 12 انتقاء –

 ؛الااقة كفاءة تدابري دمج هبدفأ ورو  مليون

عداد دليل اس تعامل ضاباة الب  –  . RPS 2000ناء املضاد للزلزل ا 

o القصباتانمج التمثني املس تدام للقصور و بر 

يمت ذ ا   ،2025س نة القصبات يف أ فق القصور و  عىل مس توىالرشوع يف اجناز ادلراسة املتعلقة ببلورة اسرتاتيجية مندجمة للتدخل  –

 دراسة التجارب ادلولية يف هذا اجملال؛و وضعية هذه ال نسجة  تشخيص 

هناء أ شغال الرتممي و  باررد الاعت  –  ؛ مليون درمه 8,34داخل قرصين مببلغ  ا 

جناز الشار الثاين من أ شغال الرتممي و رد الاعتبار ل  – جاميل قدره أ لف نسمة  20لفائدة ا متبقي امنوذجي قرصا 14الرشوع يف ا  ابستامثر ا 

 .ابملائة 80و 20ما بني  هبذا الورش سيث ترتاوح نس بة تقدم ال شغال ،الوزارة متوهلمليون درمه  108

o اجمللس الوطين لال ساكن 

حداث ثالث جلن موضوعاتية منبثقة عن اجمللس الوطين لال ساكن يف دورته الثانية –  ؛ا 

" املدن وال قااب احلرضية اجلديدة "  وتنظمي ثالث ورشات معل سول مواضيع "سكن الابقة املتوساة" و" السكن ابلعامل القروي "  –

عالوة عىل  ،و ال دارات واملؤسسات الرشيكة يف قااع ال ساكن و املنتخبني واخلرباء والاستشاريني وال اكدميينيحبضور أ عضاء اجمللس 

 ؛ممثيل اجملمتع املدين

صدار امللف العلمي للمنتدى الوزاري – عداد وا   احلرضية. والتمنية لال ساكن الثاين العريب ا 

o نظم ال عالم وتاوير تعزيز التواصل والتعاون 

 التواصل 

 ؛"مدينيتيف العديد من الربامج واللقاءات ال ذاعية والتلفزية مهنا برانمج " عرب املشاركةتعزيز التواصل  –

 .و ادلويل الوطين عىل الصعيد تظاهراتال ومواكبة تنظمي  –

 التعاون 

ديد رشوط املشاركة حتو  حداثها  اذلي مت  املغربية ململكةاب (ONU-Habitatاملتحدة ) مكت  ال مممضن  لوزارةاب جتهزي مقر خاص –

       ؛رئيس املكت ملنص  لرتش يح وا
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مارات العربية املتحدة،  والتمنية احلرضيةملنتدى الوزاري العريب الثالث لال ساكن ة اكادلولياملشاركة يف املنتدايت  – اذلي انعقد بدوةل ال 

دارة برانمج ال مم املتحدة للمس توطنات البرشيو  جمللس الوزراء ال ساكن والتعمري  36ادلورة كذا و ة، ادلورة السابعة والعرشون جمللس ا 

 .العرب

o  حتديث ال دارة وتعزيز احلاكمة 

 حتديث ال دارة وتدبري املوارد البرشية 

داري املرجعي" لتحديد كيف  – عداد التصممي املديري لالمتركز ال  جناز دراسة سول "ا  ية تزنيل مقتضيات امليثاق الوطين لالمتركز ال داري عرب ا 

داري أ جرأ ة عداد التصممي املرجعي املديري  الواقعتشخيص ب سيث متت مبارشة املرحةل ال وىل املتعلقة  ،ورش الالمتركز ال  احلايل و ا 

داري للوزارة؛  لالمتركز ال 

املركزي  نيىعىل املس تو هبذه املهمة  للقيام منتداب اموظف 96وتكوين تفعيل املرسوم املتعلق ابل شهاد عىل ماابقة نسخ الواثئق ل صولها  –

 ؛والالمركزي

 تعزيز احلاكمة 

عمليات عىل صعيد بعض املصاحل الالممركزة التابعة للوزارة مع احلرص عىل تقدمي ال القيام مبجموعة من  مت يف جمال الافتحاص والتقيمي: –

دارية امللكفة بتدبري برانمج الت  وكذا الاقرتاحات لتحسني املردودية والفعالية؛ منية املس تدامة للقصور والقصبات، عىل صعيد الوحدة ال 

 طرق التس يري وسصيةل تنفيذ الربامج وال هداف املسارة؛ و دف الوقوف عىل برامج العمل هب وذكل

القيام بعدة همام للتفتيش قصد مراقبة مدى تابيق النصوص الترشيعية والتنظميية وسسن تدبري ال موال مت  يف جمال التفتيش واملراقبة: –

 املصاحل التابعة للوزارة. العمومية من طرف

طار الاسرت  مت  :يف جمال ختليق املرفق العمويم وحماربة الفساد – جناز مرشوعني فرعيني يف ا  ب:  انيتعلقاتيجية الوطنية ملاكةحة الفساد ا 

تتبع ابلضافة اىل  ،ذاه البوابة ال لكرتونية لتدبري الشاكايت عىل صعيد الوزارة.وكذا  قااعي التعمري والعقاربالرشوة خرائاية خملاطر 

جناز مرشوع "التواصل والتحسيس"  قااعي بخاة للتواصل سول اسرتاتيجية الوقاية من خماطر الرشوة وحماربهتا  فعيلعداد وت اب   املتعلقا 

 التعمري والعقار.
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 ةالاجامتعيوالتمنية  املساواةالتضامن و ة و س ال   -4.1

 ما مجموعهة والتضامن و املساواة والتمنية الاجامتعية س ال  وزارة  برمس مزيانية 2019لية خالل الس نة املا  املنجزة  النفقات  بلغت

يف اجلدول  مبنيكام هو املفتوحة برمس قانون املالية % مقارنة مع الاعامتدات 87,31 جناز تعادلا   وهو ما ميثل نس بة ،ليون درمهم  859,94

 التايل:

 
 

  :ميكن تلخيصها فامي ييلل جناز عدة مشاريع لفائدة الوزارة  2019برمس مزيانية س نة  ةاملالية املربجم مت توظيف الاعامتدات

o جمال املرأ ة 

 :جنازات التالية ابل   2019س نة  متزيت

هناء ادلراسة الاسرتاتيجية سول المتكني الاقتصادي  – طالق الربانمج الوطين املندمج للمتكني الاقتصادي للنساء يف أ فق ا   و ةأ  للمر ا 

عداد وتنفيذ برانمج ) مبادرات تمنية همارات النساء ذوات الاماكنيات العالية طالقا   تاوير القيادة النسائية من خاللوكذا  ؛2030 ا 

طار  30ملواكبة   ؛ (امرأ ة ابلوزارة اا 

 ؛النتاجئ ال ولية للبحث الوطين الثاين سول العنف ضد النساءصدار ا   –

 ؛لعنف ضد النساء والرشوع يف تعمميهاجتويد املنظومة املعلوماتية املؤسساتية سول ا –

تعزيز الرشاكة مع امجلاعات احمللية واجملمتع املدين من أ جل تأ هيل وتعممي خدمات التكفل ابلنساء يف ظروف صعبة، مبا يف ذكل حضااي  –

 ؛ (راكزهذه املمة دلمع مشاريع لنساء حضااي العنف من خالل املنح املقدفائدة ادمع امجلعيات اليت تدير مراكز الاس امتع وال رشاد ل) العنف

 ؛اليوم الوطين للمرأ ة املغربية مبناس بة، وتسلميها "ملرأ ة املغربيةامتزي "ا طالق ادلورة اخلامسة جلائزة  –

جناز تقرير اململكة املغربية سول موضوع  –  الولوج للخدمات العمومية والبنيات املس تدامة، من أ جل املساواة بنيو نظم امحلاية الاجامتعية »ا 

طار املشارك« اجلنسني ومتكني النساء والفتيات  ؛املرأ ة يةللجنة وضع  63ة يف ادلورة يف ا 

كرام" اب –  .هةجل تنفيذ اتفاقية الرشاكة مع جملس هجة الرابط سال القنيارة من أ جل بلورة وتنفيذ خاة هجوية للمساواة "ا 

o جمال ال سة والافوةل وال شخاص املس نني 

 :فامي ييل 2019ة مه املنجزات برمس س نأ  تمتثل 

 سامية الافوةل 

عداد –  الافل؛ حلقوق ادلولية التفاقية اعامتد من س نة 30 سصيةل سول اململكة املغربية تقرير ا 

 اللجنة أ مام هاتقدمي و  ،2020-2015 الافوةل ساميةو  املندجمة العمومية للس ياسة التنفيذي الوطين للربانمج مرحلية نصف سصيةل عدادا   –

 وساميهتا؛ الافوةل بأ وضاع الهنوض جمال يف الوطنية واخملااات الس ياسات بتتبع امللكفة الوزارية

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 99,55 56.211.883,71 56.464.000,00 56.464.000,00  نفقات الموظفين

% 94,62 537.554.499,88 568.100.000,00 568.100.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 80,76 202.419.378,20 250.642.040,38 225.500.000,00  نفقات اإلستثمار

% 90,97 796.185.761,79 875.206.040,38 850.064.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 58,09 63.750.719,55 109.750.719,55 46.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 58,09 63.750.719,55 109.750.719,55 46.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 87,31 859.936.481,34 984.956.759,93 896.064.000,00 المجموع العام…………………
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لتقدمي برانمج  ة الافوةلوساميعقد اجامتع اللجنة الوزارية امللكفة بتتبع تنفيذ اخملااات والربامج الوطنية يف جمال الهنوض حبقوق الافل  –

حداث ال هجزة ال رشاك امجلعيات ابل قالمي املس هتدفة يف ورشات العمل املنعقدة ابملوازاة مع تنظمي لقاء ا  وكذا  ؛رتابية املندجمة محلاية الافوةلا 

 ال طفال الربملانيني؛مبشاركة وذكل ، ال هجزة الرتابية بامثنية أ قالمي منوذجية هذه اناالق

حداث  مواكبة – عداد دفرت )مراكز للمواكبة محلاية الافوةل  4ا   ؛ (املوارد البرشيةرصد ة لتحديد املقرات و القيام بزايرات ميدانيو  تحمالتال ا 

حداث مصاحل متنقةل لال سعاف الاجامتعي املس تعجل لتوفري خدمات  – عاد كذاو  ،عار و طفال الشل  دمع ا  ة مشاريع امجلعيات العامةل يف جمال ا 

دماج  توقيع اتفاقية و  مليون درمه 4.5دمع س نوي لتس يري ال سعاف الاجامتعي بلك من ادلار البيضاء ومكناس مببلغ )ع ار و أ طفال الشا 

حداث ال سعاف الاجامتعي  مرشوعا  11متويل و  مليون درمه 4دينة مببلغ ابملرشاكة مع مجعية ال سسان التضامين بانجة سول ا 

 .(مليون درمه 2,5مببلغ  ارعو الش أ طفالدماج ا  عادة ا   للجمعيات العامةل يف جمال

 ال شخاص املس نني سامية 

 احلكومية العمومية املندجمة للهنوض بأ وضاع الاشخاص املس نني مبشاركة ممثيل القااعات مرشوع الس ياسةلعرض  تنظمي لقاء تشاوري –

 ؛وطنية وصناديق التقاعد والتأ منيواملؤسسات ال

عداد التقرير الس نوي ال ول للمرصد الوطين لل شخاص املس نني –  ؛ا 

 واملساعدين للمراكز واملديرين املسرية من مسؤويل امجلعيات ايدمس تف و مس تفيدة   160مخس وحدات لفائدة يضم اتكويني ايوم 32 تنظمي –

 ؛الاجامتعيني

عداد ونرش الوصالت التلفزية والاذاعية وتوزيع النرشات وامللصقات اخلاصة من خالل  لكبار السنة تنظمي امحلةل التحسيس ية اخلامس – ا 

 .مع مؤسسة التعاون الوطين وواكةل التمنية الاجامتعيةهجواي مبختلف هجات اململكة برشاكة  انشاط 333تنظمي وكذا  ،ابمحلةل

  ال سةسامية 

 ؛ال رشاد ال سيوكذا  بويةال  الرتبية و مراكز الوساطة ال سية  وهيالكحتيني دفرت التحمالت اذلي حيدد معايري اخلدمات،  –

 ؛ يةبو ال  تنظمي أ ربع ورشات تكوينية للرشاكء املؤسساتيني وامجلعيات سول موضوع الرتبية  –

ىل  18املرحةل ال وىل من  ال جيابية عرب مرحلتني: ابءسول تربية ال  تنظمي أ ربع دورات تكوينية  –  مشاراك 48اس تفاد مهنا  2019مارس 29ا 

 .مشاراك 44اس تفاد مهنا  2019ماي03أ بريل ا ىل 23املرحةل الثانية منو 

o عي لل شخاص املعاقنيال دماج الاجامت 

 ا رساء نظام لتقيمي ال عاقة 

ع – جناز داد دفرت التحمالت اخلاصا  رساء نظام لتقيمي ال عاقة مرشوعة اب   ؛ ا 

عاقة لقاء تشاوري موسع مع القااعات احلكومية وفعاليات اجملمتع املدين يفو تنظمي الاجامتع ال ول للجنة الاستشارية للمرشوع  –  .جمال ال 

 عاقة التو  ل شخاص يف وضعيةاب همنيي التكفل وطين لتأ هيلالربانمج ال  حدا 

  ؛مكوان 60 انتقاء –

 ؛رفيق برانمج من ال ول للفوج والتابيقي النظري التكوين اس تكامل –

 ؛امليدانية التداري  خرياة حتديد –

 .احمليل املس توى عىلا ممارس اهمني  1200تكوين –

   الولوجياتتعزيز 

رساء ترابية من أ جل اتجامع 4عقد اتفاقيات رشاكة مع  –  (مليون درمه 3,4)الرابط و  (مليون درمه 8) ادلار البيضاءمبدن  الولوجيات ا 

 ؛ (مليون درمه 3,3)ة جطنو   (مليون درمه 5,3 ) وجدةو 

بين و  اجلديدةو  سالو  القنيارةو  سمكناو  سفاو  اتزةدن مبالولوجيات  تشخيص وضعيةمن أ جل جامعات ترابية  9عقد اتفاقيات رشاكة مع  –

نزاكن.و  أ اكديرو  لمال  ا 

o التمنية الاجامتعية 
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جاميل قدره ب 2019، متزيت س نة مع امجلعياتالرشاكة  – طار   ،درمه 9.409.200,00دمع س بعة مراكز اجامتعية كربى، مببلغ ا   اتفاقيةيف ا 

دمع املرك  ابلضافة اىل  ؛درمه   700.000بلغ  مب دمع املركز الوطين محمد السادس للمعاقني بسال وكذا  ؛الرشاكة مع التعاون الوطين

املرك  الاجامتعي دار ال طفال س يدي الربنويص مببلغ و  درمه 4.000.000,00اخلري تيط مليل مببلغ    الاجامتعي اجلهوي دار

حداث وكذا  ؛الانهتاء من معلية بناء ثالثة مراكز اجامتعية مبدينة اتمس نافضال عن  ؛درمه 2.000.000,00 مراكز لال سعاف  6ا 

طار  الاجامتعي املتنقل لل طفال يف وضعية الشارع من طرف مقدما  رشوعام  390انتقاء و  ؛تفاقية رشاكة مع التعاون الوطينايف ا 

 .عىل املس توى اجلهوي امجلعيات

 هجةو  اذله  وادي ادلاخةل هجة جملسو  احلس مية جامعةو  جامعة المتس يةو  جامعة القليعة، مت التعاقد مع لك من الرتابية امجلاعات مع الرشاكة –

 مليون درمه. 31.5مببلغ يقدر ب  القنيارة سال الرابط

لتوقيع عىل اتفاقيات رشاكة اب،  قامت الوزارة، برشاكة مع واكةل التمنية الاجامتعية،  من أ جل تقوية قدرات امجلعيات "ارتقاء"برانمج  –

قلميية للتمنية البرشية ل قالمي طرفاية  جنامت مبوجهبا  ،مع هجة ادلارالبيضاء سااتو  بوجدور وامخليساتو جديدة مع اللجن ال  دورة  100ز ا 

طار ادلمع املؤسسايت للجمعياتمجعية يف 107دمع و  تبادل تنيزاير و منتدى  16ويوم مواكبة  790وتكوينية   . ا 

لريتفع العدد ال جاميل لرعاية الاجامتعية امؤسسات  شغيلوت  لفتتاحترخيصا جديدا للجمعيات  38منح  سول 14.05القانون  قتابي –

ىل  ىل  ة بااقةمؤسس 1.155للمؤسسات املرخصة ا   .ةاململك ، موزعة عىل خمتلف هجاتامس تفيدة ومس تفيد 101.660استيعابية تصل ا 

ومت الرشوع يف  طل  10.264، التوصل حبوايل 2019، مت برمس س نة تفعيل معلية ادلمع املادي لل رامل احلاضنات ل طفال قارصين –

عاقةمهنم  11.100من اليتاىم  170.800أ رمةل، يف حني اس تفاد  100.500رصف ادلمع ل   .يف وضعية ا 

جناز:وساكمة منظومة امحلاية الاجامتعية ابملغرب ا صالح – عاقةدراسة اجلدوى ملرشوع نظام ادلمع الا ، مت ا   جامتعي لل شخاص يف وضعية ا 

 .أ نظار جملس احلكومةعىل عرض مرشوع قانون العاملني الاجامتعيني و 
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  الشـبـاب والريــاضـــــة5.1-

وهو ما  ،مليون درمه 5.341,06ما مجموعه  وزارة الش باب والرايضة مزيانية برمس 2019بلغت النفقات املنجزة خالل الس نة املالية            

 يف اجلدول التايل: مبنيكام هو املفتوحة برمس قانون املالية % مقارنة مع الاعامتدات 77,81 جناز تعادلا   ميثل نس بة

 

 : 2019الرايضة برمس س نة وزارة الش باب و  اتجناز ا  برز فامي ييل جرد ل  

o ربامج عىل مس توى ال 

 الافوةل واملرأ ةو  برانمج الش باب 

  برانمج معل هيدف ديدمت حتيف س ياق مصادقة املغرب عىل التفاقية ادلولية حلقوق الافل و طبقا لتوصيات اجمللس الوطين حلقوق ال نسان، 

 : اىلابلساس 

ىل لنسوية ؤون الشوالافولة اب والشبعدد املس تفيدين من أ نشاة مؤسسات ا بلغ :نساءوال  طفالل  اتأ طري الش باب و  – ا 

 ابلوسط القروي؛ا مس تفيد و ةمس تفيد  5.474.348ري ولحضابالوسط  امس تفيد و ةمس تفيد 7.603.227

 ؛ 2019برمس س نة دبلوما 13.665بلغ عدد الشواهد و ادليبلومات املسلمة   :تأ هيل ال طر امللكفة ابخملاميت –

 و ةمس تفيد 5.792 بلغ عدد اخلرجيني املؤهلني همنيا  :للمالمئة مع سوق الشغل (ال انث و اذلكور)دمع التأ هيل املهين للش باب  –

 ؛امس تفيد

 ا صالهحامؤسسات الش باب اليت مت وعدد  خمامي، 55بلغ عدد اخملاميت احملدثة أ و اليت مت ا صالهحا  :تاوير املرافق و التجهزيات –

 مؤسسة نسوية؛ 63كذا مؤسسة و  324جتهزيها و 

عدد املس تفيدين من هذه املشاريع  بلغو  الللحضاانت وروض ال طف ترخيصا 48مت منح  :ويلللتعلمي ال   تسهيل ولوج ال طفال –

 .امس تفيدو  ةمس تفيد 13.659

 برانمج مرسح الش باب 

يشمل تنظمي ملتقيات وعروض مرسسية ل  ،ب وميتد طيةل الس نةمنذ تأ سيسه يشلك نشاطا حموراي داخل دور الش باانمج هذا الربحضى أ  

سيت هيدف  ،الربامج املوهجة خلدمة الش باب من علهيا زيكمت الرت ال نشاة اليت مه أ  يعترب من ذ ا  وينية يف جمال الفنون املرسسية. ودورات تك

 دماج هذه الفئة يف حمياها الاجامتعي. ا  ىل تكوين وتأ هيل و ا  

 .مس تفيد 81.009و مس تفيدة 43.621س تفيدين من الربانمج منذ اناالقته ما يناهز وقد بلغ عدد امل  ،هذا

 

 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 98,95 459.867.917,23 464.736.000,00 462.236.000,00  نفقات الموظفين

% 85,73 301.966.945,21 352.226.844,54 345.000.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 79,28 2.235.012.377,15 2.819.279.824,52 2.306.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 82,42 2.996.847.239,59 3.636.242.669,06 3.113.236.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 85,22 62.920.539,35 73.837.353,13 40.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% 16,19 1.443.046,66 8.912.545,88 0,00  نفقات اإلستثمار

% 77,78 64.363.586,01 82.749.899,01 40.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 72,48 2.279.847.508,45 3.145.510.832,25 800.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 72,48 2.279.847.508,45 3.145.510.832,25 800.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 77,81 5.341.058.334,05 6.864.503.400,32 3.953.236.000,00 المجموع العام…………………
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 "2019مومس  الربانمج الوطين للتخيمي "عاةل للجميع 

 ،عىل مبدأ  التعاقد مع اجلامعة امللكية للتخيمي تقومعىل اسرتاتيجية  2019مومس  الربانمج الوطين للتخيمي "عاةل للجميع"تدبري واجناز  يرتكز

 .احلفاظ عىل املصلحة الفضىل للافوةل والش باببغية 

شهدت س نة  سيث ،ديهاوحت ابخملاميتاخلاصة  بنيات الاس تقبال اويرتيف هذا الاطار أ طلقت الوزارة مجموعة من املشاريع هتم ابل ساس 

 بورززاتوأ لكموس  ات بشفشاونتضم خماميت السايحا طالق معلية بناء مراكز التخيمي من اجليل اجلديد ومبواصفات حديثة و  ،2019

طاقهتا يف حتسني ظروف الاس تقبال داخل هذه املؤسسات وكذا الرفع من  ل حماةل مما سيسامه ،وس يدي الاكويك ابلصويرة بوجدةوتينيسان 

 . الاس تعابية

 . ة و مس تفيدامس تفيد 210.000وقد بلغت احلصيةل الاجاملية للربانمج ازيد من 

 "قافةل ال عالميات "أ يج 

ىل تكوين الش باب يف جمال ال عالميات وفق برانمج حمدد، ين هذه القافةل هتدف  لتكوين بعد اجتياز اهتيي حبصول املس تفيدين عىل شهادة ا 

لك من مدينة طنجة، تاوان،  حافةل جمهزة بوحدات معلوماتية،عرب  ،"أ يج"مجموعة من الاختبارات التقنية. وقد جابت قافةل الاعالميات 

 شاب وشابة. 2.154ابريل، سيت مت تكوين  28مارس و 19وذكل طيةل املدة املمتدة بني  ؛ادلار البيضاء ومديونةأ سفي،  فاس، مكناس،

 برانمج الرايضة ذات املس توى العايل 

 اىل: الرايضة ذات املس توى العايلهيدف برانمج 

جناز الربامج الرايضية للجامعات –  ؛%29 اذلي بلغ وذكل من خالل رفع قسط المتويل اخلاريج دمع ا 

وذكل من خالل قدرة اجلامعات الرايضية عىل الانضباط طبقا  :تاوير احلاكمة اجليدة و تتبع تنفيذ الس ياسة الرايضية الوطنية  –

ال داري و املايل و  للمقتضيات القانونية والتنظميية اجلاري هبا العمل ومدى احرتاهما للمساطر وقدرهتا التدبريية عىل الصعيد

 ؛ 2019س نة% 73ذ بلغت نس بة التام اجلامعات ا   ؛البرشي

 ؛%28نس بة املشاركة يف امللتقيات الرايضية ادلولية  تبلغسيث  أ داء الرايضة ذات املس توى العايلتاوير  –

جناز برامج التجهزي الراييض اليت بلغت لهذه الغايةو   تقوية و تأ هيل املنشأ ت الرايضية ذات املس توى العايل – منشأ ة    30مت ا 

 . 2019الل س نة خ

 برانمج الرايضة للعموم 

 : هام أ ساس يني و حيدد هذا الربانمج هدفني 

 ؛ممارس يف خمتلف ال نواع الرايضية 1.540.350مت تسجيل مشاركة   :توس يع قاعدة املامرسني للرايضة –

 . تظاهرة 280  النساء فائدةبلغ عدد التظاهرات الرايضية املنظمة لسيث  رفع عدد النساء املس تفيدات من املامرسة الرايضية –

  لعاب ال فريقية ابلرابطل 12تنظمي ادلورة  ل 

جناح  عادة تأ هيل مجموعة من املرافق الرايضية  300 من رثستامثر أ كاب التظاهرة قامت الوزارة هذه من أ جل ا  مليون درمه مهت ابل ساس ا 

 .مس بح وقاعة مرك  محمد اخلامسو  ؛رابطلي عبد هللا ابلوملع  وقاعة مرك  مو  ؛مركز مولي رش يد بسال أ مهها:

ىل مجموعة من املرافق الرايضية ال خرى اليت استضنت فعاليات هذه ال لعاب من قاعات ومالع  موجودة مبؤسسات ومرافق   ابل ضافة ا 

 معومية أ خرى.

o  ستامثريةالاشاريع عىل مس توى امل 

 طري الش بابأ  لت البنية التحتية دمع 

حداث ابرتفاع عد 2019متزيت س نة  جاميل دور الش باب  7د مؤسسات دور الش باب وذكل اب  مؤسسات جديدة مبجموعة من ال قالمي ليصل ا 

كام سهر القااع عىل حتسني وتأ هيل البنيات التحتية للمؤسسات الش بابية، سيت مشلت معليات  يف اجملال القروي. 277مؤسسة مهنا  642

كام معلت الوزارة عىل اطالق عدة أ وراش من أ جل حتديث و  .2019خالل س نة  دار ش باب 173صالح والرتممي والتجهزي أ زيد من الا

 تاوير الش بكة الوطنية للمخاميت مبا يتالءم وحاجيات الافوةل. وذكل من خالل:
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السايحات بشفشاون، وأ لكموس ا طالق معلية بناء مراكز التخيمي من اجليل اجلديد ومبواصفات حديثة هتم الك من خممي  –

 ؛س يدي الاكويك ابلصويرة ، وبوجدةينيسان ، وت بورززات

برام اتفاقية رشاكة مع املندوبية السامية للمياه و الغاابت من أ جل توس يع ش بكة اخملاميت و تسوية وضعية اخملاميت القامئة –  .ا 

 البنية التحتية الرايضية تعزيز 

 :مجموعة من املؤسسات الرايضية تأ هيلب  2019ة قامت وزارة الش باب والرايضة خالل س ن ،من أ جل دمع البنية التحتية الرايضية

 ؛قرص الرايضات ابملرك  الراييض مولي عبد هللا –

 ؛مركز التكوين الراييض مولي رش يد بسال –

 ؛املرافق الرايضية مبركز الش باب مولي رش يد ببوزنيقة  –

 ؛قاعة الرايضات واملس بح ال ومليب ابملرك  الراييض محمد اخلامس ابدلار البيضاء –

 .ز الرايضات لاكزابالنكزي ومركز التدري  بوركون ابدلار البيضاءمرك –
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 وال دماج املهينالشغل  -6.1

وهو  ،مليون درمه 821,87ما مجموعه  الشغل وال دماج املهينوزارة برمس مزيانية  2019بلغت النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

 يف اجلدول التايل: مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املاليةالاعامتدات قارنة مع ابمل% 80,72 جناز تعادلنس بة ا  ما ميثل 

 

دماج املهين نشاطاتفامي ييل جرد ل مه   :2019برمس الس نة املالية  وزارة الشغل وال 

o  سوق الشغل ومراقبةبرانمج التشغيل 

  من %74,11أ ي ما يناهز ،درهام415,78 404 199 سوق الشغل  ومراقبةبلغ مس توى تنفيذ ال عامتدات اخملصصة لربانمج التشغيل 

 :كام يوحض اجلدول أ سفهل ،سس  املشاريعوقد مت رصف هذه ال عامتدات ال عامتدات ال جاملية اخملصصة لهذا الربانمج. 

 العمليات )ابدلرمه( -املؤداةاملبالغ -املزيانية  املرشوع
 ال ستامثر التس يري

 .تلفةنفقات خم  - 399,00 153 دمع التشغيل

دمع الوساطة يف سوق الشغل 

 تاوير الربامج ال رادية للتشغيلو 

لواكةل الوطنية التس يري والتجهزي لاملسامهة يف نفقات  353,83 004 26 105,15 784 169

نعاش التشغيل والكفاءات، ورفع مسامهة  ل 

وذكل من أ جل  صندوق الهنوض بتشغيل الش باب،

يف  الوساطة تكثيف الربامج النش ياة للتشغيل ودمع

كذا تاوير اخلدمات املقدمة سوق الشغل و 

 للباسثني عن شغل.

عداد وتفعيل اخملاط الوطين  دمع ا 

 للهنوض ابلتشغيل

125 420 938 000  

للش باب  الاقتصاديدمع الادماج 

 يف ا طار التعاون مع البنك ادلويل

مع الادماج ال قتصادي دفع مبلغ ال عانة املرصودة دل 000 000 2 -

نعاش التشغيل و الكفاءات لواكةلش باب لل   الوطنية ل 

 .يف ا طار التعاون مع البنك ادلويل

  - 260 10 تقيمي الربامج النش ياة للتشغيل

مأ سسة و تعزيز القدرات التقنية 

 للمرصد الوطين لسوق الشغل

وشامةل سول سوق معايات صادقة توفري قاعدة  - 808 97

  .الشغل

اخلاص تاوير النظام ال سصايئ 

 بسوق الشغل

تاوير أ ليات التقيمي والتحاليل الاسترشافية لعروض  425,80 10 680 82

 .وطلبات الشغل

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 100,00 184.512.693,45 184.519.000,00 184.519.000,00  نفقات الموظفين

% 74,71 242.304.824,11 324.320.000,00 324.320.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 50,60 50.041.735,25 98.905.906,17 70.925.000,00  نفقات اإلستثمار

% 78,46 476.859.252,81 607.744.906,17 579.764.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 27,86 419.815,20 1.506.848,44 300.000,00  نفقات اإلستغالل

% 57,62 368.238,00 639.044,00 100.000,00  نفقات اإلستثمار

% 36,72 788.053,20 2.145.892,44 400.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 84,30 344.222.858,00 408.333.904,00 408.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 84,30 344.222.858,00 408.333.904,00 408.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 80,72 821.870.164,01 1.018.224.702,61 988.164.000,00 المجموع العام…………………

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2
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o برانمج الشغل 

مت رصفها وفق ال جراءات  ،)ستامثرالاتس يري وال  برمس نفقاتدرهام  028,38 504 10 مالية تقدر ب اعامتداتمت ختصيص  يف هذا الصدد،

 : التالية
 

 العمليات )ابدلرمه( -املؤداةاملبالغ -ية املزيان  املرشوع
 ال ستامثر التس يري

 دمع برامج الشغل

عانة ادلوةل عىل شلك مسامهة 000 000 3 506,38 567 ال كرث املهنية  ربع نقاابتال  لفائدة  ا 

 .مصاريف التكوين والتدري  جل تغايةأ  من  متثيلية

اليت تعيش ظروف سامية الفئات 

  معل صعبة

يف  حتسني ظروف معل املرأ ة مجعيات عامةل يف جمال لامثيندمع مقدم  874 681 4 100 32

يف العمل و سامية   ا رشاك اجملمتع املدين يف الهنوض ابملساواة  طارا  

 املرأ ة.

 .حماربة تشغيل ال طفالجمال عامةل يف  ةمجعي ل حد عرشدمع مقدم 

و  الاجامتعياحلوار  مأ سسة

 الهنوض ابملفاوضة امجلاعية

عىل مس توى خمتلف هجات اململكة  تنظمي دورات وورشات تكوينية - 952 181 11

مأ سسة احلوار الاجامتعي و الهنوض ابملفاوضات امجلاعية سول 

تنظمي دورات اجملالس الاستشارية الثالثية الرتكي  وكذا دورات (

 ).مفتش شغل جديد 32لتكوين 

حتسني فعالية تدخل متفش ية 

 قبةالشغل يف جمال املرا

1 655 768 -  

الشغيةل سالمة الهنوض بصحة و 

 العملثناء أ  

عىل مس توى خمتلف هجات اململكة  تنظمي دورات وورشات تكوينية 874,84 524 680 792

العتاد التقين  ءكام مت اقتنا .ثناء الشغلأ   لسالمة العاملهنوض بصحة و ل

 عتاد امحلاية الشخصية.و لقياس ال مناط 
 

o   جامتعيةبرانمج امحلاية ال 

جنازات هذا الربانمج يفتتلخص أ مه نظام التعويض عن سوادث الشغل اخلاص بأ عوان ادلوةل غري املرمسني وبعض والارشاف عىل تدبري   ا 

 .(درهام540,46 817 10 ) الفئات ال خرى من ال جراء

o برانمج ادلمع و القيادة  

طار التدبري املبارش  و  .بني نفقات التس يري و ال ستامثر ماموزعة ، من الاعامتدات درهام616,84 620 71  حنوبلغ مجموع النفقات املنجزة يف ا 

جناز هذه النفقات  تفاقيات الال  من الصفقات وس ندات  من خالل مجموعةقد مت ا  جلدول اب املوحضةسس  املشاريع موزعة والعقود وال 

 : أ سفهل

 العمليات )ابدلرمه( -املؤداةاملبالغ -املزيانية  املرشوع

  ال ستامثر التس يري

طار ا  يف دمع ومواكبة الوزارة 

التعاون ادلويل برامج 

 والرشاكة

تنظمي دورات تكوينية وندوات من طرف الوزارة لصاحل الوفود  - 717 050 1

سيث مت تنظمي ورشات ،  جنوب-تعاون جنوبال فريقية يف ا طار ال 

ين التابع تعاون مع املركز ادلويل للتكو ل اب طاريف هذا ال   تكوينية

ا دماج جهرة اليد العامةل يف "ملكت  العمل ادلويل سول موضوع 

كام مت تنظمي ورشة معل  ."س ياسات التشغيل والتكوين املهين

للتكوين وتعميق النقاش بني املغرب ورشاكئه ال ساس يني مبناقة 

يف جمال  التفاقيات الثنائية سولالتفاوض  يف ا طار غرب افريقيا

 هذا التعاون.والفرص املتاحة لتعزيز  لضامن ال جامتعيا

مواكبة تزنيل اخملاط الوطين 

 للهنوض ابلتشغيل

4 420 807,40 -  
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o صندوق الهنوض بتشغيل الش باب  

نعاش التشغيل والكفاءات والصندوق الوطين للضامن ال جامتعي يف اطارأ  يبني اجلدول  برانمج  سفهل مبالغ الاعاانت املمنوحة للواكةل الوطنية ل 

 سوق الشغل. ومراقبةالتشغيل 

 )ابدلرمه( املبلغ امللتم به ال عانة                          

نعاش التشغيل والكفاءات  000 000 116 .ال عاانت املمنوحة للواكةل الوطنية ل 
 اليت تتحملها لصندوق الوطين للضامن ال جامتعي برمس مصاريف التأ مني ال جباري عن املرضا لفائدة دفع

 .ادلوةل

123 706 672 

 300 017 62 .برامج انعاش التشغيللصندوق الوطين للضامن ال جامتعي برمس لفائدة ا دفع
اليت تتحملها ادلوةل صاريف التغاية ال جامتعية ملصندوق الوطين للضامن ال جامتعي برمس ا لفائدةدفع 

 .)سصة املشغل(

42 498 886 
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 ةـييــ الم ــسؤون ال  ـاف والشــال وق7.1-

مليون  4.472,04وزارة ال وقاف والشؤون ال سالمية ما مجموعه  برمس مزيانية 2019بلغت النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

  يف اجلدول التايل: مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املالية قارنة مع الاعامتداتابمل%  86,76 جناز تعادلا   وهو ما ميثل نس بة  ،درمه

 
 :2019برمس س نة الوزارة منجزات ل مه  تقدميفامي ييل 

 

o ملساجداب اجملال املتعلق 

   الثقافيةالاماكن ادلينية و قامة الشعائرا  ماكن توسعة الش بكة الوطنية ل 

ش يدت من بلغ عدد املساجد اليت سيث  تنفيذ مشاريع بناء العديد من املساجد يف سائر ربوع اململكة، 2019واصلت الوزارة خالل س نة 

 237,9مرشوعا بتلكفة  22مليون درمه، كام بلغ عدد مشاريع بناء املساجد اليت توجد يف طور ال شغال  98مسجدا بتلكفة  12طرف الوزارة 

 مليون درمه.

 تأ هيل املساجد املترضرة 

عادة بناء  اجدمس 14صالح اب   تتعلقمسجدا  53أ عات الوزارة الاناالقة لتأ هيل   ،درهام 783.22 907 267فة مسجدا بتلك 39وهدم وا 

عادة بناء  اجدمس 22ا صالح  هتممسجدا  50كام أ هنت أ شغال تأ هيل  وتتوىل الوزارة  .درمه 601.95 915 219 مسجدا بتلكفة 28وهدم وا 

ما مبارشة   وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء.بواساة أ و عن طريق ال رشاف املفوض تأ هيل هذه املساجد ا 

 التارخيية  الاماكنادلينية و قامة الشعائرا   أ ماكنىل ع احملافظة 

ن طريق اناالقا من ال مهية التارخيية اليت تكتس هيا املساجد ال ثرية، وسرصا مهنا عىل احملافظة عىل هذا املوروث املعامري والثقايف المثني ع

هناء أ شغال  وذكل تنفيذ برانجمها املسار يف هذا اجملال ،2019برمس س نة  ،عامرية، واصلت الوزارةصيانته وترمميه واحلفاظ عىل خصائصه امل اب 

 مليون درمه. 34,7مساجد اترخيية مببلغ  7 مليون درمه وكذا اناالق أ شغال ترممي 78,7مسجدا بتلكفة 14ترممي 

o التعلمي العتيق وحمو ال مية ابملساجد جمال 

 نذكر: يف هذا اجملال من أ مه املنجزات

 ؛تيقا صالح مدارس التعلمي الع  –

 ؛جتهزي مدارس التعلمي العتيق –

قلمي شفشاون بناء مؤسسة للتعلمي العتيق –  ؛جبامعة ابب اتزة ا 

 ؛داري وداخلية للبنات مبدرسة القايد العياديا  بناء سكن  –

متام بناء مؤسسة للتعلمي العتيق ابلصويرة –  ؛ا 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 100,00 680.996.621,28 680.999.621,28 658.146.000,00  نفقات الموظفين

% 99,05 2.978.476.831,83 3.006.949.820,59 2.625.971.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 54,89 790.961.783,13 1.441.099.309,51 1.108.554.000,00  نفقات اإلستثمار

% 86,77 4.450.435.236,24 5.129.048.751,38 4.392.671.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 84,83 21.607.379,80 25.471.220,88 20.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% 84,83 21.607.379,80 25.471.220,88 20.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 86,76 4.472.042.616,04 5.154.519.972,26 4.412.671.000,00 المجموع العام…………………
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قلمي احلس مية – متام بناء مؤسسة للتعلمي العتيق ابمزورن ا   ؛ا 

متام بناء مؤسسة  –  .للتعلمي العتيق ابلقنيارةا 

 

o ل وقافاب اجملال املتعلق 

 : 2019مت خالل س نة 

دارية اجلهوية لل وقاف –  ؛بناء املركبات الثقافية وال 

قلميية لل وقاف –  ؛بناء املركبات ادلينية والثقافية ال 

 ؛بناء وهتيئة املقرات ال دارية للمؤسسات التابعة للوزارة –

 ؛ةترممي املمتلاكت الوقفية ال ثري –

 .بناء املرك  الثقايف محمد السادس ابلعامصة التشادية –
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 والتصال الـثقـــــافــة 8.1-

وهو ما  ،مليون درمه  3.394,57ما مجموعه والتصال وزارة الثقافة مزيانية برمس 2019بلغت النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

 يف اجلدول التايل: مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املالية تالاعامتداقارنة مع ابمل% 82,83 جناز تعادلا   ميثل نس بة

 
   : 2019فامي ييل عرض ل مه منجزات وزارة الثقافة والتصال برمس س نة 

 

 قااع الثقافة 

o يف جمال الرتاث 

جنازات س نة   : ييلفامي 2019ميكن تلخيص أ مه ا 

طار التفيف  ،الرتممياخلاصة مبشاريع  ا طالق صفقات ال شغال – لتمثني املدن العتيقة بلك  مام صاس  اجلالةلأ  املوقعة اقيات ا 

السلاان  ويتعلق ال مر ابدلراسات اخلاصة ابلقنصلية ادلامناركية وداردرمه.  8.493.102,00مببلغ  ،من الصويرة ومراكش

وتأ هيل اكدال اب سامد  درمه1.411.079,40  مببلغ املهدومة ابلصويرة، وبصفقات ال شغال لرتممي قرص البديع )الشارالثاين(

 درمه؛3.599.288,00  مببلغ درمه وترممي ابب اكناو 3.392.436,00مببلغ 

ال ثريني وقلعة  بلك من موقعي املزمة وابديس ،مضن برانمج احلس مية منارة املتوسط ،اس تكامل مشاريع الرتممي املربجمة –

طالق ادلراسات اخلاصة مبرشوع  ؛صهناجة وقصبة س نادة لعة امحلراء جبامعة أ ربعاء اتوريرت ابقلمي احلس مية ترممي القوا 

 درمه؛ 193.920,00( مببلغ تربيةاخمل ربة اخلتقنية و -يوة واجل تقنيات ال )ادلراس

عادة تأ هيل املدينة العتيقة لفاس ا طالق ادلراسات اخلاصة برتممي وصيانة املعامل التارخيية املربجمة مضن  – برانمج ا 

   ؛درمه( 34.200.00,00)

قلمي املربمج مضن درمه(  1.965.344,00لتعريف ابلرتاث بدار النجاعي )امركز  ترممي – برانمج تمنية امجلاعات القروية ل 

 ؛درمه( 2.334.173,64) ال ثري موقع اتموس يدا ةوهتيئ، القنيارة

عا – حد دة تأ هيل املنجم الصغريا طالق ادلراسات وصفقة ال شغال اخلاصة مبرشوع ا  اث املنجمي اث معهد ل سياء الرت وا 

 ؛درمه(  6.000.000,00جبرادة )

 ؛، وبربج مارتيل بتاواندرمه( 199.680,00) الصيانة واحملافظة والرتممي بباب لعلو ابلرابطشغال أ  اجناز  –

 درمه(؛199.980,00) ، ومبوقع القرص الصغريدرمه( 199.193,00) ، وابملسقاة الربتغالية ابجلديدةدرمه(199.980,00 )

جناز دراسات  – )هجة طنجة تاوان احلس مية(،  درمه  800.000,00مببلغ  وهتدارت مزورةش و طبوغرافية للمواقع ال ثرية بريا 

درمه )هجة ادلار البيضاء  187.860,00واملدينة الغربية وقصبة الوليدية ومقالع طوما وموقع س يدي عبد الرسامن مببلغ 

 درمه؛ 195.000,00ساات( وجبهة بين مالل خنيفرة مببلغ 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 95,67 292.565.616,97 305.794.000,00 305.794.000,00  نفقات الموظفين

% 98,65 1.629.933.837,93 1.652.264.000,00 1.504.364.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 77,96 744.261.581,71 954.647.839,62 739.322.000,00  نفقات اإلستثمار

% 91,56 2.666.761.036,61 2.912.705.839,62 2.549.480.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 54,85 11.664.176,96 21.265.401,26 14.640.000,00  نفقات اإلستغالل

% 6,34 1.209.605,38 19.081.528,20 9.110.000,00  نفقات اإلستثمار

% 31,91 12.873.782,34 40.346.929,46 23.750.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 62,43 714.938.904,07 1.145.178.535,74 390.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 62,43 714.938.904,07 1.145.178.535,74 390.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 82,83 3.394.573.723,02 4.098.231.304,82 2.963.230.000,00 المجموع العام…………………

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية لسنة 

2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان
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 .درمه 282.229,00مببلغ  ط املنته ال ركيولويج س يدي عبد الرسامن ابدلار البيضاء بش بكة املاء والكهرابءرب –

o يف جمال القراءة العمومية 

طار اجملهودات املبذوةل من أ جل تاوير وحتديث ش بكة املكتبا جناز مجموعة من 2019س نة  ت العمومية معلت الوزارة، خالليف ا  ، عىل ا 

حداث املكتبات التاليةاملت عاملشاري حداث مكتبات جديدة، وقد أ سفرت هذه العملية عن ا   :  علقة اب 

 درهام ؛ 5.716.882,00بناء مقر املكتبة الوسائاية ابلقرص الكبري بتلكفة بلغت  –

حداث  –  درهام ؛ 1.460.000,00 مراكش أ سفي مبا قميته هجة ،ريرجاملكتبة الوسائاية بن ا 

حداث نقاة قراءة جبامعة تد – قلمي احلوز  ،يل مسفيوةا   درهام ؛ 300.000,00مبا يناهز   ا 

حداث نقاة قراءة جبامعة مسميو  – قلمي الصويرة مببلغ يقدر ب  ،ا   درهام ؛ 400.000,00ا 

حداث الرصيد الواثئقي ملكتبة القا  احلرضي حبي احملاميد مبراكش –  درهام ؛ 2.000.000,00مبا يناهز   ا 

حداث  – قلمي خنيفر  5ا   درهام ؛ 4.000.000,00مبا قدره  خنيفرة ة، هجة بين ماللنقط قراءة اب 

طار املبادرة الوطنية  – حداث مكتبة جبامعة أ ولد محدان يف ا  قلمي اجلديدة،ا   .درهام 850.000,00مبا قدره  للتمنية البرشية اب 

 قااع التصال 

o مداداتمع وال  ادل 

  املهنية الوطنية العامةل يف قااع التصال تالهيئادمع 

 رمهابدل اتال داء رمهالاعامتدات ابدل ل املايلالتزني

 11.255.000 11.755.000 التصالدمع لفائدة امجلعيات والهيئات املهنية الوطنية العامةل يف قااع 

السيامن  دمع لفائدة امجلعيات والهيئات املهنية الوطنية العامةل يف قااع

 البرصي الوطين السمعيو 

2.170.000 2.170.000 

عانة   29.000.000 29.000.000 لفائدة اجمللس الوطين للصحافةا 
 

  لصحافة الوطنيةادمع 

 رمهابدل اتال داء رمهالاعامتدات ابدل التزنيل املايل

 76.948.750 200.000 .81 دمع املقاولت الصحفية

يف خدمة واكةل املغرب  دمع اشرتاك الفدرالية املغربية لنارشي الصحف

نباء   العريب لل 

6.500.000 6.500.000 

باائق تنقل لفائدة املكت  الوطين للسكك احلديدية برمس  دمع

 الصحفيني ابلقاارات

4.900.000 4.900.000 

 1.523.470 1.640.000 اجلائزة الوطنية الكربى للصحافة مصاريف تنظمي
 

  مدادات التس يري لفائدة املؤسسات التابعة للوزارة  ا 

 مبلغ الاداء ابدلرمه رمهدلالاعامتدات اب اجلهة املس تفيدة

عالم و   3.780.000 3.780.000 لتصالااملعهد العايل لال 

 8.060.000 8.060.000 املعهد العايل للمهن السمعي البرصي والسيامن

 206.000.000 206.000.000 واكةل املغرب العريب 

 000 59.000 000 59.000 املركز السيامنيئ املغريب

ذ  800.000.000 800.000.000 اعة والتلفزةالرشكة الوطنية لال 
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 1.176.840.000 1.266.840.000 اجملموع
 

o   املهنية الوطنية العامةل يف قااعالاستامثر لفائدة املؤسسات التابعة لقااع التصال ودمع لفائدة امجلعيات والهيئات  جنازاتا 

 التصال

 ابدلرمه اتال داء املس تفيدة اجلهة

ذا  300.000.000 عة والتلفزةالرشكة الوطنية لال 

 2M 65.000.000رشكة ادلراسات والاجنازات السمعية البرصية )صورايد(

نباء  6.260.000 واكةل املغرب العريب لل 

 5.200.000 املركز السيامنيئ املغريب

 6.500.000 السمعي البرصي والسيامن  املعهد العايل ملهن

عالم و التصال  3.610.000 املعهد العايل لال 

 6.000.000 الهيئات الوطنية العامةل يف قااع التصالو املشاريع املوهجة للمؤسسات 

 392.570.000 اجملموع
 

 

o لنرش العمويم" ابل عالانت وابوالبرصي  السمعي ابلفضاء الهنوض احلساب اخلصويص للخزينة "صندوق 

 ما مجموعه 2019 س نة برمس "رش العمويمي البرصي وابل عالانت وابلن احلساب اخلصويص "صنـدوق الهنـوض ابلفضـاء السمع نفقاتبلغ مجموع 

 تتوزع عىل الشلك التايل:   درمه. 470.950.000,00

ذاعة و التلفزة؛  84.000.000,00 –  درمه لفائدة الرشكة الوطنية لال 

 ؛  (2Mوال جنازات السمعية البرصية )صورايد  درمه لفائدة رشكة ادلراسات 40.000.000,00 –

نتاج ال عامل السيامنئية الوطنية هبدف  ملوهجة للمركز السيامنيئ املغريباملنح ا برمسدرمه  330.950.000,00 – دمع ا 

دمع املهرجاانت السيامنئية و ؛  )دمع اعتيادي( درمه 40.000.000,00 و (درمه)دمع اس تثنايئ 55.000.000,00

نتاج ال عامل السيامنئية ال جن و ؛ (درمه 35.950.000,00) رمقنة وكذا ل ؛درمه 190.000.000,00)بية ابملغرب دمع ا 

نشاء القاعات السيامنئية و    ؛ (درمه 10.000.000,00)حتديث وا 

نباءاملنح املوهجة لواكةل  برمسدرمه  16.000.000,00 –   املربمة بني الواكةل التفاقية وذكل يف اطار ،املغرب العريب لل 

شعاع اململكة عىل و   (درمه 5.000.000,00 )(ARTIومجعية ال ذاعات والتلفازات املس تقةل ) التفاقية املربمة لتعزيز ا 

  .درمه 10.000.000,00التفاقية املتعلقة بربانمج الاستامثر و  ( درمه 1.000.000,00)املس توى ال فريقي 
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ــ ت ـ ات ال ــــيـ ن ـ ب ـ ال ات ــاعــاـق 2-  ةـييــ ت يــ ح ـ

 اءوامل واللوجستيك التجهزي والنقل1.2- 

 16.825,26ما مجموعه واملاء وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك  مزيانية برمس 2019املنجزة خالل الس نة املالية  بلغت النفقات

 يف اجلدول التايل: مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املالية الاعامتداتقارنة مع ابمل% 63,86 جناز تعادلا   وهو ما ميثل نس بة ،مليون درمه

 

 التجهزي والنقل واللوجستيكاع قا  

 :فامي ييل 2019القااع برمس سنيــة  جنازات هذاا  تمتثل 

o الاـــرق 

 المنوذج اجلديد للتمنية ابل قالمي اجلنوبية للمملكة 

طار مزيانية الاستامثر لس نة  ىل  2019خصصت الوزارة يف ا  الارق  حتويلها ا ىل صندوق متويل مليون درمه يمت 1.130اعامتدات مالية تصل ا 

جناز ال شغال كام ييل: هذا املرشوع. طريأ  توفقا ملقتضيات اتفاقية   وميكن تلخيص تقدم ا 

 الاريق الرسيع تزنيت العيون: -
 

 تلكفة املرشوع نس بة تقدم ال شغال

 مبليون درمه

الاول)لكم(/عدد 

 املنشأ ت الفنية

 الشار املقاع

 1رمق  املقاع 37 421 9%

 لكممي -تزنيت 
 2رمق  قاعامل 39 436 2%

 3رمق  املقاع 38 383 2%

 منشأ ة فنية 5 90 يف طور املصادقة

 زريويةل-لكممي 23 189 40%

 طاناان -لكممي 

 

 راس امليل -زريويةل 46 310 8%

 واد درعة–راس امليل  40 358 3%

 منشأ ة فنية 2 103 يف طور املصادقة

 7رمق  املقاع 47 408 2%
 واد الواعر  - طاناان

 
 8رمق  املقاع 31 250 2.5%

 9رمق  املقاع 39 298 1%

10املقاع رمق  36 227 %7  
 طرفاية- واد الواعر 

 
11املقاع رمق  40 212 %20  

12املقاع رمق  40 195 35%  

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 93,59 1.055.444.215,63 1.127.767.400,00 1.126.349.000,00  نفقات الموظفين

% 83,88 582.371.161,12 694.329.467,14 626.000.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 64,97 10.616.228.056,13 16.339.355.978,29 10.867.700.000,00  نفقات اإلستثمار

% 67,47 12.254.043.432,88 18.161.452.845,43 12.620.049.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 24,79 269.783.175,87 1.088.481.867,00 212.500.000,00  نفقات اإلستغالل

% 31,47 738.229.127,89 2.345.865.339,11 587.300.000,00  نفقات اإلستثمار

% 29,35 1.008.012.303,76 3.434.347.206,11 799.800.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 74,96 3.563.209.666,21 4.753.186.796,35 2.716.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 74,96 3.563.209.666,21 4.753.186.796,35 2.716.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 63,86 16.825.265.402,85 26.348.986.847,89 16.135.849.000,00 المجموع العام…………………

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان
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 منشأ ة فنية 1 15.8 اناالق ال شغال

ادلورة(-)طرفاية 13املقاع رمق  57 285 40%  

العيون(-)ادلورة 14املقاع رمق  40 219 %48 العيون  - طرفاية  

15املقاع رمق  7 1.100 اناالق ال شغال  
 

 ادلاخةل: أ متار بني مدينيت العيون و 9ا ىل  1توس يع الاريق الوطنية رمق  -
 

 تلكفة املرشوع نس بة تقدم ال شغال

 )مبليون درمه(

 الشار املقاع الاول)لكم(

(1548النقاة الكيلومرتية - 1540يلومرتية )النقاة الك  16املقاع  8 33 يف طور املصادقة  

 بوجدور -العيون 

(1565النقاة الكيلومرتية - 1548)النقاة الكيلومرتية  17املقاع  17 14.5 يف طور املصادقة  

(1605النقاة الكيلومرتية -1565)النقاة الكيلومرتية  18املقاع  40 68 100%  

(1633النقاة الكيلومرتية  - 1605ة )النقاة الكيلومرتي 19املقاع  28 49 100%  

(1700النقاة الكيلومرتية  - 1633)النقاة الكيلومرتية  20املقاع  67,5 67 يف طور املصادقة  

(1738النقاة الكيلومرتية.  -1706)النقاة الكيلومرتية  21املقاع  32 59 100%  

 واد الكراع -بوجدور

(1770النقاة الكيلومرتية.  -1738ة )النقاة الكيلومرتي 22املقاع  32 63 100%  

(1800النقاة الكيلومرتية  -1770)النقاة الكيلومرتية  23املقاع  30 30 يف طور املصادقة  

(1839النقاة الكيلومرتية  -1800)النقاة الكيلومرتية  24املقاع  39 71 70%  

(1878ية النقاة الكيلومرت  -1839)النقاة الكيلومرتية  25املقاع  39 76 65%  

(1921النقاة الكيلومرتية  -1878)النقاة الكيلومرتية  26املقاع  43 95 %99  

 ادلاخةل -واد الكراع
(1970النقاة الكيلومرتية  -1921)النقاة الكيلومرتية  27املقاع  49 95 %100  

(2005النقاة الكيلومرتية.  -1970)النقاة الكيلومرتية  28املقاع  35 81.5 %100  

 )مدخل ادلاخةل( 29املقاع  34 73.5 %100
 

 الارق الرسيعة 

جناز العمليات املرتباة بتعزيز ش بكة الارق الرسيعة،  2019معلت الوزارة خالل س نة  نهتاء هذه العمليات ل عىل مواصةل ا  يصل طولها عند ا 

هناء ال شغال ابملشاريع التالية: هتماليت لكم. و  1.480  ا 
 

 تلكفة املرشوع

 مبليون درمه

العامةل أ و  العملية

 ال قلمي

 اجلهة

الراباة بني واد  2احلس مية: تثنية الاريق الوطنية رمق  -الشار الثالث من الاريق الرسيع اتزة  360

 .لكم 18النكور واكس ياة عىل طول 

 احلس مية

 - تاوان -طنجة 

 احلس مية  

 

الراباة بني بين  2ق الوطنية رمق احلس مية: تثنية الاري -الشار الثاين من الاريق الرسيع اتزة  220

 .لكم 14بوعياش وواد النكور عىل طول 

 احلس مية

 العرائش .لكم 13الشار الثاين من تثنية الاريق الرسيع الرابط بني العرائش والقرص الكبري عىل طول  120

الكيليومرتية لكم من النقاة  5الراباة بني تاوان وشفشاون عىل طول  2تثنية الاريق الوطنية رمق  80

 .66ا ىل النقاة الكيليومرتية  61

 تاوان

الراباة بني بدال الاريق الس يار أ م عزة والاريق املداري للرابط  4025تثنية الاريق ال قلميية رمق  85

 .لكم 11عىل طول 

 الرابط
 سال  - الرابط

ادلار البيضاء  اجلديدة .لكم 12عىل طول الراباة بني س يدي بوزيد واجلرف ال صفر  301تثنية الاريق اجلهوية رمق  100

 ادلار البيضاء .لكم 14.5الراباة بني احملمدية وعني سرودة عىل طول  9تثنية الاريق الوطنية رمق  106 الكربى

الراباة بني أ كنول  505احلس مية: تثنية الاريق اجلهوية رمق  -الشار الرابع من الاريق الرسيع اتزة  490

 .لكم 35واكس ياة عىل طول 

 اتزة
 مكناس - فاس
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 الربانمج الوطين الثاين للارق القروية 

عااء الاناالقة ل جناز  2019مت خالل س نة  جاملية  200ا  لكم  20مليون درمه، هتم بناء أ و هتيئة  174 بلغتلكم من الارق القروية بتلكفة ا 

هناء ال شغال اليت س بق فسخ م  32لكم بتلكفة  73مليون درمه، وبناء قارعة الاريق عىل طول  15بتلكفة  صفقاهتا عىل عقد ليون درمه، وا 

وصل الاول ال جاميل املنجز أ و يف طور ال جناز للربانمج الوطين الثاين للارق القروية ما  وهبذا مليون درمه. 127لكم بتلكفة  107طول 

 مليار درمه.  15بتلكفة تناهز  %97لكم أ ي بنس بة  15.045مجموعه 

  تفاواتت الرتابية والفوارق الاجامتعية ابلعامل القرويبرانمج حماربة ال 

طار برانمج حماربة الفوارق الاجامتعية مليون  1.250ابلعامل القروي، خصصت وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك واملاء مبلغ  واجملالية يف ا 

اجلدول التايل توزيع الاعامتدات اخملصصة لعمليات تأ هيل  ويبني يمت حتويلها ا ىل صندوق التمنية القروية. 2019درمه اكعامتدات ال داء لس نة 

 :2019سس  اجلهات برمس خماط العمل لس نة وكذا املشاريع اليت متت املصادقة علهيا أ و تفويهتا الارق القروية املصنفة 
 

 احلصة املربجمة للجهة 2019 املشاريع برمس س نة

 )مليون درمه(

 اجلهة

 )مبليون درمه (لكفة املرشوعت )لكم (الاول املنشأ ت الفنية

 ساات -ادلارالبيضاء  211 211 176 

 واد نون- لكممي  4 4 0 1

 أ سفي -مراكش  161 140 178 1

 ماسة- سوس  60 60 35 4

 خنيفرة -بين مالل 87 87 120 

 الرشقية 176 176 130 

 القنيارة- سال   -الرابط 116 116 121 

 مكناس- فاس  166 166 167 

 احلس مية  -تاوان  -طنجة 119 119 98 4

 اتفياللت  -درعة 20   

 مجموع 1.120 1.079 1.025 10

 الصيانة الارقية 

مليون درمه، تتحملها املزيانية العامة لالستامثر للوزارة ومزيانية  999ما مجموعه  2019بلغت التلكفة املالية لعمليات الصيانة الارقية برمس س نة 

لكم وتوس يع القارعة عىل  300لكم وتكس ية القارعة عىل طول  570لارق. وختص هذه العمليات تقوية القارعة عىل طول الصندوق اخلاص اب

جنازه يف هذا الصدد: 300طول   لكم. ويرصد اجلدول املوايل أ مه ما مت ا 
 معلية الوطنية الارق اجلهوية الارق ال قلميية الارق اجملموع

 تقوية القارعة 112 95 155 362

 تكس ية القارعة 73 7 13 93

 توس يع القارعة 80 54 131 265

 اجملموع 265 156 299 720

 عادة تأ هيل سظرية املنشأ ت الفنية نقاذ وا   ا 

 تتجىل أ مه ال جنازات فامي خيص العمليات املتعلقة ابملنشأ ت الفنية فامي ييل:

 اجلهات ال قلمي املرشوع ب م د تلكفة املرشوع

 درعة اتفياللت زاكورة 500+521ابلنقاة الكيلومرتية  9نشأ ة فنية عىل الاريق الوطنية رمق أ شغال بناء م  20,7

عادة بناء منشأ ة فنية عىل الاريق اجلهوية رمق  15,5 أ سفي  -مراكش أ سفي عىل واد ازاك 301أ شغال ا   

عادة بناء منشأ ة فنية عىل الاريق الوطنية رمق  69,1 -طنجة تاوان 400+52ابلنقاة الكيلومرتية   2أ شغال ا  -تاوان    

 اجلهة الرشقية براكن 000+6أ شغال بناء منشأ ة فنية عىل واد وارطاس يف النقاة الكيلومرتية رمق  46,5 احلس مية

أ سفي  -مراكش مراكش عىل واد غامت 000+262ابلنقاة الكيلومرتية   9أ شغال بناء منشأ ة فنية عىل الاريق الوطنية رمق  45,6  

 مكناس - فاس بوملان عىل واد اتوردة 515+302ابلنقاة الكيلومرتية  29ادة بناء منشأ ة فنية عىل الاريق الوطنية رمق أ شغال ا ع 13
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 أ رضار الفيضاانت مواهجة 

طار الربانمج  ، 2019مزيانية الاستامثر لس نة برمس  مليون درمه 160 بلغ مجموع الاعامتدات املرصودة لهذه العمليات سوايل عمتد امل وذكل يف ا 

ثر الفيضاانت اليت شهدهتا  ببالدان  التايل املشاريع اليت مت الانهتاء مهنا أ و اليت يف طور ال جناز سس  اجلهة: وينب اجلدول .اململكةعىل ا 
 

 اجلهات ادلراسات يف طور ال جناز املشاريع املنهتية  املشاريع يف طور ال جناز 
 تلكفة املرشوع

 مبليون درمه

فة املرشوعتلك عدد املشاريع  

 مبليون درمه

 تلكفة املرشوع عدد املشاريع

 مبليون درمه

 عدد املشاريع

 احلس مية - تاوان  -طنجة 6 1,0 9 2,112 16 32,168
 الرشق 2 0,2   2 0,6

 مكناس  -فاس 4 1,2 1 0,47 20 22,452
 القنيارة- سال   -الرابط    0 2 1,929
 أ سفي -مراكش  12 2,8 1 0,461 4 9,492
 تفياللت  -درعة   2 1,281 10 19,624
 ماسة - سوس 8 1,4 10 28,019 10 7,474
 واد نون- لكممي  4 0,3   4 2,176

 الساقية امحلراء  -العيون   1 0,588  
 اجملموع 36 6,897 24 32,931 68 95,915

 

 برانمج عرصنة الش بكة الارقية 

ىل تاوير الش بكة ا طار الس ياسة اليت هتدف ا  مليون  1.556 بلغتلكم بلكفة  749الربانمج توس يع وتقوية هذا مهت معليات  لارقية،يف ا 

جاميل  مهنا لكم 572تقوية وتوس يع  متت ،مليون درمه 267 بلغتمنشأ ة فنية بتلكفة  16درمه وبناء   8مليون درمه وبناء  1.041 بلغمبلغ ا 

لكم  780توس يع و تقوية عن طريق مزيانية ادلوةل،  الربانمج املموةلهذا  يف حني مهت معليات مليون درمه. 104 بلغتمنشأ ت فنية بتلكفة 

جاميل  مهنا لكم 704تقوية و توس يع  ،مليون درمه 221 بلغتمنشأ ة فنية بتلكفة  12مليون درمه وبناء  1.545 بلغتبلكفة   1.270 بلغمبلغ ا 

 .ة(أ  منش 12) مليون درمه وبناء مجيع املنشأ ت الفنية

 السالمة الارقية 

جناز مجموعة من العمليات مهت ما طوهل  مت يف لكم  100,4ابلنس بة ملا مجموعه  يف حني تتواصل أ شغال ال جناز ،لكم 72,3هذا ال طار، ا 

 145.2سوايل  بلغبغالف مايل  413لكم ابلاريق اجلهوية رمق  36,8مليون درمه و 879بغالف مايل يقدر حبوايل  9ابلاريق الوطنية رمق 

 يف طور التفويت أ و ال عالن عن طل  العروض، فميكن تلخيصها يف اجلدول التايل: ما فامي خيص املشاريعمليون درمه. أ  
 

جناز أ شغال  2019فقد مت الرشوع برمس س نة  ،فامي خيص معاجلة النقط السوداء يف بعض احملاور الارقية وبناء جدران الوقايةا مأ    28يف ا 

 ومعلية معليات لتحسني خمااات الارق؛ 10و معليات هتيئة ملتقيات طرقية؛ 4 مليون درمه تتوزع كام ييل: 155معلية بغالف مايل قدره 

 معليات لبناء املساكل اخلاصة ابدلراجات. 5ورسابت الوقائية وال مان؛ امل معليات لبناء جدران  8وللراجلني؛ بناء ممر واد 

 اللكفة ال هداف

 )مليون درمه(

 الاول

 )لكم(

 اجلهة ال قلمي الاريق نوعية ال شغال

حتسني السالمة الارقية يف 

بعض احملاور الارقية اليت جسلت 

 ،هبا سوادث سري مميتة

النقط واملقاطع اليت  ةمعاجلوكذا 

 حلوادث السري. تصاعداتعرف 

الراباة  413الاريق اجلهوية رمق  توس يع وتقوية 9,84 35

 بني س يدي قامس وسوق ال ربعاء

-سال -الرابط س يدي قامس

 القنيارة

الراباة  9الاريق الوطنية رمق  توس يع وتقوية 26 190

 بني أ يت أ ورير وتوفليحت

 أ سفي  -مراكش احلوز
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 نزع امللكية 

طار مزيانية الاستامثر لس نة   وذكل بغية موزعة عىل خمتلف هجات اململكةمليون درمه  350 بلغتاعامتدات مالية  2019رصدت الوزارة يف ا 

 تبة عن نزع امللكية ذلوي احلقوق.أ داء التعويضات املرت 

  جتهزيات السالمة وتعزيزحتسني التشوير الاريق 

لكم من الارق املصنفة بغالف  9.500، اناالقة أ شغال تشوير )معودي وأ فقي مع وضع معدات السالمة( حلوايل 9201أ عايت خالل س نة 

وضعها يف احملاور الارقية اليت تعرف تساقاات ثلجية لللت لوحات تشوير متغرية ادل 7كام يمت اجناز  مليون درمه. 160مايل يفوق 

 وانقااعات للارق.

 مصاحل ادلوةل املسرية بصفة مس تقةل 

 بتحقيق ال هداف واملنجزات التالية: 2019قامت مصاحل السوقيات واملعدات خالل س نة  :واملعدات السوقيات مصاحل –

 املؤرش 2019

  (%)  وميةنس بة جاهزية معدات ال شغال العم 94,5

 هتيئة املساكل القروية )ابللكم( 319

 صيانة الارق )أ ايم العمل( 9.000

 عدد معدات ال شغال العمومية املقتناة 31

  (%) عن بعد نظام تتبع اس تغالل معدات ال شغال العمومية تاوير 91

 

منشأ ة فنية يف  1.400املنشأ ت الفنية عرب مراقبة  وضعية بتقيمي 2019قام املركز خالل س نة  :الارقية وال حباث لدلراسات الوطين املركز –

طار املساعدة التقنية للمديرايت الرتابية. ابملعلومات الرضورية اليت متكهنــم من اختاذ القرارات  عن الاريقواصل املركز مد املسؤولني  كام ا 

جنازقام اقد املناس بة فامي خيص صيانة واس تغالل وتاوير الش بكة الارقية. هذا، و  دراسات تتعلق بتقيمي اس تعامل بعض املواد يف  ملركز اب 

عداد جسل السري الاريق، فضال عن دراسة تتعلق بتأ ثري و معاجلة الرتبة و  ال شغال الارقية اس تغالل معايات العد الاريق من أ جل ا 

كام قام املركز بتحديث  رى تتعلق حبركة السري.وأ خ اخلاصيات اجليولوجية للصخور عىل أ داء املواد املعاجلة املس تعمةل يف ال شغال الارقية

دماج معايات حتديد املواقع  ابس تعامل أ شعة اللزير تدهور الارقعن لية للكشف معدات ةحص الارق عرب اقتناء أ   ووضع تابيق ل 

(GPSواقتناء املعدات والربامج املعلوماتية )، السري. فضال عن متابعة معاجلة واس تغالل املعايات املتعلقة حبوادث 

صالح ال ليات يف مهت العمليات املنجزة من طرف مصلحة التكوين :الارق وا صالح ال ليات يف مصلحة التكوين –  مواكبة :الارق وا 

مواكبة  وكذا سائق أ ليات ال شغال العمومية؛ 80املديرية العامة للجامعات احمللية لتاوير الكفاءات التقنية يف جمال ختصصها عرب تكوين 

ابلضافة اىل  سائق يف جمال س ياقة أ ليات ال شغال العمومية؛ 20قدرات  تغالل املوائن ابجلرف ال صفر وأ سفي من أ جل تعزيزمديرية اس  

تبادل اخلربات والتجارب مع ال اكدميية الهندية ملهنديس الارق يف جمال التدبري وكذا  جتديد املعدات والتجهزياتو  صيانة مباين املعهد

 والتس يري.

o الارق والسالمة الارقية عرب النقل 

طار م 520، 2019خصص لربانمج النقل عرب الارق والسالمة الارقية، برمس الس نة املالية  زيانية الاستامثر ملصلحة مليون درمه، مهنا يف ا 

ية الاستامثر ملصلحة مليون درمه يف مزيان  20و مليون درمه 500 ادلوةل املسرية بصفة مس تقةل "مديرية النقل عرب الارق والسالمة الارقية"

 ادلوةل املسرية بصفة مس تقةل "املركز الوطين ل جراء الاختبارات والتصديق".

 مديرية النقل عرب الارق والسالمة الارقية 

طار مواصةل اجملهودات اليت تبذلها الوزارة يف جمالت  رخص الس ياقة والبااقة وتعلمي الس ياقة وجتويد خدمات القرب، مت خالل تسلمي يف ا 

 :2019س نة 
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خماط معل هيدف ا ىل حتسني اجلان  الوظيفي والتقين لهذا النظام،  من خالل تبينتأ هيل النظام املعلومايت لتدبري أ نشاة النقل الاريق  –

 نظام للصيانة يضمن احلفاظ عىل املعايات الرمقية اخملزنة ابلنظام املذكور؛ اعامتدابل ضافة ا ىل 

مركبات النقل الاريق للبضائع حلساب الغري وسظرية مركبات النقل الاريق العمويم للمسافرين  مواصةل برانمج جتديد وتكسري سظرية –

حداث منحة جتديد وتكسري الشاسنات ذات الوزن ال جاميل مع امحلوةل بني و  والنقل الاريق ابلعامل القروي؛  طن؛ 3,5طن و 3ا 

غاثة، ومنحة جتديد مركبات – حداث منحة جتديد وتكسري مركبات ال   الصنف الثقيل اخملصصة لتعلمي الس ياقة؛ ا 

طار التدبري املفوض، سيث خصص مبلغ  – مليون درمه لابع رخص  260مواصةل تدبري رخص الس ياقة والبااقة الرمادية ال لكرتونية يف ا 

 الس ياقة والبااقة الرمادية ال لكرتونية؛

رادار فضال عن نظام  500ل توماتيكية خملالفات قانون السري واذلي هيم التوقيع عىل عقد الصفقة املتعلق ابقتناء واس تغالل نظام املراقبة ا –

 ملراقبة الرسعة وعدم احرتام ال شارات الضوئية؛

جناز دراسة تتعلق بتكريس مبادئ السالمة الارقية ابلوسط املدريس – ليه ا  جناز  ،اختيار مكت  ادلراسات اذلي س يعهد ا  فضال عن ا 

 أ جوبة الامتحان النظري لنيل رخصة الس ياقة؛أ س ئةل و صة باملعايات اخلادراسة ملراجعة بنك 

برانمج السالمة الارقية ومعاجلة النقط السوداء  طارا  يف وذكل لفائدة الصندوق اخلاص ابلارق رفق هذا املمزيانية  مسامهةحتويل  –

 .ابحملاور الارقية

 املركز الوطين ل جراء الاختبارات والتصديق 

 :عىل 2019معل املركز خالل س نة 

جناز  – حتديد و دراسة ل عادة هيلكة وتأ هيل املركز الوطين ل جراء الاختبارات والتصديق عرب تشخيص دقيق وشامل للوضعية احلالية ا 

 املنوطة ابملركز؛ املتنوعةاملوارد البرشية واملادية والتقنية الرضورية لرفع املردودية والفعالية لتتناس  مع جحم املهام 

مصنعي املركبات أ و والكهئم املعمتدين ومدى ماابقة املركبات املعروضة للبيع داخل السوق املغريب للمقتضيات منظومة مراقبة رساء ا   –

طار رشاكة وكذا القانونية؛  جناز دراسة تقنية قبلية ل حداث واس تغالل خمترب وطين ل جراء التجارب عىل املركبات وعنارصها وتوابعها يف ا  ا 

 خلاص؛بني القااع العمويم والقااع ا

 افتحاص ش باكت ومراكز املراقبة التقنية وال عوان الفاسصني؛ –

عادة تأ هيل النظام املعلومايت املركزي لتدبري نشاط ش باكت املراقبة التقنية للمركبات؛ –  ا 

 تبس يط مسارة املصادقة عىل املركبات عرب اعامتد نظام معلومايت؛ –

 ؛نيةابلنس بة ملراكز املراقبة التق  ISO 17020 اعامتد شهادة –

 اعامتد رشاكت طبع ال وراق املؤمنة وصفاحئ ترقمي املركبات؛ –

عداد صيغة توافقية تتعلق مبرشوع عقد الربانمج بني الوزارة و   –  ؛ش باكت املراقبة التقنية للمركباتا 

 رشاء معدات وبرامج معلوماتية. –

o  املوائن واملكل العمويم البحري 

تس تجي  ملتالبات المنو ل املنشأ ت القامئة هبدف تاويرها  وتعزيزيف طور ال جناز  توجد مواصةل ال شغال ابملوائن اليت 2019عرفت س نة 

ل وتدبري املكل حتسني رشوط السالمة البحرية وعقلنة اس تغالاىل جان  متابعة جمهوداهتا الرامية  املرتق  للرواج التجاري والس يايح، ا ىل

جناز دراسات متعلقة ابمل قد هذا، و العمويم البحري. القيام بأ شغال و شاريع املينائية اجلديدة وخربات تقنية لبعض املنشأ ت املينائية والبحرية مت ا 

جناز مجموعة من العمليات هتم وقا ية سامية الساحل وتأ مني سالمة املالحة البحرية عىل طول سواحل اململكة. ا ىل جان  ذكل، قامت الوزارة اب 

لوزارة يف متويل مرشوع بناء ميناء امليون درمه مكسامهة  320يل مبلغ كام مت حتو  البييئ.الشواطئ وسامية السواحل للمحافظة عىل التوازن 

 الناظور غرب املتوسط.
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 عداد الرصيد املينايئ توس يع  وا 

نهتاء من أ شغال بناء ميناء أ سفي اذلي رصدت هل اعامتدات مالية بلغت ما مجموعهاب 2019س نة  متزيت  كام شهدت س نة مليون درمه. 200 ل 

مليون درمه، واذلي س ميكن من خلق سوض محمي للصيد  233,23بلغ صيد احمليل للمهرييز بغالف مايل الانهتاء من بناء ميناء ال   2019

 سيساعد عىلوتشجيعهم عىل الاس تقرار، كام  ظروف معلهمو  البحري لفائدة ساكنة مناقة املهرييز، بغية حتسني ظروف عيش صيادي املناقة

جناز حاجز وقايئ رئييس طوهل  ،خرأ  من جان  و ملناقة. ابخلق فرص الشغل  مرت وحاجز وقايئ اثنوي طوهل  400يتضمن هذا املرشوع ا 

جناز  ابل ضافة ا ىل معليات ،مرت 145أ متار وأ رصفة عامئة مع قنارة ولوج باول  3 مرت عىل معق 146مرت ورصيف طوهل  125 اجلرف وا 

جاملية واصلت الوزارة هذا وقد ال رايض املساحة.  جناز الكشوفات اجليوتقنية املتعلقة مبيناء ادلاخةل ال طليس بلكفة ا  مليون  72,88 بلغتا 

لواكةل الوطنية ا رشافا  حتت ال طار التعاقدي املتعلق بصيانة املنشأ ت الوقائية مليناء ادلار البيضاء،  اعامتد 2019س نة  مت خالل كامدرمه. 

 صاس  املرشوع املنتدب.  بصفهتاللموائن 

 احملافظة عىل البيئة وسالمة املالحة البحرية 

شاطئ فضال عن رشاء  110صيانة عدة منارات عىل مس توى أ قالمي طنجة وأ سفي وأ اكدير وطاناان وادلاخةل وتشوير  تمت 2019خالل س نة 

 وصيانة العتاد التقين اخلاص ابلتشوير البحري والشاطيئ.

 سامية الساحل 

ىل  داءأ  امتدات اع يف هذا اجملال رصدت الوزارة مليون درمه ل جناز ادلراسات  85 يف حدود اعامتدات الالتاممليون درمه و  160تصل ا 

 وال شغال املتعلقة ابملشاريع التالية:

جناز دراسة  اخلاصاناالق الشار ال ول  – زاء اخملاطر الابيعية والتلوث البحري  سولاب  عداد خرياة مدى هشاشة السواحل املغربية ا  ا 

  مس توى اجلهات الساحلية التسع؛العريض عىل

 اناالق أ شغال امحلاية البحرية لولوج ميناء اجلهبة؛ –

 ؛(وحاجز وقف زسف الرمال 2و 1املنشأ ت البحرية الوقائية قباةل القرص املليك )مكرس ال مواج  تعزيزمواصةل  –

 مواصةل أ شغال سامية الساحل عىل مس توى شاطئ مف الواد؛ –

هناءحتسني ولوجية قرية الصيد ات – جناز برانمج ا  طار التفاقية اخلاصة بمتويل وا  زاةل ال جحار( وذكل يف ا  واس تغالل قرى  شغالال   روما )ا 

 الصيد البحري جبهة العيون الساقية امحلراء؛

زاةل ال جحار. – جناز أ شغال جرف الرمال وا   حتسني ولوجية مدخل ميناء طرفاية وذكل عرب ا 

 ادلراسات 

جناز دراسات ذات طابع عام  2019قامت الوزارة خالل س نة  الرصيد الوطين املينايئ وكذكل سامية  تعزيزحبري وتقين هتم و  مينايئو اب 

 :السواحل والشواطئ. ويتعلق ال مر ب

طار الرشاكة بني القااعني العام واخلاص؛شار الثاين من ميناء القنيارة ال  مواصةل دراسة التقيمي القبيل ل جناز ال  –  طليس يف ا 

طار الرشاكة بني القااعني العام واخلاص؛مواصةل دراسة  –  التقيمي القبيل ل جناز موائن للرتفيه عىل الواهجة املتوساية يف ا 

 ؛طليسال  مواصةل دراسة خماط تصممي املناقة الصناعية اللوجيستيكية املس تقبلية للمينيــاء اجلديـد القنيارة  –

 ؛طليسال  املس تقبلية للمينيــاء اجلديـد ادلاخةل  مواصةل دراسة خماط تصممي املناقة الصناعية اللوجيستيكية –

  ؛مليناء القنيارة ال طليس الشامةل وادلقيقةمواصةل ادلراسة  –

 اايق ابجلرف ال صفر؛ اليناء امل حتيني ادلراسات املتعلقة مبرشوع  –

 مليناء ادلاخةل ال طليس؛ الشامةل وادلقيقةمواصةل ادلراسة  –

 توس يع ميناء اجلهبة )الشار الثاين( مبا فهيا الاس تكشافات اجليوتقنية؛مواصةل ادلراسات املتعلقة مبرشوع  –

هناء ادلراسات املتعلقة مبرشوع امحلاية البحرية لولوج ميناء اجلهبة مبا فهيا الاس تكشافات اجليوتقنية؛ –  ا 

 جليوتقنية؛مواصةل ادلراسات املتعلقة مبرشوع امحلاية البحرية لساحل مدينة العرائش مبا فهيا الاس تكشافات ا –
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 لصيد البحري بس يدي بولفضايل؛ااملتعلقة مبرشوع ميناء  املوجزةمواصةل ادلراسة  –

  ؛2030الرواج املينايئ املرتق  يف أ فق فاق أ  اناالق دراسة حتيني  –

دلراسة تصممي ميناء اخلربة التقنية ل جناز املنشاة الفنية البحرية لولوج ميناء ادلاخةل ال طليس وتعبئة جلنة من اخلرباء  أ شغال اناالق –

 ملرشوع ميناء املهرييز؛و  منوذج فزياييئ ملرشوع ميناء ادلاخةل اجلديد من خاللاناالق دراسة الرسوبية وكذا ادلاخةل اجلديد؛

جناز مرفأ  للصيد بأ فتيسات ببوجدور. –  اناالق ادلراسة التقنية املتعلقة اب 

 حتديد وسامية وتمثني املكل العمويم البحري واملينايئ 

 ، معلت الوزارة عىل: 2019ضل موارد الصندوق اخلاص بتحديد وسامية وتمثني املكل العمويم البحري واملينايئ لس نة بف

جناز ادلراسات الابوغرافية وجتس يد حدود املكل العمويم البحري؛ – عادة حتديد بعض مقاطع املكل العمويم البحري، وذكل عرب ا   حتديد وا 

 كل من خالل اقتناء املعدات التقنية محلاية املكل العمويم البحري وتغاية أ تعاب احملامني؛تدبري املكل العمويم البحري، وذ –

ىل ت  – نظيف مراقبة وصيانة املكل العمويم البحري، وذكل عرب اقتناء املعدات التقنية محلاية املكل العمويم البحري وتأ جري ال ليات ابل ضافة ا 

 خالل اقتناء ومعاجلة صور ال مقار الصناعية عىل طول السواحل الوطنية؛تتبع خط الساحل من وكذا  وتقوية خط الساحل؛

 .2035مواصةل دراسة اخملاط املديري لتمثني املكل العمويم البحري يف أ فق  –

 % من الاول ال جاميل للمكل العمويم البحري، ابل ضافة50من ا صدار مراس مي التحديد ل كرث من  احملصةل وقد مكنت موارد الصندوق ،هذا

عادة حتديد املكل العمويم البحري. جناز معليات ا  ىل ا   ا 

 صيانة املنشأ ت الوقائية للموائن 

 بصفهتالواكةل الوطنية للموائن ا رشافا  حتت ال طار التعاقدي املتعلق بصيانة املنشأ ت الوقائية مليناء ادلار البيضاء،  اعامتد 2019شهدت س نة 

 صاس  املرشوع املنتدب. 

 مصاريف نزع امللكية 

جناز مرشوع امليناء اجلديد بأ سفي ) 100 بـ مت رصد غالف مايل يقدر مليون درمه(  18مليون درمه لتسوية مصاريف نزع امللكية املتعلقة اب 

 مليون درمه(. 82ومرشوع امليناء ال طليس ابلقنيارة )

 املالحة التجارية 

وذكل برصد غالف مايل داء معلها ل   الازمةملركزية ودمعها ابملعدات املعلومياتية ا هامصاحل بهتيئة املباين اليت تأ وي  املالحة التجارية مديريةقامت 

جنكام  .مليون درمه 22,1 بلغ ، مبا فهيا البناايت التقنية  ية بانجةمراقبة املالحة البحر  مركزاز دراسة هندس ية لوقاية بناايت معلت الوزارة عىل ا 

طار مزيانية مصلحة ادلوةل املسرية  ،مكنت الاعامتدات املرصودة ملديرية املالحة التجارية قدو  ،هذا .لوازم ومعدات الصيانة نم هوسد حاجيات يف ا 

 مليون درمه من: 4,5، واحملددة يف مبلغ 2019بصفة مس تقةل برمس س نة 

ىل ال مقار الاصاناعية –  بواساة لفائدة الوزارة مواصةل تنفيذ الصفقة املتعلقة ابستضان املركز الوطين للمعايات وتقدمي خدمات الولوج ا 

 ؛رشكة متخصصة يف اجملال

عرب ال مقار  لالتصالت البحرية تنجزه املنظمة ادلولية اذليالتدقيق الس نوي لعمليات املركز الوطين للمعايات  ورشتغاية تاكليف  –

 ؛ةالصناعي

صالح املعدات التقنية  – طار نظام التعرف ال يل للسفن املس تعمةلصيانة وا  ن اس مترارية اخلدمات وتتبع ومراقبة سركة وذكل لضام يف ا 

 عىل طول سواحل اململكة؛ السفن

طار  2019تعزيز برانمج ال ساول لتسهيل معلية العبور  –  لك من مديرية املالحة رشاكة بنيال ابستئجار سفينة، عند الرضورة، يف ا 

نعاش ال قالمي الشاملية؛الوزارة امللكفة ابجلالية املغربية ووزارة ادلو  السلاات املينائيةو  التجارية  اخلية وواكةل ا 

داخيل وتاوير مراقبة امل وتتبعمتديد التغاية الوظيفية لنظام معلومات مديرية املالحة التجارية هبدف تبس يط املساطر والواثئق ال دارية  –

دارة خمازن الواثئق املؤمنة  .السفن ومراقبة دفاتر التحمالت وا 
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  البحرية لدلراساتاملعهد العايل 

بيداغوجية خملترب  معدات عىل مواصةل حتسني ظروف التكوين وذكل ابقتناء 2019معل املعهد العايل لدلراسات البحرية خالل س نة 

نقاذ و حمايك القيادة و الالكرتوتكنيك مت القيام بأ شغال جتديد ش بكة الهاتف واملعلوميات فضال عن كام معدات السالمة.  و تركي  معدات ال 

 اقتناء معدات املكت  وجتهزي قاعة ادلروس. من خالللعمل حتسني ظروف ا

o لقيادة والتوجيها 

 البناايت ال دارية 

جناز العمليات التالية: مه برانمج دارية ا   تكييف املباين ال 

قلميية للتجهزي والنقل واللوجستيك واملاء بتاوان؛ – هناء أ شغال بناء مقر املديرية ال   ا 

قل  –  ؛"سايحات"زاكورة ومركز الاس تقبال والندوات و صفرو بلك من ميية للتجهزي والنقل واللوجستيك واملاء مواصةل بناء مقر املديرية ال 

 مواصةل توس يع وهتيئة املعهد املتخصص لل شغال العمومية مبراكش ومقر مديرية التجهزيات العامة؛ –

قلميية للتجهزي والنقل واللوجستيك واملاء – بلك من فكيك وقلعة الرساغنة واجلديدة وساات ومقر  الانهتاء من هتيئة مقر املديرايت ال 

 املديرية اجلهوية بانجة وماكت  مديرية الشؤون التقنية والعالقة مع املهنة واملفتش ية العامة؛

قلميية للتجهزي والنقل واللوجستيك واملاء بلك من الصويرة والقنيارة ومراكش ومكناس والناظور  – مواصةل هتيئة مقر املديرايت ال 

اترودانت وقلعة الرساغنة )الشار الثاين( واملدرسة العليا للهندسة اللوجستيكية ابدلار البيضاء ومقر مديرية الاسرتاتيجية والربامج و

 والتنس يق بني أ نواع النقل؛

و وامخلسات صيانة املباين التابعة للوزارة بلك من احلس مية وبين مالل ولكممي وأ سفي وفاس وورززات وميدلت وطاطا والعيون وصفر  –

 واتوانت واتزة وتاوان وبوملان وبراكن وشفشاون وخريبكة وشيشاوة وامخليسات وس يدي قامس وس يدي بنور.

 التكوين 

 جناز العمليات التالية:اب   2019مديرية املوارد البرشية خالل س نة  قامت

دارية والقانونية متابعة تنظمي دورات للتكوين املس متر لفائدة املوظفني هبدف حتسني كفاءاهتم يف اجمل –  ؛ويف التديبالت التقنية وال 

لكرتونية املتعلقة ابملوارد البرشية؛و  مهة يف بلورة نظام مراقبة احلضوراملسا –  تاوير بوابة جديدة للخدمات ال 

ىل القااع اخلاص؛ – عداد اسرتاتيجية لتفويت ال نشاة الثانوية أ و املومسية لقااع التجهزي والنقل واللوجستيك ا   ا 

 حتيني ادلليل املرجعي للوظائف والكفاءات؛و  الاعرتاف ابلقدرات امجلاعية والفردية خالل منير نظام التحفزي تاو  –

عداد مراجع سول مجموعات مناص  املسؤولية املتاكفئة –  حتيني نظام التدبري التوقعي للوظائف والكفاءات ابلوزارة؛و  ا 

 تاوير مرصد املوارد البرشية.و  تدبري بنك املعاياتو  د البرشية؛وضع الوحدات املمكةل للنظام املتاكمل لتدبري املوار  –

 العمومية لل شغال احلسنية املدرسة  

 عىل: 2019معلت املدرسة خالل س نة 

 تاوير وحتديث ال ليات البيداغوجية؛و  دمع جودة التكوينو  الالبة ابملدرسة وعيشحتسني ظروف العمل  –

ضافية وصيانة وجتهزي املرافق التابعة للمدرسة وصيانة البنية التحتية للمدرسة من سيث موا تعزيز – صةل جتهزي اخملترب واقتناء معدات ا 

صالح وسائل النقل   انفتاح املدرسة عىل حمياها العلمي والرتبوي؛ابلضافة اىل  الوسائل اللوجستيكية؛ وتعزيزوا 

 التكوين املس متر؛و  لتدريسار يتاو و امتد نظام لتتبع اجلودة اع –

 البحث العلمي. تاوير برانمج –

 تاوير أ نظمة املعلومات 

 مشاريع موهجة للمرتفقني -

 ادلراسات؛ ماكت  واعامتد العمومية وال شغال مقاولت وخمتربات البناء مواصةل اجناز نظام تأ هيل وتصنيف –
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رشاك املواطنني يفMa Plageالتابيق احملمول "اختبار  يف الرشوع – ىل تمثني الشواطئ املغربية وا   الشواطئ؛ هتا سامي" اذلي هيدف ا 

 تاوير اخلدمة ال لكرتونية اخلاصة بتسجيل املركبات البحرية الرتفهيية؛ –

 رتكيب خمالفات قانون السري املوهجة مهم؛مل متكيهنم من الترصحي ال لكرتوينل تفعيل النظام املعلومايت املوجه لل شخاص املعنويني  –

صدار الباائق الرمادية ورخص الس ياقة اخلاصة هبم؛تاوير اخلدمة ال لكرتونية اخلاصة بمتكني املرتفقني  –  من التتبع، عىل اخلط، لوضعية ا 

 مقتضيات القانون اجلديد للمقالع؛ وفقالرشوع يف وضع نظام يتعلق بتدبري املقالع  –

لنس بة للك للمرتحشني اب انظام أ خذ مواعيد الامتحان لنيل رخص الس ياقة من أ جل حتديد العدد ال قىص لل شهر املسموح هب حتيني –

 ؛صيانة نظام أ خذ مواعيد الامتحان لنيل رخص الس ياقةوكذا  ملركبات الثقيةل؛ا فامي خيصمؤسسة تعلمي الس ياقة 

 ."Infractions routièresو " "Ma Routeصيانة التابيقات الهاتفية" –

 مشاريع دمع جناعة وساكمة املديرايت -

نظام تدبري املنازعات، سيث مت الاهناء من املرحةل ال وىل والثانية للمرشوع  جنازا  و  نظام يتعلق بتدبري خمزون الوزارة؛ اعامتدمبارشة  –

جناز نظام يتعلق بتدبري همام التدقيق والتفتيشكذا و  في والتقين للنظام وتاوير وحداتهاملتعلقة بوضع التصور الوظي اهناء و  الرشوع يف ا 

  وضع نظام تدبري الرتقيات يف ادلرجات اخلاص ابملوظفني؛

طالق طل  وضع التصور الوظيفي والتقين لنظام  –  ؛اخلاص بهلعروض اتدبري املكل العمويم وا 

 ختص نقل املسافرين وقااع املوائن واملكل العمويم البحري؛و تاوير تابيقات تعمتد النظام املعلومايت اجلغرايف  –

جناز نظام تدبري الواثئق وال رش يف من أ جل سفظ الرتاث الواثئقي للو  –  زارة؛مواصةل ا 

جناز املشاريع PM تعممي العمل بنظام " –  ؛العموميةتكييفه مع متالبات نظام تتبع مشاريع الاستامثرات و " اخلاص بتتبع ا 

 تدبري طلبات الاستالل املؤقت للمكل العمويم؛ل مبارشة وضع نظام  –

 ضبط امللفات؛ جلأ  من ودمعها  ملعنيةااملصاحل  تدخالتتنس يق  طارا  يف تدبري نزع امللكية ل املسامهة يف تاوير نظام معلومايت  –

 مالمئة أ نظمة املعلومات مع اخلصوصيات اجلهوية هبدف حتسني التدبري واحلاكمة عىل مس توى اجلهة؛ –

 النظام؛ سالمةمس توى  طار تعزيزا  يف صيانة نظام الامتحان النظري الفردي لنيل رخصة الس ياقة وحتديث التكنولوجية املس تعمةل  –

قلميية. صيانة نظام تدبري ا – مهت هذه العملية املديرية اجلهوية  سيثملراسالت ومواصةل التكوين هبدف تعمميه عىل املديرايت اجلهوية وال 

قلمييتني   ؛بلك من القنيارة وتاوانللتجهزي والنقل واللوجستيك واملاء لسوس ماسة واملديريتني ال 

 ؛(SIG)صيانة النظام املعلومايت اجلغرايف  –

ماكنية تتبع ومعاجلة الصفقات املموةل من طرف صندوق متويل الارق؛صيانة النظام املن –   دمج اخلاص بتدبري الصفقات العمومية وتعزيزه اب 

 صيانة نظام تدبري التفاقيات مع رشاكء الوزارة وتكييفه لتدبري التفاقيات ال طار. –

 ةاملعلوماتي اتمشاريع التجهزي  -
 

 ؛معلوماتية لتجهزي مركز املعايات معدات وأ نظمةكذا و  قد الاجامتعات عن بعد،علرامج معدات وبو  اقتناء معدات معلوماتية، –

 مديرية؛ 52اقتناء معدات وبرامج خاصة حبامية الش باكت املعلوماتية ابملصاحل الرتابية التابعة للوزارة، سيث مت يف هذا ال طار جتهزي –

طار النسخ الاستياطي للمعايات؛اريج اخلبياانت ال الاس مترار يف ختزين املعايات عىل مس توى مركز  –  يف ا 

 ، سيث مت يف هذا ال طارماابقة أ نظمة معلومات الوزارة للتوهجات الوطنية سول سالمة أ نظمة املعلوماتهممة تدقيق مدى مواصةل  –

جتهزي  و انت الشخصيةامي خيص معاجلة البيااملتعلق حبامية ال فراد ف مساطر لتابيق القانون اعامتدو  صنيف ال صول املعلوماتية للوزارةت 

 ؛للوزارة لالس تجابة ملواصفات ومعايري تضمن سالمة ال نظمةالتابع مركز املعايات 

 جتهزي بناايت املديرايت املركزية بنظام وأ ليات لضبط دخول وخروج املوظفني والزوار؛ –

جناز اخملاط الثاليث  –  علوماتية؛لتجهزي املصاحل اخلارجية للوزارة ابملعدات امل 2019-2017مواصةل ا 

 منصة جتريبية ل جناز معليات التكوين عرب ال نرتنت. رساءا  و  لتاوير سامية البنيات التحتية ل نظمة املعلومات؛ جديد تصورتصممي  –
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 ادلراسات وال حباث 

 والبحث، من خالل: التقنني -

 نرش دفرت التحمالت املشرتكة املتعلقة مبهن البناء؛ –

 املشاريع املتوساة والكربى.مبارشة وضع خمااات تأ مني اجلودة يف  –

 :التدبري والوقاية من اخملاطر -

 اناالق أ شغال هتيئة مركز اليقظة والتنس يق اخلاص ابلوزارة؛ –

دارات الوزارة –  % من مشرتايت الس يارات اجلديدة للس يارات اخلرضاء. 10ختصيص نس بة ل تقل عن و  الافتحاص البييئ ملباين ا 

 :البناء وال شغال العمومية -

عااء الا – بني ادلوةل والفيدرالية الوطنية للبناء وال شغال  2022-2018ناالقة ل جناز الصفقة املتعلقة بقيادة وتتبع تفعيل عقد الربانمج ا 

 العمومية والفيدرالية املغربية لالستشارة والهندسة؛

حداث املرصد الوطين للبناء وال شغال ا – يف تشغيل  الرشوعمبواكبة  ةتعلقوامل لعمومية مواصةل اجناز املرحةل ال خرية من ادلراسة اخلاصة اب 

 سيث مت تنظمي دورات تكوينية لفائدة مس تخديم هذا املرصد؛  املرصد؛

جناز ادلراسة سول مرجعية أ مثان الوحدات اخلاصة ابل شغال العمومية واملينائية والبناء. يف هذا ال طار مت الانهتاء من املرح – ةل مواصةل ا 

عداد جناز املرحةل ال خرية املتعلقة مبواكبة تفعيل هذا التابيق. الرابعة املتعلقة اب   تابيق معلومايت ويمت حاليا ا 
 

o دمع الاسرتاتيجيات القااعية 

 خمصصات من رأ س املال لفائدة املكت  الوطين للسكك احلديدية؛برمس مليون درمه  497حتويل مبلغ  –

 ع ميناء الناظور غرب املتوسط؛لوزارة يف متويل مرشوامليون درمه مكسامهة  320يص مبلغ ختص  –

عاانت التجهزي لفائدة الواكةل املغربية لتمنية ال نشاة 68,4رصد مبلغ  –  اللوجستيكية. مليون درمه اك 

 قااع املاء 
 

جنازات قااع املاء  :برمس الس نة املالية فامي ييل تمتثل سصيةل أ مه ا 

o تعبئة املوارد املائية الساحية 

 السدود الكربى 
 

قلمي الراش يدية هبد 2019مت خالل س نة  :ال شغال  السدود منهتية – هناء أ شغال بناء سد متقيت اب  ف التويد ابملاء الصاحل للرشب والسقي ا 

جناز 3مليون م 14تبلغ سعة سقينته سيث امحلاية من الفيضاانت و  قلمي  510بلغت  بلكفة ا  مليون درمه. ابل ضافة ا ىل سد أ كجديث اب 

جناز 3مليون م 1.5تبلغ سعة سقينته ذ ا  انت و السقي. احلوز هبدف امحلاية من الفيضا  .مليون درمه 45بلغت  بلكفة ا 

جناز أ شغال مت :سدود يف طور ال جناز ال مشاريع  – قلمي امخليسات،  14 ا  قلمي و سدا كبريا، ويه: سد وجلة السلاان اب  سد قدوسة اب 

قلمي طنجة، و الرش يدية،  قلمي اترودانو سد خروب اب  قلمي تنغري، و ت، سد س يدي عبد هللا اب  قلمي زاكورة، و سد تودغة اب  سد أ كدز اب 

قلمي صفرو، و  قلمي امخليسات، و مرك  أ مدز وعني تميدرين اب  قلمي العيون، وكذا سد تيداس اب  عادة بناء سد الساقية امحلراء اب  سد فاسك و ا 

قلمي لكممي،  قلمي جرس يف، و اب  قلمي احلس مية، و سد اتراك أ ومادي اب  قلمي احلوزسد بولعوان اب  و سد غيس اب   .قلمي شيشاوة وسد أ يت زايت اب 

قلمي اتوانت، بسعة سد س يدي عبو وهو مت ا طالق طل  العروض ل جناز أ شغال سد كبري  :سدود يف طور الاناالق ال مشاريع  –  200 اب 

ماكنية توليد الا3مليون م اقة الكهرومائية، ، خمصص للتويد ابملاء الصاحل للرشب والسقي وكذا امحلاية من الفيضاانت، فضال عن ا 

جامليةوذكل   مليون درمه.  1.280  قدرها بلكفة مالية ا 

 السدود الصغرى واملتوساة 
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هناء أ شغال  – هناء أ شغال  2019شهدت س نة   :توساةامل صغرى و السدود ال ا  قلمي  4ا  سدود صغرى ومتوساة، ويه: سد جموج اب 

قلمي السامرة، و اتوريرت،  قلمي ةحص اجنرة.سد لبوير اب  و سد س يدي امحد الركييب اب  بلغت اللكفة املالية قد و  قلمي طرفاية وسد بين عامر اب 

 مليون درمه. 115ال جاملية ل جناز هذه املشاريع 

جناز 2019تواصلت خالل س نة  :مواصةل أ شغال ا جناز السدود الصغرى  – قلمي  12، أ شغال ا  سدا صغريا ومتوساا ويه: سد كسات اب 

قلمي س يديو السامرة،  د بوفوس اب  فين،  سد ا  قلمي طاناان، و ا  قلمي طرفاية، و سد اعبار اب  سد تميسورت وسد بوسكة و سد حملاجي   اب 

قلمي لكممي،  قلمي ميدلت، و وسد  تالت نرتامت وسد  تكيتان وسد س يدي داود اب  قلمي تزينيت، و سد احلنك اب  سد هرهيرية و سد تزيرت اب 

قلمي جفيج.  .مليون درمه 300 بلغت اللكفة ال جاملية ل جناز هذه السدود قدو  اب 

 دراسة السدود واملنشأ ت املائية 

جناز2019مت خالل س نة  وابملوازاة  دراسة تصمميية ملشاريع سدود صغرى. 25أ زيد من  و دراسة تصمميية ملشاريع سدود كربى 13أ زيد من  ، ا 

جناز ادلراسات التنفيذية، لتتبع أ شغال البناء مواصةلمع ذكل، تمت  دراسة تنفيذية لسدود  16فيذية لسدود كربى ودراسة تن  18مهنا  نذكر ا 

جنازه عىل صعيد ال سواض املائية. كام تقوم املصاحل املركزية  صغرى. أ ما ابلنس بة دلراسات اجلدوى للحامية من الفيضاانت، فا ن معظمها يمت ا 

جناز دراسات تصمميية للحامية من الفيضاانت لبعض املراكز لقااع املاء، ىل ادلراسا اب  ضافة ا   ت التنفيذية.ا 

 ادلراسات التصمميية للسدود الكربى 

قلمي اتوانت – هناء حتيني ادلراسات املفصةل لسد س يدي عبو اب  قلمي اتوريرت؛و  ا   مواصةل دراسات تعلية سد محمد اخلامس اب 

قلمي س يدي قامس – قلمي شفشاون مواصةل ادلراسات المتهيدية لسد كدية برنة اب  ق وسد بين منصور اب  وسد واد  لمي اتوانتوسد ابب واندر اب 

قلمي الرش يدية قلمي قلعة الرساغنة؛و وسد كبري بعالية  غريس اب  قلمي جفيج؛و سد س يدي ادريس اب   مواصةل دراسات سد فاليت اب 

قلمي لكممي؛  – قلمي اترودانت؛و مواصةل حتيني ادلراسات املفصةل لسد أ سااك اب   مواصةل دراسات تعلية سد أ ولوز اب 

قلمي اتوريرتو اخملترصة والتفصيلية لسد كبري بسافةل  مواصةل ادلراسات المتهيدية – قلمي احلوز؛و  سد محمد اخلامس اب   سد وادي غيغاية اب 

جناال سدودال مواصةل دراسة التنقي  عن مواقع  –  ماسة -سوسو غريس  -زيز -كريو  زها ابل سواض املائية ل م الربيعكربى املرتق  ا 

قلمي العرائشراسات المتهيدية اخملترصة والتفصيل الرشوع يف ادلابلضافة اىل  اتنس يفت وملوية؛و طالق طل  عروض و  ية لسد عياشة اب  ا 

قلمي أ اكدير و و  ادلراسات التصمميية لسد تيدويرين بوجدة من أ جل قلمي اترودانتكذا سد اتمري اب   .تعلية سد اخملتار السويس اب 

 ادلراسات التنفيذية للسدود الكربى 

قلمي الرش يدية. هناء ادلراساتا   2019مت خالل س نة  قلمي كام متت مواصةل ادلراسات التنفيذية لسدو  التنفيذية لسد تميقيت اب  د: وجلة السلاان اب 

قلمي صفروو  امخليسات قلمي اترودانتو  خروب بولية طنجةو  امداز اب  قلمي الرش يديةو  س يدي عبد هللا اب  قلمي امخليساتو  قدوسة اب   تيداس اب 

قلمي جرس يفو قلمي زاكورةأ كدز و  اتراك أ ومايض اب  قلمي تنغريو  اب  قلمي لكمميو  تودغى اب  قلمي احلس ميةو  فاصك اب   الساقية امحلراء ابلعيونو  واد غيس اب 

ىل الرشوع يف ادلراسات التنفيذية لسد س يدي عبو بتاوانت.و  قلمي احلوز. ابل ضافة ا  قلمي شيشاوة وسد أ يت زايت اب   بولعوان اب 

  ال سواضدراسة مرشوع حتويل 

طار تفعيل  ال سواض الشاملية حنو  ياهم ادلراسات املفصةل ملرشوع حتويل فائض مبدأ  التضامن اجملايل يف توزيع املوارد املائية، تواصلت يف ا 

جاملية بلغت  ال سواض اجلنوبية  مليون درمه. 124بلكفة مالية ا 

 دراسات منشأ ت امحلاية من الفيضاانت 

هناء ادلرا2019مت خالل س نة  :ادلراسات التصمميية – قلمي احلس مية ايةمحلسات التصمميية ، ا  دواوير اتسايت وأ خندوك و  شاطئ بوساكور اب 

قلمي اتزة من الفيضاانت، وهتيئة مص  وادي الساقية امحلراء.  اب 

هناء ادلراسات التنفيذية محلاية املدن :ادلراسات التنفيذية –  اضنات من الفي ابلنس بة لدلراسات التنفيذية ملشاريع امحلاية من الفيضاانت، مت ا 

 مركزي أ زل و أ مساو  مركز تزيي أ وسيلو هتيئة واد أ سس يف محلاية مركز س يدي عبو و تالت بوكدرة، و  أ نريكو  ايت امحمدراكز: مب

اية سهل نكور من فيضاانت واد بوجحار وكذا محلالشار الثاين،  -مدينة جرادة من الفيضاانت و  مدينة بين ماهرو  تودغى السفىلو 

هتيئة واد الناشف مبدينة  ضافة اىلا   ،مدينة اجلهبةو الشار الثاين  -مركز واومنةو مركزي بين بوفراح و س نادة و  مركزي منود و متس ينتو 
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مركزي بواش تة و  2-ميناء طنجة املتوسايو  مركز الوطيةو مدينة طاناان و  دينة مكناسمو مدينة بوجدور و  الشار الثان -وجدة

 هتيئة واد اكابيو محلاية مدينة الناظور.و  ء الناظور الغرب املتوسطميناو  لالشار ال و   -مدينة القنيارةو والسواكن 

o الصيانة واحلفاظ عىل املنشأ ت املائية  

 صيانة منشأ ت الهندسة املدنية 

قلمي مولي يعقوب؛ – هناء أ شغال دمع وتقوية طريق الولوج ا ىل سد س يدي الشاهد اب   ا 

هناء أ شغال دمع – قلمي بوملان؛لسدين الصغريين معدر الل  الارق املؤدية ا   لاكح وسه  النغري اب 

قلمي امخليسات )الشار الثاين(؛ –  مواصةل أ شغال دمع طريق الولوج ا ىل سد القنرصة اب 

قلمي أ سفي؛ –  مواصةل أ شغال معلية صيانة قناة أ سفي اب 

قلمي ساات؛ –  مواصةل أ شغال معلية دمع وتقوية منحدرات سد اتمس نا اب 

عادة تأ هيل سدود مقاع سالرشوع يف أ   – قلمي و  س يدي أ محد أ وموىسو  روضة اجلاجو  وزةشغال ا  س يدي أ محد العرويس ورابي  املغادير اب 

 السامرة؛

جناز  –  جملموعة من السدود سس  الربامج املسارة. واكلت ال سواض املائية من طرف معليات صيانة منشأ ت الهندسة املدنيةا 

 صيانة املعدات الهيدرومياكنيكية 

قلمي اترودانت؛الرشوع يف أ شغال صيانة املعدات  – لكرتومياكنيكية ملفر  قعر سد اخملتار السويس اب   الهيدرومياكنيكية وال 

قلمي احلس مية؛  – لكرتومياكنيكية ملفر  احلامولت لسد محمد بن عبد الكرمي اخلاايب اب   مواصةل أ شغال تأ هيل املعدات الهيدرومياكنيكية وال 

جناز واكلت ال سواض املائية –  .2019الهندسة املدنية جملموعة من السدود سس  الربامج املسارة برمس س نة  لعمليات صيانة منشأ ت ا 

o املوارد املائية اجلوفية 

 ا جناز ال ثقاب املائية 

جناز  –  15) أ يب رقراق والشاويةو  أ ثقاب( 7) غريس -زيز -ثقبا مائيا عرب الرتاب الوطين، موزعة عىل ال سواض املائية كام ييل: كري 131ا 

 ثقبا(؛ 32) وملوية ثقبا( 40) أ م الربيعو   ثقبا( 18) اتنس يفتو  أ ثقاب( 10) اللكوسو اب( أ ثق 9) س بوو  ثقبا

جناز ثق  اس تكشايف معيق ) – هناء أ شغال ا  قلمي بوملان؛ 700ا   مرت( اب 

قلميي أ زيالل ) – وقد  مليون درمه(، 18جرادة )و مليون درمه(،  32مواصةل تنفيذ اتفاقيات رشاكة ل جناز أ ثقاب اس تكشافية بلك من ا 

قلمي أ زيالل و 8ما يعادل  2019بلغت مسامهة قااع املاء برمس س نة  قلمي جرادة؛ 6ماليني درمه ابلنس بة ل   ماليني درمه ابلنس بة ل 

جناز أ ثقاب اس تكشافية عىل الصعيد الرتايب، موزعة كام ييل: 22دمع واكلت ال سواض املائية حبوايل  –  ملوية مليون درمه لمتويل مشاريع ا 

 مليون درمه(3,5 ) غريس-زيز-كريو  مليون درمه(5 ) واد النون-درعة و  مليون درمه(3 ) أ يب رقراق والشاوية ،درمه( مليون5)

 ؛مليون درمه(3 ) أ م الربيعو  مليون درمه(2,5 ) وادي اذله  -الساقية امحلراء و 

 ادلراسات اجليوفزيايئية املنجزة عىل الصعيد الوطين؛ سصيةلمواصةل دراسة  –

 ات هيدروجيولوجية لتتبع ومراقبة املوارد املائية اجلوفية.رشاء معد –

o امحلاية واحلفاظ عىل املوارد املائية و الوسط الابيعي واملناطق الهشة  

 احلفاظ عىل املوارد املائية وساميهتا من التلوث 

 اخملاط الوطين ل عادة اس تعامل املياه العادمة املعاجلة 

وتتبع تفعيل اتفاقية رشاكة ل جناز العديد من مشاريع اس تعامل املياه العادمة املصفاة لسقي الكولف واملساحات قام قااع املاء ابملسامهة املالية 

الكولف و الكولف املليك دار السالم بعني عودة و مبدينة مراكش  2و 1 كولف املركبني الس ياسيني أ ملكيس ابذلكر اخلرضاء، خنص مهنا

 مليون درمه. 42,5وقد بلغ مجموع هذه املساهامت  ،اهذواملساحات اخلرضاء مبدينة أ اكدير. 

 التاهري السائل ابلوسط القروي وتزويد املؤسسات التعلميية واملساجد ابملاء الصاحل للرشب 
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جناز مشاريع يف جمال التاهري السائل ابلوسط القروي ابل ضافة ا ىل مشاريع لتويد املؤسسات التعلميية واملساجد ابمل اء الصاحل قام قااع املاء اب 

جناز مرافق للتاهري السائل للرشب  .وتأ هيلها من الناسية البيئية عرب ا 

 التاهري السائل ابلوسط القروي 

جناز العديد من املشاريع املتعلقة ابلتاهري السائل، مهت مجموعة من امجلاعات وادلواوير 2019مت خالل س نة  املشاريع املنجزة : – هناء ا  ، ا 

 لعة الرساغنةقو  اتورزاز و  س يدي افينو  زاكورةو  اترودانتو امخليساتو  تنغريو   ال قالمي التالية: اتوريرتة عىلابلوسط القروي، موزع

 .مليون درمه 141وقد بلغت اللكفة املالية ال جاملية لهذه املشاريع  ،هذا. تزينيتو  الصويرةو  الرحامنةو 

جناز 2019تواصل خالل س نة  مشاريع يف طور ال جناز أ و ادلراسة: – مجموعة من مشاريع التاهري السائل ابلوسط القروي لفائدة عدد من ، ا 

تزينيت و  وجدةو  اترودانتو الفقيه بن صاحلو  لكمميو  امخليساتو  تنغريو   خنيفرةو امجلاعات وادلواوير، موزعة عىل ال قالمي التالية: ساات 

 مليون درمه. 130ملالية ال جاملية لهذه املشاريع بلغت اللكفة ا سيث ،قلعة الرساغنةو  س يدي افينو  س يدي قامسو ها ة ايت ابش توك

ىل ما س بق ذكره، مت كذكل خالل س نة  ، مواصةل العديد من ادلراسات التقنية املتعلقة مبشاريع ومعليات التاهري 2019ابل ضافة ا 

 تزينيتو  س يدي قامسو  يديةعىل ال قالمي التالية: الرش   السائل، واليت مهت مجموعة من امجلاعات وادلواوير ابلوسط القروي موزعة

بلغت اللكفة املالية ال جاملية ل جناز هذه  سيث ،خنيفرة واترودانتو  أ يت ابها -اش توكةو  أ سفيو  اليوسفيةو  وزانو  زاكورةو  ورزازاتو 

 ماليني درمه.  4ادلراسات 

جناز عدة مشاريع للتاهري السائل ابلعامل2019مت خالل س نة  املشاريع اجلديدة: – س يدي و ت وال قالمي التالية: جرس يف ، الرشوع يف ا 

جاملية بلغت اترودانتو هااش توكة ايت ابو  الصويرةو  رحامنةالو  قامس جناز ادلراسات  مليون درمه. 62 بلكفة مالية ا  كام مت الرشوع يف ا 

 الرحامنة.و  كورةزاو  ورزازاتو  سااتو  اترودانتو تزينيتو أ قالمي: امخليسات لك من التقنية املتعلقة بعمليات التاهري السائل ب

 تزويد املؤسسات التعلميية واملساجد ابملاء الصاحل للرشب والتاهري السائل 

جناز أ شغال جتهزي 2019مت خالل س نة  املشاريع املنجزة : – مساجد ومدارس عتيقة بنظم مائية للتويد ابملاء  8مدارس قروية و 8، ا 

جاملية بلغتالصاحل للرشب بلك من أ قالمي: خريبكة وش توكة ايت ابها وا  17 ليوسفية واترودانت وتاوان واتوانت واتزة بلكفة مالية ا 

جناز  مليون درمه. جاملية بلغت  131كام مت ا  مرفقا حصيا  140مليون درمه وسوايل  14مرفقا حصيا ابملساجد القروية بتلكفة مالية ا 

جاملية بلغت   مليون درمه. 16ابملدارس القروية مالية ا 

جناز أ شغال جتهزي 2019مت خالل س نة  :ازمشاريع يف طور ال جن – مساجد ومدارس عتيقة بنظم مائية  8مدارس قروية و 8، مواصةل ا 

 شيشاووةو  مراكشو  ادلريوشو  جرادةو  توريرتو  براكنو  ل قالمي والعاملت التالية: وجدةجديدة للتويد ابملاء الصاحل للرشب بلك من ا

جناز أ شغال ما 2019كام مت خالل س نة  مليون درمه. 18 املالية ال جاملية اتلكفهتبلغت  سيث الرحامنة واليوسفيةو  احلوزو  ، مواصةل ا 

 اترودانتو اش توكة ايت ابهاو  الصويرةو  قالمي والعاملت التالية: صفرومرفقا حصيا مبساجد ومدارس قروية ومدارس عتيقة ابل   260يناهز 

بلغت ذ ا  طاطا وااكدير ادوتنان وتزينيت. و  أ سفيو  اجلديدةو  شفشاونو  يتتزين و  احلوزو  رزازاتوو  القنيارةو  الرش يديةو  س يدي قامسو 

 مليون درمه. 30لهذه املشاريع  اللكفة املالية ال جاملية

o احلد من تأ ثري الظواهر الابيعية القصوى عىل املوارد املائية  

 امحلاية من الفيضاانت   

جناز  املنجزة: املشاريع – جاملي 19مت ا  هناء أ شغال سامية مدينيت العيون والسامرة من و مليون درمه،  193 ة بلغتمرشوعا بلكفة مالية ا  ا 

قالمي اجلنوبية للمملكة بلكفة بلغت نعاش والتمنية الاقتصادية والاجامتعية لل   الفيضاانت، سيث أ جنزت هذه ال شغال برشاكة مع واكةل ال 

 مليون درمه. 75

جناز  تواصل مشاريع يف طور ال جناز:  –  س يدي افينو  تزينيتو  تاوانو  بوملان، اتوانتو  المي والعاملت التالية: أ زياللم ال قمرشوعا هت 22ا 

وذكل بلكفة مالية  ،الناظورصفرو و و  سااتو  س يدي قامسو  اتزةو مكناسو  جرادةو  طنجةو  خنيفرةو القنيارة و  العرائشو  طاناانو 

جاملية بلغت  مليون درمه. 428 ا 

جناز عدد من املشاريع للحامية من الفيضاانت مهت ال قالمي واملراكز التالية: 2019مت خالل س نة  مشاريع يف طور الاطالق: – ، الرشوع يف ا 

 مليون درمه. 240بلغت اللكفة املالية ال جاملية لهذه املشاريع  سيث ،بوجدورو  زاكورةو  صفروو  الصخرياتو قنيارة ال و طنجة 
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 القااعات املنتجة3-

 ملياه والغاابت وا القرويةوالتمنية  الفالحة والصيد البحري1.3- 

ما مجموعه  ملياه والغاابتوا والتمنية القروية وزارة الفالحة والصيد البحري مزيانية برمس 2019بلغت النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

يف  مبنيكام هو  املالية املفتوحة برمس قانونقارنة مع الاعامتدات ابمل% 68,11 جناز تعادلا   مليون درمه وهو ما ميثل نس بة 24.639,53

 اجلدول التايل:

 
 :2019برمس الس نة املالية  واملياه والغاابت والتمنية القروية وزارة الفالحة والصيد البحريجنازات ا   فامي ييل عرض ل مه

 

 الحةقااع الف 

 سس  الربامج كام ييل: 2019اليت سققها قااع الفالحة برمس س نة  أ مه ال جنازاتميكن تلخيص 

o نتاجمج تمنية سالسل ال  بران 

 الفالحة التضامنية تاوير 

 هكتار من اللوز؛ أ لف 52وأ لف هكتار من الصبار  44أ لف هكتار من الزيتون و 187 برزها غرسأ   هكتار 316.188غرس  –

حداث  383جتهزي  – وحدة لتمثني املنتوج الفاليح، هتم خصوصا وحدات اس تخالص زيت الزيتون وحماات التنقية  982وحدة وا 

 التلفيف ومراكز مجع احللي ؛و 

 السوايق. من لكم 1.900هكتار من الري الصغري واملتوسط وبناء  30.000التجهزي الهيدروفاليح عىل مساحة  –

 تمنية سالسل الانتاج النبايت واحليواين 

طار  – جناز برامج العمل املسارة يف ا  نتاج عقود الربامج املربمة بني ادلوةل واملهنيني ومتابعة و  19مواصةل ا  تأ طري برامج تمنية سالسل ال 

نتاج احليواين والنبايت؛وكذا النبايت واحليواين لتاويرها؛   تنظمي تظاهرات فالسية خاصة بسالسل ال 

 مواصةل جتهزي املركزين اجلهويني للتلقيح الاصاناعي ابلفوارات وعني امجلعة ابملعدات ؛ –

لتخفيف من أ اثر تأ خر وذكل هبدف التغذية املاش ية  اخملصصة ات اللكئيةاجناز برانمج اس تعجايل من أ جل سد اخلصاص يف املوفور –

 ؛2018/2019التساقاات املارية اليت مزيت املومس الفاليح 

نشاء البنيات التحتية الرضورية ذلحب وتسويق املاش ية –  .تاوير تمثني وتسويق احليواانت واللحوم عرب ا 

 املنتوجات اجملاليةتمنية الرتمزي و  تاوير 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 98,32 1.238.825.916,78 1.259.957.000,00 1.259.957.000,00  نفقات الموظفين

% 85,72 2.306.799.845,48 2.691.123.854,39 2.683.909.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 77,99 12.304.632.972,52 15.776.524.166,01 12.285.095.000,00  نفقات اإلستثمار

% 80,35 15.850.258.734,78 19.727.605.020,40 16.228.961.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 53,38 75.023.156,32 140.542.663,25 79.131.000,00  نفقات اإلستغالل

% 29,17 33.271.692,91 114.067.533,92 25.850.000,00  نفقات اإلستثمار

% 42,53 108.294.849,23 254.610.197,17 104.981.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 53,61 8.680.972.731,74 16.193.754.799,08 7.641.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 53,61 8.680.972.731,74 16.193.754.799,08 7.641.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 68,11 24.639.526.315,75 36.175.970.016,65 23.974.942.000,00 المجموع العام…………………

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية لسنة 

2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان
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 الاشهادةل برانمج ترمزي املنتوجات الفالسية والاعرتاف ابلعالمات املمزية للمنشأ  واجلودة اخلاصة هبا وكذا اعامتد وجتديد مواص –

 ؛لهيئات املراقبة واملصادقة

بناء  جتمع نسايئ( من أ جل تأ هيلها عن طريق ترممي البناايت أ و 107جتمع ملنتجي املنتوجات اجملالية )من بيهنا   201ودمع مواكبة –

 ؛وحدات جديدة واقتناء املعدات التقنية الالزمة

ىل قنوات التوزيع احلديثة عىل املس توى الوطين من خالل تسجيل  – تعاونية يف ال سواق  164تسهيل ولوج املنتوجات اجملالية ا 

الصعيد الوطين عرب عىل  "Maroc du Terroir "والرمز امجلاعيمواصةل تروجي املنتوجات اجملالية وكذا  ؛الكربى واملتوساة

 ؛)محالت تروجيية عىل مس توى نقاط البيع )ال سواق الكربى واملتوساة وال روقة التجارية

تعاونية يف املعارض  194مجموعة منتجة متثل  75رتوجي للمنتوجات اجملالية عىل املس توى ادلويل من خالل تنظمي مشاركة ال –

 (؛واملعرض ادلويل للتغذية بأ بو ظيب ال س بوع ال خرض بربلنيو يس ادلولية )املعرض ادلويل للفالحة ببار  والتظاهرات

نشاء  – نرتنت  17تاوير التجارة ال لكرتونية من خالل ا   .تعاونية 78مجموعة منتجة متثل  17لفائدة انفذة بيع عرب ال 

 تمثني وتسويق املنتوجات الفالسية  

 تمثثل أ مه ال جنازات فامي ييل:
 

 نشاء الوحدات كذا رين و واتدةل وسوس دلى املستمث وبراكن لية تسويق ال قااب الفالسية ملكناسمواصةل مع  :لفالسيةقااب االا ا 

نشاء ال قااب الفالسية جلهيت الغرب واللوكوس. ابلضافة اىل ؛االصناعية هب طالق دراسات اجلدوى التقنية والاقتصادية واملالية ل   ا 

 أ قااب اجلودة للمنتوجات الغدائية:  

 ؛وكذا مواكبة املهنيني والصناعات الغذائية مواصةل البحث ومراقبة جودة املنتوجات الفالسية: واتدةل س وبراكنمكنا باقاأ   -

 مواصةل أ شغال البناء.: قا  سوس- 

 الاستشارة الفالسية 

 .الفالحني وحتسيسهم بأ مهية العمليات التقنية واملامرسات الفالسية اجليدة من 426.000 تأ طري ومواكبة أ كرث من –

 70.000مرشوع لفائدة  133حتديد  :مواكبة برانمج ادلعامة الثانية عرب الاخنراط الفعيل يف حتديد املشاريع اجلديدة للفالحة التضامنية –

ىل القيام ب  56.000 مس تفيد من مجموع املدارات احملددة عىل مساحة ضافة ا  معلية استشارة فالسية لفائدة  7.500هكتار، ا 

 ؛فالح  و فالحة 000.67

 اخملاطر؛املسامهة يف معلية التأ مني املتعدد  –

حداث أ كرث من  – حداث التعاونيات املقاولتية واخلدماتية واملسامهة يف ا  من خالل  تعاونية، 1.500مواكبة الربانمج الوطين لتحفزي ا 

 ؛مس تفيد 000.26معلية استشارة فالسية لصاحل أ كرث من  3.600تنفيذ أ كرث من 

 السقي؛د يف مياه مواكبة برانمج الاقتصا –

 ادلمع؛تسهيل معلية ولوج الفالحني لالس تفادة من عرب التمنية الفالسية  مواكبة صندوق –

حداث نظام املراقبة للحفاظ عىل هذه السلسةل من املرض  – مواكبة الربانمج الاس تعجايل ملاكةحة احلرشة القرمزية لشجرة الصبار وا 

ىل مناطق نتاج جديدة؛ الفتاك واحليلوةل دون تنقل احلرشة ا   ا 

قلميية ل حداث وحتفزي التعاونيات الفالسية املقاولتية واخلدماتية للفالحني الش باب؛ 7تنظمي  –  منتدايت ا 

جناز سوايل  –  مس تفيد. 4.000برشاكة مع املهنيني ومؤسسات البحث والتكوين لفائدة  يف فضاء احلقولمدرسة  300ا 
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 الغرف الفالسية 

غرفة الفالسية جلهة طنجة تاوان احلس مية ابلعرائش، ومواصةل أ شغال بناء املقر الوسيد املتبقي اخلاص الانهتاء من أ شغال بناء مقر ال –

خصوصا مقري الغرفة الفالسية  جتهزي املقرات اجلديدة اليت مت الانهتاء من أ شغال بناهئاوكذا  ؛ابلغرفة الفالسية جلهة لكممي واد نون بلكممي

 غرفة الفالسية جلهة طنجة تاوان احلس مية ؛جلهة العيون الساقية امحلراء وال

 .تمنويةال شاريع امل مليون درمه ل جناز  88دمع مسامهة الغرف الفالسية يف التمنية الفالسية عن طريق ختصيص مبلغ  –

o برانمج التعلمي والتكوين والبحث 

 التعلمي العايل 

انث  53) طال و  طالبة 2.615تسجيل ما مجموعه  – املدرسة و   احلسن الثاين للزراعة والبيارة معهد بنية موزع( % من ال جان 8و% ا 

 ؛املدرسة الغابوية للمهندسني و الوطنية للفالحة مبكناس 

 ؛أ طروحة دكتوراه 92وتقدمي  مبعدل ترامكي يف سكل ادلكتوراه اطالب 198تسجيل  –

 .بياراي ادكتور 64و اهمندس 451خترج  –

 البحث الفاليح 

طار برانجمه للبحث عىل املدى املتوسط تتبع برامج البحوث املنجزة من طر  –   ؛ 2020-2017ف املعهد الوطين للبحث الزراعي يف ا 

جناز  – طار"برانمج املياكنزيم التنافيس للبحث والتمنية وال رشاد ". 17ا   مرشوعا للبحث والتمنية يف ا 

 التكوين املهين الفاليح 

رساء –  ؛خماط لهتيئة مؤسسات التكوين املهين الفاليح ا 

ىل  مؤهال عامال 2.368 و اتقني 1.020و امتخصص اتقني 1.690متدراب مهنم  5.078تكوين  – ضافة ا   ؛تدرجمتعلام ابل  4.122ا 

 ؛كورمن اذل 1.960انث ومن ال   594مهنم  متكوان 2.554خترج  –

 ؛تمتة أ شغال خلق مركز جديد للتأ هيل الفاليح ابلقرص الكبري –

 ؛لفاليح ابلرحامنة وجرس يفالرشوع يف بناء مركزين جديدين للتكوين املهين ا –

 .نظام معلومايت جديد لتدبري وتتبع وتوجيه هجاز التكوين املهين الفاليح تاويرالرشوع يف  –

o برانمج احملافظة عىل الرثوة احليوانية والنباتية والسالمة الصحية للمنتوجات الغذائية 

   جراءات الوقاية ومراقبة الرثوة احليوانيةا 

 ؛(نشاة تربية ادلواجنترخيًصا ل   30وحس   99تعليق )  وحدة تربية ادلواجن والتحضني   1.222ل املراقبة الصحية والتقنية –

برمس  دجاجة 8.649.000الربانمج الوطين ملاكةحة تيفويد ادلواجن عند ادلجاج املنتج لبيض الاس هتالك من خالل تلقيح  مواصةل –

 ؛من قبل ال طباء البياريني الصحيني امللكفني  2019س نة

مت – بل والولدات اجلديدة عند ال بقار وال بقار املس توردة سس  النظام الوطين للرتقمي وتتبع مسار ا  سيث  احليواانتام معلية الرتقمي عند ال 

 ناالق معلية مراقبة حتراكت احليواانت املرمقة.ا  ابلضافة اىل  رأ س من ال بل؛ 30.403من ال بقار و ارأ س 1.626.647ترقمي مت 

 النبايت سامية الرصيد 

 احلرشة القرمزية عىل نبات الصبار؛خار تعزيز برانمج اخلاة الاس تعجالية ملاكةحة  –

برامج الرصد واملراقبة وتدبري ال فات وال مراض الوافدة واخلاضعة ملقتضيات احلجر الصحي اليت هتدد الرصيد النبايت )سوسة  مواصةل –

 املرض البكتريي للكزيلبةل فاس توزة(؛ و ة النارية مرض اللفحو فريوس امحلضيات تريس تزيا و النخيل امحلراء 
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مليون 12من الش تالت و مليوان 560سيت متت مراقبة  ،الوطين وعند التصدير والاس ترياد تعزيز مراقبة ال فات الزراعية عىل الصعيد –

 طن من املنتجات النباتية الاولية. 

 مراقبة البذور وال غراس 

 3,86مليون قناار من البذور و 217مت اعامتد  سيث ،من طرف رشاكت البذور واملشاتل ةاملقدم طلبات الاعامتدمجليع  متت الاس تجابة

  .مليون ش تةل

 مراقبة املنتجات الغذائية 

طن من املواد الغذائية من أ جل التحقق من ماابقهتا 1.629.394 متت مراقبة  ثسي ،زايرة ميدانية74.799 ب  املكت قام مفتشو 

 .وسالمهتا الصحية

 شهادة حصية. كام مت رفض   37.741 من املنتجات الغذائية اخملتلفة وسلمت اطن 3.560.276 متت مراقبةفقد عىل مس توى الاس ترياد، ا ام

 ؛من املنتجات الغذائية لعدم الامتثال لرشوط النصوص التابيقية اجلاري هبا العمل اطن 10.130

صدار و تجات الغذائية، من املن  اطن1.296.151  عىل مس توى الصادرات، مت ةحصو   ؛شهادة حصية 31.930ا 

 7.648 لهذه املؤسسات العدد الاجاميل ليصبح ،ةديداجلمؤسسة خاصة ابلصناعات الغذائية  1.010ترخيص او اعامتد مت  ،ابلضافة اىل ذكل

 .وحدة

o برانمج تمنية الري واعداد اجملال الفاليح 

 الربانمج الفرعي الوطين لقتصاد املاء يف السقي 

هناء2019 س نةخالل  :التحويل امجلاعي ا ىل الري املوضعي – رتامكية الساحة . لتصل امل هكتار 18.206أ شغال العرصنة عىل مساحة  , مت ا 

يف طور  اهكتار  36.734 ابلنس بة ملساحة تقدر ب العرصنة . يف حني ماتزال أ شغال2008 س نةمنذ  اهكتار  83.590 بيقار  اىل ما

 .ال جناز

 هكتار ابلري املوضعي.   55.600 ، مت جتهزي سوايلويل الفردي ا ىل الري املوضعيابلتحفامي يتعلق  –

  الريجمال الربانمج الفرعي للرشاكة بني القااعني العام واخلاص يف 

 ؛تتبع التدبري املفوض خلدمة الري ملرشوع الكردان وتنظمي الاجامتع الس نوي خللية التتبع وتس يري املرشوع :مرشوع الكردان –

جناز أ شغال بناء منشأ ت  :أ زمور البرئ اجلديدمرشوع  –  %؛95 نس بة تقدم الاشغالسيث بلغت ، الريمواصةل ا 

جناز حماة حتلية مياه البحر   :لش توكةمرشوع حتلية مياه البحر  – مواصةل ابلضافة اىل  ؛(%57وقد بلغ تقدم ال شغال )مواصةل أ شغال ا 

جناز أ شغال مرشوع  من اجل الامضاء عىل عقود الرشاكة  فضال عن ؛حتلية مياه البحر لري سهل ش توكةاملساعدة التقنية من أ جل تتبع ا 

نتاج الااقة الرحيية وكذا  عداد املتالبات ال ساس ية دلخول وكذا ، يئة ش بكة الري مع الرشاكء اخلواصهت بناء حماة التحلية وحماة ا  ا 

 ؛العقود حزي التنفيذ

بدراسة هيلكة مرشوع التدبري املفوض خلدمة الري عند سافةل سد قدوسة عىل واد كري  هناء املرحةل ال وىل املتعلقةا   : مرشوع قدوسة –

 ؛(هكتار 5.000مساحة )

جناز قياس ال عامق واجليوفزيايء ودراسة التيارات البحرية و اهناء ادلراسات املتعلقة جبمع البياانت خلصائص الرايح  : مرشوع ادلاخةل – ا 

 ؛ادلاخةل وأ نظمة املوجة لبناء حماة حتلية يف

 ا طالق طل  العروض ل جناز دراسة اجلدوى والتقيمي القبيل ملرشوع بناء وتدبري ش بكة الري عىل مساحة تناهز :مرشوع سهل الغرب –

 هكتار يف املناقة اجلنوبية الرشقية من سهل الغرب واختيار مكت  ادلراسات. 30.000

 الربانمج الفرعي ل عداد اجملال الفاليح 

عداد دوائر السقي الصغري واملتوسطاملنجزات املتعلق – املتوسط عىل مساحة تناهز السقي  حميط السقي الصغري و اس تصالح حميط مت :ة اب 

عادة هتيئة منشأ ت الري والسوايق واخلاارات. (الاقالمي مجيعموزعة عىل ) اهكتار  19.975  وذكل عرب ا 
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جناز برانمج العمل اخلاص حبامية ال رايض الفالسية املس تنبط  متت :ةاملنجزات املتعلقة ابل عدادات العقارية وسامية ال رايض الفالسي – متابعة ا 

القروية من ادلراسات املنجزة سول أ اثر التعمـيـر عىل ال راضــي الفالسية مبناطق نفوذ املاكت  اجلهـــوية لالستمثــار الفالســـي واملراكز 

جناز ادلراسات املت من خاللواحلرضية وذكل  متابعة كام متت  ؛أ سفي-مكناس ومراكش-ية جلهيت فاسعلقة ابخلرائط الفالس الرشوع يف ا 

طار اخملاط املديري حلصاد مياه ال ماار اذلي يكتيس أ مهية قصوى ويس توج  عناية خاصة. وهيم هذا  جناز برانمج العمل املندرج يف ا  ا 

دخال  سياء مجموع الارق القدمية اليت ثبتت فعاليهتا مع تشجيع ا  التقنيات اجلديدة اليت تأ خذ بعني الاعتبار خصوصيات الرتبة الربانمج ا 

جناز مشاريع مض ال رايض عىل مساحة وكذا  واملناخ ابجلهات املعنية؛ برانمج الارق  مواصةلابلضافة اىل  ؛هكتار 61.100متابعة ا 

نتاج الفاليح؛ جناز أ شغال احملافظة عىل ال رايضفضال عن  القروية لتسهيل نقل وترصيف ال   الفالسية املعرضة لظاهرة التعرية ا 

   .هكتار 1.400وابخلصوص تكل اجملاورة لضفاف ال هنار عىل مساحة 

نشاء نقط املاء؛  متت :املراعي عداداتاملنجزات املتعلقة اب   – جناز وكذا متابعة أ شغال تقوية ش بكة توريد املاش ية وذكل اب  متابعة أ شغال ا 

نتاجية املراعي من خالل نشاء محميات رعوية وغرس الشجريات  تدخالت حتسني ا  متابعة ال نشاة التوعوية ابلضافة اىل  العلفية؛مبارشة ا 

جناز ادلورات التكوينية ومواكبة مريب املاش ية من أ جل ضامن اخنراطهم يف هذا الربانمج وتنظميهم يف  طارمن خالل ا  همنية  تكتالت ا 

 ملهيأ ة وكذكل القيام ابلتدخالت املتعلقة بهتيئة هذه اجملالت.تس تايع تأ مني التدبري املس تقبيل للمجالت الرعوية ا

o برانمج ادلمع واخلدمات املتنوعة 

  الفالسيةسصائيات و الاادلراسات  

 بتتبع القااع الفاليح عن طريق: 2019قامت الوزارة يف س نة 

جناز ادلراسة املتعلقة ابملنجزات التقنية والاقتصادية لالس تغالليات الفالسية اليت –  ؛ استمثرت يف السقي ابلتنقيطا 

جنازات املومس الفاليح القيام ب – فامي يتعلق بمكيات الزيتون احملول وجودة زيوت الزيتون املنتجة عىل  2019-2018دراسة سول تتبع وتقيمي ا 

 ؛مس توى مجموعة من وحدات الاحن

 ؛ت الفالسيةجتديد منظومة الاس تقصاءاوكذا  تنفيذ الربانمج الس نوي لالس تقصاءات الفالسية –

 ؛الرشوع يف وضع برانمج لالس تاالع عىل مس توى امجلاعات الرتابية خيص التأ مني الفاليح –

 ؛وجات الفالسية عىل مس توى ال سواقا صالح نظام املعلومات املتعلق بتتبع أ مثنة املنت –

 .تأ هيل أ نظمة املعلومات املتعلقة حبفظ ونرش املعلومات ال سصائيات الفالسية –

 

 لبحريقااع الصيد ا 
 

o البنيات التحتية والتجهزيات 

 والوحدات الصحية املصاحل املركزية و مندوبيات الصيد البحري 

طار اسرتاتيجية "هاليوتيس" عىل أ رض الواقع،مت الالتام  جلأ  من   وذكل مليون درمه  6,7بلغت  مالية ابعامتداتتزنيل املشاريع املربجمة يف ا 

 ل جناز املشاريع التالية:

وأ خرى خاصة بهتيئة املباين ال دارية ملندوبية الصيد البحري ابلقنيارة وكذا   املصاحل املركزيةبناايت ب ية مفصةل متعلقة  دراسة  تقن  –

 ؛ة الصيد ببوجدورادلراسات الهندس ية املتعلقة ببناء املقر اجلديد ملندوبي

 ؛لوحدة الصحية مبدينة أ صيالواللمندوبية الفرعية بناء املقر اجلديد توطيد ال عامتدات املتعلقة مبرشوع  –

دارية – جناز أ شغال هتيئة املباين ال  فين مندوبيات الصيد البحريابملصاحل املركزية و  ا   والقنيارة والعرائش وبوجدور بلك من  س يدي ا 

 ؛املندوبيات الفرعية "ابلفنيدق" و "لكراع "وادلاخةل و  وأ اكدير واجلديدة

 ؛ةلفائدة املصاحل املركزي رشاء س يارة نفعية –

 ؛و املضيق  الصويرةو اجلديدة، و ادلار البيضاء و  الناضورو  أ اكديرو العرائش و انجة ب   الصيد البحري لفائدة مندوبيات  رشاء عتاد مكتيب  –
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فين و الصويرة و الناضور و احلس مية و ابلعرائش  مندوبيات  الصيد البحريلفائدة  املصاحل املركزية و  رشاء عتاد معلومايت  – اان وطانس يدي ا 

 ؛ادلاخةلبوجدور و و 

ادلار وهجة  البحري جبهة طنجة تاوان احلس مية لفائدة مندوبيات الصيد رشاء عتاد تقين ومعدات التصالت السلكية والالسلكية  –

 ؛وهجة ادلاخةل وادى اذله  لكممي واد نون هجة و  سوس ماسةهجة و  ساات-البيضاء

بوجدور والعرائش واملندوبية الفرعية بارفاية وكذا و د البحري ابدلاخةل مندوبيات الصيبلك من  بعتاد طيب جتهزي الوحدات الصحية –

 النقاة اجملهزة للتفريغ "كريزمي".
 

  النقط اجملهزة للتفريغ 

طار برانمج هتيئة الساحل، قا النقط اجملهزة للتفريغ من أ جل حتسني دخل و معيشة الصيادين التقليديني، مت الوزارة ببناء قرى الصيادين و يف ا 

 مليون درمه خصصت ل جناز املشاريع التالية: 29تناهز مالية ابعامتدات  2019الس نة املالية  خاللالالتام د مت وق

 مليون درمه؛ 5ابعامتدات بلغت  2019رشاء ال رايض اخلاصة مبشاريع بناء النقط اجملهزة للتفريغ املربجمة برمس س نة  –

فواانسن"ل بناء النقاة اجملهزة ل  كلوذ  Nador West Medلفائد مليون درمه 8 والمتثل يف مبلغ دفع الشار ال خري – فري ا  قلمي  لتفريغ "ا  اب 

 ؛برشاكة مع هذه املؤسسة ،الناضور

 ؛" تروكوت" برشاكة مع هجة الرشقمليون درمه يف مرشوع بناء النقاة اجملهزة للتفريغ  5مسامهة قااع الصيد البحري مببلغ   –

جناز أ شغال  – ريس" ابعامتدات تقدر ب توس يع قرية الصيادين ا   ؛مليون درمه 5,4"الك ا 

قلمي تزنيت هتيئةل درمه مليون  0,28 مببلغ  اعامتدات رصف –   ؛النقاة اجملهزة للتفريغ "كوريزمي " اب 

جناز أ شغال هتيئة النقط اجملهزة للتفريغ " – فين س يدي بولفضايلا  قلمي س يدي ا  مسوان"و  " اب  قلمي اميي ودار و ا  يادين " قرية الص و  أ اكدير" اب 

نوارن" قلمي احلس مية و"الشامعةل ا  قلمي شفشاون "اب    ؛مليون درمه 3,13ابعامتدات بلغت  وذكل ،اب 

جناز  – ختلف هجات اململكة ابعامتدات  مب بقرى الصيادين والنقط اجملهزة للتفريغ املتواجدة وبوغرافية خاصة طتقنية و و هندس ية  دراساتا 

جاملية بلغت   ؛مليون درمه 0,9ا 

قتناء أ ةل – ريس" مببلغ  لصنع الثلج لفائدة قرية الصيادين" ا   ؛مليون درمه 1,2الك ا 

قلمي كريزمي" " النقاة اجملهزة للتفريغ  لفائدة  مليون درمه 0,12و معلومايت ابعامتدات بلغت  رشاء عتاد مكتيب –  تزنيت.اب 
 

o اس تدامة وتمنية الرثوات السمكية 

  يصندوق تمنية الصيد البحر 

مليون درمه، مت  205,6ما يناهز  2019ائية مبزيانية احلساب اخلصويص" صندوق تمنية الصيد البحري" برمس س نة بلغت الاعامتدات الهن

 ل جناز املشاريع ال تية:خصصت و ، 2018دون احتساب الاعامتدات املرحةل من س نة مهنا  درمهمليون  182,3الالتام ابعامتدات بلغت سوايل

عانة لفائدة  – عممي اس تعامل مكسامهة قااع الصيد البحري يف برانمج  ت مليون درمه 45,4مببلغ  البحري للصيداملكت  الوطين دفع ا 

 ؛احلاوايت املعيارية

 ؛التقليدي بصناديق عازةل للحرارة مليون درمه لتجهزي قوارب الصيد 35,5رصف اعامتدات مببلغ  –

جناز   الصيد البحري لتأ هيل حماة تربية ال سامكمليون درمه لفائدة املعهد الوطين للبحث يف 23حتويل غالف مايل مببلغ  – ابملضيق و ا 

 ؛ « bécasse de mer »خاص بسمك مرشوع جترييب 

الوطين للبحث يف الصيد البحري وواكةل تمنية املناطق الشاملية لبناء املتحف البحري  لفائدة لك من املعهد مليون درمه  18رصف مبلغ  –

 ابحلس مية؛ 

عداد ال سرتاتيجية املتجددة لقااع الصيد البحري للفرتة املمتدة  14,5بلغ مب  مالية ختصيص اعامتدات – مليون درمه ل جناز دراسة متعلقة اب 

 ؛ 2030و   2020بني س نة 
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عانة املربجمة لفائدة مجعية "أ ليوتيس" خبصوص تنظمي ادلورة  مليون درمه من 13,5دفع الشار ال خري مببلغ  – للمعرض ادلويل   5ال 

 ؛لعرض و التعريف مبس تجدات القااع اذلي يعترب مبثابة موعد بني املهنيني املغاربة و ال جان  ، 2019"أ ليوتيس" 

طار برانمج تفعيل  قرى  12,2دفع غالف مايل مببلغ    – قالمي اجلنوبية يف ا  مليون درمه لفائدة واكةل التمنية الاقتصادية والاجامتعية لل 

 ؛يادين  جبهة ادلاخةل  وادى اذله الص 

طار اتفاقية بني قااع مليون درمه لفائدة املكت  الوطين للصيد  6,5ويل اعامتدات مببلغ حت – من أ جل تأ هيل البنيات التحتية للموائن يف ا 

 ؛ للصيد خبصوص تدبري موائن الصيدالصيد البحري و املكت  الوطين

 ؛ملراقبة يف الصيد البحريخاصة اب تابيقات معلوماتية لتاويرمليون درمه  6,8الالتام ابعامتدات تقدر ب  –

ضافية دفع اعامتدات  – ابلس نغال بش بكة الكهرابء،  " Soumbediouneب " النقط اجملهزة للتفريغمن أ جل ربط  مليون درمه بلغت ا 

فريقي  ،الرصف الصحياملاء الصاحل للرشب و و  طار تقوية التعاون بني املغرب و ادلول ال   ؛ة الشقيقة يف جمال الصيد البحرييف ا 

 ؛ماسة "والربان و حملميات البحرية  الثالث "مواكدور برتكي  معدات تقنية ابمتعلقة  مليون درمه  1,06مببلغ  دراسة جنازا   –

 ؛مليون درمه 1,2ومعدات خاصة ابحلراسة البحرية  مبجموع اعامتدات  تقدر ب   Sam@cا صالح وصيانة النظام املعلومايت   –

 ؛" دلمع القا  التنافيس مبدينة أ اكدير Haliopole Clusterة "مليون درمه لفائدة مجعي نصفرصد مبلغ  –

ترضرين البحارة امل  ملواكبةمكسامهة قااع الصيد البحري  لفائدة الصندوق الوطين للضامن الاجامتعي  مليون درمه 3رصد اعامتدات تبلغ  –

 .من جهامت ادللفني ال سود

 البحث العلمي 

عاانت بلغت  مليون درمه، خصصت ل جناز املشاريع املربجمة  87,3 مبلغ  2019لبحث يف الصيد البحري برمس س نة التجهزي املمنوحة ملعهد ا ا 

طار اسرتاتيجة "  و احلفاظ عىل جودة الوسط البحري  وكذا تاوير البحث  املصايد و سامية  بتتبع املتعلقة  تكل" خصوصا  Halieutisيف ا 

 .تربية ال سياء املائيةيف جمال 

 مة الرثوات البحرية هتيئة و اس تدا 

عانة بلغت  2019ة مس تقةل التابع لقسم هتيئة واس تدامة الرثوات البحرية برمس الس نة املالية رصو ب اس تفاد مرفق ادلوةل املسري مليون  1,8من ا 

 درمه مت رصفها كام ييل:

 ؛معلومايت وتقينو  اقتناء عتاد مكتيبوكذا  هتيئة املباين ال دارية –

عانة لفائدة جلن – نقاذ البحري مبدينة احلس مية ةدفع ا     ؛ال 

 .شرتاك و مساهامت لفائدة املنظامت ذات الصةل ابجملال البحري داخل املغرب و خارجهالادفع  –

 تربية ال سياء البحرية تاوير 

عانة جتهزي بلغت  2019اس تفادت الواكةل الوطنية لتمنية ال سياء البحرية برمس الس نة املالية  رصفها ل جناز مشاريع  مليون درمه مت  15من ا 

 .اليت تمتحور سول وضع الاسرتاتيجية الوطنية لتمنية ال سياء البحرية ابملغرب وتقيمي فعاليهتاو ترتبط مبهام الواكةل 

o  نقاذ البحريالتكوين  و ال 

 اجملال و يه اكلتايل: مليون درمه، خصصت لمتويل مشاريع مرتباة هبذا 13,8تقدر ب الالتام ابعامتدات  2019مت برمس الس نة املالية 

عاانت  – مليون درمه ملعهد التكنولوجيا للصيد  3,25مليون درمه لفائدة مؤسسات التكوين املهين البحري مبا فهيا مبلغ  13,3 بلغتدفع ا 

 ؛قيادية لتمثني املنتوج  البحري بناء و جتهزي وحدةالبحري ابلعيون من أ جل 

جناز دراسة متعلقة مبرشوع –    ؛اجلديد للتكوين املهين البحري مبدينة احملمدية املركز بناء مقر ا 

خباريةتزويد مندوبيات اجل أ  من  ملديرية الوطنية لل رصاد اجلويةا لفائدةأ لف درمه  427دفع اعامتدات مببلغ  –  لصيد البحري بنرشات ا 

طارسول حاةل البحر،   .مصودها للحفاظ عىل سياة مرتدي البحر يف ا 
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o  ياملنتوج البحر حتسني تسويق  

عانة مببلغ 2019مت برمس س نة   مليون درمه لفائدة املكت  الوطين للصيد ل جناز املشاريع املرتباة مبهام هذا املكت . 55,9، دفع ا 

 

 التمنية القروية واملياه والغاابتقااع  
 

o احملافظة عىل الغاابت وتمنيهتا: برانمج مركزي ل سياء النظم البيئية 

 ت   مشاريع التشجري وجتديد الغااب 

عادة  تزنيلمن  2019 س نة خالل – قااع املياه والغاابت -متكنت وزارة الفالحة والصيد البحري والتمنية القروية واملياه والغاابت  أ ولوايهتا وا 

ني املراعي مليون من الشتيالت الغابوية اخملصصة ل جناز مشاريع التشجري وجتديد الغاابت وحتس 24.5 انتاجهيلكة النظم الغابوية، وذكل عرب 

 من حمياات التشجري القدمية.  اهكتار  14.755 يقاربصيانة ما هكتار، وكذا  18.600 عىل مساحة

 برانمج هتيئة الغاابت 

عىل مساحة تفوق  2019دراسات الهتيئة اليت انالقت قبل  مواصةلفضال عن التكيف مع تغري املناخ وتدبري اخملاطر، مت العمل عىل 

أ ما ابلنس بة لل عامل احلراجية، فقد لغاابت. امن  هكتار 97.000بهتيئة مساحة متوساة تفوق  2019 زيت س نةومتهذا . هكتار 200.000

 هكتار. 21.300 مشلت املشاريع مساحة

o حتديد املكل الغابوي 

س سقوق الانتفاع املنصوص قامت الوزارة الوصية عىل قااع املياه والغاابت بتفعيل مشاريع حتديد امل كلك الغابوي يف خمتلف اجلهات مع تكري

جنازات س نةا   ،علهيا قانونيا، وتأ مني سقوق اخلواّص اجملاورين للغاابت  :2019 ذ مهت ا 

 ؛من العقار الغابوي% 67 ه لتبلغ املساحة احملفّظة 351.328 طول حتفيظ املكل الغابوي عىل –

اجاميل املساحة املصادق عىل معليات حتديدها  عدلم ليصل كتاراه  5.554 املصادقة عىل معليات حتديد املكل الغابوي عىل مساحة –

 ؛%من العقار الغابوي89

 .املكل الغابويمن  كتاراه  275.900تعلق ب لس تكامل معليات التحديد الهنايئ يرتكز عىل نتاجئ دراسات تقنية ت  عملالتفعيل برانمج  –

o هتيئة وصيانة املساكل الغابوية 

ن برانمج الوزارة الوصية مشلنظرًا لل ثر الاجامتعي وال يكولويج امل عادة تأ هيلها، فا  مجيع مناطق املغرب. يف  رتت  عىل فتح املساكل الغابوية وا 

جنازات  لكم من املساكل الغابوية. 786جتهزي الغاابت بفتح وصيانة  2019 س نة هذا الصدد، مهت ا 

o برانمج الوقاية وامحلاية من احلرائق وكذا رصد حصة الغاابت 

 سرائق الغاابت 

من خالل محالت التوعية املس مترة املوهجة للمواطنني وتوفري معدات التدخل وذكل ويل الوزارة أ مهية كبرية للوقاية من سرائق الغاابت، ت

 خاللت تدخالت القااع تعززفقد تشغيل سراس ملكفني برصد احلرائق. عالوة عىل ذكل، ب املراقبة وتوفري اندلع احلريق  املبارش يف حاةل

خالل جتهزي الغاابت  متيف املناطق ذات اخملاطر الكبرية. يف هذا الصدد،  دلعهاس تعامل خرائط للتنبؤ عن احلرائق اليت ميكن اناب 2019 س نة

  : عرب  2019 س نة

 ؛للمراقبة اجبر  22 صيانة –

 ؛ابملاء للتود نقاة 50 وصيانة هتيئة –

 ؛النار مصدات من لكم 560وصيانة شق –

 .احلرائق صدبر  ملكفا حارسا 1.373 توظيف –
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 حصة الغاابت 

ىل غاية  طار تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية ملراقبة ورصد حصة الغاابت، مشلت مواقع ش بكة الرصد املهنجي لصحة الغاابت ا   2019س نة يف ا 

درعة و  تادلار البيضاء سااو  بين مالل خنيفرةو  الرابط سال القنيارةو  فاس مكناسو  الرشقو  طنجة تاوان احلس ميةس بع هجات ويه: 

 .اتفياللت

o حماربة ظاهرة التصحر طارا  يف  افظة عىل املياه والرتبةاحمل 

 هتيئة ال سواض املائية 

التحتية متثل الهتيئة املندجمة لل سواض املائية أ مهية اسرتاتيجية للحفاظ عىل املوارد الابيعية من خالل ترس يخ مشاريع هميلكة محلاية البنية 

يصل قد اذلي  ابلوحل سقينة السدود وامتالءتتجىل الرهاانت املرتباة بظواهر الاجنراف يف ضياع الرتبة و هذا . والتجمعات الساكنية ابلسافةل

ىل  مليون م 75ا 
3
ما يعادل  2019 س نة مهت ال جنازات املسجةل خاللقد هكتار. و  10.000يف الس نة، أ ي ما يعادل المكية الرضورية لسقي  

 هكتار. 50.000ملعاجلة مساحة  مرت مكع  من سدود الرتسي  264.000

  حماربة زسف الرمال يف املناطق الساحلية والقارية 

طار حماربة زسف الرمال صيانة حمياات التشجري و هكتار من الكثبان الرملية،  500عىل تثبيت  2019 س نة ، ارتكز التدخل خالليف ا 

عاي اهامتم خاص أ   كاممليون درمه.  31من اململكة مبزيانية تفوق هجات  7القدمية محلاية الارق وواحات النخيل والتجمعات السكنية يف 

 ل نشاء ال سزمة اخلرضاء سول املدن برشاكة مع امجلاعات احمللية.

o موارد القنص واملوارد السمكية يف املياه العذبةعىل احملافظة و   تمثني املناطق احملمية 

 ( تمنية املناطق احملميةSIBE) 

درااك ل مهية طار اجناز املشاريع اخملصصة املناطق ا ا   س نة برانمج تمنية املناطق احملمية برمس تنفيذ متزيقد التنوع البيولويج، ف لتدبريحملمية، ويف ا 

 :ابس تكامل الاشغال اليت أ عايت اناالقهتا مع أ جراة النقط التالية 2019

  ؛حتيني خمااات هتيئة املنتهات الوطنية –

 ؛ طبيعية( محمية 30يئة والتدبري ب )تفعيل توصيات برامج الهت  الرشوع يف –

دارة محميات احمليط احليوي –  ؛تزنيل وحدات تدبري وبرانمج معل ل 

 ؛ حتضري ملف ترش يح محمية احمليط احليوي "شامل مكون" دلى منظمة ال مم املتحدة للرتبية والعمل والثقافة )اليونسكو( –

 ؛القنيارة-سال-رجة الزرقا" جبهة الرابط بوغابة" و"امل -اجناز برامج معل للمواقع الابيعية "س يدي –

من الساكن يف املنتهات الوطنية ذات  الهشةلصاحل الفئات  (Green Job) بلورة مبادرة لتشجيع الشغل من خالل الوظائف اخلرضاء –

 ؛مكناس-خنيفرة وهجة فاس-هة بين ماللجب  (SIBE) ال ولوية

 احلس مية.-تاوان-اط تمنية "املنته الوطين احلس مية" جبهة طنجةخمل ن ابلنس بةأ  كام هو الشرشاكء ال تنفيذ برامج معل مع  –

 مشاريع تمنية املناطق الرطبة 

 يف لحئة "رامسار"؛  اموقع 24موقع( وتصنيف  300هناء اجلرد الوطين لل رايض الرطبة ابملغرب )ا   –

عداد خاط الهتيئة والتدبري  –  الفاعلنيالتأ هيل املندمج لهذه املساحات برشاكة مع  من ال رايض الرطبة ذات الاولوية وتنفيذ خاط جملموعةا 

 املعنيني؛

التصال والتثقيف والتوعية  تعزيزلفضاءات الابيعية واملناطق الرطبة وكذا اب لفائدة املواطننياسرتاتيجية للرتبية والتحسيس  اعامتد –

 ؛ية البيئية والتمنية املس تدامةاملغريب للرتب  الوزارة الوصية والتجمعتعاون بني و ابملناطق الرطبة من خالل اتفاقية رشاكة 

ضفاء الاابع املؤسسايت للجنة الوطنية للمناطق الرطبة –  ؛الرطبةمسؤوةل عن تنس يق ورصد معليات احلفظ وتمثني املناطق بصفهتا  ،ا 

طار رشاكة بني ال دارة والصندوق العاملي للابيعة  – موقًعا  15ملالية والبرشية ل دراج تعزيز الرشاكة وتعبئة املوارد ا هبدفتوقيع مذكرة ا 

 جديًدا يف قامئة املناطق الرطبة ذات ال مهية ادلولية؛
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عالن – ملييل س بخة" و" الفوارات املرجة" الابيعية املواقع ا  ىل  رامسار مواقع عدد رفع مما ادلولية ال مهية ذات الرطبة املناطق قامئة عىل" ا  ا 

 موقع. 26

  الوحيش وتعزيزالقنص 

  2.340.900مجعية للقنص عىل مساحة 1.134) اقناص 71.793القنص بزايدة عدد القناصني اذلي انهز متزي مومس  ،2019 س نة خالل

ىل تزايد عدد مكرايت القنص الس يايح  قد و هذا  (.اساحئ 2.188)  اهكتار  717.228املساحة اخملصصة هل  بلغت سيثهكتار(، ابل ضافة ا 

 .مليون درمه 11بلغ الاستامثر يف هذا اجملال سوايل 

  الاسامك وتربيةالصيد 

نتاج وكذا دمع سالسل تربية ال سامك عرب مجةل من  2019 س نة لقد مكنت املشاريع برمس من تاوير ال سياء املائية ومصايد ال سامك وزايدة ال 

 :ال جنازات

عا مليوان 24.4صبعيات مع تفريغ ال  صغار ال سامك و  من مليون 27.8نتاج ا   – موقًعا مائًيا  70 توطني املوارد السمكية يفدة مت اس تخداهما ل 

 )ال هنار والسدود والبحريات واملساحات املائية(؛

نتاج املرتباة ابلس ياحة السمكية واذلي يرتكز عىل الرتوجي لل   – صيد مسك السلمون  نشاة التالية:تنفيذ برانمج دمع وتمنية سالسل ال 

وتنظمي تظاهرة صيد السمك  الباص ال سود" يف مناقة سوس ماسةصيد "و  ؛”أ مغاس“مناقة  املرقط وتنظمي همرجان صيد ال سامك يف

 تمنية الس ياحة السمكية يف مناقة ال طلس الكبري الرشقية.ابلضافة اىل  ال سود يف سد مولي عبد هللا؛

سد أ محد احلنصيل ب يات تربية ال سامك دمع احتاد تعاون  :ملناطق القروية من خاللابتنفيذ برانمج تاوير سلسةل "تربية ال سياء املائية"  –

نشاء أ ول مجعية تعاونية نسائية يف جمال تربية ال سامك؛و  عضًوا من أ ربع تعاونيات 145اذلي يضم  بدء مشاريع تربية فضال عن  دمع ا 

التعاونيات  فائدةليل( وذكل اسن ال ول وأ محد احلنصبسد احل ال سامك يف ال قفاص داخل سقينة السدود يف مناقة بين مالل خنيفرة )

 .احمللية

توفري و أ قفاص تربية ال سياء املائية اقتناء املساعدة الفنية للتعاونيات التجارية لصيد ال سامك يف مناقة بين مالل )تقدمي القدرات و  تاوير –

 (؛…واملركبات املربدة،  توفري قوارب الصيدو صبعيات ل عادة توطني املوارد السمكية ال  صغار ال سامك و 

سد و  سد سهال )اتوانت(و ة مواقع جديدة لتاوير الاستراع املايئ يف ال قفاص عىل مس توى سقينة سد املسرية )قلعة ساغنة( برجم –

 قلمي تاوان؛ابوادي اخملازن )العرائش( وخزاانت السدود 

طار ملرشوع بلورة مبادرة تشجيع الشغل من خالل الوظائف اخلرضاء ) –  GIZابلرشاكة مع  هشةال ( لصاحل الفئات Green Jobوضع ا 

ىل تعزيز الوظائف املتعلقة ابلصيد القاري وتربية الاسامك   ملناطق الريفية واجلبلية.ابواليت هتدف ا 
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 التمنية املس تدامةالااقة واملعادن و  2.3

مليون  2.372,82ما مجموعه الااقة واملعادن والتمنية املس تدامة وزارة  مزيانية برمس 2019بلغت النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

 يف اجلدول التايل: مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املاليةقارنة مع الاعامتدات ابمل% 52,35 جناز تعادلا   درمه وهو ما ميثل نس بة

 
 :2019برمس س نة الااقة واملعادن والتمنية املس تدامة وزارة فامي ييل عرض ل مه منجزات 

 قااع الااقة  

o ءابقااع الكهر 

 نتاج ونقل الااقة الكهرابئية  ا 

نتاج الااقة  عزيزبت2019  س نة متزيت يناير ميغاواط يف  22بقدرة لدلاخةل  ديزلتشغيل احملاة احلرارية الثانية الكهرابئية من خالل وسائل ا 

طار خماط التجهزي الكهرابيئ تنفيذ. كام مت مليون درمه 444وبتلكفة تناهز  2019  ،2023-2020خالل الفرتة املمتدة  املشاريع املربجمة يف ا 

جراءات من أ جل تعبئة ال رايض الالزمة ل جناز سيث قامت الوزارة   تعزيز ش بكة نقل الكهرابء الوطنية اخملصصة لنقل الااقة متكام  .هابعدة ا 

نتاج املربجمة   60كيلو فولط و 225فولط وكيلو  400من خالل ربط حماات توليد الكهرابء بواساة خاوط: وذكل اليت س تودلها وسائل ال 

جناز  وقداملتعلقة هبا  كيلو فولط ومراكز التحويل  .2019اجلد عايل خالل س نة اجلهد لكم من اخلاوط الكهرابئية ذات اجلهد العايل و  429مت ا 

 الكهربة القروية 

ىل ممت س نة  1996منذ اناالقته س نة  القروي تعممي الكهرابء ابلعاملمكن برانمج  جاملية تقدر ، بلكفة 2019ا   درمه، من: مليار 24,423ب ا 

 مسكنا( بواساة الربط ابلش بكة الكهرابئية الوطنية؛  2.134.596دوارا ) 40 829كهربة  –

طار املبادرة الوطنية للتمنية البرشية؛ بواساة ال لواح الشمس ية املنفردةدوار(  900مسكنا ) 19 438جتهزي  –  وذكل يف ا 

ىل الكهرابء؛مليون نسمة من الو  12,8اس تفادة  –  لوج ا 

  ؛%99,72نس بة الكهربة القروية  بلو   –

جناز  – جناز و  لكم من اخلاوط الكهرابئية من فئة اجلهد املتوسط؛ 49 444ا  لكم من اخلاوط الكهرابئية من فئة اجلهد  131 607ا 

جناز ابلضافة اىل  املنخفض؛ جاملية 25 028ا   م.ف.أ ؛1 906 تبلغ مركز حتويل بقدرة ا 

 281بتلكفة تقدر ب  لربط ابلش بكة الكهرابئية الوطنيةمسكنا( بواساة ا 10 113دوارا ) 373كهربة  ،2019خالل س نة هذا وقد متت 

 .مليون درمه

 الاس تعامل السلمي للتقنيات النووية 

تاوير واس تعامل صل أ نشاة ادلولية خاصة فامي يتعلق بفاملغرب لتامات متت مواصةل تفعيل افامي يتعلق ابلس تعامل السلمي للتقنيات النووية، 

وذكل بتعزيز الرتسانة القانونية املتعلقة ابلسالمة وال من النووي من خالل املصادقة عىل القانون رمق  ،وبأ نشاة املراقبة القانونية التقنيات النووية

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 97,97 192.174.023,88 196.160.000,00 196.160.000,00  نفقات الموظفين

% 89,48 331.385.581,60 370.331.000,00 369.779.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 86,89 1.044.142.205,17 1.201.637.968,77 1.033.586.000,00  نفقات اإلستثمار

% 88,66 1.567.701.810,65 1.768.128.968,77 1.599.525.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 60,55 5.712.436,51 9.434.934,62 6.076.000,00  نفقات اإلستغالل

% 52,54 3.920.578,38 7.461.755,09 3.070.000,00  نفقات اإلستثمار

% 57,01 9.633.014,89 16.896.689,71 9.146.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 28,95 795.482.831,83 2.747.498.835,03 200.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 28,95 795.482.831,83 2.747.498.835,03 200.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 52,35 2.372.817.657,37 4.532.524.493,51 1.808.671.000,00 المجموع العام…………………

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2
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حداث الواكةل املغربية لل من ،املتعلق ابل من والسالمة يف اجملالني النووي وال شعاعي 142.12  .والسالمة يف اجملالني النووي وال شعاعي واب 

ضافة ا ىل ذكل،   قامت الوزارة مبا ييل:ا 

حداث الواكةل املغربية لل من والسالمة يف اجملالني النووي وال شعاعي –  عىل مس توىوكذا السهر عىل حتديث ال طار التنظميي  مواكبة ا 

  اجمللس الوطين للااقة النووية؛

ماكنية انتاج الكهرابء وحتلية مياه البحر ابس تعامل الااقة  دراسةامللكفة بلجنة ال تتبع أ عامل  –  النووية؛ا 

جناز خاة العمل املتاكمةل لتنفيذ توصيات بعثة الواكةل ادلولية للااقة اذلرية  – ، اليت قامت بتقيمي البنيات INIRاملشاركة يف وضع وتتبع ا 

 التحتية النووية الوطنية؛

 ؛المنسا-فيينا ب  للواكةل ادلولية للااقة اذلرية والس تني للمؤمتر العام ةالثيف اعامل ادلورة الثاملشاركة  –

 املشاركة يف الاجامتعات ادلولية املتعلقة ابس تعامل الااقة النووية لتوليد الكهرابء؛ –

دارةاعداد  – اليت مت و سلمي للااقة النووية وتقيمي مجيع برامج التعاون التقين مع الواكةل ادلولية للااقة اذلرية يف جمال الاس تخدام ال  وتتبع وا 

 تنفيذها ابملغرب؛

 .ملدنية يف حاةل وقوع أ رضار نوويةملف املسؤولية او  ع الواكةل ادلولية للااقة اذلريةتدبري ملف الضامانت النووية م –

 قااع الكهرابء مراقبة 

طار  حداث الهيئة الوطنية ا مت اختاذ مجموعة من الاجراءات لتفعيل مقتضيات القانون قااع الكهرابء مراقبةيف ا  ملتعلق بضبط قااع الكهرابء وا 

 لضبط الكهرابء وهتم ابل ساس: 

طار مرشوع التوأ مة:  – حداث الهيئة الوطنية لضبط الكهرابء، يف ا  عداد بعض النصوص التابيقية للقانون املتعلق بضبط قااع الكهرابء وا  ا 

الش بكة حتديد الفرتة الانتقالية اليت سيتوىل فهيا مسري واذلي هيدف اىل   الاحتاد ال وريب طرف"دمع لتعزيز قااع الااقة" املمول من 

 تدبري عقود رشاء الكهرابء املربمة بني املكت  الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ومنتجي الااقة الكهرابئية؛ الكهرابئية الوطنية للنقل

ابلضافة اىل  متويل الهيئة؛يف ريي الش باكت الكهرابئية للتوزيع قل ومسحتديد سقف مسامهة مسري الش بكة الكهرابئية الوطنية للنوكذا 

حاةل الزناع  تقومحتديد سقف مسامهة ال طراف اليت  حتديد تعريفة فضال عن  ؛ة قصد عرضه عىل جلنة فض الزناعاترئيس الهيئ عىلاب 

 التويد ابلااقة الكهرابئية التمكيلية وكيفيات احتساهبا.

عداد الرشوط املر  – عداد دفرت حتمالت املكت  الوطين للكهرابء واملاء الصاحل للرشب ا  ىل سيث جعية ل جناز ادلراسة املتعلقة اب  رسالها ا  مت ا 

نشاء والتعمري قصد املصادقة  .البنك ال ورويب لال 

جناز  – نتاج ادلراسة املتعلقة بتحديد قدرات الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد اجلد العايل والعايل واملتالرشوع يف ا  وسط لس تقبال مشاريع ا 

س متكن هذه ادلراسة من حتديد قدرات سقن الش باكت الكهرابئية ذات اجلهد اجلد العايل والعايل ابلااقة و  ،الكهرابء من مصادر متجددة

وسط ابلااقة مهنجية لتحديد قدرات سقن الش باكت الكهرابئية للتوزيع ذات اجلهد املت واعامتد ،الكهرابئية املنتجة من مصادر متجددة

نتاج الكهرابء  كونالهدف من ذكل هو التأ كد من ويبقى  ،هذاابئية املنتجة من مصادر متجددة. الكهر قدرة الش بكة، عند تشغيل مواقع ا 

نتاجمن مصادر متجددة، اكفية   والنقل.  لضامن سالمة وتوازن نظام ال 

o قااع الااقات املتجددة 

 برامج ومشاريع الااقات املتجددة 

من مصدر الااقة  % من القدرة ال جاملية املنشأ ة، مهنا34ميغاواط، أ ي ما ميثل  3700لقدرة الكهرابئية املنشأ ة من مصادر متجددة بلغت ا

 ميغاواط من مصدر الااقة الرحيية. 1220و ميغاواط من أ صل كهرومايئ 1770وميغاواط   710 الشمس ية

 املرشوع املغريب للااقة الشمس ية مس توى تقدم تنفيذ 

جاميل يناهز  710، ما يعادل 2019بلغت القدرة املنشأ ة من الااقات الشمس ية س نة  مليون درمه، سيث مت   643 28ميغاواط، ابستامثر ا 

جناز حماة  مكنت من احداث ،مليون درمه 7000وابستامثر انهز  2016ميغاواط س نة  160 بقدرة للااقة الشمس ية املركزة 1زاتانور ورز  ا 
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جناز حمايتمنص  شغ 60سوايل   وذكل  ،2018ميغاواط واللتني دخلتا حزي التشغيل س نة  350 بقدرة  3 "نور" و  2 "نور" ل، كام مت ا 

جاميل يناهز   منص  شغل. 200سوايل  مما مكن من احداثمليون درمه  16398ابستامثر ا 

 ال وىل من حماة نور ميدلت للااقة الشمس ية ، الرشوع يف تاوير املرحةل2019شهدت س نة فقد أ ما خبصوص الااقة الشمس ية الفتوضوئية، 

جاملية تبلغ  تس تخدم التكنولوجيا الهجينة اليت تزاوج بني الااقة الشمس ية احلرارية  سوف ،مليون 7572ميغاواط وابستامثر يناهز 800بقدرة ا 

 GREEN POWERص لرشكة "مت الرتخيكام  .2021من املرتق  الرشوع يف اس تغاللها س نة سيث والااقة الشمس ية الفتوضوئية، 

MOROCCO 1 ىل  ،مليون درمه 240ميغاواط وابستامثر يناهز  30" ل جناز مرشوع للااقة الشمس ية الفتوضوئية بقدرة تصل ا 

نتاهجا الاكمل لالس تخدام احلرصي  كام مت الرتخيص جملمع . "Amendis-Tangerرشكة التدبري املفوض للتوزيع "من طرف س يخصص ا 

ميغاواط ابملوقع املنجمي  18و 10فوسفاط من أ جل تاوير مرشوع للااقة الشمس ية الفتوضوئية بقدرة ترتاوح ما بني املكت  الرشيف لل

نتاج اذلايت. طار ال   للفوسفاط "ابن جرير"، وذكل يف ا 

نتاج الااقة الكهرابئية بأ طراف الش بكة الكهرابئية الوطنية ،خرىأ  من هجة  طار برانمج ا  لوطين للكهرابء واملاء الصاحل فقد قام املكت  ا ،ويف ا 

جاملية تناهز  عداد برامج "نور اتفياللت" سيث مت اختيار ثالث حماات مشس ية فوتو ضوئية بأ طراف الش بكة بقدرة ا   120للرشب اب 

س نة اات هذه احمل ومن املرتق  أ ن يمت تشغيل ميغاواط للك واحدة مهنا 40بقدرة زاكورة وأ رفود وميسور  اتويتعلق ال مر مبحا ،ميغاواط

2020. 

 املرشوع املغريب للااقة الرحيية مس توى تقدم تنفيذ 

من طرف  متثل القدرة الكهرابئية املنشأ ة، سيث 2019سىت ممت س نة ميغاواط  1220بلغت القدرة الكهرابئية املنشأ ة من مصدر رحيي 

طار القانون   نشأ ة.من القدرة الكهرابئية ال جاملية امل  %60ما يعادل  13-09اخلواص يف ا 

-ميغاواط جبهة العيون 80ميغاواط و''غراد جراد'' بقدرة  200'' بقدرة  2الرتخيص للك من احلقلني الرحييني ''افتيسات 2019كام مت س نة 

طار القانون  80بقدرة جبهة لكممي واد نون الرتخيص للحقل الرحيي "افراكت"  2019 س نةكام مت الساقية امحلراء.  ديد متو  .13-09ميغاواط يف ا 

من املرتق  أ ن يدخال حزي سيث ميغاواط  36" جبهة ادلارالبيضاء ساات بقدرة اجاملية تقدر ب 2و 1الرتخيص للحقلني الرحييني "الوليدية 

 . 2021التشغيل س نة 

جناز احلقل الرحيي "جبل خالدي" مت كذكل طار القانون  الانهتاء من أ شغال ا  احلس مية، -تاوان-، جبهة طنجة13-09من طرف اخلواص يف ا 

 . مليار درمه 1.7ط واستامثر يعادل ميغاوا 120بقدرة 

وكذا املرحةل ال وىل للحقل  ،ميغاواط 180، الرشوع يف أ شغال بناء احلقل الرحيي "ميدلت" اذلي تبلغ قدرته 2019شهدت س نة  وقد ،هذا

 ع الربانمج الرحيي املندمج.ميغاواط، ابل ضافة ا ىل الاس مترار يف أ شغال تاوير مشاري 150الرحيي بتازة بقدرة 

جنازه 900كام مت الرتخيص ل جناز املرحةل ال وىل للحقل الرحيي  نتاج ميغاواط 100مراحل، بقدرة  6عىل  ميغاواط اذلي سيمت ا  طار ال  ، يف ا 

قلمي ادلاخةل اذلايت  مليون درمه.  970، واذلي يناهز استامثر املرحةل ال وىل من هذا املرشوع اب 

  املرشوع املغريب للااقة الكهرومائية نفيذمس توى تقدم ت 

من القدرة ال جاملية املنشأ ة(، مهنا حماة  %16ميغاواط )أ ي  1770، 2019سىت ممت س نة  بلغت القدرة املنشأ ةابلنس بة للااقة الكهرومائية، 

 ميغاواط. 464لتحويل الااقة عرب الضخ لقورار بقدرة 

جناز مرشوع حماة مواصةلمتت  كام  .مليار درمه 3.2ميغاواط وابستامثر يقدر يب  350بقدرة  ويل الااقة عرب الضخ لعبد املومنحت أ شغال ا 

نتاج سيث  س ميكن هذا املرشوع ابخلصوص، من تلبية الال  عىل الكهرابء خالل ساعات اذلروة وختزين الااقة وحتسني اس تغالل وسائل ال 

دماج الااقات املتجددة وحتسني اس تقرار ش بكة نقل الااقة واملرونة يف تشغيل املنظومة الكهرابئية الوطنية، كام  س يعمل عىل الرفع من جحم ا 

 .2022من املرتق  ان يدخل هذا املرشوع حزي التشغيل س نة  ذا  الكهرابئية يف املناطق اجلنوبية، 

مليار  6,4ستامثر يفوق اب ميغاواط  266حماة كهرومائية صغرى تبلغ قدرهتا الاجاملية سوايل  22متت متابعة أ شغال تاوير  ،خرأ  من جان  

طار القانون  ،درمه  .58.15املتعلق ابلااقات املتجددة كام مت تعديهل وتمتميه ابلقانون  13.09وذكل يف ا 
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 وضع اسرتاتيجية وطنية لتمثني الكتةل احلية 

هناء ادلراسة املتعلقة 2019عرفت س نة  ية، بعد عقد عدة ورشات معل موسعة مع مجيع لسرتاتيجية الوطنية للتمثني الاايق للكتةل احل اب، ا 

، برئاسة الس يد وزير الااقة واملعادن 2019فرباير  27أ برزها تكل اليت عقدت بتارخي لعل القااعات العمومية واخلاصة العامةل ابلقااع، 

  هذا امليدان. مشارك عن القااعني العام واخلاص وخمتلف الفاعلني والرشاكء يف 100والبيئة، ومتزيت حبضور أ زيد من 

o قااع النجاعة الااقية 

عااء الاناالقة لعدة برامج و  2019متزيت س نة   اجراءات لتعزيز النجاعة الااقية واليت مهت:اعامتد عدة اب 

 تقوية النجاعة الااقية ابلبناايت 

طار التوجهيات :مثالية ادلوةل يف جمال النجاعة الااقية – ىل منوذج حتولها وتشجيع  دارة العموميةقوة ال   تعزيزالسامية قصد  امللكية يف ا  ا 

ىل اس تعامل الااقات املتجددةحيتذى به، من خالل اللجوء قدر ال ماك اقتصاد  وحتقيقومن مث الرفع من مس توى النجاعة الااقية  ن ا 

عداد برانمج نوعي، تعمل  ىل تعزيز النجاعة الااقيهيالوزارة عىل ا  مت تنظمي ورشة معل سول  ثسي، ة يف ال دارات واملباين العموميةدف ا 

دارة واملؤسسات العمومية يف جمال النجاعة الااقية". جناز برانمج  نهأ  ذكل  "مثالية ال  وتفعيال ملبدأ  مثالية ادلوةل يف اقتصاد الااقة، يمت ا 

ونفقات الااقة وترس يخ  منظومة تدبري الااقة بغية خفض الاس هتالك اعامتدمن خالل وذكل هيم حتسني ال داء الاايق يف بناايت الوزارة 

 ثقافة النجاعة الااقية. 

تنظمي ورشات تكوينية و مت القيام مبجموعة من ال جراءات من خالل تاوير كتيبات ماوايت توضيحية تقنية،  :النجاعة الااقية يف املباين –

قامت وزارة الااقة واملعادن والبيئة كام  ت.وتاوير نظام معلومايت للنجاعة الااقية يف البنااي  املباينوحتسيس ية سول النجاعة الااقية يف

برشاكة مع الوزارة امللكفة ابل ساكن ببلورة مرشوع خارطة طريق من أ جل سكن يس تجي  ملتالبات التغريات املناخية والبيئية. وهيدف 

ىل تعزيز التمنية املس تدامة يف املدن وتقوية ال طار التنظميي اجلاري به العمل يف جما قامت وزارة كام  ل السكن املس تدام.هذا املرشوع ا 

" من أ جل الاس تفادة من ادلمع NAMA FACILITYالااقة واملعادن والبيئة برشاكة مع الوزارة امللكفة ابل ساكن بتقدمي مرشوع ل "

أ داء طايق جيد.  مسكن جديد ووضع خط مايل لقتناء التجهزيات املزنلية ذات 12000املايل والتقين ل دخال تقنيات النجاعة التقنية يف 

عداد مرحلته ال وىل.ابملوافقة سيث يمت  سظياملرشوع اذلي وهو   ا 

مبدن  2019من ال مئة املرشدين واملرشدات خالل س نة  112مت القيام بدورات حتسيس ية لفائدة  :برانمج التأ هيل الاايق يف املساجد –

 القنيارة واحلس مية والصويرة ومكناس واترودانت. 

  يف القااع الفاليحالنجاعة الااقية 

عداد دليل مرجعي للضخ  ،مت اختاذ بعض ال جراءات تروم اس تعامل الااقة الشمس ية لضخ املاء ل غراض السقي يف اجملال الفاليح سيث مت ا 

جناز در هذا اجملوتكوين مجموعة من املتدربني املتخصصني يف  ابس تعامل الااقة الشمس ية اسة هتم ال وكذا تنظمي ورشات حتسيس ية. كام مت ا 

ىل: تشخيص الوضعية احلالية لسوق املاء ابلااقة الشمس ية عىل  سوق خض املاء ابلااقة الشمس ية عىل املس توى الوطين هتدف ابخلصوص ا 

املاء ابلااقة خض جودة املكوانت وأ نظمة تحسني تاوير نظام مرجعي ل وكذا  السلسةل التجارية والقمية؛و مس توى العرض التكنولويج 

عداد تصور و  ؛الاجملض اخلدمات يف وهيلكة عر و  سوق ؛هذه ال تاوير أ ليات المتويل والتحفزيات املناس بة لتشجيع ضافة اىل ابل ؛ةالشمس ي ا 

تنظمي ورشة معل لعرض النتاجئ ال ولية لدلراسة اليت فضال عن البييئ املمكن لنتشار الضخ ابلااقة الشمس ية؛  السليب ال ثر للتقليص من

 تمثني طاقة الكتةل احليوية. أ طلقهتا الوزارة سول

  رصد ونرش التجارب الناحجة يف جمال النجاعة الااقية 

الرئيس ية عىل  الاقتصادية  القااعات  خيصقامت الوزارة بتنظمي مجموعة من الورشات واللقاءات املوضوعاتية لتعزيز النجاعة الااقية فامي

ىل ا رشا ك املقاولت املغربية يف دمع برامج النجاعة الااقية عىل املس توى الوطين وخلق املس تويني الوطين واحمليل. وهتدف هذه الورشات ا 

نشاء نظام خاص ابلنجاعة الااقية يف مجيع القااعات.…(  )املقاولت وال دارات واملمولني نيتعاون بني خمتلف املتدخلني املعني كام مت عقد  وا 

جراءات النج لتقائية وبلورة خمااات معل تأ خذ بعني الاعتبار اجامتعات اللجان الوطنية التقنية لترسيع ا  اعة الااقية وتعزيز التنس يق وال 

 لااقية يف جمال ال انرة العموميةجلنة النجاعة او  النجاعة الااقية يف جمال الصناعةجلنة  لك من خصوصيات لك قااع، سيث مت عقد اجامتع

 جلنة النجاعة الااقية يف جمال الفالحة.و 
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 لقدرات يف جمال النجاعة الااقية التكوين وتاوير ا 

البناايت، مت تكوين همندسني معامريني بتنس يق مع  عىل مس توىة يالنجاعة الااق  يف جمالمن أ جل تقوية القدرات وتاوير اخلربة الوطنية 

دماج مقتضيات ضابط البناء الع كام مت توقيع اتفاقية  .ملباينيف اايق ام احملدد لقواعد ال داء الااجمللس الوطين للمهندسني املعامريني وذكل هبدف ا 

 النجاعة الااقية. جمال القدرات يف تعزيزوالوزارة من أ جل  املعامريني تعاون بني اجمللس الوطين لهياة املهندسني

نشاء معاهد التكوين يف همن الااقات املتجددة ،هذا طار تعزيز قدرات املوارد البرشية يف جمال النجاعة الااقية، مت ا  والنجاعة الااقية  ويف ا 

 ؛2019وجدة س نة بوالنجاعة الااقية خترج الفوج الثالث ملعهد التكوين يف همن الااقات املتجددة وورززات، سيث دن طنجة ووجدة مب

من  TaqaProكام رشعت الوزارة ورشاكؤها يف تاوير عالمة اجلودة   .2020-2019 برمس املومسلتكوين مبعهد طنجة ل ناالقة الا عايتأ  و 

 جل تكوين املهنيني املتخصصني واملؤهلني لرتكي  ال نظمة الفتوضوئية مبا يف ذكل املركبني ومقاولت الااقة الفتوضوئية.أ  

 تعزيز البنيات التحتية للبحث والتاوير 

جناز مرك  "مت  والش باكت خاص ابلبحث والتاوير يف جمال البناايت اخلرضاء والنجاعة الااقية  "،Green & Smart Building Parkا 

دماج الااقات املتجددة والتكنولوجيا الرمقية يف جمال البناايت. يف اطار ااذلكية،  مت،  كامملسامهة يف تاوير مدينة مغربية مس تدامة من خالل ا 

لالبة يف ( سيث تنافس خاللها مئات ا2019هبذا املرك ، تنظمي منافسات "مسابقة الاالب ادلولية" )دياكتلون الااقة الشمس ية ال فريقي 

 . تعمل ابلااقة الشمس ية بناء منازل مس تدامة

 دماج تقنيات النجاعة الااقية يف امجلاعات الرتابية  ا 

دماج تقنيات النجاعة الااقية يف امجلاعات الرتابية ابعامتد "لوحة قيادة للتدبري الاايق بتنس يق مع واكةل التعاون ا ل ملاين مت ا طالق مرشوع ا 

GIZ  املتعلقة  تكل ول س اميالرتابية  مجلاعاتانفقات قيق الاقتصاد يف الااقة وتقليص يث س متكن هذه اللوحة من حت ووزارة ادلاخلية، س

 مع ضامن عقلنة التدبري امجلاعي وتأ هيل املوارد البرشية الالزمة وتوفري اخلدمات للساكنة. ،اليت تشلك عبئا كبريا عىل مزيانيهتاو ابل انرة العمومية 

وخلق فرص الشغل وتأ هيل املقاولت الرتابية  مجلاعاتاذه اللوحة يف تنويع املزجي الاايق للخدمات العامة املقدمة من طرف وسيسامه تابيق ه

 خلق نس يج وطين من املقاولت اخملتصة يف جمال النجاعة الااقية.و املتوساة والصغرى، 

  اس تكامل ال طار التنظميي واملؤسسايت للنجاعة الااقية 

 يات القانون املتعلق ابلنجاعة الااقية، مت:تابيقا ملقتض 

لزايم وهيئا – ، وذكل هبدف ترش يد اس هتالك الااقة يف قااع الصناعة ت الافتحاص الاايقنرش املرسوم املتعلق ابلفتحاص الاايق ال 

عداد كتيب ،هذاوقااع اخلدمات.  جراءات ملواكبة تابيق هذا املرسوم واملتعلقة اب  ات ملقتضيات هذا املرسوم وقد اختذت الوزارة عدة ا 

التوصل  2019مت خالل س نة  كاموالرشوع يف تاوير تابيق معلومايت من أ جل تس يري طلبات الاعامتد والافتحاصات الااقية املنجزة. 

لزايم بامثن طلبات اعامتد من أ جل جناز الافتحاص الاايق ال  يف طور هيئة  12توجد  بيامن ،منح الاعامتد لامثن هيئات افتحاص طايقو  ا 

 ادلراسة.

 ،مع الوزارة امللكفة ابلصناعة برشاكةبلورة مرشوع مرسوم متعلق ابل داء الاايق ال دىن وابلعنونة الااقية لل هجزة والتجهزيات الااقية  –

لزامية احرتام ال داء الاايق ال دىن ابلنس بة لل هجزة والتجهزيات ا ىل ا  الغاز الابيعي، أ و لكهرابء أ و ل ملس تعمةل ويريم مرشوع هذا املرسوم ا 

 الرتاب الوطين.  عىل مس توىاملعروضة للبيع  الااقات املتجددةات البرتولية السائةل أ و الغازية أ و الفحم أ و املنتج

الرمقي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد ال خرض و وزير الااقة واملعادن والبيئة و بني نرش يف اجلريدة الرمسية للقرار املشرتك ال مت ال عداد و كام 

جبارية تابيق تسعة عرش مواصفة قياس ية مغربية متعلقة ابملنتجات الفوتوضوئية  وبسخاانت املاء الشمس ية. القايض اب 

 

o املراقبة والوقاية من اخملاطر 

 ما ييل: 2019مشلت اجلهود املبذوةل يف هذا اجملال خالل س نة 

  ااقية واملنجمية والش به املنجميةاملنشأ ت الو والغازي  أ لت الضغط البخاريو املتفجرات ذات الاس تعامل املدين مراقبة 

عداد ونرش املرسوم  –  ؛ اش تغالهاللمتفجرات وكيفيات   العاملت والاقالمين جلاللجنة الوطنية للمتفجرات و  عضاءبتحديد أ  املتعلق ا 
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عداد ونرش املرسوم –  مدة صالسيهتا؛ بتحديد كيفيات منح وجتديد وحس  بااقة مراقبة املتفجرات وكذا  املتعلق ا 

عداد مرشوع مرسوم  – بتخزين وصنع املواد املتفجرة ذات الاس تعامل املدين والشه  الاصاناعية الرتفهيية واملعدات اليت حتتوي  يتعلقا 

 عىل مواد انرية بريوتقنية؛

عداد مرشوع مرسوم بتحديد تصنيف املواد املتفجرة ذات الاس تعامل املدين والشه  الاصاناعية الرتفهيي – ة واملعدات اليت حتتوي عىل ا 

تالفها؛  مواد انرية بريوتقنية واعامتدها وتصديرها ورشاهئا وبيعها ونقلها واس تعاملها وا 

عداد مرشوع قرار  –  بهتيئة واس تغالل مس تودعات ختزين الهيدروكربورات املس يةل؛ يتعلقا 

التتبع ادلقيق للك من أ جل تعلقة بأ لت الضغط البخاري من نظام معلومايت هيم لك ال نشاة امل  ابعامتدالانهتاء من ادلراسة املتعلقة  –

هذه  دلى والعاملني ال شخاص املعمتدين يف هذا اجملالكذا الهيئات املعمتدة من طرف قااع الااقة واملعادن للقيام مبراقبة هذه ال لت و 

ن تشغيل هذه ال لت يف ظروف تضمن سالمة ومعليات املراقبة )من تصارحي ومعاينات واختبارات  هيدروليكية( هبدف ضام الهيئات

 ال شخاص واملمتلاكت واجلوار.

  مراقبة جودة املواد النفاية 

عداد مرشوع قرار وزاري حيدد كيفية مراقبة جودة املواد البرتولية؛ –  ا 

عداد مرشوع قرار وزاري حيدد رشوط السالمة من  –  ؛أ جل تشغيل حماات اخلدمة والتعبئةا 

بداء  عرضا طالق  – رساء نظام التتبع ملراق  يأ  الر ل   ؛بة توافر وجودة املواد البرتوليةمن أ جل ا 

د مع تتبع مرشوع بناء مقر جديد للمخترب الوطين للااقة واملعادن ابدلار البيضاء برشاكة مع الوزارة امللكفة ابلتجهزي، سيث مت توقيع العقو  –

 ؛مليون درمه 10تلكفة املرشوع بـ  وتقدر ،املعامرية ال ولية املهندس املعامري ومكت  ادلراسات ومكت  املراقبة ودراسة الوثيقة

 ؛الف درمه 200ون وملي 2اقتناء معدات تقنية لتحليل املواد البرتولية مببلغ  –

 ؛الرتاب الوطين عىل مس توىئةل ملنتجات البرتولية السااتنفيذ الربانمج الس نوي ملراقبة جودة  مراقبة –

لية ابخملترب الوطين للااقة واملعادن وملحقاته املتواجدة بلك من مدن طنجة ومكناس ومراكش عينة من املواد البرتو 3918حتليل  –

قلميية و 2496وتتوزع هذه العينات عىل النحو التايل:  ،وأ اكدير عينة لفائدة مصاحل امجلارك  1422عينة لفائدة املديرايت اجلهوية وال 

 ية. ورشاكت النفط أ ثناء معلية اس ترياد املواد البرتول 

 ،ابلنس بة للغازوال % 99ما يقارب  2019نس بة ماابقة العينات اليت مت حتليلها مبختربات الااقة واملعادن خالل س نة  وقد بلغت ،هذا

 ابلنس بة للبزنين املمتاز اخلايل من الرصاص. % 96وما يناهز 

 سامية البيئة والوقاية من اخملاطر 

شاريع امل خصوصا  عىل البيئة ملشاريع الاقتصاديةا دراسة وقع هبدف التأ ثري عىل البيئة" نية دلراسةاملشاركة يف أ شغال "اللجنة الوط  –

مشاريع متعلقة  05مشاريع متعلقة بقااع املعادن و  08مرشوعًا متعلًقا بقااع الااقة و  13 متت دراسة سيث ،قااعي الااقة واملعادنب

 .بقااعات أ خرى

وزارة الشؤون  قااعات وزارية أ خرى، ويه: نظمهتااملتعلقة ابلسالمة والوقاية من اخملاطر كام متت املشاركة يف العديد من ال نشاة  –

وزارة الصناعة والتجارة و  اخلارجية والتعاون ال فريقي واملغاربة املقميني ابخلارج فامي يتعلق بأ شغال تنفيذ اتفاقية سظر ال سلحة الكاميوية؛

وزارة و  ال وضع نظام ملراقبة صادرات السلع ذات الاس تعامل املزدوج واخلدمات املرتباة هبا؛والاقتصاد ال خرض والرمقي فامي يتعلق بأ شغ

عداد اسرتاتيجيات وطنية  لتدبري خماطر الكوارث الابيعية  .ادلاخلية فامي يتعلق اب 

 التقييس 

عداد مواصفات قياس ية مغربية  طار ا  علقة مبيدان الااقة واملعادن، تتوىل مديرية وتابيق قواعد موحدة لتنظمي ال نشاة املت اعامتد تروميف ا 

س تعامل املدين املراقبة والوقاية من اخملاطر كتابة جلان العمل التقنية للتقييس املتعلقة ابملواد البرتولية وزيوت التشحمي واملواد املتفجرة ذات الا

القياس ية دلى الفاعلني يف اجملالت السالفة اذلكر، تقوم  املواصفات فامي خيصعىل ضوء اس تقصاء ودراسة احلاجيات ذكل  والااقات املتجددة.
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عداد برامج س نوية للتقييس بتنس يق مع املعهد املغريب للتقييس. هكذا متت خالل س نة  مواصفة قياس ية  27املصادقة عىل 2019املديرية اب 

ة، تقوم املديرية ابملشاركة يف عدة جلان تقنية للتقييس جبان  السهر عىل أ شغال جلان العمل املذكور زيوت التشحميمتعلقة ابملواد البرتولية و 

 اتبعة لقااعات أ خرى مثل جلان املنشأ ت الكهرابئية واملواد الكهرابئية.

o الرصد والتعاون والتواصل 

 ادلويل التعاون 

برام مخس اتفاقيات جديدة مع لك من بوركينافاسو وبنني وغينيا كوانكري وروان : عىل الصعيد ال فريقي – مت اس تقبال كام دا وجيبويت. مت ا 

فريقية الصديقة املعنيني  الااقة واملعادن، ويتعلق ال مر بلك من وزراء موريتانيا وغينيا كوانكري  يف قااعيمجموعة من وزراء البدلان ال 

جراءات تفعيل التفاقيات املابلضافة اىل وكوت ديفوار ونيجرياي وبوركينافاسو والرسايليون وجيبويت.  ربمة مع لك من بنني مواصةل ا 

 وبوركينا فاسو والكونغو برازافيل وغينيا بيساو وغينيا كوانكري والنيجر ورواندا وزامبيا ومدغشقر.

س بانيا ابلرابط، عىل مذكرتني للتفامه :عىل الصعيد ال ورويب – قامة رشاكة اسرتاتيجية يف جمال الااقة م ،مت التوقيع مع ا  ع وزارة تتعلقان اب 

يك جناز مجموعة من ال نشاة لتفعيل و  ولويجالانتقال ال  ربط كهرابيئ اثلث مع وزارة الانتقال ال يكولويج ابململكة الاس بانية. كام مت ا 

 يف جمال الااقة وجمايل اجليولوجيا واملعادن.مع الربتغال مذكريت التفامه املوقعتني 

طار تفعيل مذكرة تفامه يف جمال الااقة ابلرابط التوقيع عىل خارطة طريمت  :الرويس–يف ا طار التعاون املغريب  – ق للتعاون بني الارفني يف ا 

ىل عقد اجامتع احلكويم  التفاق للخرباء بني املغرب وروس يا ابلرابط دلراسة مرشوع املوقعة مع وزارة الااقة بروس يا الاحتادية. ابل ضافة ا 

 ان  الرويس.اذلرية املقرتح من طرف اجل للااقة السلمي الاس تخدام للتعاون يف جمال

طار تفعيل مضامني مذكريت التفامه يف ميداين املعادن  :خبصوص التعاون ال س يوي – مت عقد عدة اجامتعات مع الارف الهندي وذكل يف ا 

 . 2018واجليولوجيا ويف ميدان الااقات املتجددة، املوقعتني ابلهند يف أ بريل 

هنا مع بعض املنظامت ادلولية والتجمعات اجلهوية ل عااء الاناالقة أ و املسامهة واصلت الوزارة تعاو  :ىل صعيد التعاون املتعدد ال طرافع –

جناز املشاريع والربامج التمنوية جنار الاسرتاتيجيات الوطنية، خاصة يف جمال الااقة يف ا  : الاحتاد ال ورويب وذكل ابلرشاكة مع ،ومواكبة ا 

البنك ال ورويب و البنك ال فريقي للتمنية و الواكةل الفرنس ية للتمنية و اكةل ادلولية للااقة الوو الواكةل ال ملانية للتعاون ادلويل و البنك ادلويل و 

عادة التعمري والتمنية   الواكةل الكورية للتعاون ادلويل.و لال 

قلميي والقاري من خالل مشاركته املكثفة يف التظاهر  ات وامللتقيات من هجة أ خرى، معلت الوزارة عىل تعزيز سضور املغرب عىل الصعيدين ال 

ثيوبيي-ونذكر ابخلصوص يف هذا الشأ ن الئتالف املغريب ،ادلولية واخنراطه يف املبادرات اليت من شأ هنا الهنوض بقااع الااقة واملعادن اذلي  ا 

نشاؤه  ىل  املقامةمقة ال مم املتحدة للعمل من أ جل املناخ  مبناس بةمت ا   ٪100الااقة بنس بة مبدينة نيويورك، واذلي يسعى ا ىل ضامن الولوج ا 

 .يف البدلان ال قل تقدما والبدلان النامية ال خرى 2030حبلول س نة 

 الرصد وال سترشاف الاايق 

 ، تعزيز وحتسني نظام الرصد والاسترشاف من خالل:2019واصلت مديرية الرصد والتعاون والتواصل، خالل س نة 

مداد واس هتالك الااقة ببالدان –  ؛جتميع معايات تفصيلية سول ا 

عداد تقارير شهرية سول  –  ؛ 2018الس نوية لس نة  ياتال سصائ ال ساس ية لقااع الااقة والظرفية الااقية الوطنية وكذا  ياتال سصائ ا 

عداد احلصيةل الااقية الس نوية حبس  املعايري ادلولية لس نة  –  وكذا مؤرشات النجاعة الااقية؛ 2018ا 

عداد البياانت ال سصائية ادلقيقة والشامةل الرض  –  سول الال  والعرض الااقيني؛ ورية ل جناز ادلراسات الاسترشافيةا 

 ,IRENA, BP, …AIE, AFRECتعبئة اس تبياانت املنظامت ادلولية اليت يمت التوصل هبا واملتعلقة ابملعايات الاسصائية الااقية ) –

JODI GAZ؛) 

ية لفائدة فريق من املتدربني من البدلين ال فريقيني 'الغابون الااق  ياتال سصائ تنظمي دورة تدريبية لتبادل جتربة وخربة املغرب يف جمال  –

 والبنني' وذكل اس تجابة لال  الواكةل ادلولية للااقة اذلرية؛
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عداد تقرير سول مؤرشات الهدف السابع املتعلق بأ هداف التمنية املس تدامة؛  –  حتيني وا 

جناز وحتيني جرد  – طار النظام الوطين جلرد  ،2017و 2004يق ما بني سنيت نبعااثت الغازية الناجتة عن الاس هتالك الااالاا  وذكل يف ا 

وفق املعايري املتعارف علهيا من  طرف جلنة اخلرباء ادلوليني يف جمال التغريات املناخية  ،الانبعااثت الغازية املسببة لالستباس احلراري

 (؛2006 لس نة )حبس  املهنجية واخلاوط التوجهيية

شارة الفاعلني يف القااعوضع املعايات الااقية ره –  ؛وكذا املؤسسات ادلولية والوطنية ن ا 

 اس تكامل أ شغال تاوير وتفعيل النظام املعلومايت املتعلق بتجميع ونرش املعايات الاسصائية الااقية؛ –

شارة العموم ابللغة – ات والعربية الفرنس ية وضع البوابة ال لكرتونية للمرصد املغريب للااقة رهن ا  لهيا عوال جنلزيية وا   ؛رب ال نرتنتحة الولوج ا 

 مواصةل العمل عىل حتيني حمتوايت البوابة ال لكرتونية للمرصد املغريب للااقة حبس  توفر بياانت ومؤرشات حديثة سول قااع الااقة؛ –

ايل ال سصاء مواصةل وتتبع تنفيذ برانمج التوأ مة املؤسسايت بني الوزارة والاحتاد ال ورويب يف قااع الااقة وبصفة خاصة يف جم –

 والاسترشاف الااقيني املتعلقة بأ نشاة مديرية الرصد والتعاون والتواصل؛

عداد تقرير لدلراسة الاسترشافية سول الال  عىل الااقة يف أ فق  –  اكفة دلىوحتيينه عىل ضوء املالسظات اليت مت جتميعها  2050ا 

 الفاعلني؛

جناز الشقني ا – عداد ا   هجاز اليقظة الاسرتاتيجية بقااع الااقة واملعادن ؛ سولتصور ل ولني لدلراسة املتعلقة اب 

جناز النسخة الثانية لدلراسة املتعلقة ابملراجعة املعمقة للس ياسة الااقية الوطنية من طرف الواكةل ادلولية للااقة –  .ا 

 

 قااع املعادن   

o  ال طار الترشيعي والتنظميي املؤطر للنشاط املنجمي 

 ات منح وجتديد والتخيل والسح  واعادة منح ترخيص اس تغالل الفضيالت وأ كوام ال نقاض؛مرسوم بشأ ن حتديد كيفيا صدار  –

 مرسوم بشأ ن حتديد قامئة ماكمن امللح القامئة علهيا سقوق ال سباس؛ا صدار  –

 مرسوم بشأ ن حتديد قامئة ماكمن القامئة علهيا المتتع ابحلقوق العرفية؛ا صدار  –

 .الرتاخيص لس تخراج ومجع وتسويق العينات املعدنية واملس تحااثت والنيازك مرسوم متعلق بتحديد كيفيات منحا صدار  –

 ؛التنازلقرار متعلق بامنذج التقارير سول املعلومات ذات الاابع اجليولويج واملنجمي والتقارير ال سصائية املنجمية وخماط ا صدار  –

عداد مرشوع مرسوم بشأ ن مسارة منح رخصة البحث عن التجاويف ورخصة اس ت –  غالل التجاويف؛ا 

عداد مرشوع مرسوم بتعديل املرسوم رمق  – تابيق أ ساكم القانون رمق ب ( الصادر 2016أ بريل  20) 1437ج  ر  12املؤرخ  807-15-2ا 

 بشأ ن مسارة منح الرخص املعدنية. 33-13

o  تأ هيل الرتاث املعدين الوطين 

هذه املراقبة امليدانية  مكنتوقد  ،. هذا، ابلتعاون مع املديرايت اجلهويةلل نشاة املعدنية ةتتبع واملراقبة ال دارية الس نويتنفيذ برانمج ل  –

جناز برامج الاشغال املنجمية تقدم أ حصاب الرخص  مدىالوقوف الفعيل عىل  من يف ميدان املعادنللمشاريع   اساسهااليت عىل و يف ا 

لغاء عدد كبري من الرخص اليت  مت  ، وابلتايلالاس تغالل تراخيصمنحت مهم   ؛جناز مشاريعهم الاستامثريةاب  ا مل يلتم أ حصاهبا 

عن املديرايت اجلهوية واليت ختص مقررات رخص البحث  الصادرةحتيني املعايات املتعلقة ابلرخص املنجمية من خالل املقررات  –

لغاء الرخص   ؛املتعلقة ابلرتاث املعدين الوطينوحتيني املعايات املنجمية ومقررات رخص الاس تغالل ومقررات ا 

 ؛وماتية لتدبري هذا الرتاث الوطينمنظومة معل رساءا  ملعايات املتعلقة ابلرتاث املعدين الوطين من أ جل ا حتديث –

عداد برامج ال شغا 01اعامتدات لفائدة أ شخاص ذاتيني و 07تسلمي  –  ؛ل والواثئق اجليولوجية واملنجميةاعامتد لفائدة خشص معنوي، للقيام اب 

 ؛دينة جرادةمب املتواجدةتعاونيات لس تغالل مادة الفحم احلجري لل  ترخيصًا اس تثنائياً  52منح  –

 .املنجميةبشأ ن الرفع املادي عن املساطري املتعلقة ابلرخص  FOMAPاملسامهة يف تنفيذ مرشوع  –
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o  جميني  ن مواكبة الفاعلني امل 

جناز املشاريع املعدنية، قا طار مواكبة أ نشاة الفاعلني املنجميني املتعلقة اب   مبا ييل: 2019مت املديرية خالل س نة يف ا 

 ؛تحاليل خمربيةقيام ب اىل اخلارج لل خامات معدنية رسال عينات ا  متكني الفاعلني املنجميني من قصد  اترخيص 22منح  –

 ؛الزمة ملعاجلة اخلامات املعدنيةاد املواد الكمييائية الري س تللفاعلني املنجميني ل اترخيص 19منح  –

 ؛لس تغالل الفوسفاط املعدةرضية مبشاريع مراس مي تقيض بزنع ملكية القاع ال  ملفات متعلقة  05دراسة  –

 ؛تلامعا عىل مس توى القرار  32ة معاجلوكذا  ابملعلومات ال سصائيات املعدنية؛ امتعلق اتقرير  144معاجلة  –

 ؛املرشوع هذا % من80جناز سوايل ث مت ا  سي ،تابيق معلومايت خاص بتدبري ومعاجلة املعايات ال سصائية املتعلقة ابملعادن اعامتد –

أ جل متكني الفاعلني املنجميني من الاس تفادة من املشاركة يف اجامتعات اللجنة التقنية امللكفة بتحضري أ شغال اللجنة الوطنية لالستامثر  –

طار القانون مبثابة ميثاق لالستامثر.   من ادلمع اليت تقدمه ادلوةل يف ا 

o  والسالمة يف املقاولت املنجميةالصحة  تعالميو  ةالاجامتعي الوضعيةتتبع 

عداد امللف الوطين للصحة والسالمة؛و املشاركة يف ادلورة الثامنة جمللس ط  الشغل والوقاية من اخملاطر املهنية –  يف ا 

 تنظميها من طرف القيام ابلتحسيس سول أ مهية الصحة والسالمة املهنية ابملنامج عرب املشاركة يف العديد من املوائد املس تديرة اليت مت –

  جامعة الصناعات املعدنية ابملغرب؛

 املسامهة يف اليوم التحسييس سول الوقاية والسالمة لفائدة الصناع املنجميني التقليديني بتافياللت وجفيج؛ –

جناز دراسة سول املساعدة التقنية يف جمال الصحة والسالم – طار ا  ة يف قااع املعادن تنظمي زايرات ميدانية لبعض املواقع املنجمية يف ا 

مناء والتمنية   ؛BERDابملغرب، بتعاون مع جامعة الصناعات املعدنية والبنك ال ورويب لال 

قلمي  بتتبع الاشغالاملشاركة يف الاجامتعات املتعلقة  – طار التامات وزارة الااقة واملعادن والتمنية املس تدامة خبصوص برانمج تمنية ا  يف ا 

غالق منامج و  1998التفاقية امجلاعية لس نة  العالقة خبصوصل جلنة تتبع دراسة النقط املشاركة يف أ شغاوكذا جرادة؛ ثر ا  املربمة عىل ا 

 التعويضات عن السكن والرسيل والتعويض اجلزايف عن الفحم....( ؛و  ال مراض املهنيةو  املعاش التمكييلو الفحم جبرادة )تفويت العقارات 

 ؛ورشكة البحث والتصدير املنجمي ت املنجمية للك من الرشكة املنجمية لتويسيتدراسة مرشوع القانون ادلاخيل للمقاول –

 ؛ 2019شاكية وردت عىل مديرية املعادن والهيدرواكربورات خالل س نة  123دراسة  –

جناز تقرير  – قاولت املنجمية ابلنس بة للم مهنا حادثة 11: حادثة 16والبالغ عددها  سصيةل سوادث الشغل املميتة ابملقاولت املنجمية سولا 

 .سوادث ابلنس بة لل وراش التقليدية ابملناقة املنجمية لتافياللت وجفيج 05 و ورشاكت املناوةل؛

o    التعاون والرتوجي املعدين 

 Marrakech Mining Convention»بتنظمي النسخة ال وىل للمؤمتر ادلويل للمعادن مبدينة مراكش واملعروفة ابمس  2019متزيت س نة 

MMC»،  حماة س نوية للقاء املتدخلني واملعنيني ابلقااع املعدين وارضية دولية للتشاور والنقاش سول القضااي املتعلقة هذا املؤمتر صبح أ   قدو

 ابس تدامة الصناعة املعدنية واكتشاف فرص الاستامثر يف هذا القااع احليوي.

عداد وتنس    كة الوزارة يف أ شغال العديد من التظاهرات العاملية وال نشاة الوطنية ق مشار يكام سامهت مديرية املعادن والهيدرواكربورات يف ا 

 ابلضافة اىل املشاركة يف بكندا؛   PDCAو ابلسينغال SIMمؤمتر و  ببوركينا فاسوSAMAOمؤمتر  اخلاصة ابجملال املعدين، نذكر مهنا: 

مهورية جب وزارة الصناعة والتجارة  املؤمتر اذلي نظمتهو ا أ سرتالي–املنظم يف بريث  Africa Down Underادلورة السابعة عرشة ملؤمتر 

حتت شعار: "فرص الرشاكت التش يكية يف جمال الاس تكشاف والبحث واملعدين وحتويل املواد املعدنية اخلامة يف بدلان  التش يك يف برا 

 .فريقيا "ا  قة الرشق ال وسط وشامل منا
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 قااع الهيدرواكربورات 

o  الهيدرواكربورات شاف والبحث واس تغاللالرتاخيص املتعلقة ابلس تك 

جاملية 14، اش تغلت 2019خالل س نة   141912 بلغت رشكة يف جمال الاس تكشاف والبحث واس تغالل الهيدرواكربورات عىل مساحة ا 

 اجلدول التايل: يفالرتاخيص املبينة  وذكل من خالل ،²لكم

 

 

 

 

 

o ربورات املمنوحةتراخيص الهيدرواك 

للمكت  الوطين للهيدرواكربورات ، «اولد أ نزةل املركزية»اس تغالل الغاز الابيعي امتياز مت منح  : اس تغالل الهيدرواكربوراتفامي خيص  –

لغكام مت  ؛«SDX Energy Morocco (Jersey) Limited»والـمعادن ورشكة  لس تغالل الــهيدرواكربورات املسامة اء امتيازين ا 

«OULED N’ZALA»  و«GADDARI CENTRAL»  لمكت  الوطين للهيدرواكربورات والـمعادن ورشكة ل«SDX 

Energy Morocco (Jersey) Limited»  املسامة(Circle Oil Maroc Limited .)سابقا 

التالية: لةل مهت مناطق املنفعة  ،رخصة للبحث عن الهيدرواكربورات 14 منح متفقد  :رخص البحث عن الهيدرواكربوراتاما فامي خيص  –

نزاكن البحرية ) (02)البحرية  سليكسو و ( 4الربية ) فكرس يو  (01) بوش تة يمولو ( 01مميونة )  (.06وا 

o  ة يف ميدان البحث واس تغالل الهيدرواكربوراتمالتفاقيات النفاية املرب 

 ة واملصادقة عىل مخسة اتفاقيات نفاية ويه اكلتايل:راسادل ،2019س نة متت خالل  

 الرشاكء مناقة املنفعة

 SDX ENERGY بوش ىتمولي 

 PREDATOR GAS VENTURES LIMITED كرس يف الربية

 CHARIOT OIL & GAS HOLDINGS (MOROCCO) LIMITED البحرية ليكسوس

نزاكن البحرية  EUROPA OIL & GAS (NEW VENTURES) LIMITED' ا 

 HUNT OIL COMPAGNY OF MOROCCO مواكدور البحرية

o  2019الهيدرواكربورات خالل س نة  جمالال شغال املنجزة يف  

 « SDXرشكةمن طرف  ،يف سوض الغرب « SEBOU CENTRAL » أ ابر اس تكشافية برخصة 5سفر   –

ENERGY MOROCCO  «؛ 

جناز –   الرشقية؛ ابجلهة اتنفيتلكم من املسح اجلاذيب اجلوي يف سوض  4893ا 

 مس توىثالثية ال بعاد عىل ال لكم مربع من الاهتازات  1000ثنائية ال بعاد وال لكم من املقاطع الاهتازية  20050اس تقراء وختريط  –

 ال سواض الرسوبية.

 طين للهيدرواكربوراتالو  املكت جنزها أ   امليون درمه مهن 30,5مهنا  ،مليون درمه 691,5 ما قميته 2019جحم الاستامثرات املنجزة س نة  بلغ

 واملعادن.

o اس تغالل الهيدرواكربورات 

نتاج  ،2019مت خالل س نة  مليون مرت  33,76مليون مرت مكع  حبوض الغرب و  65مليون مرت مكع  من الغاز الابيعي مهنا  98,76ا 

نتاج   املصاسبة للغاز الابيعي.   (condensat)طن من املكثفات 4335مكع  حبوض الصويرة. كام مت ا 
 

 الرتاخيص العدد
 امتيازات الاس تغالل  9

 رخص البحث  حبرية 45مهنا  79
 رخص الاس تكشاف 1
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 قااع اجليولوجيا 

من أ جل مواهجة التحدايت الاقتصادية املرتباة أ ساسا ابلستامثرات يف القااع املعدين، أ عدت الوزارة خرياة طريق وطنية لتاوير البنية 

 :ابخلصوص يف 2019 برمس س نة برانمج معل الوزارة يمتثلو هذا . 2025-2015التحتية اجليولوجية للفرتة 

جناز  : التخريط اجليولويج –  100000/1خرياتني جيولوجيتني مبقياس و  مبرتفعات ولد دلمي 100000/1ياس خرائط جيولوجية مبق  5ا 

 .مبرتفعات املغرب ال وسط وال طلس املتوسط

 . 50000/1خرياة جيولوجية مبقياس  24رمقنة  : رمقنة اخلرائط اجليولوجية –
 

 

 التمنية املس تدامة  قااع 

o  سايتتعزيز ال طار القانوين واملؤس  

عداد أ و اعامتد عدة نصوص ترشيعية وتنظميية 2019متزيت س نة  ابذلكر ما مهنا خنص   ،بتعزيز ال جنازات املتعلقة ابجملال الترشيعي من خالل ا 

 ييل:

 ؛ ملس تدامة )نرش ابجلريدة الرمسية(علق بتنظمي اللجنة الوطنية للتمنية ااملتاملرسوم  – احلاكمة

 ؛ل عىل للبيئة والتمنية املس تدامةمرشوع مرسوم يتعلق ابجمللس ا –

حداث اللجنة الوطنية للتغريات املناخية واللجنة الوطنية للتنوع البيولويج؛ –  مرشوع مرسوم يتعلق اب 

حداث تعويض عن ال خاار املهنية لفائدة بعض الفئات من موظفي قااع التمنية املس تدامة  –  .مرشوع مرسوم بشأ ن ا 

 ابلنظام الوطين جلرد انبعااثت الغازات ادلفيئة )نرش ابجلريدة الرمسية(.علق املتاملرسوم  – التغريات املناخية

 .عن اس تخداهما النامجةصف للمنافع مرشوع قانون بشأ ن احلصول عىل املوارد اجلينية والتقامس العادل واملن – التنوع البيولويج

أ و ريم امللواثت يف الهواء الناجتة عن أ نشاة  مرشوع قرار حتدد مبوجبه احلدود القصوى القااعية للفظ أ و ا طالق – الهواء

 .قااع السرياميك

 

 النفاايت
 مرشوع مرسوم حتدد مبوجبه الضامنة املالية ملنشأ ت تدبري النفاايت اخلارة؛ –

مرشوع مرسوم حيدد مساطر تدبري النفاايت الهامدة والنفاايت الفالسية والنفاايت الهنائية والنفاايت الصناعية غري  –

 اخلارة؛

اتوة عن اخلدمات املقدمة من قبل كتابة ادلوةل دلى وزير الااقة واملعادن والتمنية يتعلق مرشوع مرسوم  – حداث ا  اب 

 املس تدامة امللكفة ابلتمنية املس تدامة )تراخيص اس ترياد وتصدير وعبور النفاايت(؛

  مرشوع قرار يتعلق ابلنفاايت الابية والصيدلية؛ –

 .ت غري اخلارة القابةل لالس تريادايمرشوع قرار بتحديد لحئة النفا –

 

o تعزيز املراقبة البيئية 

ملكة، سيث متت امل هجات خمتلف عىل موزعة الصةل ذات الصناعية للوحدات امليدانية الزايرات من العديد ازنجبإ قام قااع التمنية املس تدامة

الرشطة البيئية بتنس يق مع ابيق ال هجزة امللكفة ابملراقبة وحدة صناعية موزعة عىل الصعيد الرتايب للمملكة من طرف مفتيش  269مراقبة 

 اكدلرك املليك والسلاات احمللية.

o تعزيز الوقاية والتقيمي البييئ 

عىل قرار  اعمرشو 29ركزي ، سصل مهنا عىل املس توى امل امرشوع 55 و مرشوع عىل املس توى اجلهوي 800ص ، مت ةح2019خالل س نة 

 .املوافقة البيئية
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o   ليات رصد التلوثتعزيز أ 

 دةوـبرصد ج، 2019 ل س نةخال، ثلتلواصد ور تسارالدلوطني لالمختبر ا مقا، للرماوا ملستحماالوطني لرصد مياه البرنامج ا رطاا   في

توايت ابعامتد املعيار الوطين اجلديد اذلي يرتكز عىل "مس   هذه احلصيةلمتزيت  شاطئا، سيث 175حماة موزعة عىل  461ـــاطئية لـلشاياه ـلما

 .وخاصة اللواء ال زرق معيارية" أ كرث رصامة من املعيار القدمي وذكل متاش يا مع املعايري ادلولية يف تصنيف مياه الشواطئ

 رلمساوا ملستحماامياه  دةطئ كجوالشواية عن ورلضرا تلمعلوماالمتصفح من ايمكن ، لذكيةا تللوساوالهواتف ل تابيق مت تاوير  كام

لهيا،  للوصوسلكه ل نباإلمكا يلذا  .نلمكاافي عين  ةلمتوفرا تلخدماوالتحتية البنية اعن  تمعلوما اكذوا 

o اليقظة البيئية والتمنية املس تدامة نظم تكريس 

 –طنجة هجات مة في كل من المستدالتنمية وانظم معلوماتية للبيئة  3 زنجاا  تم ، يلجهوا ىلمستوالبيئية على امثل للحالة أ  تتبع  نلضما

 تلجهاالنظم في اهذه لخاصة با تسارالناالقة للدا ءاإلعا تشاورتنظيم  مت كامماسة.  -سسوو ةخنيفر – لبني مالويمة لحسا – انتاو

 بع للبيئة.الرالوطني التقرير ا ادعدا  الرشوع يف و  لمتبقيةا 9

o تعزيز الرشاكة مع خمتلف الفاعلني 

لتنمية والبيئة ا للجماعية في مجاواإلقليمية والجھوية االس لمجاممثلي  ةجھوية لفائدورشة  12تنظيم و تتفاقياا  8التوقيع عىل  –

 ؛مةالمستدا

 ؛مة المستدالتنمية والبيئة ا ل( في مجاامس تفيد 360لفائدة لجمعوية )األطر امتابعة برانمج تقوية قدرات   –

 ؛رةلستشاوالتنسيق انشاة أ  كھم في مختلف اشرا  و  تلجمعياايع ركبة مشاامووع تتب –

برشاكة مع  اءلخضرالمھن افي  بلشباالين ولمقاا راتتقوية قدولنظيفة ا تلتكنولوجياافي  رلبتكاوا اعبعة لالخترالرا راةلمبااتنظمي  –

 ؛صندوق البيئة العاملي ومنظمة ال مم املتحدة للتمنية الصناعية

 ؛لبيئيةالتربية النشياة في ا تلجمعياابعض ولاالبة ا ارس ودوربالمد ابيئي داينا 60لي اتجھيز سو –

 ؛كشالعتيقة لمرامة بالمدينة المستدالتنمية والبيئة اتجھيز مركز للتربية على و اثسدا   –

 ؛مةالمستدالتنمية والبيئة التربية على ا لتھم في مجارالتقوية قد، امستفيد 180 ةتكوينية لفائد دورات 6تنظيم  –

تحسيسية  تكبسولو تصالو زنجاا  و مة اتدلمسالتنمية والبيئة وا ملوطني لإلعالا قلميثاابتفعيل  صلخاالعمل ابرنامج  ادعدا   –

 تكة مع جمعيااتوعوية بشرونشاة تحسيسية أ  تنظيم  اكذو، نيةوإللكتروالبصرية السمعية ا مإلعالاسائل وبر بثھا عوتوعوية و

 .لمدنيا لمجتمعا

o تعزيز التعاون ادلويل وادلبلوماس ية البيئية 

 .ةلمتحداإلفريقية لألمم اية دلقتصااللجنة امع  ونكش بتعاامة بمرالمستدالتنمية ا لإلفريقي سوا إلقليميا ىلمنتدا تنظمي –

o خلمنااتغير  مواهجة 

طار تنفيذ الس ياسة الوطنية يف جمال    :نذكر مهنا قام القااع ابلعديد من ال جنازات تغري املناخ  مواهجةيف ا 

عداد و  خلوطني للمناالمخاط ا زنجاا   –  ؛لوطني للتكيفالمخاط اا 

 ؛يسربا قتفاا رطاا  في  عىل املس توى الوطين دةلمحدالمساهمة اة نس بفي عملية تحيين  وعلشرا –

 ؛خلمنااتغير  نبشأاملتحدة ألمم اتفاقية اتابيق  تماالتزا رطاا  بع في الراي لوطنا  لبالاير رتقا زنجاا  متابعة  –

 ؛لدفيئة ا زاتلغاا دلوطني لجرا ملنظااتفعيل  –

انبعااثت لتقليص  عىل املس توى الوطين دةلمحدالمساهمة اتتبع تنفيذ  رطاا  لتحقق في وا   إلبالوا سطني للقياو منظارساء ا  الرشوع يف  –

 خ؛لمنااوارد املالية يف جمال لماليل لتعبئة د ادعدا  ابلضافة اىل  ؛لدفيئةزات الغاا

 ؛لمناخيةا اتلتغيرايع رفي مشاابلستامثر  ةصلخاالتمويل ا تلياأ   لسة سودرا ادعدا   –

عداد مرسوم  –  لجنة الوطنية للتغري املنايخ والتنوع البيولويج؛ل سسة امبأ   يتعلقالرشوع يف ا 

 شغاله.أ  كة في رلمشاوا 25 بكو افألطرالتحضير لمؤتمر ا –
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o سامية وتمثني التنوع البيولويج 

 تثمينه فقد تم :ولبيولوجي ا علتنوالمحافظة على ا للوطنية في مجاالسياسة افيما يتعلق بتنفيذ 

عداد التقرير الوطين السادس سول مد –   ى تنفيذ الاسرتاتيجية الوطنية للتنوع البيولويج وكذا أ هداف أ يتيش؛ا 

 مشاركة املغرب يف ادلورة السابعة للمنرب احلكويم ادلويل يف جمال التنوع البيولويج وخدمات النظم ال يكولوجية اليت انعقدت بباريس –

 ؛2021دها س نة القادمة املزمع انعقا واليت توجت بترشيف املغرب لتنظمي ادلورة 2019 س نة

عااء اناالقة التقيمي  ماي حتت شعار " تنوعنا البيولويج، تغذيتنا، حصتنا" 22ختليد اليوم العاملي للتنوع البيولويج يوم  – واليت مت خاللها ا 

 لتنوع البيولويج؛ل الوطين 

عااء اناالقة مرشوع خدمات النظم ال يكولوجية وتمثني التنوع البيولويج؛ –  ا 

 ؛ء لتنفيذ بروتوكول قرطاجة بشأ ن سالمة ال سياص الوضع احلايلدراسة لتشخي ادعدا   –

 ة ؛لتنفيذ بروتوكول قرطاج من قبل املغرب ع خاة معلوض –

 ؛بلمغرافي ة قرطاج لتوكوولمتعلق بتنقيد برابع الرالوطني التقرير ا نشرو ادعدا   –

جناز دراسة خبصوص وضع اليات سامية وتمثني املعارف التقليدية املرتباة ابمل –  وارد اجلينية؛ا 

دراسة خبصوص سقوق امللكية الفكرية املتعلقة ابس تخدام املوارد اجلينية وتاوير دليل للمامرسات اجليدة حلقوق امللكية الفكرية بشأ ن  –

 احلصول عىل املوارد اجلينية وتقامس املنافع يف املغرب؛

 جرد جترييب للمعارف التقليدية املتعلقة ابملوارد اجلينية؛ –

 رير الوطين خبصوص تنفيذ بروتوكول انغواي يف املغرب؛اعداد التق –

ستعمالھا الناتجة عن المنافع اتقاسم ولجينية ا اردلمواعلى ل لحصوا صطني بخصوو رطاا  بوضع  متعلقة قانونية نصوصمشاريع  ادعدا   –

 .بلمغراناغويا في  لتوكووجل تنفيذ برا  من 

o دمع الربامج البيئية مواصةل 

 املامثةل لهاالنفاايت النفاايت املزنلية و  الوطين لتدبري الربانمج 

ىل هناية س نة  مليار درمه 2,4 بلغت مساهامت قااع البيئة فامي يتعلق حبصيةل ما أ  . 2019منذ اناالقة الربانمج الوطين لتدبري النفاايت املزنلية ا 

 حتقيق النتاجئ التالية:  2019فقد مت ا ىل حدود هناية س نة تنفيذ هذا الربانمج، 

ىل  مس توى ع منالرف –  ؛2008% قبل س نة  44% عوض 85,2معلية مجع النفاايت ابملراكز احلرضية باريقة همنية ا 

ىل  – % قبل س نة 10% من النفاايت املنتجة، مقابل 62,63الرفع من نس بة معاجلة النفاايت داخل مراكز طمر وتمثني النفاايت لتصل ا 

 ؛2008

جناز  – ىل مراكز للامر والتمثني رح ماا 5حتويل  سيث متمارحا مراقبا،  26ا  فران واحلس مية والرابط والعيون بلك منمهنا ا   ،مراكش وا 

ضافة مركز للفرز والتدوير  ؛وذكل اب 

عادة تأ هيل – غالق  52ا   . امارح19مارحا عشوائيا وهتيئة   33مارحا عشوائيا، حبيث مت تأ هيل وا 

 الوطين لتمثني النفاايت الربانمج 

 ؛ل ولويةمخس هجات ذات ا النفاايت عىل مس توىاط الوطين لتمثني تزنيل اخمل –

 ؛لعمل مبراكز فرز وتمثني النفاايتعداد وتنفيذ برانمج تكوين لفائدة الفارزين غري املهيلكني لا   –

ميات زة املعلو خملفات ال هجزة الكهرابئية والالكرتونية/فئة نفاايت أ هجو  نظومات تمثني النفاايتمب تفعيل اتفاقيات الرشاكة اخلاصة  مواصةل –

 الس يارات املنهتية الصالسية.و  وأ هجزة التصالت

 الربانمج الوطين لتاهري السائل 

% 76نس بة الربط بش بكة التاهري  بلغت  حتقيق النتاجئ التالية: 2019فامي يتعلق حبصيةل تنفيذ هذا الربانمج، فقد مت ا ىل حدود هناية س نة 

 394,6حماة ملعاجلة  149عدد احملاات املنشأ ة و  امدينة ومركز  180راكز املس تفيدة  عدد املدن واملو % 52.6نس بة تاهري املياه العادمة و 
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مليون مرت مكع  س نواي أ ي ما يعادل  103حماة ملعاجلة  60عدد احملاات ذات املعاجلة الثالثية  فيحني وصل مليون مرت مكع  س نواي، 

وجيدر ابذلكر أ ن مسامهة  ،هذا .مرت مكع  س نواي مليون 110ة ملعاجلة حما 79املشاريع قيد ال جناز  كام بلغت % من احلجم املعاجل، 26

ىل غاية س نة  5,4قد بلغت  يف الربانمج الوزارة  .2019مليار درمه منذ بداية ا 

 هذا ال طار، متيف اعامتد برانمج جديد يدمج برانجمي التاهري السائل ابلوساني احلرضي والقروي وبرانمج اعادة اس تعامل املياه املعاجلة. كام مت 

 .مليون درمه 600هري السائل مببلغ عىل ثالث اتفاقيات دلمع مشاريع التا  2019خالل س نة التوقيع 

 لهواءراقبة جودة االوطين مل الربانمج 

أ سفي وهجة -ماسة وهجة مراكش-مليون درمه لتعزيز الش بكة الوطنية ملراقبة ورصد جودة الهواء يف لك من هجة سوس 16املسامهة ب  –

 مسامهة اجمللس اجلهوي(؛ رمهد ليونم  5مسامهة وزارة الااقة واملعادن والبيئة/قااع البيئة و  رمهد ليونم  5مكناس )-اسف

من ممثيل السلاات احلكومية واملنتخبة واملندوبيات  تتشلك ،للعامةل( عرش جلن هجوية دامئة لتتبع ورصد جودة الهواء بقرار 10خلق )  –

 ؛يات والهيئات املهنية املعنية واملؤسسات العلمية وامجلعيات املهمتة ابحملافظة عىل البيئةاجلهوية وممثلني عن امجلع 

جناز التقرير الوطين والتقارير اجلهوية جلودة الهواء ) – ماسة وبين -القنيارة وسوس-سال-ساات والرابط-ادلار البيضاءللك من هجات  ا 

 احلس مية(؛ -تاوان-مكناس وطنجة-خنيفرة وفاس-مالل

ثر توقيع برتوكول مع مؤسسة محمد السادس محلاية البيئة والرشاكء اق  – تناء حماات اثبتة جديدة لقياس جودة الهواء مبختلف هجات اململكة ا 

 .الفاعلني

 التدبري املندمج للساحل 

عداد مرشوع اخملاط الوطين للتدبري املندمج للساحل وعرضه عىل أ نظار اللجنة الوطنية للتدبري املندمج للسا –  ؛حل للمصادقة عليها 

عداد أ ول تصممي هجوي منوذيج للتدبري املندمج للساحل جلهة الرابط  –  ؛القنيارة -سال-الرشوع يف ا 

 . (SIMULEX)التحضري للمترين امليداين ملاكةحة التلوث ابلساحل املغريب –
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 والاقتصاد الرمقيالتجارة و  والاستامثرالصناعة  3.3

ما مجموعه  والتجارة والاقتصاد الرمقي الصناعة والاستامثر وزارة مزيانية برمس 2019نة املالية بلغت النفقات املنجزة خالل الس  

يف اجلدول  مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املاليةقارنة مع الاعامتدات ابمل% 29,17 جناز تعادلا   مليون درمه وهو ما ميثل نس بة 2.070,09

 التايل:

 
 : 2019برمس س نة  الصناعة والاستامثر والتجارة والاقتصاد الرمقي وزارة جنازاتا  مه أ  فامي ييل 

 الصناعي القااع 

o صناعة الس يارات 

من قبل جالةل املكل   PSAا طالق املنظومة الصناعية ل عربوذكل  تصاعديةديناميكية  2019 س نةشهد قااع صناعة الس يارات ابملغرب 

نتاجية للمصنع  ،. هذااملرحةل ال وىل من املرشوع بنجاحالانهتاء من  متسيث مليون يورو،  280ابستامثر يصل ل هللا نرصه  وتبلغ الااقة ال 

نتاجية للوصول ل  PSA س تقومكام حمرك يف الس نة.  100.000س يارة و 100.000  يفس يارة  200.000بتوس يع مصنعها ملضاعفة طاقهتا ال 

، Electroplast ،TE ذكر مهنا ابخلصوصن د من املشاريع الاستامثريةافتتاح العديمت  ،ىل ذكلا  ضافة ا   .2020س نة اعتباًرا من س نة ال 

VALEO ،Nexteer ،Dicastal ،Varroc ،... . 

o  السفن والااقات املتجددةو السكك احلديدية و صناعة الاائرات 

طار تتبع منظومة بوينغ2019اتفاقيات استامثر س نة  10التوقيع عىل  – جاميل قدره Boeing  ، يف ا  مليار درمه، مما س ميكن  1.4، ابستامثر ا 

 فرصة معل جديدة ومس تقرة؛ 1946حداث ا  من 

جام2019عقود استامثر س نة  3التوقيع عىل  – طار صندوق احلسن الثاين للتمنية الاقتصادية والاجامتعية، ابستامثر ا  يل يصل اىل ، يف ا 

 فرصة شغل جديدة ومس تقرة؛ 203حداث ا   من ا س ميكنم مليون درمه 129,39

ىل اس تقااب  – جاميل يصل ا  فرصة شغل  1000حداث ا   منمليار درمه، مما س ميكن  1مرشوع يف قااع السكك احلديدية، ابستامثر ا 

 جديدة ومس تقرة؛

طار اجلهوية املتقدمة، لتوس يع مصنع – جاميل يصل اىل   ALSTOM CABLIANCEتأ كيد مرشوع، يف ا   70مبدينة فاس ابستامثر ا 

 فرصة شغل جديدة ومس تقرة؛ 580حداث ا   منمما س ميكن  ،مليون درمه

من اللقاء الس نوي لتحالف شامل غرب احمليط الهادئ  18يف ادلورة  AMDIE الواكةل املغربية لتمنية الاستامثرات والصادرات ةشاركم  –

 ؛Boeing Ecosystem Morocco  يف س ياتل، بناًء عىل توصية من فريق املنظومة الصناعية لبوينغ املغرب

 .ململكة املتحدةابيف برمنغهام،  "Aerospace Forum Birmingham 2019" مينغهاماملشاركة يف معرض بري  –

 

 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 93,27 196.673.193,11 210.866.000,00 210.866.000,00  نفقات الموظفين

% 76,33 278.019.379,89 364.211.000,00 364.211.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 11,67 265.388.065,90 2.275.017.973,69 2.204.125.000,00  نفقات اإلستثمار

% 25,97 740.080.638,90 2.850.094.973,69 2.779.202.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 31,31 1.330.013.365,23 4.247.382.365,66 1.500.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 31,31 1.330.013.365,23 4.247.382.365,66 1.500.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 29,17 2.070.094.004,13 7.097.477.339,35 4.279.202.000,00 المجموع العام…………………

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
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o صناعات النس يج واجلدل 

 ناقة صناعية جديدة يف عني جوهرة مبدينة تيفلت؛مب جذب مستمثرين يف صناعة النس يج واجلدل ل جناز العديد من املشاريع الاستامثرية  –

طار اتفاقية التجارة احلرة بني املغرب والولايت املتحدة ال مريكيةتبس يط قواعد املنشأ  للمنتجات النس يجية امل – عرب مصادقة  ،صدرة يف ا 

ىل الولايت « حتويل عرب مرحةل واحدة»ال دارة ال مريكية عىل قاعدة  متنح املنشأ  لبعض منتجات النس يج املصنعة يف املغرب واملصدرة ا 

التنانري املصنوعة من ال مقشة القانية مضن املنتجات املعنية تندرج و  ،ولية. هذااملواد الاكية، برصف النظر عن أ صل املتحدة ال مري 

 ؛ةساويل النساء املصنوعة من ال لياف الاصاناعيو وعة من أ مقشة البوليسرت اخململيةاخململية والقمصان والبلوزات املصن

س بانيا وا 3وكذا  معرضا متخصصا 21تنظمي  –  لصني ابلتنس يق مع الوزارة الوصية؛بعثات لالس تكشاف يف الربتغال وا 

o الصناعات الغذائية 

 هتم القااعات املدرجة يف عقد الربانمج املتعلق بتاوير قااع الصناعات الغذائية،مهنا مرشوعًا  31مرشوعًا استامثراًي،  47عىل  املصادقة –

جامليا قدره  ذا   جنازها مبلغا استامثراي ا  حداث  1,85 من شأ ن هذه املشاريع، اليت يتال  ا   و منص  شغل مبارش 6253مليار درمه، ا 

 منص  شغل غري مبارش؛ 4228

طالق أ وىل ال جراءات املتعلقة هبا، وذكل  – صياغة خارطة طريق جلل  الاستامثرات ال جنبية املبارشة يف قااع الصناعات الغذائية وا 

 املهنية املعنية؛ابلتعاون مع الواكةل املغربية لتمنية الاستامثرات والصادرات والفيدراليات 

جراء تعديل هيم عقد الربانمج اخلاص بتاوير قااع الصناعات الغذائية، وذكل هبدف حتسني بعض التدابري املنصوص علهيا يف عقد  – ا 

عقد  خاصة تكل املتعلقة بتحفزي الاستامثر )سقف ونس بة ادلمع( والعمل عىل تزنيل التدابري اخلاصة واملنصوص علهيا يف ،الربانمج

دمع و  رالية الوطنية للصناعات الغذائيةدمع الفدو  من أ جل احلصول عىل شهادة اجلودة ادلمع التقينو  حتفزي الابتاكرو ج )دمع التصدير مالربان

 واعادة تشغيل املركز التقين للصناعات الغذائية(؛

 ؛سني ظروف التود ابملواد ال وليةمواكبة بعض الصناعات الغذائية من أ جل حت  –

 .منص  شغل مبارش 100توفري س ميكن من مليون درمه  110تونيس يف قااع منتجات اجلنب مببلغ تامثر اس مرشوع طالق ا   –

o  الاخرىال نشاة الصناعية 

 املناجه الصناعية (Industries de procédés) 

 منص  شغل؛ 1650مليون درمه س متكن من خلق  560بقمية استامثرية تبلغ  مرشوعا 17 مواكبة  الكميياء: –

 منص  شغل؛ 2826مليون درمه س متكن من خلق  554بقمية استامثرية تبلغ  مرشوعا 27 مواكبة  الستيك:صناعة الب –

مرشوع رائد لتجديد و  جملموعة املكت  الرشيف للفوسفاطمواكبة برانمج الاستامثر   املنظومة الصناعية للمكت  الرشيف للفوسفاط: –

طالق ل ميي وضع ال طار املفاه ابلضافة اىل احملراكت الصناعية؛  لتزنيل العميل للمنظومة الصناعية اخلاصة ابملكت  الرشيف للفوسفاط وا 

 .هلالعمل هبا مع مديرية املشرتايت التابعة 

متابعة مواكبة ابلضافة اىل  منص  شغل؛ 1722مليون درمه س متكن من خلق  766بقمية استامثرية تبلغ  عير امش 8مواكبة  الصيدةل: –

نتاج شلك صيدلين جديدمواكبو  نتاج احمليل للقاحاتئة قاطرة لال  مرشوعني من ف  املشاركة يف معرض الصحة فضال عن  ؛ة مرشوع ل 

مارات العربية املتحدة ابلرشاكة مع امجلعية املغربية للصناعات الصيدلنيةاب يف ديب العريب   . AMIP ل 

 .قااع اخلش ااع الورق والاكرتون و متابعة هيلكة املنظومات الصناعية لق قااعات أ خرى: –

 ومواد البناء الصناعات التعدينية واملياكنيكية 

 منص  شغل 3679حداث ا  مليون درمه س متكن من  665مرشوعا بقمية استامثرية تبلغ  22مواكبة   :الصناعات التعدينية واملياكنيكية –

طالق خلية التنش يط ملنظومات قااع الصناعات التعدينية واملياكنيكية؛و  شرتك مع املديرية العامة للتجارة من أ جل العمل امل فضال عن  ا 

نتاج القااعية يف حميط عاملي يعرف عدة  عدم ارتباط مثن املنتجات الهنائية و  ارتفاع العرض عن الال  مهنا اختاللتسامية سلسةل ال 

 التجارية. التوترات وكذا بمثن املواد ال ولية، 
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منص   4759حداث ا  س متكن من  مليون درمه  838استامثرية تبلغ  بقمية)قاطرة فئة مشاريع من  6 مرشوعا مهنا 22مواكبة  : البناء مواد –

طالق ابلضافة اىل  (شغل خلية تنش يط املنظومة الصناعية و هتيئة مناقة صناعية خاصة ابملنظومة الصناعية لتمثني أ جحار اتزة شغال أ  ا 

 دراسات خربة قااعية.  6للقااع وكذا 

  ونيةالصناعات الكهرابئية وال لكرت 

 منص  شغل؛  137حداث ا  مليون درمه س ميكنان من  13مواكبة مرشوعني بقمية استامثرية تبلغ  –

 مزنلية؛ ناعية خاصة بقااع املعدات الكهروك ول منظومة ص  Bosch-Siemens Hausegräteا طالق املنظومة الصناعية  –

  مزنلية.ت رائدة يف جمال املعدات الكهروا طالق املفاوضات مع عدة رشاك –

يف برشلونة  ابلرشاكة مع فدرالية التكنولوجيات والتصال وترسيل اخلدمات  MWC 2019 املشاركة يف معرض املؤمتر العاملي للهواتف –

APEBI. 

 « Made in Morocco » .الصناعة الكهرابئية وكذكل جلودة الصناعة الكهرابئية يف املغربيف جمال الرتوجي خلربة املغرب  –

 قااع ترسيل اخلدمات  Offshoring  

 منص  شغل؛ 12000ما يفوق عن حداث ا  من اجل  2019مرشوع استامثر يف س نة  15مواكبة أ زيد من  –

 ؛ BPO outsource2morocco.comنشاء النسخة ال وىل لبوابة ترسيل اخلدمات  ا   –
 

 قااع التجارة والتوزيع 

o التجارة ادلاخلية والتوزيع 

 عداد الاسرتاتيجية الوطنية لتمنية التجارة  ا 

اسرتاتيجية وطنية لتمنية التجارة تأ خذ بعني الاعتبار حاجيات وخصوصيات لك مناقة، وهبدف اس تقاء استياجات ومقرتحات  تاويرمن أ جل 

يقًا وحتق  لية؛مجيع ال طراف، اعمتدت الوزارة هنًجا تشاركًيا مع مجيع ال طراف مبا يف ذكل القااعات الوزارية واملهنيني يف القااع واملنظامت المتثي 

قلمييا، مما سامه يف مجع توصيات ومقرتحات امجلعيات  12لهذه الغاية، نظمت غرف التجارة والصناعة واخلدمات، بتعاون مع الوزارة،  منتدى ا 

 .ملشالك والقضااي الرئيس يةا مناقشةوالنقاابت املهنية الناشاة يف جمالها الرتايب وكذا 

  املرشوعة واخملاطر املرتباة ابملنتوجات الصناعيةسامية املس هتكل ضد املامرسات التجارية غري 

، مما س ميكن من تعزيز املراقبة عند ابقة للمنتجات املعلنة لالس تريادرشاكت تفتيش للتدخل عىل مس توى تقيمي املا 3قامت الوزارة ابعامتد 

 املنتوجات الصناعية لفحصسس  الاختصاص  اترب خم  12كام مت اعامتد  الاس ترياد وتوجيه املوارد البرشية للوزارة ملراقبة السوق احمليل؛

فتح متثيلية للوزارة يف برئ  وذكل من خالل 2019رات ابتداء من شهر يونيو كترياد لتشمل املعرب احلدودي للكر توس يع املراقبة عند الاس  و 

 .الكندوز

 املرتو لوجيا 

عداد مرشوع قانون سول النظام الوطين للمرت ولوجيا؛ –  ا 

جناز جتربة منوذج  – ية لتدريس مادة املرتولوجيا ابملدرسة احلسنية لل شغال العمومية، برشاكة مع اخملترب الوطين للمرتولوجيا التابع للمخترب ا 

 العمويم للتجارب وادلراسات؛

الوزن ذات  بعدادات املاء وعدادات الااقة الكهرابئية وقياسات الاول ومجموعات القياسات الارقية وأ لت امتعلق امنوذج 20املوافقة عىل  –

 الاش تغال ال توماتييك وغري ال توماتييك؛

رخص تفويض لعمليات املراقبة تتعلق بعدادات املاء وعدادات الااقة الكهرابئية ومراقـبة أ لت تسجيـل الرسعـة واملسافـة  6منح  –

 .املقاوعـة ووقت الس ياقة ورادارات املراقبة الارقية

 الاعامتد 

  تقيمي املاابقة ؛ات هيئاعامتد  140 مبنحاعامتد لهيئات تقيمي املاابقة مما مسح معلية تقيمي  71 كرث منأ  جراء ا   –
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 وضع برانمج الاعامتد احلالل. –

o تعزيز العالقات التجارية وتنويع ال سواق 

خمتلف  تاوير التعاون التجاري مع هبدفمسامهة الوزارة يف أ شغال اللجان العليا املشرتكة  2019شهدت س نة  : عىل املس توى الثنايئ –

 رشاكء املغرب. 

خالل املسامهة الفعاةل للمغرب يف املفاوضات من مت تعزيز الرؤية اجلهوية لتمنية التجارة والرشاكة الاقتصادية  : عىل املس توى اجلهوي –

قلميي سس  لك مناقة يف العامل.  اخلاصة ابلندماج ال 

ابلنفتاح الاقتصادي والتجاري اذلي يشلك الانضامم للمنظمة العاملية  اعمتد املغرب مهنجية راخسة تتعلق : عىل املس توى متعدد ال طراف –

أ مه  للتجارة واملشاركة يف اجامتعات جلان املنظمة العاملية للتجارة واملسامهة يف النقاشات اجلارية سول خمتلف موضوعات التجارة ادلولية

 .مظاهره

o امحلاية والتقنني التجاري 

 :يف 2019محلاية والتقنني التجاري خالل عام تمتثل أ مه ال جنازات يف جمال ا

يف جمال ال جراءات غري امجلركية املتعلقة بتنفيذ اتفاقيات التجارة احلرة مع الاحتاد ال ورويب وجامعة ادلول رخصة   7357كرث من  أ  صدار ا   –

 ؛ املؤثرات العقلية وال سلحة الكمييائيةالعربية وبعض التفاقيات ادلولية املتعلقة بتقييد التجارة يف املواد املستنفدة لل وزون و 

غراق املابق عىل واردات "البويل لكوريد الفينيل" ذات املنشأ  ال مرييك؛ –  حتقيق مراجعة الرمس املضاد لال 

غراق عىل واردات ادلفرت ذات املنشأ  التونيس؛ –  تابيق رمس مضاد لال 

غرا – جراء حتقيق مراجعة الرمس املضاد لال   ق عىل واردات ال نسولني؛تابيق التعهد ابلسعر وا 

 حتقيق وقايئ عىل واردات أ لواح اخلش  احلبييب وأ لواح اخلش  الوفري؛ –

 ؛واردات الصل  املرفةل ابحلرارة تسوية الزناع مع تركيا أ مام املنظمة العاملية للتجارة خبصوص –

غراق ع –  ىل واردات ادلفرت؛تسوية الزناع مع تونس أ مام املنظمة العاملية للتجارة خبصوص الرمس املضاد لال 

 ؛2016و 2015رشكة مس تفيدة من الربانمج برمس دوريت  180تتبع وتقيمي اجناز خماط العمل التصديري ل  –

سرتاتيجي للمقاوةل ودراسة وحتليل قدراهتا التصديرية الاستشارية واليت هتم التشخيص قارير املنجزة من طرف املاكت  الاتقيمي الت –

صادراهتا ومواكبهتا من أ جل تفعيل خمااات معلها للتاوير عىل  تمنيةمع استياجاهتا، وكذا حتديد خماط  وحتديد برانمج تكوين يتوافق

  الصعيد ادلويل؛

 ،العمل عىل تعديل بعض بنود اتفاقية الرشاكة املتعلقة "بتمنية وتروجي الصادرات"، وذكل لضامن الوفاء ابلتامات الوزارة اجتاه امجلعية –

ضافيتني ة متديد فرت  مت سيث  ؛2020و 2019صاحليهتا ملدة س نتني ا 

 ؛دمع امجلعيات املهنية القااعية –

بفرض رمس ش به رضييب عىل  1994دجنرب  30الصادر بتارخي  2.734.94املمتم للمرسوم رمق  2.615.19املصادقة عىل املرسوم رمق  –

نعاش الاقتصادي وتفتيش الصادرات، من طرف جملس  وهيم هذا  ،2019/07/26احلكومة املنعقد بتارخي الاس ترياد لمتويل معليات ال 

 .2018املرسوم مراجعة توزيع مداخيل الرمس الش به الرضييب عىل الاس ترياد لس نة 
 

 القضاء عىل ال كياس البالستيكية  :خرضال  الاقتصاد  

نقاة بيع من قبل وزارة  899.291زايرة و  معلية مراقبة من طرف وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقي؛ 5.325تنفيذ  –

  ادلاخلية؛

 طنا من ال كياس احملظورة عىل مس توى الوحدات الصناعية ونقاط البيع؛ 1281ضبط  –

 من ال كياس احملظورة عىل احلدود؛ اطن 145,44ضبط  –

 نظام ملراقبة مس توردي ومس تعميل املواد ال ولية مبين عىل سصيةل اس هتالك هذه  املادة؛رساء ا   –
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عداد مرش  – لضامن تتبع ال كياس البالستيكية غري املمنوعة وكذكل املادة ال ولية  77.15يقيض بتغيري وتمتمي القانون رمق. 57.18وع قانون رمق ا 

 والنصف مصنعة من أ جل احلرص عىل عدم اس تعاملها لصنع ال كياس املمنوعة و تقوية نظام املراقبة؛

ولية ال خرى املس تعمةل يف صنع ال كياس البالستيكية وذكل من أ جل تتبع اس تعاملها وضع أ لية الرتخيص عند الاس ترياد لبعض املواد ال   –

 واحلرص عىل عدم اس تعاملها لصنع ال كياس البالستيكية املمنوعة؛

جراء معليتني واسعتني مجلع ال كياس البالستيكية من الابيعة عىل مس توى الرتاب الوطين –  ال كياسسيث بلغت  ،مليون درمه 83مببلغ  ،ا 

طن وذكل يف احرتام اتم للمعايري البيئية وبرشاكة مع امجلعية املهنية ملصنعي  7500 البالستيكية اليت مت مجعها وسرقها يف مصانع ال مسنت

طالق اثلث معلية مجلع ال كياس البالستيكية املنترشة يف الابيعة وكذا  ال مسنت؛  مليون درمه؛  60بلغ يقدر ب مب ا 

 رشوع سظر ال كياس البالستيكية عرب محالت توعية وتواصلية تس هتدف املصنعني والتجار واملواطنني.مب  تحسيسال تقوية التواصل و  –

 

 الاقتصاد الرمقي 

o قااع التصالت 

طار مذكرة التوهجات العامة لتمنية قااع التصالت، وتتلخص أ مه النتاجئ احملققة عىل  2019عرفت س نة  مواصةل تنفيذ الربامج املدرجة يف ا 

 :و التايلالنح

صدار القانون رمق  –  ؛املتعلق ابلربيد والتصالت 96-24لقانون رمق واملمتم ل املعدل 121-12اعامتد وا 

 للك من (GMPCS) جتديد الرتاخيص املمنوحة ملشغيل ش باكت التصالت من نوع النظام املتنقل لالتصالت الشخصية املتنقةل –

Soremar و European Data Comو Al Houria Telecom  3ومن نوع ش بكة راديو كهرابئية ذات موارد مقتسمةRP 

 Moratel. لرشكة

غري تكل GMPCS بتقدمي خدماهتم ابس تعامل انظمة ساتلية من نوع GMPCS الرتخيص لبعض مشغيل ش باكت التصالت من نوع –

 املنافسة يف اجلزء من سوق التصالت؛ تشجيعاليت يس تعملوهنا، وذكل من أ جل 

حداث وتمنية البنيات التحتية للتغاية ابل نرتنت عال الرسعة لفائدة ساكنة أ كرث من ا طالق برام – عىل اكفة  موزعةمناقة  10700ج ا 

 .الرتاب الوطين

 

o قااع الربيد 

هناء عقد برانمج جدو  2019معلت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد ال خرض والرمقي خالل س نة  عداد وا  يد بني ابلتشاور مع الرشاكء، عىل ا 

 :مبا ييلGBAM السامح لـمجموعة بريد املغرب هومن مضن أ هداف ، 2022-2019ادلوةل ومجموعة بريد املغرب 

 التجارة ال لكرتونية؛ جمال يف أ ن تصبح فاعال رئيس ًيا يف جمال الابتاكر التكنولويج والرمقي؛ –

دماج املايل واحلفاظ عىل الرايلالانضامم ا ىل الاسرتاتيجية الوطنية  –  دة يف اخلدمات املرصفية ذلوي ادلخل احملدود؛ال 

نشاء منصة جتارية خاصة ابملغرب – للتجارة  "Morocco Marketplace" توقيع اثلث اتفاقيات تعاون مع الربيد الصيين بشأ ن ا 

نشاء جرس لتحويل ال موال ب وتقدميال لكرتونية،   ني البدلين؛عروض خاصة ابلارود أ كرث تكيًفا مع سوق التجارة ال لكرتونية وا 

جديًدا يف نااق خدمة  ياس  81اية الرتابية من خالل دمج جوةل وتوس يع التغ  14جوةل لتوزيع الربيد، مما مسح بتحسني  155اعادة تنظمي  –

ىل املنازل، ليصل بذكل معدل التغاية ا ىل   ٪ من الساكنة الوطنية؛76التوصيل ا 

 " جديدة؛واكلت "أ مانة 7توس يع ش بكة بريد املغرب عن طريق فتح  –

 قااع "التجارة ال لكرتونية" اذلي يعرف منوا مضاردا؛ يف ا بشلك أ فضل، خاصةهئجوةل جديدة خاصة بفرع أ مانة، خلدمة زبنا 22نشاء ا   –

 تنويع حمفظة الزبناء وتوس يع نااقها لتشمل زبناء جدد؛ من خالل لتقس يطابتاوير اخلدمات املرصفية  –

ات ادلراسة املتعلقة ابلسرتاتيجية الوطنية لتاوير التجارة ال لكرتونية مع خمتلف الفاعلني يف خمرج ومناقشةجل تقدمي أ  تنظمي ندوة من  –

 اجملال؛
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 هجاز تنظميي يقنن قااع التجارة ال لكرتونية؛سس أ  القانونية واملالية املالمئة لوضع حتديد املقاربة  هبدفجناز دراسة مقارنة ا   –

ملركز ال ساليم لتمنية التجارة سول نتاجئ الندوة الوزارية احلادية عرش ملنضمة التجارة العاملية املشاركة يف ورش التكوين املنضم من قبل ا –

فريقية ابدلار البيضاء.  لفائدة ادلول ال 
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 والنقل اجلوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعي الس ياحة  4.3-

 والصناعة التقليدية والاقتصاد النقل اجلويالس ياحة و وزارة  مزيانية برمس  2019املالية  الس نة  خالل  املنجزة  النفقات بلغت

 املفتوحة برمس قانون املاليةقارنة مع الاعامتدات ابمل % 80,46 جناز تعادلا   وهو ما ميثل نس بة ،مليون درمه1.763,58  ما مجموعه الاجامتعي

 يف اجلدول التايل: مبنيكام هو 

 

 : 2019 الاجامتعي برمس س نة جنازات وزارة الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية والاقتصادفامي ييل رصد ل مه ا  

 الس ياحة قااع   

o دمع ساكمة وقيادة اسرتاتيجية 

عاانت مالية  ،الوحدات الفندقية بأ اكدير هيلأ  تبرانمج دمع  عداداب  اتفاقية مع هجة سوس ماسة تتعلق  عقد – يقوم هذا الربانمج عىل منح ا 

تقدمي  ن يمتأ  س نوات و  5س تغالل عن الامدة ل تقل أ  أ مهها :  الىت تس تويف مجموعة من الرشوطو عادة هيلكة الوحدات الفندقية املصنفة ل  

ستامثر اليت ختص % من تاكليف ال  30يغاي ادلمع املقدم ن أ  و س نوات عىل ال كرث.  3 ينفذ يف غضونمرشوع للتأ هيل والتنافس ية 

 ؛هيلأ  الت

لكرتونية شرتاك يف ال   –  ظروفرصد وذكل هبدف  ،لرشاكت الاريان املربجمةالنقل اجلوي  وطاقة تتبع احلجوزات اجلويةل قاعدة بياانت ا 

 ؛التنافس ية وتوجيه القدرة التنافس ية لوهجة املغرب

لكرتونية شرتاك ال   – رصد  وذكل هبدف ،ربيةالوهجات الس ياسية املغ حنوتتبع أ سعار ال يواء الس يايح والنقل اجلوي ل يف قاعدة بياانت ا 

 ؛البيئة التنافس ية وتوجيه القدرة التنافس ية لوهجة املغرب

 .غري املقمينيلسول تتبع الال  الس يايح  ةدراس –

 التعاون أ نشاة يف ا طار  

 التعاون املتعدد ال طراف 

فريقيا ستامثر الس يايحوادلورة العارشة ملنتدى الا (FITUR) دريدللمعرض ادلويل للس ياحة مب 39املشاركة يف أ شغال ادلورة  –  دريدمب اب 

س بانيا)  ؛(ا 

 بربلني )أ ملانيا(؛برلني ادلولية للس ياحة اليت عقدت بورصة  املشاركة يف أ شغال –

 يف التكنولويج الابتاكر" سول الاقلميي واملنتدى ال وسط للرشق العاملية الس ياحة منظمة للجنة 45 ادلورة فعاليات يف املشاركة –

 العربية؛ مرص جبمهورية ابلقاهرة،" Tourism Tech Adventures:  الس ياحة

( سول الس ياحة (ICAOومنظمة الاريان املدين ادلويل  UNWTO)املشاركة يف أ شغال املؤمتر الوزاري ملنظمة الس ياحة العاملية ) –

فريقيا، واذلي عقد بساناا ماراي، جزيرة صال، )اكبو فردي( ؛  والنقل اجلوي اب 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 98,66 329.618.395,85 334.095.000,00 334.095.000,00  نفقات الموظفين

% 80,00 278.864.986,63 348.589.000,00 344.739.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 91,34 998.271.852,92 1.092.975.208,22 1.015.567.000,00  نفقات اإلستثمار

% 90,49 1.606.755.235,40 1.775.659.208,22 1.694.401.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 34,69 52.688.766,10 151.883.009,03 53.972.000,00  نفقات اإلستغالل

% 39,42 104.139.994,06 264.199.409,88 52.600.000,00  نفقات اإلستثمار

% 37,69 156.828.760,16 416.082.418,91 106.572.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 80,46 1.763.583.995,56 2.191.741.627,13 1.800.973.000,00 المجموع العام…………………

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2
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 ؛مبقر املنظمة بباريس )فرنسا(  للجنة الس ياحة ملنظمة التمنية والتعاون ال قتصادي 103 املشاركة يف أ شغال ادلورة –

التقنية املتخصصة لالحتاد ال فريقي امللكفة ابلنقل والبنيات القارية واجلهوية والااقة والس ياحة جنة ل ل  الثانيةاملشاركة يف أ شغال ادلورة  –

 ؛(مجهورية مرص العربية) ابلقاهرة واليت عقدت

 ؛( أ ذربيجان) بباكواليت عقدت  (UNWTO)للمجلس التنفيذي ملنظمة الس ياحة العاملية   110 املشاركة يف أ شغال ادلورة  –

وانتخاب ( روس يا) بسان برتزبور اليت عقدت  (UNWTO)ملنظمة الس ياحة العاملية  للجمعية العامة 23املشاركة يف أ شغال ادلورة  –

 ؛ 2021العامة للمنظمة السالفة اذلكر مبراكش س نة  للجمعية 24املغرب لستضان ادلورة 

 ؛(روس يا) بسان برتزبور  اليت عقدت (UNWTO)للمجلس التنفيذي ملنظمة الس ياحة العاملية   111املشاركة يف أ شغال ادلورة  –

فريقيا ملنظمة الس ياحة العاملية 62املشاركة يف أ شغال ادلورة  –  بسان برتزبور  عقدت اليت (UNWTO)  لجامتع اللجنة اجلهوية ل 

 ؛( روس يا)

 ؛مبقر املنظمة بباريس )فرنسا( للجنة الس ياحة ملنظمة التمنية والتعاون ال قتصادي 104املشاركة يف أ شغال ادلورة  –

 ؛د ببجني )مجهورية الصني الشعبية(املشاركة يف أ شغال ادلورة ال وىل ملنتدى التعاون الس يايح العريب الصيين اذلي عق –

 أ شغال ادلورة اخلامسة لربانمج تمنية البنيات التحتية لالحتاد الافريقي اليت عقدت ابلقاهرة )مجهورية مرص العربية( ؛ املشاركة يف –

( (UNESCOومنظمة ال مم املتحدة للرتبية والعلوم والثقافة  UNWTO)املشاركة يف أ شغال املؤمتر الرابع ملنظمة الس ياحة العاملية ) –

 ذلي عقد بكيوطو، الياابن؛سول الس ياحة والثقافة، وا

طار التحضريات لتنظمي ادلورة  – س بانيا( للتشاور بني الارفني يف ا  للجمعية العامة ملنظمة  24زايرة معل ملنظمة الس ياحة العاملية مبدريد )ا 

 ؛2021الس ياحة العاملية املزمع عقدها مبراكش س نة 

  للس ياحة، مبحافظة ال سساء ابململكة العربية السعودية. للمجلس الوزاري العريب 22املشاركة يف أ شغال ادلورة العادية  –

 التعاون الثنايئ 

 ؛انئبة ال مني العام حلزب الوفاق الوطين العرايق  ةس يدزايرة وفد عرايق عن رشكة "املد للسفر والس ياحة" لبالدان برئاسة ال  –

الاقتصاد الاجامتعي والس يد وزير اخلارجية والتجارة نقل اجلوي والصناعة التقليدية وال وزير الس ياحة و الس يد عقد جلسة معل بني  –

 ؛زايرته للمغرب عىل هامشاخلارجية بربابدوس، 

عىل انئ  رئيس جملس الش يوخ التش ييك، لتقليدية والاقتصاد الاجامتعي والصناعة اني وزير الس ياحة والنقل اجلوي و عقد جلسة معل ب –

 ؛هامش زايرته للمغرب

عداد اللجنة العليا امل  ،اخلرباء اليت عقدت يف عامن عاتاجامت شغالاملشاركة يف أ   –  ؛السادسة دورهتايف  شرتكةهبدف ا 

ىل رفيعة املس توى اليت قامت بزايرة معلالاملغربية بعثة ال املشاركة يف  –  ؛سيش يلال و  ساو تويم، برينسييب ا 

الفندقية  الرقابةالتسويق الس يايح و و  الرتوجيو ايط، يف جمالت التخ  فاسو بوركينا مسؤولني من مجهورية  5تنظمي دورة تدريبية لـفائدة  –

 ابملعهد العايل ادلويل للس ياحة بانجة؛

 ؛وتشاد وليرباي ورواندا ومدغشقراملشاركة يف اجامتعات اللجن املشرتكة مع لك من البنني  –

ىل املغربزايرة معل لوفد صيين، من مقاطعة شنيش،  – يف  د يضم ثالثة مسؤولني صينينيلفائدة وف تنظمي زايرة معل للمغرب،وكذا  ؛ا 

طار التحضري  ؛2020الصينية للس ياحة والثقافة -املغربية س نة لفعاليات  ا 

 رئيسة الوزراء ابلربابدوس ؛ والاقتصاد الاجامتعي والس يدة ةعقد جلسة معل بني الس يد وزير الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدي –

ىل املس توى اليت قامت بزايرةرفيعة ال املغربيةبعثة ال املشاركة يف  – دوةل  برانمج معل يف اجملال الس يايح مع وضع، هبدف فريتاون معل ا 

 سرياليون؛

دماج اجلهوي والتعاون ادلويل ابل كوادور عىل هامش انئ  وزير العالقات اخلارجية و  برئاسةكوادور من ال  فد و عقد جلسة معل مع  – ال 

 .قام هبا للمغرب زايرته اليت
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o رأ سامل البرشي تاوير ال 

 ؛طالبا 290 عدد اخلرجينيو  ،طالبا 652 عدد املسجلني بلغ   التكوين العايل: –

 ؛طالبا 1414 عدد اخلرجينيو  ،طالبا 3385 عدد املسجلني بلغ التكوين ال سايس: –

 .طالبا 393 عدد اخلرجينيو  ،طالبا 657 عدد املسجلني بلغ  : التكوين ابلتدرج –

 عادة جتهزي  الفنديق والس يايح مؤسسات التكوين ا 

عادة جتهزيأ  توقيع مذكريت تفامه لناالق  – طنجة بلك من املعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التابيقية الفندقية والس ياسية  شغال توس يع وا 

 ؛وورزازات

 ؛ني اخلاصة مبرشوعي طنجة وورزازاتتوقيع عقود املهندسني املعامري –

)ورزازات والسعيدية( لتنضافا اىل أ ربع لتكوين الفنديق والس يايح تني ل مؤسس  توس يع املنصة الرمقية "نظام هيلسا" عىل مس توى  –

 ؛فاس أ نس واحملمدية( و  وأ اكدير)مراكش لتكوين الفنديق والس يايحل  اتمؤسس

دارية يف مجيع وحدات املنصة الرمقية " نظام هيلسا –  )مراكش لتكوين الفنديق والس يايحل مؤسسات " عىل مس توى س تة  تكوين ال طر ال 

 .ورزازات والسعيدية(و  واحملمدية وفاس أ نس وأ اكدير

  تنويع العرض التكويين 

 ؛طالبا 16عدد اخلرجيني  ةحني بلغ ،طالبا 56وصل عدد املسجلني   :املسار املهين ال عدادي –
   . 27عدد اخلرجيني ةحني بلغ ،طالبا 47وصل عدد املسجلني   :ا املهنيةالبااكلورييــ –

 تاوير التكوين ابلتدرج  

 ؛توقيع مجيع اتفاقيات التنفيذ :2015/2020مواصةل وتتبع تفعيل اتفاقية ال طار  –

حداث  :سيث مت  املهينن ابلتدرج ـجديدة يف التكوي حداث همنل  التابعة لقااع الس ياحة  والس يايح الفنديقمواكبة مراكز التدرج املهين  – ا 

حداث و  ؛التكنولوجيا الفندقييــة والس ياسيــة بانجة "املاعمة امجلاعية" عهدوالس يايح مب  همنة جديدة يف التكويـن ابلتدرج املهين الفنديق ا 

ممون تقليدي )برانمج يف "والس يايح ابدلار البيضاء:  همنة جديدة للتكوين ابلتدرج عىل مس توى مركز التكوين ابلتدرج املهين الفنديق

حداث همنة جديدة للتكوين ابلتدر ابلضافة اىل  ؛" طور التجربة( التكنولوجيا الفندقييــة والس ياسيــة  والس يايح مبعهد ج املهين الفنديقا 

 .بانجة "صانع البيتا )برانمج يف طور التجربة(

عداد اخلرياة املتوقعة سس  املهن  :من خالل املتابعة البيداغوجية ملراكز التكوين ابلتدرج التابعة لقااع الس ياحة  – وكذا  ؛2022-2019ا 

 .التابعة لقااع الس ياحة لتزنيل احلقيبة البيداغوجية والس يايح الفنديقج املهين مواكبة مراكز التدر 

 الرتسانة القانونية والتنظميية 

املعهد العالـــــــــي ادلولــــــي  ملحقات مخس حداثالقرار اخلاص اب   نرش :ة بانجةاملعهد العالـي ادلولـي للس ياحملحقات نصوص ا حداث  –

 ؛ريدة الرمسيةابجل للس ياســـــة بانجة

متعلق بتغيري معاهد التكنولوجيا الفندقية ا طالق مرشوع قرار  التابعة لقااع الس ياحة: ـيالتكويـن املهن ا حداث مؤسساتنصوص  –

 .والس ياسية اىل معاهد متخصصة للتكنولوجيا التابيقية الفندقيةالسعيدية وطنجة( و  واجلديدة )فاس أ نسوالس ياسية 

 ــــاعجاذبية القاـــ الرفع من 

نعاش منظومة التكوين :ؤسسات التكوين الفنديق والس يايحمل اسرتاتيجيـة التواصل –  .تتبع ال جراءات املتخذة ل 

من  املهين  والتواصل الرمقي لتكويــنالرتوجي ل من أ جل  (ل حداثاملنتدايت واو  الاختباراتاملشاركــة يف التظاهــرات املهنية ) التنظمي و –

 حلواين -تقاء أ جود صانع شوكولاتلن  تنظمي مسابقةابلضافة اىل  ؛ابدلار البيضاء CREMAIورة التاسعة ملعرض املشاركة يف ادل :خالل

 .والس ياسية ابحملمديةملعهد املتخصص للتكنولوجيا التابيقية الفندقية اب

 ايحجمال التكوين الفنديق والسيــ تاوير الرشااكت ادلولية قصد تبادل اخلربات يف 

س باني – الس نة الثانية  لاالبتدري   تقدميىل ا  ابلضافة  ؛Baléariaمرشوع تعاون للتدري  قبل التوظيف عىل منت سفن رشكة  : امع ا 

 .(2019)دورة أ كتوبر 
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ركز التأ هيل املهين الفنديق مباناالق التدري   :يفجتسدت  أ ملانية للتوجيه املهين للمراهقني يف املغرب-رشاكة تكوين مغربية :مع أ ملانيا –

 .متابعة تنفيذ اتفاقيات الرشاكة املوقعةو  والس يايح ابدلار البيضاء

 دماج اخلرجيني  ا عامتد التوجيه وا 

الفنديق  سول تتبع الادماج املهين خلرجيي مؤسسات التكوين املهين للمراقبةا طالق عدة معليات  برشاكة مع قااع التكوين املهين: –

 .والس يايح

د: USAIDبرشاكة مع  – طالق عدة دورات تكوينية لفائدة متدريب املعاهد تتبع التوجيه وا  دماج مبماج اخلرجيني مع ا  راكز تتبع التوجيه وا 

 .اخلرجيني

o تنافس ية واس تدامة القمي الس ياسية 

 وحتسني تأ طري النشاط الس يايح حتديث وحتيني القوانني املنظمة للمهن الس ياسية 

 ؛و نرشه ابجلريدة الرمسية  راملتعلق بتنظمي همنة وكيل ال سفا املصادقة عىل القانون –

 ؛ونرشه ابجلريدة الرمسية املتعلق بتنظمي همنة املرشد الس يايحالقانون املصادقة عىل القانون اذلي يغري و يمتم  –
يواء الس يايح ال خرى مبعية  للقانون ن وقرارات(احتضري النصوص التابيقية )مرسوممواصةل  – املتعلق ابملؤسسات الس ياسية وأ شاكل ال 

عداد الرتاب الوطين والتعمري و  اكء املؤسساتيني )وزارة ادلاخليةالرش  اجلامعة الوطنية للصناعة س ياسة املدينة،...( و وال ساكن و وزارة ا 

دراهجا يف مسارة املصادقة  ؛الفندقية، من أ جل ا 

تفاقية الرشاكة م –  ال مممي للتمنية لتزنيل ا صالح مظومة تصنيف الربانمجع املنظمة العاملية للس ياحة و التوقيع عىل مذكرة تفامه لمتديد ساين ا 

 ؛املؤسسات الس ياسية

طار )وزارة الس ياحة و وزارة ادلاخلية( سول منظو  283تكوين أ زيد من  –  ؛مة تصنيف مؤسسات ال يواء الس يايحا 
ملتعلق بتنظمي همنة املرشد االقانون يمتم اذلي يغري و  قانونلوا وكيل ال سفار املتعلق بتنظمي همنة لقانونل حتضري النصوص التنظميية –

 ؛الس يايح

تفاقيةاخلاصة  تفاقيةالالتوقيع عىل  – قلمي أ زيالل و  -هجة بين مالل طار للرشاكة بني الوزارة و ال   لتزنيل ال  جامعة تبانت، من خنيفرة وعامةل ا 

 .أ جل تأ هيل وفتح مركز التكوين يف املهن اجلبلية بتبانت
 

 نيهيلكة النس يج ودمع الفاعلني الس ياسي 

 ؛لهذا العقدوالتوقيع عىل ملحق  العمل عىل تزنيل مقتضيات عقد التاوير املربم مع اجلامعة الوطنية للصناعة الفندقية –

 .لهذا العقدالتوقيع عىل ملحق و  العمل عىل تزنيل مقتضيات عقد التاوير املربم مع الكنفدرالية الوطنية للس ياحة –

 دمع املقاولت الس ياسية الصغرى واملتوساة 

لكرتونية دلمع املقاولت الس ياسية  اويرتمت  لتشخيص املقاولت  وفضاء للتحسيس و التكوين الرمقي فضاء :ويه حماور 3 عىل تقوممنصة ا 

 لنصوص القانونية ومجموع الواثئق اليت ميكن أ ن هتم املقاولت الس ياسية. ل  يوفر الولوج لياتل   وفضاء وجرد حاجياهتا من مواكبة و دمع تقين
 

   قااع الصناعة التقليدية  

o ةل تأ هيل قااع الصناعة التقليديةمواص 

 اس تكامل الرتسانة القانونية لقااع الصناعة التقليدية 

 جملس عىل املرشوع وأ سيل النواب جملس طرف من التقليدية الصناعة أ نشاة مبزاوةل املتعلق القانون مرشوع عىل املصادقة متت –

 .دقةاملصا مسارة لس تكامل املستشارين

 تعزيز البنيات التحتية 

 ؛وأ سفي دمناتو  أ زمورو  زاكورةلك من ب وقرية ؛وتاوان واترودانت الرساغنة قلعةلك من ب مندمج مرك  :ويه حتتية بنية  25تشغيل –

دا البيضاء وادلار  مقريصات من بلك الصانعة ودور ؛اسوملب التقليدية الصناعة ومجمع  الربكةو  السبيارينيو  السااونيني وفندق وكرد وا 

 .بفاس يدونة بلال التقليدية للصناعة فضاءات  10و ؛الشامعنيو 
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نتاج حتتية بنيات 9  :والتأ هيل البناء أ شغال من الانهتاء –  مجمعو  ؛واراكنة وميدلت الصويرة من بلك التقليدية الصناعة قرى) والتسويق لال 

 (.ابلعيون التقين ادلمع ومركز ؛والرابط طاطا من بلك العرض اءفضو  ؛وبوجدور ابلعيون الصانعة ودور ؛بتازانخت التقليدية الصناعة

 .(الهتيئة طور يف  3و التأ هيل طور يف  11و البناء طور يف 36) حتتية بنية 50 :الاشغال طور يف –

  .حتتية بنية 45   :التقنية ادلراسات طور يف –

 .حتتية بنية 14 :الربجمة او العقار تعبئة طور يف –

 قليدية واملؤسسات التابعة للقااعرف الصناعة الت مواكبة تاوير دور غ 

  درمه؛ 27.710.000 قدره ا جاميل مببلغ اململكة هجات بلك التقليدية الصناعة غرف مع رشاكة اتفاقيات توقيع –

  ؛ درمه 51.553.400 قدره التقليدية الصناعة غرفزيانيات مل ا جاميل مايل دمع تقدمي –

طار يف التقليدية الصناعة غرف طرف من املنجزة لتمنويةا املشاريع من جملموعة ادلمع تقدمي –  املنتوجات تروجي جمال ويف اجلهوية الرشااكت ا 

 واحمللية؛ اجلهوية املعارض تنظمي خالل من احلرفية

 .املهين ابلتدرج التكوين جمال يف التقليدية الصناعة غرف دمع –

 الرتاث عىل احملافظة 

طار يف الوزارة، متكنت  عرب ونقلها والتقنيات املعارف تدوينل  رمقية منظومة وضع من ابلنقراض، املهددة احلرف عىل حافظةللم برانجمها ا 

 .ابلنقراض املهددة الثقافية امحلوةل ذات التقليدية للصناعة سرفة 32 وتوصيف توثيق عىل الربانمج هذا ساعد سيث ال جيال،

o  نتاج واجلودة ابلقااع وتاوير  سويقلت الرتوجي واطرق دمع ال 

 نتاجدمع الا 
عداد اخملاط الاسرتاتيجي لتمنية فرع احليل و اجملوهرات مت  فامي خيص ادلراسات واخلربات التقنية القااعية: – جناز دراسة من أ جل ا  ا 

 التقليدية.

حداث مركز ادلمع التقين يف سرفة اخلش  بمتت  فامي خيص مراكز ادلمع التقين: –  .لكممياملسامهة يف ا 

 .ابلعتاد التقين أ يت رسو بتارودانتدار الصانعة بو  دور الصانعة ابلراش يدية 6جتهزي مت  انعة:ابلنس بة دلور الص –

مركز  جتهزيوكذا  املسامهة يف دمع التجمعات احلرفية ابلعتاد التقين بلك من العيون وادلاخةل ولكممي؛متت  خبصوص التجمعات احلرفية: –

 .ابلعتاد التقين البيضاء ابدلار الصانع بفضاء الفخار ةورش جتهزيابلضافة اىل  ؛راكشمب ةالصانعاملرأ ة 

 الابتاكر والبحث والتمنية 

 من تصاممي مجموعة وضع عرب وذكل جبرادة النباتية املنتوجات بفرع العاملني التقليديني الصناع منتوجات حتسني أ جل من اجناز دراسة –

 خمتصني. مصممني طرف

 ةاجلودة وسامية منتوجات الصناعة التقليدي 

 :املراقبة 

جناز عدة معليات للمراقبة  –  اسفيو خنيفرة و بين مالل و  ال جبارية التابيق بلك من مراكش متعلقة ابل واين الفخارية طبقا للمواصفاتا 

 طنجة وأ اكدير؛و  اترودانتو العرائشو 

جناز –  مراكش.و متعلقة ابملنتوجات اجلدلية )البلغة( بلك من أ اكدير  عدة معليات للمراقبة ا 

 فات:املواص 

جناز –  ؛( البجامط) التقليدي البناء قااع هتم مواصفات مشاريع 03 ا 

 .اجلدل قااع مجيعها مواصفات هتم 03مواصفات ومراجعة   07املصادقة عىل  –

 

 :نتاج  العالمات امجلاعية ومنح سق اس تعاملها لوحدات ال 

جناز نظام اس تعامل شارة :" نس يج –  "؛أ زمور طرزنظام اس تعامل شارة :" و  "أ زمور ا 
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جناز معلية – فتحاص من أ جل ا  نتاج  اتوحد 100التصديق لفائدة  ال  وكذا  ؛"جدل طبيعي" طبقا لنظام اس تعامل الشارة بفاس ومراكش ا 

جناز معلية فتحاص من أ جل ا  نتاج مبختلف اتوحد 407التصديق لفائدة  ال   صنع" الوطنية الشارة اس تعامل لنظام طبقا اململكة هجات ا 

 ؛"يدوي

 الرتوجي 

شعاعها وتمنية املغربية التقليدية الصناعة صورة تلميع جلأ   من جناز مت ،وال جنيب احمليل املس هتكل دلى ا    س نة خالل ،تروجيية معلية 76 ا 

 :التايل النحو عىل موزعة وادلويل الوطين الصعيدين عىل ،2019

ماراتو  وتركيا اأ ملانيو  فرنسا) ال تية ادلول من بلك معارض 9 يف املشاركة متت ملعارض املهنية:ا –  املتحدة والولايت املتحدة العربية ال 

 ؛(ال مريكية
 العربية البحرين وال مارات مملكةو  الس نغالو  الربتغالو  اياالياو  فرنسا) ال تية ادلول من بلك معارض 6 يف املشاركة متت :ملعارض التجاريةا –

 .ار البيضاءابدل رمضان معرض تنظميكام مت  ؛(املتحدة

طار يف وذكل،اململكة ربوع مبختلف هجواي معرضا 25 يف الصانع دار مؤسسة شاركت هوية :املعارض اجل  –  املوقعة الرشاكة اتفاقيات تنفيذ ا 

 .عرش الثىن التقليدية الصناعة وغرف ابيهن

 وذكل موريتانيا،و  لكومبياو  انغولو  برازفيل كنغوو  أ ندونيس يا من بلك مغربية أ سابيع 5 الصانع دار مؤسسة نظمت ل سابيع املغربية ابخلارج:ا –

طار يف  .ادلولية املنظامت من مجموعة وكذا ابخلارج املعمتدة املغربية اململكة سفاراتو   ؤسسةامل بني والرشاكة التعاون اتفاقيات ا 

 مشاركة عرف واذلي اجلديدة حلته يف التقليدية للصناعة الوطين لل س بوع اخلامسة ادلورة ظميمت تن التقليدية: لصناعةل ال س بوع الوطين  –

 .تقليدي صانع 1200

 التواصل 

جنازمت  ال عالمية: التامحل – ذاع أ ثري عىل تواصلية محالت ا   حصفية ومقالت املتخصصة اجملالت يف ال شهارية الاعالانتو الوطنية اتال 

جنازوكذا  ؛والعادية الالكرتونية اجلرائد من مجموعة عرب  الوطين ابل س بوع خاص تابيقو  تقليديةال  للصناعة الوطين ابل س بوع خاص موقع ا 

عالمية محالتو  وموضوعاتية عامة مؤسساتية أ فالم انتاجفضال عن  ؛التقليدية للصناعة  .احلرضية الالفتات مس توى عىل ا 

ابلرابط  جلائزة احلسن الثاين للكولف 46ادلورة  من بيهنا تظاهرات وطنيةيف عدة  الصانع دار مؤسسة شاركت الغري ال عالمية: التامحل –

خالل س نة  مؤسسايت رواق 13 ب ؤسسةامل شاركتكام  ؛ 2019 قفاانو  مبراكش للفيمل ادلويل املهرجانو  ابجلديدة الفرس معرضو 

نتاجابلضافة اىل  ؛العاملية التظاهرات من مجموعة تنظمي هامش عىل  2019  معليات مواكبةو  التوزيع قصد لتواصلات ل مابوع من مجموعة ا 

ن   .وادلولية نيةالوط  عاشتال 

o  التكوين ورفع القدرات 

  العرض التكويين ابلقااع 

كام بلغ عدد ، شاابو  شابة 15.086 ما مجموعه 2019/2018 مومساس تقبلت مؤسسات التكوين املهين يف سرف الصناعة التقليدية برمس 

 وهبذا ،طالبة وطالبا 61ما مجموعه  ابلغ عدد خرجيهيفقد  ،اءأ اكدميية الفنون التقليدية ابدلار البيضما فامي خيص أ   ؛طالبة وطالبا 7.796اخلرجيني 

مهنم  2019/2020 مومسبرمس  طالبة وطالبا 55بلغ عدد املسجلني كام  ؛ ال انث من مهنم %28، طالبة وطالبا 429 ا ىل اخلرجيني مجموع وصل

  % من ال انث.56

 دمع البنيات التحتية للتكوين 

يف  كز للتكوين املهينامر  5 تأ هيل مواصةلوكذا الصناعة التقليدية بلك من لكممي وادلاخةل والعيون  معاهد لفنون 3أ شغال بناء  مواصةل –

طار برانمج تمنية ال قالمي اجلنوبية   ؛ 2021-2016ا 

 ؛ ال لفية حتدي برانمج اطار يف ومكناس فاس من بلك التقليدية الصناعة فنون معهدي وتوس يع هتيئة اتفاقية وقيعت –

عداد ادلرا –  لرابط طريق املرىس ؛ابهتيئة وتوس يع مركز التأ هيل املهين تقنية املتعلقة ب سات ال ا 
عداد ادلراسات –  العمران؛ فنون يف املهين لتدرجا مركز ليصبح بسال التقليدية الصناعة مجمع تأ هيل عادةا   مبرشوعاملتعلقة  ا 

عداد – جناز أ جل من املهين للتكوين الاريق خارطة ا  نعاش املهين التكوين مكت  مع برشاكة والكفاءات املهن مدن ا   .الشغل وا 
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 التكوين املس متر 

ابلعامل القروي مهنم  1160، اصانعة وصانع 4.877 ما مجموعه 2019برمس  بلغ عدد املس تفيدين من التكوين يف سرف الصناعة التقليدية –

 ؛ عرب الوحدات املتنقةل

 ؛امس تفيدة ومس تفيد 20.430 تنظمي دورات تكوينية يف جمال الرتبية املالية لفائدة  –

 من الصناع التقليديني برشاكة مع امجلعية الثقافية ال مريكية؛ 1.500تنظمي دورات تكوينية يف اللغة ال جنلزيية لفائدة  –

عادة ال   تقليداي اصانعة وصانع 600تنظمي دورات تكوينية لفائدة  – دارة السجون وا   دماج.من نزلء السجون برشاكة مع املندوبية العامة ل 

 تنويع ومالءمة عروض التكوين 

عداد خماط للتكوين يف سرف الصناعة التقليدية ازاجن – قااع برشاكة مع  ادلراسة القااعية لتحديد حاجيات القااع من التكوين ال ويل وا 

 ؛التكوين املهين ومفوضية الاحتاد ال وريب ابملغرب 

 ؛ قليديةخرائط هجوية للتكوين املس متر يف سرف الصناعة الت  ازاجن –

جناز خماط للتكوين املس متر  –  التقليدية.ياطة اخل  ةم سرفهيا 

 التكوين وتعزيز الاندماج املهين حتسني جاذبية 

جناز ادلراسة – عداد اخلاصة مواصةل ا  رساء اب   ال ويل؛ التكوين هبدف متخصصة الش به للمهن التكوين برامج وا 

عداد برانمج – عدادو  حتينيوكذا  الربواكر؛ بنس يج اخلاص التكوين ا   .املهين التكوين قااع مع برشاكة ياتكوين  ابرانجم 11 ا 

o غال احلرفيني والصناع التقليدينيحتسني ظروف عيش واش ت 

جناز عىل تعمل كام التقليديني، الصناع لفائدة وامجلاعية الفردية امحلاية وسائل تقوم الوزارة س نواي ابقتناء  املهنية والسالمة ابلصحة تتعلق برامج ا 

 س نة برمسو  ،هكذا .التقليديني الصناع صفوف يف املهنية وال مراض اخملاطر من الوقاية ثقافة تعزيز هبدف املهنية، وال مراض ابخملاطر فللتعري

جناز مت ،2019  :التايل الشلك عىل وذكل ادلمع معليات من مجموعة ا 

-مراكشو  طنجةو  انزاكن-أ اكديرو  الصويرةمن   بلك اجملوهرات حلرفة التقليديني الصناع لفائدة وامجلاعية الفردية امحلاية معدات اقتناء –

 ؛البيضاء وادلار اترودانتو تزنيتو  شيشاوة

جناز –  احلدادةو  ادلابغة) التقليدية الصناعة سرف مبامرسة املرتباة املهنية اخملاطر من الوقاية أ جل من التحسيس أ ليات سول دراسة ا 

 ؛ (والنحاس يات اجملوهراتو  اخلزف و الفخارو 

 واخلزف والفخار واحلدادة ادلابغة حلرف املزاولني التقليديني الصناع لفائدة املهنية والسالمة الصحة سول حتسيس ية لقاءات تنظمي –

 .والنحاس يات واجملوهرات

 جامتعيقتصاد ال  قااع ال   

o وتنظمي الفاعلني طريأ  ت 

ىل مواكبة التعاونيات حديثة التأ سي برانمج مرافقة: –  500 مبعدل الفردية واملواكبة امجلاعي والتكوين التشخيص عرب سهيدف هذا الربانمج ا 

 .تعاونية 1400بلغ عدد التعاونيات املس تفيدة سوايل وقد  س نة؛ لك يف تعاونية

عداد بنك للمشاريع :من خالل  دمع ومواكبة التعاونيات – عداد دليل وكذا  الرشاكء؛ خمتلف مع تقامسها أ فق يف ا  سؤال وجواب سول  100ا 

 التعاوين ابملغرب. العمل

o نعاش وتسهيل ولوج املنتوجات ا ىل ال سواق  ا 

 الاجامتعي الاقتصاد خدمة يف الابتاكر "شعار حتت مكناس فاس هجة املعارض اجلهوية لالقتصاد الاجامتعي والتضامين بلك من:تنظمي  –

 العادةل للتمنية مفتاح والتضامين عيالاجامت الاقتصاد "شعار حتت الرشق هةوجب  ؛ (اعارض120)" مكناس – فاس جبهة والتضامين

 لتمنية أ ساس ية دعامة والتضامين الاجامتعي الاقتصاد" شعار حتت خنيفرة مالل بين هةوجب  ؛ (اعارض140) "الرشق جبهة واخلالقة

 150" )اجلهوية للتمنية رافعة والتضامين الاجامتعي الاقتصاد" شعار حتت نون واد لكممي هةوجب  ؛ (اعارض 156" )واجلبلية القروية املناطق

 ؛ (اعارض 200" )مس تدامة اقتصادية سوس يو لتمنية رافعة والتضامين الاجامتعي الاقتصاد "شعار حتت أ سفي مراكش هةوجب  ؛ (اعارض

 (.اعارض 200) "احمللية التمنية حتقيق يف أ ساس ية دعامة اجملالية املنتوجات "شعار حتت امحلراء الساقية العيون هةوجب 
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 98بتاوان )و (، اعارض 70) ابملضيق احلس مية، تاوان طنجة نسخ جبهة (4) أ ربع : سواق املتنقةل لالقتصاد الاجامتعي والتضامينتنظمي ال   –

 .(اعارض 110) ( وبانجةاعارض 83ابحلس مية )و(، اعارض

طار يف مبيالنو التقليدية للصناعة ادلويل ابملعرض تعاونية 46 مشاركة –  ؛2018 لصانع املوقعة س نةا دار مع الرشاكة اتفاقية ا 

ك  مبعرض اتتعاوني 08 مشاركة –  ابدلار البيضاء؛  2019بو املغرب س  بيو ا 

 تعاونيات. 10بوليس بسال مبشاركة ابلفضاء تكنو  والتضامين الاجامتعي قتصادتنظمي معرض الا –

o  قدرات الفاعلني ابلقااع وتعزيزن تكويال 

قلامي 21 ب اتالتعاوني وتس يري القيادة يف تكوينية دورات تنظمي –  ؛ ا 

 والتواصل والتصديق العالمات وضع جمالت يف ابلقااع، الفاعلني من مس تفيد 700ندوات لفائدة  03ورشة للتكوين و 28تنظمي  –

 ؛ الرتابية والتمنية والتشبيك ادلويل املس توى عىل التضامينو  الاجامتعي والاقتصاد والتنظمي والترشيع املالية والرتبية والرمقنة

 برشاكة ،"والتحدايت الاسرتاتيجيات :والتضامين الاجامتعي الاقتصاد " شعار حتت الش توية، للجامعة الثانية ادلورة تنظمي يفركة املشا –

 ت؛بساا ال ول احلسن جامعة ،احلقوق لكية مع

 ؛ ابلعرائش"  والتحدايت الرهاانت : الاجامتعية املقاوةل : "عنوان حتت وطنية ندوة تنظمي يف املشاركة –

حداث –  .الثاين احلسن جامعة-والاجامتعية والاقتصادية القانونية العلوم لكية طرف من التضامين و الاجامتعي الاقتصاد ملكوانت حاضنة ا 

o أ ليات التتبع والرشاكة والتواصل 

طارات اتفاقيوقيع ت الرشاكة مع اجلهات: تعقد اتفاقيا –  هجة واتفياللت  –ة درع هجة معالقنيارة و  –سال  – الرابط هجة مع للرشاكة ا 

طار اتفاقيةوقيع تو  ؛ والتضامين الاجامتعي لالقتصاد اجلهوي املعرض لتنظميخنيفرة،  –بين مالل  الرشق من أ جل  هجة مع للرشاكة ا 

طار اتفاقيةوقيع توكذا  ؛والتضامين الاجامتعي لالقتصاد غريب ال س باين املنتدى امل  تنظمي والاقتصادية  لكية العلوم القانونية مع للرشاكة ا 

 .والتضامين الاجامتعي لالقتصاد حداث مرصد هجوي ل  والاجامتعية ابدلار البيضاء 

 املشاريع اجناز التفاقية هذه تنفيذ ا طار يف سيث مت  ،AECID، للتمنية ادلويل للتعاون ال س بانية والواكةل الوزارة بني لرشاكةا اتفاقيةوقيع ت –

عداد اخلاصة ادلراسة ة:التالي  الشارات بوضع املتعلقة ادلراسةو  التعاوين القااع يف املنخرطني لفائدة الاجامتعية للتغاية نظام ضعوو اب 

 دورات تنظميوكذا  ؛الرشق وهجة ساات-البيضاء ادلار هجة مس توى عىل والتضامين، الاجامتعي الاقتصاد منتوجات عىل والتصديق

جنازو  ؛الرشق وهجة ساات - البيضاء ادلار هجةو  ماسة - سوس هجة من بلك تعاونية 60 لفائدة تكوينية  ذتنفي و ل حداث دراسة ا 

بداع و الابتاكر لتشجيع التاوير و للبحث برانمج  .والتضامين الاجامتعي الاقتصاد مقاولت دلى ال 

 الاقتصاد مبكوانت علقةاملت املعايات قاعدة جتميع من س متكّن واملراقبة للرصد خليةحداث ا   عىلعمل لا احداث خلية اليقظة والتتبع : –

 ؛والتضامين الاجامتعي لالقتصاد اجلهوية اخملااات سول املنجزة ادلراسات من املس تقاةت املعلوما مجموع وتمثني والتضامين، الاجامتعي

 تقنية مواكبةىل ا  ابلضافة   (SIGES) والتضامين الاجامتعي لالقتصاد اجلغرافية املعلومات بنظام املتعلقة التقنية املعدات اقتناءوكذا 

 .ابلقااع املتعلقة والبياانت اخلرائط ل عداد اخللية لفريق

طار  والتضامين الاجامتعي لالقتصادهجوي  رصدحداث ما   جبهة الرشق : والتضامين الاجامتعي لالقتصاد رصدحداث ما   – بوجدة، يف ا 

 .2018اتفاقية الرشاكة املوقعة مع جملس هجة الرشق س نة 

o لقااعحتسني مناخ ساكمة ا 

جناز – عداد املتعلقة ادلراسة ا    ؛التضامين و الاجامتعي الاقتصاد مكوانت افتحاصو   مراقبة مساطر دليل تابيقو  اب 

 ادلليل حمتوى سول والتضامين، الاجامتعي الاقتصاد مكوانت لفائدة الرشق وهجة أ سفي - مراكش هجة من بلك هجويني لقاءين تنظمي –

  ؛املذكور

 .التعاون تمنية ومكت  الوزارة أ طر لفائدة اخلربات قللن تكوينية دورة تنظمي –
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o  لالقتصاد الاجامتعي والتضامينالاسرتاتيجية الوطنية اجلديدة 

جناز املرحةل  للعرش ابملغرب والتضامين الاجامتعي ابلقتصاد خاص معل وخماط اسرتاتيجية بوضع املتعلقة ادلراسةال وىل والثانية من  مت ا 

 هتم عىل التوايل: واليت القادمة، س نوات

 والتضامين؛ الاجامتعي الاقتصاد لقااع الاسرتاتيجي التشخيص : الاوىل املرحةل –

 .ابملغرب والتضامين الاجامتعي الاقتصاد لتمنية اسرتاتيجية اعامتد : ثانيةال  املرحةل –
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 قااعات أ خرى -4

 يةــــ ال ـمـاد واليــتصـ الاق 1.4-  

وهو ما  ،مليون درمه 25.397,65وزارة الاقتصاد واملالية ما مجموعه  مزيانية برمس 2019ملالية بلغت النفقات املنجزة خالل الس نة ا

 يف اجلدول التايل: مبنيكام هو املفتوحة برمس قانون املالية قارنة مع الاعامتدات ابمل% 35,85 جناز تعادلا   ميثل نس بة

 
 ا:حتقيق مجموعة من ال جنازات أ مهه 201 9شهدت الـس نة املالية

o خماط العمل الاسرتاتيجي للوزارة 

جناز  2019 خالل س نةواصلت الوزارة  طار رؤية شامةل  اذلي يس هتدف 2021-2017خماط العمل الاسرتاتيجي  ا  وضع معل الوزارة يف ا 

مأ سسة ثقافة  ، وكذاانببالدتعزيز قدرات الوزارة لمتكيهنا من لع  دورها كقاطرة للتمنية الاقتصادية والاجامتعية  فضال عن متوساة ال مد،

 الرفع من الفعالية يف التدبري مع جتويد اخلدمات املقدمة و رمقنهتا.و  التخايط الاسرتاتيجي والتقومي والعمل التشاريك يف تدبري أ نشاة الوزارة

جناز داري لقااع املالية ادلراسة سول هذا، وقد تواصل ا  طار حتسني التنظمي الوظيفي وال  رشاك مجيع ا   ركية تروممهنجية تشا وذكل يف ا 

( لتسليط الضوء عىل طبيعة ونوعية تفاعالت الوزارة مع رشياك 30تنظمي مقابالت مع عدد من الرشاكء املؤسساتيني ) مكوانت الوزارة، كام مت

 .حمياها اخلاريج

o ال صالحات الكربى 

 امليثاق الوطين لالمتركز ال داري 

عداد التصممي املرجعي لالمتركز ال داري مع حت –  ضوء الاختصاصات اليت سيمت نقلها للجهات.  عىلديد ال هداف املراد حتقيقها ا 

 ال صالح الرضييب 

 ؛2019مواصةل ال صالح الرضييب من خالل تزنيل التدابري الواردة يف قانون املالية لس نة  –

 تنظمي املناظرة الوطنية الثالثة سول اجلباايت حتت شعار " العداةل اجلبائية"؛ –

ل يتجاوز مجموع ن أ  رشياة ل دلء ابل قرار الس نوي مبجموع ادلخل ابلنس بة للمتقاعدين املتوفرين عىل أ كرث من معاش، ال عفاء من ا –

 .مبلغها الصايف اخلاضع للرضيبة احلد املعفى

  لقانون املالية 130.13مواصةل تزنيل القانون التنظميي رمق 

ىل املؤسسات العمومية 37اعامتد الربجمة املزيانياتية لثالث س نوات من طرف  – اخلاضعة  قااعا وزاراي ومؤسسة، ابل ضافة ا 

عاانت من ادلوةل؛  لوصايهتا، واملس تفيدة من موارد مرصدة أ و ا 

 للجنتني امللكفتني ابملالية ابلربملان؛ل تقدمي الربجمة املزيانياتية ال جاملية لدلوةل  –

عداد تقارير جناعة ال داء من طرف القااعات الوزارية واملؤ  –  ؛2018سسات برمس س نة ا 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 99,40 2.349.246.738,59 2.363.465.000,00 2.313.465.000,00  نفقات الموظفين

% 95,12 398.211.051,33 418.640.000,00 373.640.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 121,46 12.794.756.298,39 10.533.773.000,00 10.533.773.000,00  نفقات التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية  

% 65,21 185.810.607,82 284.941.330,09 184.153.000,00  نفقات اإلستثمار

% 115,64 15.728.024.696,13 13.600.819.330,09 13.405.031.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 37,75 97.326.142,04 257.798.111,82 90.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% 53,91 187.902.907,76 348.538.459,38 6.500.000,00  نفقات اإلستثمار

% 47,04 285.229.049,80 606.336.571,20 96.500.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 16,03 8.809.914.088,05 54.943.617.966,67 6.955.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 16,57 9.384.401.556,88 56.630.231.966,67 8.641.614.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 35,85 25.397.655.302,81 70.837.387.867,96 22.143.145.000,00 المجموع العام…………………

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان
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وزارية جديدة  قااعات 7تنظمي املرحةل التجريبية الرابعة للمزيانية املس تجيبة للنوع واملرتكزة عىل جناعة ال داء واليت عرفت مشاركة  –

ىل مواكبة القااعات املنخرطة سابقا؛  ابل ضافة ا 

جناز دراسات حتليلية قااعية سول النوع الاجامتعي عىل مس توى  –  وزاراي؛ قااعا 15ا 

 اس تكامل تفعيل ال صالح احملاس بايت لدلوةل؛ –

 العمومية؛ مراجعة مرسوم الصفقات العمومية لمتكني ولوج التعاونيات واملقاولني اذلاتيني للصفقات –

يداع ال لكرتوين للفواتري ؛ –  تفعيل التعممي التدرجيي لال 

عداد تقرير مرصد أ جال ال داء ونرش أ جال  – عااء الاناالقة لعملية ا  طرف املؤسسات واملقاولت  ال داء املرصح هبا شهراي منا 

 رصد؛املالعمومية من خالل موقع 

دارات  – عفاء الفاعلني الاقتصاديني من ال دلء بثالثة عرش وثيقة صادرة عن ا  دارة امجلارك من خالل  حتصل علهيا سوف ،خمتلفةا  ا 

 .التبادل ال لكرتوين للمعايات

o دمع املقاوةل وتشجيع الاستامثر 

 ترش يد عرض الضامن وهيلكة منتوجاته وتبس يط مساطره لصاحل املقاولت الصغرية جدا والصغرى واملتوساة؛ –

 وضع أ ليات ضامن جديدة لفائدة السلفات الصغرى والمتويل التشاريك؛ –

 الرفع من سقف متويل مجعيات السلفات الصغرى؛ –

نشاء سوق –  الصغرى لتحفزيها عىل المتويل عرب البورصة؛ذو قواعد سري مرنة خمصص للمقاولت املتوساة و  مايل ا 

تنس يق ال جراءات وحتديد ال ولوايت وال دوار واملسؤوليات خملتلف املتدخلني من  تروموضع اسرتاتيجية وطنية للشمول املايل  –

 ة؛اجملال القروي للخدمات املالي كذاأ جل احلد من صعوابت ولوج الفئات الهشة واملقاولت الصغرى والصغرية جدا و 

تمتركز ابخلصوص يف  ،هكتار )خارج خماط املغرب ال خرض( لفائدة قااعات الااقة والس ياحة والصناعة 12000تعبئة ما يناهز  –

 احلس مية؛ -تاوان  –ساات وهجة طنجة  -الساقية امحلراء وهجة ادلارالبيضاء  -هجة العيون

 طار الرشاكة بني القااعني العام واخلاص؛مرشوعا عن طريق طلبات العروض يف ا   17هكتار ختص  1100تعبئة حنو  –

 .هكتار لفائدة الادارات العمومية عىل راسها وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي 135ختصيص  –

o دمع احلاكمة اجليدة 

دادا لتزنيل مقتضيات القانون التنظميي املتعلق هممة للمفتش ية العامة للاملية، أ ربعة مهنا مهت تدقيق جناعة ال داء اس تع 132ا طالق  –

عداد   تقريرا؛ 144بقانون املالية، وا 

جناز  –  معليات للتدقيق اخلاريج جملموعة من املؤسسات واملقاولت العمومية؛ 4ا 

عداد التقرير الس نوي ملرصد أ جال ال داء؛ –  الرشوع يف ا 

غناء مقتضيات ميثاق املامرسات اجلي –  دة حلاكمة املؤسسات واملقاولت العمومية؛مواصةل أ شغال حتيني وا 

عادة هيلكة بعض املؤسسات واملقاولت العمومية. – ىل ا   تزنيل خاة العمل الهادفة ا 

o  الرفع من املردودية وتبس يط املساطر 

يداع  46عرب تأ سيس الرسوم العقارية ملساحة تناهز  حتفيظ أ مالك ادلوةل –  هكتار؛ أ لف 87لتحفيظ  طلباتأ لف هكتار وا 

طار مرشوع  لتصدير البضائع ع مسارة مبساةوض –  ؛“تصدير ساهل” عرب الربيد لصاحل املقاولت الصغرية جدا يف ا 

 مواصةل برانمج التحول الرمقي وتبس يط املساطر عىل صعيد مجيع مديرايت الوزارة؛ –

برام عدة اتفاقيات لتبادل املعلومات مع الهيئات احلكومية واخلاصة باريقة مبارشة أ و عرب  –  ؛“بورتنيت”نظام ا 

طار 000 10 أ لف طل  عرض عرب بوابة الصفقات العمومية )مضهنا 36نرش  –  .)معلية رفع الصفة املادية عن الصفقات متت يف ا 
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o ا جناز ادلراسات 

عداد وحتيني ال طار املاكرو – اد ( وفق تغريات الظرفية ادلولية والتحولت الهيلكية لالقتص2020-2019اقتصادي للمدى املتوسط )-ا 

خروج اململكة املتحدة من و  احلرب التجاريةو النفط سعار أ  الصدمات اخلارجية ) ضاثر احملمتةل لبعالوطين، واستنادا لتقيمي ال  

 الاحتاد ال ورويب ...(؛

جناز ادلراسات والتحاليل املاكرو – الكربى  اقتصادية هبدف تنوير ودمع اختاذ القرار فامي يتعلق ابحلفاظ عىل التوازانت الاقتصادية-ا 

 س ياسات املالية العامة؛ال وبعض 

ىل تسليط الضوء عىل البعد اجلهوي  الشمويلدراسة وتتبع تنافس ية الاقتصاد الوطين عىل املس توى  – والقااعي ابل ضافة ا 

 للس ياسات العمومية يف أ فق تزنيل اجلهوية املتقدمة؛

جناز مجموعة من ادلراسات املتعلقة ابلندماج الاقتصادي للمغرب يف –  حمياه اجلهوي اكلفرص التجارية املتاحة للمغرب مع أ مه ا 

فريقية واملبادلت التجارية للمغرب مع دول احتاد املغرب العريب؛  الاقتصادايت ال 

عادة التوزيع للس ياسة الرضيبية واملزياانتية عىل الفقر والتفاواتت الاجامتعية ابملغرب، وذكل  – جناز دراسة معمقة سول تقيمي أ اثر ا  ا 

 واملرصد الوطين للتمنية البرشية؛ «Commitment to Equity»اكة مع لك من املعهد ادلويل برش 

ىل  – جناز مجموعة من ادلراسات سول الس ياسات اجلبائية ابملغرب استنادا ا  عداد املناظرة الوطنية الثالثة للجباايت عرب ا  مواكبة ا 

 التجارب ادلولية الرائدة يف هذا اجملال؛

ة من سيث الشلك واملضمون لتقرير املزيانية القامئة عىل النتاجئ من منظور النوع، بغية تعزيز دور املزيانية اعامتد صياغة جديد –

 .املس تجيبة للنوع الاجامتعي ك لية فعاةل لرتس يخ بعد النوع يف برجمة الس ياسات العمومية

o البرشي وحتسني ظروف العمل مواكبة العنرص 

 التكوين وتاوير الكفاءات 

جناز ما –  الف يوم فرد من التكوين؛ 113يفوق  ا 

 مناصفة بني موظفات وموظفي الوزارة؛ 41 %حتقيق نس بة ولوج للتكوين تناهز –

 معليات التكوين؛ تنظميال خذ بعني الاعتبار البعد اجلهوي يف  –

رساء اسرتاتيجية ملعاجلة القضااي املتعلقة ابلنوع وا   – دماهجا يف س ياسة املوارد خلق جلنة ملكفة بوضعية املرأ ة ابلوزارة من أ جل ا 

 .البرشية ابلوزارة

 هتيئة وتأ هيل املصاحل الالمركزية للوزارة 

دارة امجلارك والرضائ  غري املبارشة – تشييد مركز جديد ملعهد التدري  كذا أ سفي والعيون و و  ورززاتو  فاسو احملمدية بلك من  :ا 

 امجلريك ببنسلامين؛

مديونة وكذا هتيئة مقر الواكةل و  بسكورةو  الراشديةو برش يد و  اتوريرتو احلاج و  تعني توجاابلك من  اخلزينة العامة للمملكة: –

 البنكية للقنيارة؛

ميينتانوتو  أ سفيو  مراكشو  لصويرةابلك من  املديرية العامة للرضائ : –  اترودانت وبينو تزنيتو  س يدي سلامينو  متارةو  الرابطو  ا 

 مالل؛

 .وطنجة البيضاء ادلارو  اكشمر و  سالو  مكناسبلك من  مديرية أ مالك ادلوةل: –

o التواصل تعزيز 

جناز النسخة الثامنة من مزيانية املواطن اليت تقدم بشلك واحض ومبسط مرشوع قانون املالية لس نة  – وتروم تكريس التام  2019ا 

 الوزارة مببادئ الشفافية والتواصل مع املواطنني فامي هيم املزيانية؛

ذاعية لرش  – جناز وبث كبسوةل تلفزية وا   ح ال عفاء اجلزيئ واللكي من الزايدات والغرامات الرضيبية؛ا 

ىل بوابة ال نرتنيت للوزارة مبعدل  –  زايرة يف اليوم؛ 4000ولوج ما يفوق املليون زائر ا 
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 مرة عرب الهواتف اذلكية؛ 5000 كرث منا ذ مت حتميهلا   MEFNewsتابيق الوزارة حتميل  –

 أ لف متتبع يف الصفحة الرمسية للوزارة عىل الفايس بوك؛ 27توتري و  أ لف متتبع ملس تجدات الوزارة عرب 31ما يفوق  –

 أ لف نسخة من جمةل املالية ابللغة العربية والفرنس ية، مع اعامتد النرش ال لكرتوين والنرش عرب ش باكت التواصل الاجامتعي. 9نرش  –

o انفتاح الوزارة عىل حمياها اخلاريج 

 تشجيع وسامية الاستامثر ادلويل 

 عىل اتفاقيات جديدة يف جمال تشجيع وسامية الاستامثر مع لك من الربازيل وليبرياي مما يرفع عدد التفاقيات املوقعة من قبلالتوقيع  –

ىل   .اتفاقية 75املغرب ا 

 جنوب يف جمال التكوين وتبادل اخلربات-العمل عىل تقوية التعاون جنوب 

عداد مرشوعي القانون امجلريك العريب املوحد والتصنيفة – امجلركية العربية املوحدة، وخلق مركز معلومات مجريك عريب موحد وبيان  ا 

 مجريك عريب؛

املشاركة يف املفاوضات من أ جل وضع اللمسات ال خرية عىل التدابري اخلاصة بتحديد الامتيازات التعريفية املتعلقة بتحرير جتارة  –

 ؛ (ZLECAF) الافريقية عىل مس توى مناقة التبادل احلر القارية البضائع وقواعد املنشأ  

عداد مرشوع اتفاقية لتسهيل التجارة بني ادلول ال عضاء يف اتفاقية أ اكدير؛ –  ا 

طار تبادل اخلربات؛ 12بعثة رمسية قادمة من  22اس تقبال  – فريقية وعربية يف ا   دوةل ا 

ىل  36تكوين  – ىل هاييت؛  9مجريك ينمتون ا  فريقية ابل ضافة ا   دول ا 

العريب وصندوق النقد ادلويل لالقتصاد والمتويل يف  " برشاكة مع صندوق النقدالعمومية وضوع "املاليةتنظمي دورة تدريبية سول م –

 عربية؛ دوةل 14مشاراك من  30 الرشق ال وسط لفائدة

فتيش وتعزيز الرشاكة مع هيئات الرقابة والت  توطيد عالقات التعاون مع الربملان من خالل اس تقبال جلنة مراقبة املالية العمومية –

فريقية )البنني والنيجر(؛  املامثةل ولس امي تكل اليت تنمتي لدلول ال 

 تنظمي ادلورة الثالثة عرشة للملتقى ادلويل للاملية العمومية سول موضوع "أ ي مالية حملية ابملغرب وفرنسا يف عامل يتحول؟"؛ –

فريقيا سول ل فارقة التابعة ل ملؤمتر وزراء املالية والتخايط والتمنية الاقتصادية ال   52استضان ادلورة  – مم املتحدة ل  لجنة الاقتصادية لل 

فريقيا"؛  "الس ياسة املالية والتجارة والقااع اخلاص يف العرص الرمقي : اسرتاتيجية ل 

 .ساليم للتمنية مبراكشاستضان الاجامتع الس نوي الرابع وال ربعني جملموعة البنك الا –
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 الـداخـلـيــــة2.4-  

 وهو ما ميثل نس بة ،مليون درمه 72.229,39مجموعه  ما   ادلاخلية وزارة  مزيانية برمس املالية  الس نة  خالل   املنجزة قاتالنف بلغت

 التايل:يف اجلدول  مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املاليةقارنة مع الاعامتدات ابمل% 83,03 جناز تعادلا  

 
 

 : 2019املالية  ادلاخلية برمس الس نة هبا وزارة فامي ييل عرض ل برز املنجزات اليت قامت

o الاسرتاتيجية الوطنية اجلديدة يف جمال الهجرة 

 سامهت هذه الوزارة مبعية القااعات املعنية، يف التزنيل الفعيل للس ياسة اجلديدة للهجرة عرب ال جراءات التالية:

دارية ملا يناهز  – من مجموع الالبات    %85 وهو ما ميثل ،وجدون يف وضعية غري قانونيةمن املهاجرين اذلين ي 50.000تسوية الوضعية ال 

قلمي، ومشلت  72اليت مت وضعها خالل املرحةل ال وىل والثانية من معليات التسوية يف   جنس ية؛ 113عامةل وا 

 دلى املفوضية السامية لشؤون الالجئني؛ لجئ مسجل 807تسوية وضعية  –

عداد النصوص التابيقية للقانون ر –  املتعلق مباكةحة الاجتار يف البرش؛ 27.14مق ا 

عداد قانون اللجوء بتنس يق مع ال مانة العامة للحكومة وابيق القااعات املعنية؛ –  املسامهة يف ا 

 دراسة مرشوع قانون سول الهجرة بتنس يق مع ال مانة العامة للحكومة.  –

o عىل مس توى دمع البنيات التحتية وتقوية القدرات اللوجيس تكية 

 ؛اة ابملوازاة مع التقس مي ال داريالعاملت وال قالمي ومراكز القيادة ومساكن رجال السل مقراتد أ و اس تكامل تشييد وجتهزي تشيي –

 حتديث املمتلاكت من مباين وجتهزيات ومعدات؛ –

صالح وهتيئة وصيانة بناايت العمل عىل  مواصةل  –  ؛تدرجيية بصفةاحلة التجهزيات واملعدات الغري الص تعويضوكذا  لوزارةاجتديد وا 

 توس يع بعض البناايت وهتيئهتا وجتهزيها مبختلف املعدات عىل الصعيد املركزي والرتايب؛ –

دارة الرتابية لتيسري سركة التنقل اب – لنس بة مواصةل برانمج جتديد سضرية الس يارات وذكل ابقتناء س يارات ودراجات انرية لفائدة مصاحل ال 

 .املعلومياتاس تعامل وسائل التصال و  عمميتلرجال وأ عوان السلاة وكذا 

o عىل مس توى التنس يق والتتبع 

 :برانمج التحديث واملواكبة لس امي يف اجملالت التالية تنفيذمت 

 ورش تبس يط املساطر الادارية؛ –

 ؛ تعزيز الرتسانة القانونية كرافعة لتحديث املرفق العمويم وختليقه –

 ارش للنساء ال رامل احلاضنات ل طفالهن اليتاىم؛املسامهة يف تدبري معلية طلبات ادلمع املب –

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 97,00 20.397.320.404,74 21.027.143.000,00 20.935.943.000,00  نفقات الموظفين

% 98,63 6.196.735.733,08 6.282.953.149,01 3.830.280.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 70,95 3.187.003.067,43 4.491.832.026,10 3.184.930.000,00  نفقات اإلستثمار

% 93,65 29.781.059.205,25 31.801.928.175,11 27.951.153.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 30,85 48.877.746,65 158.423.799,98 80.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% 70,05 90.995.679,75 129.910.094,04 0,00  نفقات اإلستثمار

% 48,51 139.873.426,40 288.333.894,02 80.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 77,06 42.308.454.091,57 54.903.241.393,20 43.668.769.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 77,06 42.308.454.091,57 54.903.241.393,20 43.668.769.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية لسنة 

2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 83,03 72.229.386.723,22 86.993.503.462,33 71.699.922.000,00 المجموع العام…………………
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 ؛2021-2016مواصةل تتبع تنفيد حماور الربانمج احلكويم  –

 املتعلق ابحلق يف احلصول عىل املعلومات عىل صعيد مصاحل وزارة ادلاخلية. 31.13الرشوع يف اعداد أ رضية معل لتفعيل القانون رمق  –

o ركز لالستامثر وتنس يق الشؤون الاقتصاديةعىل مس توى حتديث منظومة التدبري الالممت 

واليت س متكن  ،مواكبة وتتبع تفعيل اخلاة املندجمةلصالح املراكز اجلهوية لالستامثر وملنظومة تدبري وحتفزي الاستامثر عىل املس توى اجلهوي –

يس ية وطالئعية يف جمال حتفزيالاستامثر عىل حنو يؤهلها ابن تظالع مبهام رئ  ،من احداث حتول ملموس يف دورهذه املرافق واليات تدبريها

 ادية عىل املس توى اجلهوي؛دمع التمنية الاقتصو ودمع ومواكبة املقاولت 

ة تتبع نشاط املراكز اجلهوية لالستامثريف جمالت خلق املقاولت ومعاجلة ملفات الاستامثرعىل املس توى اجلهوي وتفعيل ال جراءات املتعلق –

 امثر؛ابلتدبري الالممتركز لالست

 26الصادر بتارخي  2.17.618يف اعداد التصممي املديري لالمتركز ال داري لوزارة ادلاخلية،اس نادا اىل مقتضيات املرسوم رمق املسامهة  –

 مبتابة ميثاق وطين لالمتركز الاداري؛ 2018دجنرب 

 ؛املراقبة والمتوينحممك ومتجانس لتدخالت خمتلف املصاحل واجلهات املعنية بعملية  احلرص عىل ضامن تنس يق –

 الصعيدين املركزي والرتايب، واختاد اكفة التدابري الالزمة، عىلالتتبع املس متر واملنتظم حلاةل متوين ال سواق احمللية مبختلف املواد ال ساس ية  –

طق القروية جدة ابملناالاس هتالكية مبختلف ال سواق الوطنية واتمني احلاجيات الرضورية مبا فهيا تكل املتوا املوادهبدف ضامن وفرة 

 رصد ومواهجة أ ي اختالل حممتل يف المتوين والعمل عىل جتاوزه ابلرسعة املالوبة؛واجلبلية والنائية، و 

يالء أ مهية خاصة لبعض الفرتات الاس تثنائية اليت متزي سواء ابقبال ملحوظ عىل طل  املواد واملنتوجات واخلدمات )شهر رمضان  – ا 

احليوية  ااعاتفية انجتة عن اضاراابت يف بعض القادلخول املدريس،...( او تكل املرتباة حبالت ظر الصيفية و  وال عياد ادلينية والفرتة

 او ظروف طبيعية صعبة؛

 متابعة سصيةل معل اللجن احمللية للمراقبة عىل صعيد خمتلف العاملت والاقالمي واتطري وتوجيه معل مصاحل املراقبة، وذكل ملواهجة اكفة –

ت غري املرشوعة، لس امي يف ما خيص أ سعار املواد املقننة ورشوط البيع والعرض وجودة وسالمة وختزين املواد الغذائية واملواد املامرسا

 واملنتوجات مبختلف نقط البيع لتفادي اخملاطر احملمتةل؛

ت والاقالمي وعىل صعيد السوق التتبع اليويم ملس توى أ سعار املواد ال ساس ية مبختلف ال سواق احمللية عىل صعيد اكفة العامل –

 ادلولية،ودراسة انعاكسات تقلباهتا عىل القدرة الرشائية للمواطنني؛

 ؛ات ال جرة بصنفهيا ال ول والثاينقل بواساة س يار نهيل قااع الت أ  اصةل اجملهودات من أ جل تنظمي وتمو  –

 مة تدبري وحتفزيالاستامثرعىل املس توى اجلهوي؛وملنظو  الرشوع يف تفعيل اخلاة املندجمة ل صالح املراكز اجلهوية لالستامثر –

عادة هيلكة املراكز اجلهوية لالستامثر من خالل حتويل هذه املرافق اىل مؤسسات معومية وتوس يع نااق هماهما واختصاصاهتا لتشمل  – ا 

 واملواكبة الشامةل للمقاولت لس امي الصغرى واملتوساة؛ املعاجلة مللفات الاستامثر

حداث اللجنة ا – ة مندجمجلهوية املوحدة لالستامثر عرب دمج اكفة اللجان اجلهوية السابقة هبدف حتسني مساطر اختاد القرار لضامن معاجلة ا 

 يف أ جال حمددة مللفات الاستامثر؛

يثة تتعلق تبس يط املساطر وال جراءات املرتباة مبلفات الاستامثر عىل املس توى اجلهوي واملركزي، واعامتد مقارابت وقوانني حمفزة وحد –

 ابلتبس يط الشامل واملمهنج للمساطر ال دارية وماكةحة البريوقراطية.

o  2019ا جنازات املبادرة الوطنية للتمنية البرشية خالل س نة 

 برانمج تدارك اخلصاص عىل مس توى البنيات التحتية واخلدمات ال ساس ية ابجملالت الرتابية ال قل جتهزيا 

 مس تفيدا. 737.416مليون درمه لفائدة  663ية تفوق مرشوعا بقمية مال  516متت برجمة   –

  برانمج دمع ال شخاص يف وضعية هشاشة 

طار املبادرة الوطنية للتمنية البرشية خالل مرحلتهيا ال وىل والثانية وذ – كل جبميع عاملت تشخيص الوضعية احلالية مجليع املراكز املنجزة يف ا 

 ؛وأ قالمي اململكة



 

 2019لسنة المتعلق بتنفيذ قانون المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 

  

 

2019تقرير حول تنفيذ ميزانية السنة المالية   

  

 

 

106  
 

جناز برجم –  ؛مركزا 84ة ا 

ع – ضافية خالل املرحةل الثالثة من اا   ؛ملبادرة الوطنية للتمنية البرشيةداد برانمج معل لفائدة مرىض القصور اللكوي ابعتبارمه فئة مس هتدفة ا 

 تقنني مراكز الاس تقبال ملالمئهتا مع استياجات الفئات املس هتدفة برمس هذا الربانمج. –

 برانمج حتسني ادلخل وال دماج الاقتصادي للش باب 

 138لكفهتا  ،منصة دلمع وتأ هيل الش باب 62يتعلق ال مر ب و  ،هذامليون درمه.  314ت الاعامتدات املمنوحة لتفعيل هذا الربانمج بلغ

مليون  118املبادرة ب  فهيا سامهتمليون درمه  154ومشاريع مدرة لدلخل بلكفة  ؛مليون درمه 108املبادرة ب  فهيا سامهت ،مليون درمه

 درمه. 

 مع املوجه للتمنية البرشية لل جيال الصاعدةبرانمج ادل 

نشاء وجتهزي  –  ؛قيد ال جنازتوجد مرشوع  20مرشوعا و 14دار ال مومة، أ جنز مهنا  44برجمة ا 

سعاف لمتكني الفئات املس هتدفة من الولو  107اقتناء  –  ؛ج للخدمات الصحية ال ساس يةس يارة ا 

 ؛منص  شغل 755طفل مع خلق  13.100 ا ىل وحدة للتعلمي ال ويل مبجموع مس تفيدين يصل 507تفعيل  –

 ؛تلميذا و تلميذة 21729دريس لفائدة نقل مس يارة  401اقتناء  –

نشاء أ و تأ هيل  –  ؛تلميذ وتلميذة 8293االبة لفائدة دار الاال  وال 126ا 

-2019ملومس ادلرايس برمس ا اتلميذو تلميذة  4.463.434تفعيل املبادرة امللكية مليون حمفظة واليت مكنت من اس هتداف ومساعدة  –

2020 . 

 برام اتفاقيات تعاون مع خمتلف املتدخلني يف جمال معل ا  ملبادرة الوطنية للتمنية البرشيةا 

ىل   : اتفاقية البنك ادلويل – دماج وكذا  مس تفيد؛ 9500تكوين  هتدف هذه التفاقية ا  ابلضافة اىل  مس تفيد يف سوق الشغل؛ 16.000ا 

طار الاقتصاد الاجامتعي والتضامين. 400اكبة مو مقاوةل هميلكة و  1500خلق   تعاونية يف ا 

 مليون دولر لفائدة برانمج حتسني ادلخل وال دماج الاقتصادي للش باب. 1,5بدمع قميته  : اتفاقية البنك ال ساليم للتمنية  –

جناز املبادرة امللكية "مليون حمفظة" مببلغ ال    :  والتعلمي العايل والبحث العلمين مع وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهيناتفاقيتا – وىل دلمع ا 

جاميل يقدر ب  حداث لتعلمي ال ويل يف العامل القروي الثانية دلمع او  مليون درمه؛ 390ا   5000وحدة للتعلمي ال ويل وتأ هيل  10.000اب 

 .أ خرى مع املسامهة يف تغاية نفقات تس يريها ملدة س نتني

o دارة توظيف أ نظمة املعلومات والتصال  ورفع حتدايت التحول الرمقي لال 

الوزارة يف ورش حموري اخنرطت كام  .تروم التحول الرمقي لهذا القااعتنفيذ اسرتاجتيهتا الرمقية  واليت  ،2019خالل س نة  ،واصلت الوزارة

 نذكر مهنا ماييل:طار يف هذا ال  جئ دف اىل وضع اسرتاتيجية رمقية تواك  النسخة اجلديدة للمراكز اجلهوية لالستامثر، سيث مت تسجيل نتاهي

( داخل مديرية انظمة املعلومات والتصال ابلوزارة للمواكبة الفعاةل للتحول الرمقي (digital factoryحداث ما يالق عليه مصنع رمقي ا   –

 ؛ه الوزارةذلاكفة مصاحل هابلنس بة ومعوما خصوصا ابلنس بة للمراكز اجلهوية لالستامثر 

 ؛الرمقية لعمل املراكز اجلهوية لالستامثرحتديد الاسرتاتيجة  –

ا الاطار رمقنة ذمت يف ه ثسي ،رامثز اجلهوية لالستة الشامةل خملتلف مصاحل املراكنللرمق  2022ىل س نة ا  تنفيد بنود خارطة الاريق املمتدة  –

  ؛يقيمت اجناز املشاريع الاخرى املهيلكة املدرجة يف خارطة الار كام   ، %100مسار املستمثر بنس بة 

لكرتونية جديدة  –  للمساطر لفائدة مرتفقي ال دارة الرتابية؛ www.massater.maا طالق بوابة ا 

لكرتونية ختول مهم التحقق من اس تفادة ال س من  ووضع ميصمت – لكرتونية لتبادل املعايات وخدمة ا  شارة مدبري نظام تيسري منصة ا  رهن ا 

 ؛ا برانمج "تيسري"نحة اليت يقدهمنظام املساعدة الابية قبل رصف امل 

وخمتلف السلاات ال دارية احمللية يف املناطق غري اجملهزة ابلتصال  (Intranet)ا طالق معلية الربط بني الش بكة املعلوماتية ادلاخلية  –

 ؛ « VSAT »وذكل ابعامتد تقنية  (ADSL)السليك لل نرتنت 
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زارة ادلاخلية وخاصة ابلنس بة لدلور املنوط بو  ،ذلعسكرية حزي التنفيعلق ابخلدمة ااملت 18. 44دلخول القانون رمق  %100مواكبة رمقية  –

ين ميكن اس تدعاؤمه لداء اخلدمة العسكرية  والانتقاء ذللوابخلصوص حتديد لحئة الاشخاص ا ،ه العمليةذعند خمتلف مراحل ه

 ؛شعار املدعوين مهنما  والتسجيالت والاعفاءات و 

للمعلومات اخلاصة بتفعيل اخلدمة  اتضع رهن اشارة املواطنات واملواطنني املغاربة فضاء  www .tajnid.maبوابة الكرتونيةخلق  –

 ؛ العسكرية الاجبارية

حداث  –  ؛قالمي اململكةأ  املصاحل اخملتصة مبختلف عاملت و  الواردة منمنظومة داخلية ملعاجلة امللفات ا 

 ؛نظام تدبري جواز السفر البيومرتيا طالق الصيغة اجلديدة ل  –

 .محل السالحتدبري رخص نظام الصيغة اجلديدة ل  ا طالق –
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 دلــالع3.4- 

وهو ما ميثل  ،مليون درمه 5.514,86 مجموعه ما العدل وزارة  مزيانية برمس 2019   املالية الس نة  خالل   املنجزة  النفقات  بلغت

 يف اجلدول التايل: مبنيكام هو  ليةاملفتوحة برمس قانون املاقارنة مع الاعامتدات ابمل% 67,55  جناز تعادلا   نس بة

 
برام مجموعة من الصفقات مهت ابل ساس: 2019مكنت الاعامتدات اخملصصة لوزارة العدل برمس الس نة املالية   ، من ا 

o يف ا طار مزيانية الاستامثر للمزيانية العامة 

قامة املتعلقة مبركز ال رش يف بسال مببلغ  – )اعامتدات  12.983.771,74اعامتدات ال داء( و مببلغ درمه) 6.000.000,00صفقة الهتيئة وال 

 الالتام( ؛

 ؛ درمه 1.725.681,04صفقة عقد املهندس لدلراسات املتعلقة مبركز ال رش يف بسال مببلغ  –

)اعامتدات ال داء( و مببلغ  درمه 3.000.000,00( مببلغ 14/2019توسعة البنية التحتية للتخزين وسفظ املعايات )صفقة  –

 درمه )اعامتدات الالتام( ؛ 3.756.521,85

 درمه ؛1.666.500,00( مببلغ 15/2019اقتناء وتركي  وتلكيف حللول تصفية الوي  لصاحل وزارة العدل يف قاعة واحدة )الصفقة  –

 ؛ درمه 1.767.074,80صفقة عقد املهندس لدلراسات املتعلقة مبركز ال رش يف مبكناس مببلغ  –

قامة املتعل –  .درمه  7.631.996,18ركزية مببلغ قة ابل دارة املصفقة الهتيئة وال 

قلميية ووزارة التجهزي و طار س ياسة الالمتركز اليت تهنجها وزارة العدل، قامت هذه ال خرية بتفويض اعامتدات للمديرايت الفرعية ال  والنقل يف ا 

جناز براجمها عىل الصعيد احمليل يف ،درمه 172.750.038,50واللوجيستيك قدرها    ما يتعلق ببناء أ و توس يع أ و هتيئة أ و ا صالح احملام.قصد ا 

عااء اناالقة ال شغال بعدد من املشاريع هبدف حتسني ظروف العمل داخل احملام مما يضمن رفع  ،يف هذا الصدد قامت هذه املديرايت اب 

 :ني والوافدين علهيا. ويه اكلتايلجودة اخلدمات املوهجة للمتقاض

 مبلغ الصفقة )ابدلرمه( املدينة-املرفق  فقة(طبيعة املرشوع )أ و الص

    266.635,16 احملمكة الابتدائية بوزارزات وتتبع أ شغالأ و التقنية ادلراسات الهندس ية 

 49.387,58 مركز القايض املقمي بتنغري 

 18.190,00 حممكة ال سة س يدي بنور 

 90.200,00 مركز القايض املقمي بقرية اب محمد 

 45.240,00 ة الابتدائية ابلرش يدية احملمك

 114.607,20 مركز القايض املقمي بلكممية 

 676.397,31 احملمكة الابتدائية ابليوسفية وملحقة قسم قضاء ال سة 

 300.969,90 مركز القايض املقمي واويزغت 

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 99,92 3.983.232.552,38 3.986.262.000,00 3.986.262.000,00  نفقات الموظفين

% 86,06 335.613.894,14 389.994.000,00 389.994.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 51,44 204.991.100,51 398.500.850,06 299.250.000,00  نفقات اإلستثمار

% 94,74 4.523.837.547,03 4.774.756.850,06 4.675.506.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 43,18 694.606,00 1.608.530,63 900.000,00  نفقات اإلستغالل

% 14,09 6.326,72 44.889,57 0,00  نفقات اإلستثمار

% 42,39 700.932,72 1.653.420,20 900.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 29,23 990.325.269,28 3.387.822.012,53 560.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 29,23 990.325.269,28 3.387.822.012,53 560.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 67,55 5.514.863.749,03 8.164.232.282,79 5.236.406.000,00 المجموع العام…………………
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 231.336,00 حممكة قضاء ال سة بقصبة اتدةل 

 142.560,00 ةمركز القايض املقمي ابولد تمي

    58.176,00 احملمكة الابتدائية بورزازات  شغالال  مراقبة ادلراسات التقنية وتتبع 

 52.747,20 مركز القايض املقمي بتنغري 

 172.800,00 احملمكة الابتدائية ابلرش يدية

 61.056,00 مركز القايض املقمي بتالس ينت 

 7.131.548,52 احملمكة الابتدائية بورزازات  بناءال 

    2.241.172,28 احملمكة الابتدائية بورزازات

 866.990,89 مركزالقايض املقمي بتيسا 

 4.105.772,23 حممكة ال سة برباكن 

 2.940.497,86 حممكة ال سة ببوعرفة 

 1.952.757,39 مركز القايض املقمي جبرادة 

 2.607.746,28 مركز القايض املقمي بسبت كزوةل 

 9.125.547,21 احملمكة الابتدائية ابليوسفية وملحقة قسم قضاء ال سة 

 1.957.143,66 ليوسفية وملحقة قسم قضاء ال سةاحملمكة الابتدائية اب

 172.800,00 حممكة قضاء ال سة بقصبة اتدةل 

 1.969.975,85 مركز القايض املقمي بتارجيست 

 1.712.258,48 مركز القايض املقمي بارفاية 

 5.838.562,00 مركز القايض املقمي جبرف امللحة

 6.000.00,00 مركز القايض املقمي حبدكروت

 43.786.287,02 احملمكة الابتدائية وقسم قضاء ال سة بانجة

 6.698.813,70 حممكة النقض )التكييف، الهتوئة ...(

 963.449,84 احملمكة التجارية مبراكش 

 13.255,02 مركز القايض املقمي ببوملان  الصيانة و توسعةال  ة،هتيئال شغال أ  

 35.287,43 حممكة ال سة بس يدي بنور 

 81.722,43 فاس بس تئنافية الااحملمكة 

 157.458,65 صفرو و  احملام الابتدائية بتاوانت 

 7.336.870,54 احملمكة الابتدائية ابلرش يدية 

 213.876,33 رفود و الريصاين مركزي القاضيني املقميني ل  

 831.341,09 املبىن القدمي ابحملمكة الابتدائية بتازة 

 434.316,91 مركز القايض املقمي بسوق السبت 

 2.112.386,14 حملمكة الابتدائية ابلعيون ا

 3.107.509,61 حممكة النقض 

 224.172,00 ال سة ببوعرفة حممكة  شغالال  شغال، املراقبة التقنية وتتبع ال  مراقبة جودة 

 148.112,40 حممكة ال سة برباكن 

 220.887,00 مركز القايض املقمي جبرادة 

 189.253,80 سفري أ  مركز القايض املقمي ب

 72.182,40 احملمكة الابتدائية وملحقة قسم قضاء ال سة ابليوسفية

 57.422,40 مركز القايض املقمي بسبت كزوةل 

 169.679,44 اجلهوي للحفظ اباكدير املركز

 185.739,00 حممكة ال سة بتارودانت 
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 10.976.000,00 قرص العداةل بفاس)مركز الندوات( 

 27.206.943,56 قرص العداةل بفاس

 3.387.384,68 املعهد العايل للقضاء 

 15.954.000,00 حممكة الاس تئناف بلكممي 

 28.943.804,15 بتدائية ابلصويرة قسم قضاء الاسة ابحملمكة الا

 5.980.920,68 احملمكة التجارية مبراكش 

 249.181,92 حممكة الاس تئناف ابلعيون  شغالال  الاستشارة املعامرية وتتبع 

 693.712,44 مركز الارش يف

 496.845,00 حممكة ال سة بتارودانت 

 2.646.251,71 ئية مبراكشحمام ادلائرة القضا تركي  نظام املراقبة عن بعد 

 1.173.216,00 حمام ادلائرة القضائية مبراكش ( onduleursتركي  وتشغيل املموجات الكهرابئية )

 200.000,00 ركز اجلهوي للحفظ امل تعويضات املهندسني املعامريني الاسسن ترتي  يف املبارة املعامرية

 
 

o يف ا طار مزيانية احلساابت اخلصوصية للخزينة 

ىل تقري  القضاء من املواطنني مع حتسني ظروف معل املوظفني ابحملاممي  .كن احلساب اخلاص لقااع العدل من جتس يد الاموحات الرامية ا 

برام عدة صفقات لبناء وتوس يع وهتيئة وجتهزي  2019وهكذا مت خالل س نة   :ه املشاريعذيوحض اجلدول أ سفهل أ مه هسيث  ،حمامعدة ا 

 )ابدلرمه(مبلغ الصفقة  املدينة-املرفق  الصفقة( طبيعة املرشوع )أ و

 78.543.510,60 حممكة النقض   توس يعال بناء و ال أ شغال 

 48.746.035,78 احملمكة الابتدائية خبنيفرة

 44.535.656,99 احملمكة الابتدائية ابحلاج  

 38.924.381,08 احملمكة الابتدائية اجلنحية ابدلارالبيضاء

 23.534.502,90 تدائية )قسم قضاء ال سة( اببن سلاميناحملمكة الاب 

 17.495.211,54 مركز القايض املقمي  بتاهةل

 19.778.192,29 حممكة الاس تئناف واحملمكة الابتدائية ابلقنيارة

 18.247.395,43 مركز القايض املقمي بأ ولد التامية

 32.601.372,33 احملمكة الابتدائية وقسم قضاء ال سة ببيوكرة

 19.895.763,20 احملمكة الابتدائية )قسم قضاء ال سة ( بتارودانت

 17.257.962,93 احملمكة الابتدائية )قسم قضاء ال سة ( بتنيت

 17.021.494,19 مركز القايض املقمي بأ سفري

 16.268.093,17 مركز القايض املقمي بغفساي

 6.348.730,86 ملقمي بزويمالقايض امركز  أ شغال الهتيئة وال قامة

 5.474.844,00 ابمخليساتاحملمكة الابتدائية 

 4.669.433,13 أ اكدير(  و مركز احلفظ )مراكش 

 17.714.087,22 احملمكة الابتدائية مبراكش

 9.127.494,54 حممكة الاس تئناف واحملمكة الابتدائية خبريبكة واحملمكة الابتدائية بأ يب اجلعد

 5.080.939,90 رزازات وتينغريو بتدائية باحملمكة الا

 7.308.857,18 احملمكة الابتدائية ابلصويرة

 2.359.811,07 ه  والسامرةاحملمكة الابتدائية بوادي اذل

 1.926.314,16 مركز القايض املقمي ابلشامعية

 1.620.665,73 ادلائرة القضائية بوجدة

 4.024.996,82 املقمي بثالث احلنشان وسبت جزوةل ومتنار  القايضو   بأ سفي سةقسم قضاء الا شغالال  ادلراسات وتتبع 
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وقسم قضاء الاسة مبيسور  .مركز القايض املقمي بغفساي، ابوطاط احلاج و بتافراوت

 وبتاوانت

3.861.255,35 

 3.342.442,96 احملمكة الابتدائية بتاوريرت  

 2.844.091,74 قرص العداةل بفاس

 2.331.314,03 النقض  حممكة

 2.299.865,62 احملمكة الابتدائية ابلعيون  

 2.159.438,40 حممكة الاس تئناف بلكممي

 58.383.253,21 احملمكة الابتدائية ابلسامرة شغالال  تتبع 

 55.875.860,27 قرص العداةل مبكناس

 52.104.792,60 احملمكة الابتدائية بتاوريرت

 34.514.655,42 ية ابدلاخةلاحملمكة الابتدائ 

 20.975.937,19 قرص العداةل بفاس

 18.589.053,98 مركز ال رش يف ابلعيون

فين  15.264.701,17 احملمكة الابتدائية بس يدي ا 

 14.979.504,80 احملمكة الابتدائية وقسم قضاء الاسة بانجة
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 التعاون ادلويلالشؤون اخلارجية و 4.4-

مليون 3.927,75 ما مجموعه  التعاون ادلويلزارة الشؤون اخلارجية و و  برمس مزيانية 2019 نجزة خالل الس نة املالية بلغت النفقات امل 

 يف اجلدول التايل: مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املاليةقارنة مع الاعامتدات ابمل% 89,34 جناز تعادلا   وهو ما ميثل نس بة ،درمه

 
 ، وقد مت يف هذا ال طار:  2019رجية والتعاون ادلويل تنفيذ براجمها برمس س نة واصلت وزارة الشؤون اخلا

 انتشار أ وسع للجهاز ادلبلومايس عىل الصعيد العاملي؛ جلأ  من فتح سفارة جديدة جبيبويت وقنصلية عامة جديدة مبورس يا،  –

جل تقيميها أ  ت ال هداف احملددة والواحضة، وذكل من القيام بفحص برامج معل السفارات اليت اس تفادت من دمع الربامج ادلبلوماس ية ذا –

عادة  ىل تفعيل العمل ادلبلومايس  تأ طريهاوا   ؛ال ولوايت الاسرتاتيجية سس وتوجهيها وفق ال هداف املسارة مضن التوجه الرايم ا 

طارن احلرص عىل الوفاء ابلتامات املغرب املالية جتاه املنظامت ادلولية، وفق حتديد دقيق للمعايري، مض – تعبئة املوارد املالية خلدمة  ا 

 يف هذه املنظامت؛ تأ ثريهاتوهجات ادلبلوماس ية املغربية وزايدة ال 

 مواصةل تنفيذ خارطة الاريق الناجتة عن الفحص والتدقيق الشامل لنظم املعلومات، الذلين قامت هبام الوزارة بتنس يق مع املديرية العامة –

دارةنظم املعلومات  ل من  ابخلارج؛ %30وابل دارة املركزية  %90الوطين، سيث بلغت نس بة ال جناز ما يفوق  ادلفاع اب 

دارة املركزية، «téléphone IP»ع ش بكة الهاتف عرب الانرتنت ياملتعلقة بتوس   ةاملرحةل الثاني ا طالق – والرشوع ، لربط بعثاتنا ابخلارج ابل 

فيديو بني ال دارة املركزية وسفارات اململكة ابخلارج يف أ ن واحد، اذلي ميكن من التواصل عرب ال  «visioconférence»مرشوع  يف

 سفارة ابملعدات اخلاصة هبذه التكنولوجية؛ 45سيث مت تزويد 

لفرص اجياد حل املؤمتر الوزاري الافريقي سول دمع الاحتاد الافريقي  تنظمي العديد من املؤمترات واملناظرات والاجامتعات ادلولية، أ مهها: –

قلميي سول الصحراء املغربية؛للزناع ا  جمللس السمل وال من التابع لالحتاد الافريقي؛ 12ال اخللوة  وكذا ل 

 يسامهسوف مالبو باراز مغريب أ صيل ومعايري دولية حتافظ عىل البيئة،  و الانهتاء من بناء أ ربع مركبات دبلوماس ية يف لك من ليربوفيل –

ؤهالت اليت يمتتع هبا من هجة، ويربز اخنراط املغرب يف الالتام ابملواثيق ادلولية لس امي يف يف الرتوجي لصورة املغرب وامل هذا الاجناز

 ( وأ هداف التمنية املس تدامة )الولوجيات ذلوي الاستياجات اخلاصة( من هجة أ خرى؛COP22جمال البيئة )

عادة تأ هيل بناايت ادلوةل اليت تأ وي مقرات السفارات والقنصلي – قامة السفري بلك من مواصةل ترممي وا  جناز الاشغال مبقر السفارة وا  ات، اب 

ىل مقر القنصلية العامة و  بأ وطاواو  بيكني وتونسو بريوت  ضافة ا   ودنبوش؛ بأ مسرتداممرص وس توكهومل، ا 

عادة جتهزي –  ؛الاس تقبال ولوازم الفخارية وال واين املابخ مبعدات بعثة 14 جتهزي وا 

سالم بريوتو  وهافاان ولواندا بكيغايل مغريب صالونو  وبريوت لربوفيلو  بومبال جديدة مركبات) بعثة 11 تأ ثيث  –  مكتيب أ اثثو  أ ابد وا 

 ( ؛ومورس يا بربشلونة

 .ابخلارج القنصلية واملراكز ادلبلوماس ية البعثات لفائدة جديدة س يارة 58 اقتناء –

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 90,32 1.985.198.184,65 2.197.919.000,00 2.197.919.000,00  نفقات الموظفين

% 97,85 1.476.516.375,89 1.509.000.000,00 1.408.000.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 70,11 383.682.399,81 547.252.394,74 430.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 90,39 3.845.396.960,35 4.254.171.394,74 4.035.919.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 52,34 40.655.793,94 77.670.252,49 20.000.000,00  نفقات اإلستغالل

% 0,00 0,00 6.081.521,01 0,00  نفقات اإلستثمار

% 48,54 40.655.793,94 83.751.773,50 20.000.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 71,19 41.703.056,98 58.583.929,15 30.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 71,19 41.703.056,98 58.583.929,15 30.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 89,34 3.927.755.811,27 4.396.507.097,39 4.085.919.000,00 المجموع العام…………………
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 الوظيفة العمومية ا صالح ال دارة و  5.4-

صالح ال دارة الوزارة امللكفة برمس مزيانية 2019ملالية بلغت النفقات املنجزة خالل الس نة ا   ما مجموعه العمومية  وابلوظيفة اب 

يف اجلدول  مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املاليةقارنة مع الاعامتدات ابمل% 49,08 جناز تعادلا   وهو ما ميثل نس بة ،مليون درمه 124,82

 التايل:

 

دارة وابلوظيفة العمومية برمس س نة تمتحور اجنازات الوزارة املنتدبة  صالح ال   سول الربامج ال تية: 2019دلى رئيس احلكومة امللكفة اب 

o احملور التنظميي 

 :  2019جنازات اليت يتضمهنا هذا احملور برمس س نة الامن بني ذ ا   التنظميية، ةيتعلق احملور التنظميي مبراجعة وتاوير البنيات ال داري

دار  ال داري بغية الرفع من فعالية تزنيل ميثاق الالمتركز – دار  صة عىل املس توى اجلهوي عرب بناءالالممركزة، خا ةال  انجعة تمتتع  ةا 

 ؛العمومية وتقريهبا من املواطننيلتوفري اخلدمات  ةوالوسائل البرشية واملادية الرضوري ةابلختصاصات التدبريية الالزم

امج القااعية هبدف مالءمته مع احلاجيات امللحة لتيسري تدبري وتفعيل الرب  ةالقااعات الوزاريمراجعة ال طار التنظميي احملدد لقواعد تنظمي  –

 ؛يف خمتلف اجملالت

العامة مليثاق سسن الاس تقبال  ئوضع وتنفيذ برانمج وطين لتحسني الاس تقبال عرب تأ هيل املاكت  ال مامية للمرافق العمومية وفق املباد –

 ؛حلاجيات املرتفقنيأ فضل تس تجي   من أ جل تقدمي خدمات معومية

دار  – العمومية من بنيات خمتصة وكفاءات همنية دلمع الربامج القااعية يف ا صالح ال دارة  اتتأ هيل التواصل املؤسسايت العمويم مبا ميكن ال 

 عىل املواطن واجملمتع. ةمع ترس يخ نظام تواصيل انجع يسهم يف انفتاح ال دار 

o ور  التدبريياحمل  

عادة النظر يف  طرق ومهنجيات التدبري املعمتدة يف ال دار  وريروم احمل العمومية، وذكل من خالل مراجعة شامةل ملنظومة الوظيفة  ةالتدبريي ا 

لضامن جودة  البرشية أ و فامي يتصل بأ نشاة العمل العمويم دالعمومية،  وعرب اس تعامل ال سالي  التدبريية احلديثة، سواء فامي يتعلق ابملوار 

 .ا مع ميثاق املرافق العموميةملرفع من أ داء ال دارة انسجااات العمومية  و اخلدم

 ميثاق املرافق العمومية  

جناز ما ييل:  ،2019س نة برمس  ،متيف س ياق مواصةل ال عداد مليثاق املرافق العمومية   ا 

 ؛البييئ الاجامتعي و تقامس مضامني ميثاق املرافق العمومية مع اجمللس الاقتصادي و –

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية 

في 31/12/2019

2 1

% 92,67 49.032.815,49 52.912.000,00 52.912.000,00  نفقات الموظفين

% 85,91 36.482.793,70 42.465.295,00 41.503.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 79,22 33.233.416,48 41.953.023,77 35.030.000,00  نفقات اإلستثمار

% 86,47 118.749.025,67 137.330.318,77 129.445.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 5,19 6.071.466,11 116.976.506,06 20.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 5,19 6.071.466,11 116.976.506,06 20.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 49,08 124.820.491,78 254.306.824,83 149.445.000,00 المجموع العام…………………
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لواج  اوقواعد احلاكمة اجليدة   ئحتديد مباد تمتثل أ مه مضامينه يف 54.19داد صيغة جديدة ملرشوع امليثاق يف شلك قانون رمق اع –

تأ طري العالقة مع املرتفقني عىل و اليت تتوفر علهيا  دتعزيز جناعة املرافق العمومية عىل مس توى التنظمي والتدبري وتوظيف املوار و  الالتام هبا

 .حداث املرصد الوطين للمرافق العموميةا  و  تعزيز الزناهة وال خالقيات ابملرافق العموميةكذا و  ىل املرافق  العموميةا   الولوج رييسأ ساس ت 

 التدبري ابلكفاءات 

عداد ووضع أ ليات حديثة وحممكة لتدبري املوارد البرشية ابل دارة العمومية هبدف حتسني   وتاوير منظومة يمتثل مرشوع التدبري ابلكفاءات يف ا 

 د.تدبري املوارد البرشية ابعتبارها دامعة للتحول ال داري املنشو 

 عادة هيلكة الوظيفة العمومية العليا واملتوساة  ا 

عادة هيلكة الوظيفة العمومية العليا واملتوساة، سيث مت : 2019 س نة برمس ةواصلت الوزار   العمل عىل تزنيل ورش ا 

عادة هيلكة الوظيفة  –  العمومية العليا خالل امجلع العام العادي للمجلس ال عىل للوظيفة العمومية؛عرض موضوع ا 

ىل ال مانة العامة للحكومةاملتعلق ابملناص  العليا، وتو  12.02  تمتمي القانون رمقل مرشوع قانون تنظميي عداد ا   – مرشوع مرسوم و  جهيه ا 

 مسارة التعيني يف املناص  العليا؛ 

دارة والوظيفة العمومية سول رشوط الرتئ دلى ر  ا صدار منشور للوزير املنتدب – صالح ال   ملنصيب رئيس قسم حشيس احلكومة امللكف اب 

دارات العمومية   .أ و رئيس مصلحة ابل 

 فا صالح منظومة مبارايت التوظي 

سول سصيةل ومعايات  عات الوزارية وأ س ئةل الربملانينياس تفسارات القااو نصوص قانونية من ئقي )اثحتليل ودراسة الرصيد الو –

 التوظيف...(؛ 

  ؛الاطالع عىل بعض التجارب ال جنبية فامي يتعلق بولوج الوظيفة العمومية قصد الاس تئناس هبا –

عداد العنارص املرجعية لدلراسة امليدانية سول تاوير نظام مبارايت التوظي –  ؛ فا 

عداد مرشوع تصور أ ويل بشأ ن نظام مبارايت التوظيف –   ؛ا 

جراءات وبرامج تنظمي املبارايت املوحدة للتوظيفتفعيل القرار املتعلق  – اخلاصة  ،مضن الهيئات املشرتكة بني الوزارات ،بتحديد رشوط وا 

عاقةشابل    .خاص يف وضعية ا 

 تاوير منظومة تقيمي أ داء املوظف 

دا – جناز تشخيص ملنظومة تقيمي أ داء املوظف يتضمن معايات رمقية أ ولية سول النقط املمنوحة للموظفني ابل   رات العمومية؛ا 

 الاطالع ودراسة بعض جتارب ادلول يف جمال تقيمي أ داء املوظف؛   –

عداد مرشوع أ ويل –  اجلديد للتقيمي الفردي ل داء املوظف؛  ملتصور النظا ا 

عداد ورقة سول – طار التنظميي احملدد لقواعد تقيمي أ داء املوظفني. ا   اخلاوط العريضة لال 

 لوظيفة العموميةتاوير امحلاية الاجامتعية للموظف اب  

حداث وتنظمي مؤ  – عداد مرشوع قانون بشأ ن ا  دارات العمومية؛  الاجامتعية ملوظفيسة مشرتكة للهنوض ابل عامل س ا   ال 

عداد مرشوع القانون املتعلق ابحلوادث وال مراض اليت يتعرض لها املنخرطون يف نظام املعاشات املدنية؛  –  مواصةل الاش تغال عىل ا 

عداد –  والوقاية من ال خاار يف العمل. ةصيغة أ ولية ملرشوع قانون يتعلق ابلصحة والسالمة املهني الاش تغال عىل ا 

  ةالاداريبرانمج حتسني اخلدمات 

عداد التقرير الرتكييب املتعلق مبواكبة تزنيل مقتضيات املرسوم  –  ئق ل صولها؛اثال شهاد عىل ماابقة نسخ الويفية ملتعلق بتحديد ك اا 

ملواكبة تنفيذ مقتضيات املرسوم املتعلق بتحديد كيفية ال شهاد عىل ماابقة نسخ  05/2019 ئيس احلكومة رمقالس يد ر  منشور صدارا   –

 ئق ل صولها؛اثالو

جراء دراسة للوضعية احلالية لتدوين – جراء دراسة مقارنة مع مجموعة من ادلول لالس تفادة من التجارب  ا  دارية، وا  وتبس يط املساطر ال 

 الفضىل يف هذا اجملال؛
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 تدوين وتبس يط مسارة نزع امللكية ل جل املنفعة العامة؛ –

دارية متعلقة ابملقاوةل يف البوابة الوطنية للمقاوةل 26 تدوين الرشوع يف – " عىل مس توى procedures.ma-www.business" خدمة ا 

 لك هجات اململكة؛

دارية بتنس يق مع وزاعداد  –  ة.ارة ادلاخليمرشوع قانون متعلق بتبس يط املساطر وال جراءات ال 

 ةقياس جودة اخلدمات الاداري 

عداد ال طار املرجعي الوطين جلودة بعض اخلدمات يضم مجموعة من الالتامات ال فقية والقااعية )بتشاور مع  مجعيات اجملمتع املدين  – ا 

 وممثيل القااعات المنوذجية والاطالع عىل بعض التجارب ادلولية(؛  

دارات العمومية؛  تاوير النسخة ال وىل التجريبية –  للبوابة الوطنية لقياس جودة اخلدمات لفائدة ال 

 وضع نظام ساكمة خاص ابلبوابة الوطنية لقياس جودة اخلدمات؛ –

عداد نسخة أ وىل من دلئل تقنية لفائدة ال دارات الراغبة يف الاخنراط ابلبوابة الوطنية لقياس جودة اخلدما –  ؛ تا 

عداد دعامئ التواصل اخل –  .اصة ابلبارومرتالرشوع يف ا 

o احملور الرمقي 

طالقها يف هذا اجملال يف  : تمتثل أ برز املشاريع اليت جرى ا 

عداد وبلورة خماط تو  – دارة العمومية يروم توفري بنية حتتية رمقية متاورة وموارد برشية مؤهةل تسهم يف دمع ج ا  هييي للتحول الرمقي لال 

 ؛التحول الرمقي للخدمات وترسيع وترية توفريها

لبياانت ومعايات ال دارات العمومية بغية وضع مجموعة من اخلدمات ك وتيسري الولوج املشرت  Gateway د املنصة احلكومية للتاكملاعامت –

شارة املواطنني واملرتفقني  ؛رهن ا 

هبدف تكريس تظلامهتم والتفاعل مع الرفع من فعالية وأ داء منظومة تلقي ودراسة ومعاجلة شاكايت ومالسظات ومقرتحات املواطنني  –

 ؛قنوات التواصل والتفاعل بني ال دارات العمومية واملرتفقني

دارات العمومية  كاز النظام املعلومايت املشرت اجن – التعاضد وترش يد النفقات بني  ئامتثال ملباد AP-SIRHلتدبري املوارد البرشية ابل 

  ؛املوارد البرشية خمتلف املرافق ال دارية قصد تسهيل اختاذ القرار فامي يرتبط بس ياسات

أ داهئا الرمقي وتوفري  عرب جردها وتقيمي مس تواها،  وتشجيع ال دارات العمومية عىل تعزيز ول الرمقيحقياس جاهزية اخلدمات ال دارية للت –

 انتظارات املرتفقني. خدمات أ فضل تس تجي  لتالعات و

o ور التخليقياحمل 

 ؛ة الفسادالاسرتاتيجية الوطنية ملاكةح متابعة تنفيذ مشاريع –

دارة العمومية – داري ابل   ؛تدبري الزمن ال 

عداد مرشوع قانون بشأ ن سامية  :من خالل  دمع ال خالقيات ابلوظيفة العمومية – وكذا  العمومية؛ ابل داراتعن أ فعال الفساد  املبلغنيا 

عداد مرشوع مرسوم يف شأ ن مدونة قمي وأ خالقيات املوظف ابل دارات العمومية وامجلاعات الرت   .ابية ومس تخديم املؤسسات العموميةا 

 .تفعيل قانون احلق يف احلصول عىل املعلومات –
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 الشؤون العامة واحلاكمة 6.4-

مليون  58,88لشؤون العامة واحلاكمة ما مجموعه الوزارة امللكفة اب مزيانية برمس2019 بلغت النفقات املنجزة خالل الس نة املالية 

 يف اجلدول التايل: مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املاليةقارنة مع الاعامتدات ابمل% 69,73 ادلجناز تعا   وهو ما ميثل نس بة ،درمه

 
 سول احملاور التالية: 2019برمس س نة الوزارة امللكفة ابلشؤون العامة واحلاكمة  متحورت منجزات

o دمع القدرة الرشائية للمواطنني 

  نظام املقاصة 

طار س ياسة احلكومة الهادفيف  ىل احلفاظ عىل القدرة الرشائية للمس هتكلا  اس مترت احلكومة يف دمع بعض املواد ال ساس ية خاصة غاز  ،ة ا 

 مليار درهام تتوزع اكلتايل: 15.2ما يفوق  2019بلغ الغالف املايل ال جاميل لس نة سيث البوطان والسكر وادلقيق الوطين للقمح اللني. 

 املواد ()مباليني ادلرامه املوازنةجاميل خمصصات ا  
 نغاز البوطا 10423
 السكر 3407
 ادلقيق الوطين 1350
 الاقالمي اجلنوبية 85

 الغالف الاجاميل 15265
 

 حتسني جناعة القااعات املدمعة 

 :مت يف هذا الاطار اجناز ما ييل 

 ؛والسكر البوطان بغاز اخلاصة العالقة ادلمع ملفات مجيع ومعاجلة تصفية –

داري أ نظار اجمللس عىل عرضه أ جل من خاريج خبري طرف من للمؤسسة ال جرايئ ادلليل حتيني –  املصادقة قصد املقبةل ادلورة خالل ال 

 ؛عليه

طار يف الصادرة للاملية العامة املفتش ية توصيات تابيق – عداد مت سيث اخلام، السكر اس ترياد عن ادلمع ملفات مراقبة هممة ا   شامةل لحئة ا 

ماكنية وتدارس امللفات، هذه مس توى عىل تقدميها الالزم اخلام السكر ترياداس   لتلكفة املربرة ابلواثئق  جبميع املقاصة صندوق مد ا 

 ؛العاملية ابل سعار املرتباة والرمسية املفصةل املعايات

نتاج يف املس تعمل السكر عن ادلمع اسرتجاع ملفات ومراقبة تصفية طريقة حتديد –  طرف من صديرللت املوهجة الغري الغازية املرشوابت ا 

 ؛املشرتكة الوزارية اللجنة

اإلعتمادات المنجزة 

في 31/12/2019

اإلعتمادات النهائية 

في 31/12/2019

2 1

% 88,47 29.043.213,53 32.829.000,00 32.829.000,00  نفقات الموظفين

% 79,96 24.116.170,69 30.160.000,00 26.660.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 27,97 5.717.256,74 20.440.283,90 5.370.000,00  نفقات اإلستثمار

% 70,57 58.876.640,96 83.429.283,90 64.859.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 0,00 0,00 1.000.000,00 1.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 69,73 58.876.640,96 84.429.283,90 65.859.000,00 المجموع العام…………………
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 بعد عن الترصحي خدمة ل طالق لالس تعداد الغازية واملرشوابت والسكر بوطانال  غاز توزيع رشاكت ممثيل لفائدة تكوينية دورات تنظمي –

 ؛ادلمع ملفات مجليع

 ؛تكوينية برامج عرب املقاصة صندوق موظفي كفاءات تاوير –

 .املؤسسة مع املتعاقدة الرشاكت دلى اخملزن لل رش يف التدرجيي الاسرتجاع مع املقاصة صندوق أ رش يف تدبري هتم دراسة ا طالق –

  نافسةس ياسة امل 

 تتبع ال سعار واملراقبة 

قلميية بعمليات املراقبة للتأ كد من مدى احرتام املقتضيات القانونية املتعلقة ابلقوانني التالية  :قامت اللجن ال 

 ؛افسةاملن قانون سرية ال سعار و –

 ؛قانون سامية املس هتكل –

 ؛قانون مقع الغش –

 .القانون املتعلق بوحدات املقاييس –

 :مت يف هذا الاطار اجناز ما ييل  ،2019وخالل س نة 

 ؛نقاة بيع 152.585مراقبة  –

 ؛من املواد الفاسدة اطن 848جحز سوايل  –

 .ال سعار واجلودة مراقبة خمالفة يف جمال 6869ضبط  –

 الرتكزيات الاقتصادية  

طار هماهما املتعلقة بتابيق قانون سرية ال سعار واملنافسة، قامت مديرية ال سعار واملنافسة وتمنية الاستامثر بدراسة  مرشوع تركزي  65يف ا 

 .عىل الوزارة من طرف جملس املنافسة ل  اقتصادي حما

o حتسني أ داء الس ياسات العمومية 

 حتسني انسجام برامج امحلاية الاجامتعية  

صدد، مت ا طالق مسلسل تشاوري اخنرطت فيه لك القااعات واملؤسسات املعنية، توج بتنظمي املناظرة الوطنية ال وىل للحامية يف هذا ال

مكنت هذه املشاورات، اليت تناول خاللها اخلرباء خمتلف مكوانت املنظومة احلالية للحامية الاجامتعية، وفق مقاربة سقوقية  سيثالاجامتعية. 

صالهحا وتقويهتا لتس تجي  بفعالية وسس  مراحل احل  ياة، من الوقوف عىل مواطن قوهتا وماكمن ضعفها، واقرتاح الس بل الكفيةل اب 

 .لستياجات املواطنات واملواطنني

 ،هذامن تعميق التفكري سول توصيات املناظرة.  2019 س نةكام مكنت معلية التشاور مع اجلهات الفاعةل يف جمال امحلاية الاجامتعية خالل 

تغاي وقد توجت هذه العملية بوضع س ياسة مندجمة للحامية الاجامتعية تروم حتقيق مراجعة شامةل ومعمقة ملنظومة امحلاية الاجامتعية ببالدان ل 

 .مجيع اخملاطر الاجامتعية ومجيع الفئات الهشة من الساكن باريقة متناسقة ومندجمة وعادةل

 مأ سسة تنس يق وتقيمي الس ياسات العمومية  

   دلئل مرجعية موحدة يف جمال تقيمي الس ياسات العموميةداد عا  

عداد قاموس للمصالحات  من أ جل توسيد املفاهمي املرتباة بتقيمي الس ياسات العمومية، وتوفري مناجه وأ دوات علمية موحدة، قامت الوزارة اب 

ودليلني مرجعيني، ال ول سول مهنجيات التقيمي مبختلف  املتداوةل يف جمال الس ياسات العمومية لعامتده مكرجع رمسي من طرف لك القااعات

دارة تقيمي الس ياسات العمومية  .أ نواعه موجه للمقميني، والثاين سول أ سس تدبري وا 

  
 
  نظام معلومايت مندمج لتتبع وتقيمي الس ياسات العمومية عامتدأ

تتبع وتقيمي الاسرتاتيجيات والربامج القااعية وفق  نظام معلومايت موحد ومندمج ميكن منرساء ا  عىل  2019معلت الوزارة خالل س نة 

وقد مت يف هذا الصدد، جرد وحتليل الاسرتاتيجيات . مهنجية مندجمة تأ خذ بعني الاعتبار الانسجام والتاكمل بني خمتلف الس ياسات العمومية

طار مرجعي حيدد احملا ىل ا  ور الاسرتاتيجية للعمل احلكويم وال هداف املسارة والربامج القااعية، وتصنيفها سس  جمالت التدخل، وترمجهتا ا 

 مقرونة مبؤرشات للتتبع والتقيمي.
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o التعاون ادلويل 

  الرشاكة مع البنك ادلويل 

طار الرشاكة الاسرتاتيجية مع البنك ادلويل لفرتة  –  ؛اجملالت الاقتصادية والاجامتعية وفق ال ولوايت احلكومية يف 2024-2019ا 

 ؛ليات متويلهاأ  ت العمومية وتنويع التحتية ابملغرب لتحسني ختايط الاستامثرادراسة تشخيص البنيات  –

 ؛دراسة سول تشخيص القااع اخلاص –

 ؛اثر النقل عىل سوق الشغلأ  دراسة سول  –

 دراسة تدبري املوارد املائية واخلدمات املرتباة هبا ومدى تكيفها مع التحدايت املس تقبلية. –

 ة الاقتصادية الرشاكة مع منظمة التعاون والتمني(OCDE تتبع الربانمج القاري :)2022-2019 

 ؛املنظمة هذهالتنس يق ل عداد الربانمج القاري بني القااعات واملؤسسات الوطنية و  –

 ؛ العالقات اخلارجية مبقر املنظمة تقدمي ومناقشة حمتوى الربانمج بلجنة –

 م درايس سول املغرب مبقر املنظمة.تنظمي يو  –

o القدرات تعزيز 

تعددة التخصصات وفق امل بتوقيع اتفاقييت رشاكة مع لك من جامعة محمد اخلامس ابلرابط وجامعة محمد السـادس  2019لقااع خالل س نة قام ا

تنفيذا لهذه التفاقيات، برجمت  .وذكل هبدف عقلنة وضامن جودة التكوين املس متر سىت يرىق اىل املس توى املنشود ،معايري ذات جودة عالية

عددا من دورات التكوين خصت جمالت تدخل  2019خالل س نة  –مصلحة التكوين  –ارد والشؤون القانونية ونظم املعلومات مديرية املو 

 :سيث مت اجناز لقااعاب ومسؤول ار اطا   156اس تفاد مهنا  ،الوزارة

 ساعة للتكوين. 720يوم تكوين أ ي ما يعادل  120 –

 موظف.أ ايم تكوين للك   5.2للتكوين مبعدل  اموضوع 28 –

 تكوين يوم 66 ادلورات هذه أ خرى، مشلت قااعات مع رشاكة اتفاقيات طريق عن أ و الوزارة طرف من منظمة تكوينية دورات –

 للتكوين. اموضوع 14 خصت اموظف 85 مهنا اس تفاد

طار يف تكوينية دورات –   تكوين يوم 54 مشلت ةادلولي الرشاكة ا 
 
 للتكوين. اموضوع 14 خصت اموظف 71 مهنا س تفادأ
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 املندوبية السامية للتخايط7.4- 

 ،مليون درمه 485,05 مجموعه ما للتخايط السامية  ندوبية امل  مزيانية برمس 2019 املالية  الس نة  خالل  املنجزة  بلغت النفقات

 يف اجلدول التايل: بنيم كام هو  املفتوحة برمس قانون املاليةقارنة مع الاعامتدات ابمل% 81,82 جناز تعادلا   وهو ما ميثل نس بة

 

 :فامي ييل 2019ميكن تلخيص سصيةل منجزات املندوبية السامية للتخايط برمس س نة 

o عداد احلساابت الوطنية نتاج املعلومة ال سصائية وا   ا 

 إلسصائيةوث البسا 

جنازات املندوبية السامية للتخايط برمس س نة  ىل يوية، مبواصةل اس تغالل ونرش معايات البحوث البن  2019متزيت ا  مواصةل ا صالح ابل ضافة ا 

 .البحوث ادلامئة واس تغالل ونرش نتاجئها

 اس تغالل ونرش نتاجئ البحوث ال سصائية البنيوية  

 خرائط ادلواوير ووضعيهتا السوس يو اقتصادية؛ –

 خرائط البناايت وال نشاة الاقتصادية ابلوسط احلرضي. –

 ا جناز البحوث ال سصائية ادلامئة  

 ؛املقاولت و ال سدلى  الاقتصادية فيةالظر البحوث سول  –

نتاج البحوث سول ال سعار: –  ؛الاس هتالكعند  نةال مث و  ال سعار عند ال 

 نتاجئه بشلك يشلك هذا البحث املصدر الرئييس للمعلومات سول سوق الشغل ببالدان ويمت نرش البحث الوطين سول التشغيل: –

 ؛دوري فصليا وس نواي

جناز 2019واصلت املندوبية السامية للتخايط خالل س نة  ت:الس نوية دلى املقاول البحوث – الس نوية دلى املقاولت  البحوث، ا 

 .التجارية غري املالية اخلدماتكذا و  التجارةو  البناءو  املعادنو  الااقةو  البحري الصيد بقااعات

  البحوث ال سصائية اجلديدة  

، يف اس تغالل ومعاجلة معايات 2019مية للتخايط، خالل س نة رشعت املندوبية السا : البحث الوطين سول الهجرة ادلولية –

 ؛البحث الوطين سول الهجرة ادلولية

أ هنت املندوبية السامية للتخايط ال شغال امليدانية اخلاصة ابلبحث الوطين  : البحث الوطين سول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء –

أ سة  15.000وقد مشل البحث عينة تتكون من  ،2019س نة  نخالل النصف ال ول م سول انتشار ظاهرة العنف ضد النساء

اإلعتمادات المنجزة 

في 31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 99,20 280.298.349,58 282.548.000,00 282.548.000,00  نفقات الموظفين

% 92,84 146.747.915,04 158.072.000,00 157.592.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 64,93 25.212.795,65 38.833.693,25 29.885.000,00  نفقات اإلستثمار

% 94,33 452.259.060,27 479.453.693,25 470.025.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 51,11 19.395.259,88 37.948.782,80 20.681.000,00  نفقات اإلستغالل

% 15,74 10.085.749,27 64.065.919,76 11.700.000,00  نفقات اإلستثمار

% 28,90 29.481.009,15 102.014.702,56 32.381.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 29,14 3.313.423,88 11.371.175,62 500.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 81,82 485.053.493,30 592.839.571,43 502.906.000,00 المجموع العام…………………
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نهتاء الامعاجلة واس تغالل املعايات مبارشة بعد املندوبية يف  وقد رشعت ،هذاهجات اململكة. هتم جل متثل مجيع الفئات الاجامتعية و 

 ؛هاجتميع من 

 ؛البحث الوطين دلى املقاولت سول مناخ ال عامل –

عداد امللف 2019قامت املندوبية السامية للتخايط، خالل س نة  غري الهادفة للرحب : البحث الوطين سول املؤسسات – ، ابس تكامل ا 

املهنجي للبحث الوطين سول املؤسسات غري الهادفة للرحب، سيث مت الانهتاء من هتئي مجيع الاس امترات واملناجه الالزمة ل جناز هذه 

 ؛العملية

  .ال س املعيشة ودخل البحث الوطين سول مس توايت –

 ال سصائيات ال دارية ونرش املعلومات ال سصائية  

جلهتا تتوىل املندوبية السامية للتخايط جتميع ومركزة ال سصائيات الصادرة عن خمتلف املصادر والهيئات املكونة للنظام ال سصايئ الوطين ومعا

 وحتليلها وتنظميها عىل شلك بنوك للمعايات وضامن توزيعها.

 عداد ونرش احلس   اابت الوطنية الس نوية والفصليةا 

 2017وش به الهنائية لس نة  2016، مت نرش احلساابت الوطنية الهنائية لس نة 2008، وطبقا لنظام احملاس بة الوطنية لس نة 2019خالل س نة 

عداد ونرش احلساابت الفصلية .2007سس  س نة ال ساس  2018وكذا احلساابت املؤقتة لس نة  مشلت الفصل  ليتا ابملوازاة مع ذكل، مت ا 

يتعلق ال مر ابلناجت ادلاخيل ال جاميل، ابلقمية وابحلجم، سس  سيث ، 2019، والفصول ال ول والثاين والثالث من س نة 2018الرابع من س نة 

 قااعات النشاط الاقتصادي ومكوانت الال ، واحلساابت املوحدة لالقتصاد الوطين.

 عداد س نة ال ساس اجلديدة   2014 أ شغال ا 

طار تفعيل القرارات والتوصيات املتخذة من طرف جلنة ال سصاء التابعة لل مم املتحدة سول التحيني املنتظم للمحاس بة الوطنية، تواصل يف ا  

عداد س نة أ ساس جديدة للحساابت الوطنية.  املندوبية السامية أ شغال ا 

o تمنية املس تدامة والتوقعات واملس تقبليةاقتصادية وادلميغرافية وادلراسات املتعلقة ابل  ادلراسات وال حباث السوس يو  

 ادلراسات القااعية وادلراسات سول التمنية املس تدامة  

 ادلراسات القااعية  

عداد مرشوع تقرير سول أ شغال الاستشارة –  تفعيل أ هداف التمنية املس تدامة؛ جلأ  من الوطنية الثانية  ا 

جناز  – عداد مرشوع تقرير وطين سول سصيةل ا   ؛س تدامة ببالدانأ هداف التمنية امل ا 

 .ادلراسات وال حباث ادلميغرافية ورصد ظروف معيشة الساكن –

 ادلراسات وال حباث ادلميغرافية  

جناز مجموعة من9201خالل س نة   ادلراسات وال حباث ادلميغرافية مهت املواضيع التالية: ، قامت املندوبية السامية للتخايط اب 

قالمي والعامل –  ت ابملغرب؛ادلينامية ادلميغرافية لل 

 ادلينامية احلرضية واملدن ابملغرب؛ –

 مس توى واجتاه اخلصوبة ابملغرب؛ –

 الاسترشافات؛ ادلميغرافيا املغاربية: الوضعية و –

 ساكنة املغرب: الوضعية احلالية وعوامل التاور؛ –

 النشاط الاقتصادي واملهنة الرئيس ية.و  ئص الساكن النش ياني سس  ادلبلومدراسات سول خصا –

  وال حباث سول ظروف معيشة الساكنادلراسات  

جناز عدة دراسات2019يف جمال ادلراسات وال حباث سول ظروف معيشة الساكن، رشعت املندوبية، خالل س نة  سول الفوارق  ، يف ا 

طين سول تشخيص هذه الظاهرة ورصد وتتبع سركية اجملمتع املغريب ابلعامتد عىل معايات البحث الو  من أ جلالاجامتعية والاقتصادية، 

ىل 2014والبحث الوطين سول التشغيل لس نوات  2014-2013اس هتالك ونفقات ال س   .2017ا 
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  ليل الظرفيةحت  

جناز ادلراسات القااعية اخلاص عداد التوقعات الاقتصادية ونرشها، وا  ة عالوة عىل مواصةل ال شغال املتعلقة بتحليل الظرفية الاقتصادية وا 

لفاليح والصناعات التحويلية والتجارة اخلارجية والال  ادلاخيل وال سعار ومتويل الاقتصاد، قامت املندوبية املتعلقة ابلقااع ا 2019بس نة 

صدار أ ربع نرشات خالل س نة  عداد وا  عداد دراسات سول بعض القااعات الاقتصادية وحتديد أ اثر ال عياد ادلينية 2019اب  ، كام قامت اب 

نتاجي  ة وكذكل عىل أ سعار الاس هتالك. وشهر رمضان عىل بعض القااعات ال 

 ادلراسات سول التوقعات الاقتصادية والاسترشافية  

عداد سيناريوهات تاور ال طار املاك رو تقوم املندوبية السامية للتخايط بصياغة املزيانية الاقتصادية، يف شقهيا التوقعي والاسترشايف، وا 

تعمتد يف ذكل عىل أ دوات تقنية مالمئة، خاصة مناذج الاقتصاد سيث العمومية.  اقتصادي عىل املدى املتوسط، وكذا حمااكة أ ثر الس ياسات

عادة هيلكهتا ابنتظام، شاكليات تمنوية معينة. اللكي والتوازن العام احلسايب، اليت يمت حتديها وا  عداد دراسات اقتصادية سول ا   كام تقوم اب 
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عادة ال   املندوبية العامة 8.4-  دماجل دارة السجون وا 

عادة  السجون   ل دارة  العامة  املندوبية مزيانية برمس2019 املالية  الس نة بلغت النفقات املنجزة خالل  مجموعه ال دماج ما وا 

يف  مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املاليةقارنة مع الاعامتدات ابمل% 79,37 جناز تعادلا   وهو ما ميثل نس بة ،ليون درمهم   3.171,12

 التايل:  اجلدول

 

عادة ال دماج جنازات ا   تتلخص دارة السجون وا   :ساس يفابل   2019 س نةخالل املندوبية العامة ل 

o السجينات اعتقال السجناء و حتسني ظروف 

غالق هبا املعمول ادلولية املعايري تراعي جديدة جسون بناء خالل من ال يواء ظروف حتسني عىل العامة املندوبية معلت  هتالكةامل السجون وا 

  :مت سيث السجنية، املؤسسات وهتيئة

  سير؛ 400 ا ىل تصل استيعابية بااقة "طاناان" احمليل السجن بناء –

عادة – عادة أ شغال اس تكامل بعد "الرماين "الفاليح السجن فتح ا    هتيئته؛ ا 

  ؛ 2" أ وطياة"الفاليح والسجن "اتوانت"و 1" تولل" احمليل السجن وترممي ا صالح –

 ؛"مومن عيل" والهتذي  ال صالح ملركز ابلنس بة ال ول الشار من الانهتاء –

  ؛(سير 2800) والعرائش جدةوبو ؛(سير 600)  دلاخةلواب ؛(سير1600 ) رباكنب احمليل السجن بناء –

  ؛ءاملا راس احمليل والسجن 2 سال احمليل السجن توسعة –

 .زايو الفاليح والسجن الس بع عني السجين املرك و  تزنيتو  ديدةاجلو  أ زياللو  أ سفيو  1 ملول أ يتو   اتزة احمليل السجن هتيئة عادةا   –

شاكلية رمغ أ نه ا ىل ال شارة وجتدر ،هذا فقد  ،2019 ممت س نة ،جسينا  86.384 وصل عددها اليت السجنية للساكنة املضارد الارتفاع ا 

يواء من من الرفع من املندوبية العامة مكنت جمهودات  م1.68معدل مساحة ال 
2
م1.86اىل  2012ني س نة للك جس 

2
 اعامتد متكام  2019 س نة 

انرة هتوية من الرضورية الرشوط الصحية تراعي جديدة هندس ية تصاممي  .وا 

 السجنية من خالل : املؤسسات حاجيات تغاية أ جل من هجودها 2019 س نة خالل العامة املندوبية واصلت ،أ خرى هجة من

 من بلك جامعية غس يل بأ لت جسنية مؤسسات 6 تزويد) التنظيف ومواد داتمع من السجنية املؤسسات مجيع حاجيات تغاية –

 والسجن أ زرو احمليل السجنو  بوراكيزء و املا راس ةاحمللي نوالسجو   2ل تول احمليل السجنو  الس بع عني والهتذي  ال صالح مركز

  ؛ةالسامر  احمليل

 السجنية؛ املؤسسات خمتلف عىل الوافدين السجناء ئدةلفا النظافة لوازم اكفة تتضمن اليت ال طقم من 47.000 توزيع  –

 مركزية؛ جلنة طرف من السجنية املؤسسات داخل النظافة قواعد دليل تنفيذ مراقبة –

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 96,68 1.147.927.822,57 1.187.305.000,00 1.187.305.000,00  نفقات الموظفين

% 99,26 810.744.159,51 816.787.054,31 814.936.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 86,59 311.990.187,79 360.307.300,35 160.700.000,00  نفقات اإلستثمار

% 96,04 2.270.662.169,87 2.364.399.354,66 2.162.941.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% 10,18 1.400.037,05 13.754.864,82 5.500.000,00  نفقات اإلستغالل

% 0,60 17.000,00 2.853.355,50 0,00  نفقات اإلستثمار

% 8,53 1.417.037,05 16.608.220,32 5.500.000,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% 55,68 899.037.042,67 1.614.507.097,09 120.000.000,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 55,68 899.037.042,67 1.614.507.097,09 120.000.000,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 79,37 3.171.116.249,59 3.995.514.672,07 2.288.441.000,00 المجموع العام…………………
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مداد خمتلف املؤسسات السجنية مبعرب  السجنية املؤسسات خملتلف التحتية البنيات وتأ هيل املنشأ ت أ من تعزيز –  وجتهزيات عداتا 

مداد  :متسيث  السالمةو  ال من  احمللية ابلسجون ال مر ويتعلق اخملتلفة، ال منية واملعدات واذلخائر ابل سلحة السجنية املؤسسات ا 

 اجليل من الالسليك الرمقي التصال بأ هجزة السجنية املؤسسات مجيع تزويدوكذا  ابلرماين؛ الفاليح والسجن طاطاو  اتوريرتو أ زرو

طالقو  اجلديد  .جسنية مؤسسة 18 ب لكرتونيةال   للمراقبة رمقي نظام ا 

o حتسني مؤرشات الرعاية الصحية 

 من املتعاقدين احتساب ال طباء دون وذكل جسينا 1.234 للك أ س نان وطبي  اجسين 864 للك طبي  معدل الايب التأ طري نس بة بلغت

 . 2019برمس س نة ةحصا  526.737للفحوصات  ال جاميل العدد بلغ كام واخلاص، العام القااعني

 ختلفمب  الابية املصحات وجتهزي هتيئةو  الصيدلنية؛ واملواد ال دوية من السجناء حاجيات تغاية :عىل املندوبية العامة معلت وقد ،هذا

حداثو   ؛2الناضور احمليل السجن يف (USP) للعناية جديدة وحدة افتتاحوكذا  السجنية؛ املؤسسات  بين احمليل ابلسجن ادلم لتصفية مركز ا 

براو  مالل؛  مع رشاكة عقد فضال عن ال س نان؛ أ طباء استشارة من املعتقلني متكني أ جل من البيضاء ابدلار ال س نان ط  لكية مع رشاكة ما 

 لفائدة اللكي ملعاجلة طبية وحدة ل نشاء رشاكة اتفاقية توقيعو  الابية؛ واللوازم ابملعدات السجنية املؤسسات خمتلف لتجهزي الصحة وزارة

رساءو  السجناء لكرتوين امنظ ا  رشاف جسنية مؤسسة 34 ب الابية للمواعيد ا  جراء للتوعية محةل 464 تنظمي وكذا الصحة؛ وزارة من اب   وا 

 .والرسطان الس يدا/املكتس بة املناعة نقص وفريوس السل داء ملاكةحة الابية، الفحوصات

 البنيات التحتية والتجهزيات الابية 

 56 عدد املصحات
 1.575 عدد ال سة

 59 وحدات الابيةعدد ال
 170 عدد قاعات المتريض

 71 عدد قاعات ط  ال س نان
 15 عدد اخملتربات

 67 عدد الصيدليات
 56 عدد س يارات ال سعاف

 

 لسجناءل  قدمةاخلدمات الصحية امل سصيةل 
 

 اجملموع  ةالعمومية واخلاصابملستشفيات  صحات املؤسسات السجنيةمب نوع اخلدمات

 526.737 42.787 483.950 الفحوصات الابية
 522 522 0 العمليات اجلراسية

 93.981 0 93.981 خدمات ط  ال س نان
 4.593 1.442 3.151 الاستشفاء
 1.211 0 1.211 العزةل الابية
 32.904 0 32.904 التتبع النفيس

 58.311 36.922 21.389 التحليالت الابية
 22.118 16.651 5.467 الفحوصات ابل شعة

 

o عاد دماج السجناءا   ة ا 

عادة السجون ل دارة العامة املندوبية اختذت جراءات عدة ال دماج وا  عادة برامج ختص ،2019 س نة خالل ا  دماج السجينات ا   السجناءو  ا 

دماهجم ل عادة املعتقلنيو  تاملعتقال تأ هيل بغية وذكل ،...)والفين احلريف املهين والتكوين التكوينو  برامج التعلمي)   جسهنم. دةم قضاء بعد ا 

 :ييل فامي ال جراءات هذه تتجسدو  ،هذا

 واحلريف؛ والفاليح املهين والتكوين التأ طري مبراكز الاس تقبال قدرات تعزيز –
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عادة برامج من الاس تفادة عىل والسجينات السجناء تشجيع –  عىل وواعدة جديدة وضع تكوينات عىل والسهر املتوفرة ال دماج ا 

 الشغل؛ سوق مس توى

 ال دماج؛ ل عادة والهتييء التعلمي لربامج الرضورية وادليداكتيكية املادية ئلالوسا توفري –

 .وادلينية والثقافية الرايضية لل نشاة اخملصصة الفضاءات هتيئي –

 :السجناء لفائدة املنظمة وال نشاة الربامج بعض سصيةل ،ييل فامي

 

  ةحمو ال مية والرتبية غري النظاميالتعلمي و سصيةل برامج 

 نس بة النجاح الناحجون احلارضون وناملرحش 

 93.37% 5.954 6.377 10.262 حمو ال مية

 93.88% 92 98 176 الرتبية غري النظامية

 54.88% 309 563 628 الابتدائيةالشهادة 

 29.31% 384 1.310 1.490 الشهادة ال عدادية

 47% 366 779 951 شهادة الباكلوراي
 

 

ىل التكوين الفين و  يس تفيدون أ يضا من برامج التكوين املهين والفاليح نياملعتقل فا ن النظامية، غري والرتبية ال مية وحمو التعلمي برامج جان  ا 

 عدد بلغ سيث ،خمتلفة جمالت يف الهادفة ال نشاة من مجموعة تنظمي يف 2019 س نة خالل العامة املندوبية اس مترت ،الباب هذا يف. واحلريف

 :اكليت موزعني جسينا 58.219مجموعه  ما املس تفيدين

 عدد املس تفيدين نوعية ال نشاة

 31.003 رايضية أ نشاة 

 7.835 ثقافية أ نشاة

 3.020 بدنية أ نشاة

 8.264 أ نشاة فنية

 6.729 أ نشاة اجامتعية

 1.368 أ نشاة طبية حتسيس ية

 58.219 اجملموع
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 والبييئ الاجامتعيو الاقتصادياجمللس  9.4-

 79,06ما مجموعه  اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ مزيانية برمس   2019 املالية  الس نة  خالل  املنجزة  تالنفقا  بلغت

 يف اجلدول التايل: مبنيكام هو  املفتوحة برمس قانون املاليةقارنة مع الاعامتدات ابمل% 66,38 جناز تعادلا   وهو ما ميثل نس بة ،مليون درمه

 
 فامي ييل:عىل اخلصوص  2019 س الاقتصادي والاجامتعي والبييئ برمس س نةاجمللجنازات ا  تمتثل 

o جناز ادلراسات  ال دلء ابلرأ ي وا 

 ال حالت 

عداد دراسات  ثالثةتوصل اجمللس ب  حالت هتم ا   سول:ا 

 ؛"اسرتاتيجية وطنية سول الس ياسة العقارية لدلوةل وخماط معل لتنفيذها" –

 ؛"اجلديداملقاربة النيابية للمنوذج التمنوي " –

 ."الس ياسة الرايضية ابملغرب" –

 ال حالت اذلاتية 

طار ال حاةل اذلاتية اجمللس كام أ جنز  : يف ا 

 ؛"لس الاقتصادي والاجامتعي والبييئالمنوذج التمنوي اجلديد للمغرب، مسامهة اجمل" سول دراسة –

  ؛ "اجلديدًة لبناء المنوذج التمنوي من أ جل نظام  جبايئ يشلك دعامًة أ ساس ي"سول  تقرير  –

 ؛ "م اس مترار تزوجي الافالت ابملغربما العمل أ ما" نأ  بشرأ ي بداء ا   –

ل حَّة"سول تقرير  – وَرٌة م  ، رَض  وض  ابلق راَءة   ؛"الهنه

 ؛"افعة للتمنية املنصفة واملس تدامةاحلاكمة الرتابية : ر "سول تقرير  –

 ."الس ياسة العمومية يف جمال سالمة املواد الغذائية"سول تقرير  –

 .2018و البيئية خالل  الاجامتعيةو  الظرفية الاقتصاديةتاور  سولالتقرير الس نوي   قام اجمللس ابعداد كام

o  ال نشاة ال خرى 

  جمالس مماثةلو  دوليةو  وطنية برشاكة مع مؤسسات واستضان حمارضات وندوات ذات بعد وطين ودويلتنظمي 

 ؛موضوع "السجل الاجامتعي املوحد"تنظمي حمارضة سول  –

 ؛مع جملس املستشارين برشاكة ،ين الرابع للعداةل الاجامتعيةمللتقى الربملاانظمي ت  –

اإلعتمادات المنجزة في 

31/12/2019

اإلعتمادات النهائية في 

31/12/2019

2 1

% 68,29 45.490.193,84 66.618.000,00 66.618.000,00  نفقات الموظفين

% 62,88 25.780.127,96 41.000.000,00 41.000.000,00  نفقات المعدات والنفقات المختلفة

% 67,81 7.790.676,77 11.488.261,15 9.000.000,00  نفقات اإلستثمار

% 66,38 79.060.998,57 119.106.261,15 116.618.000,00 ية العامة  مجموع الميزان

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستغالل

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات اإلستثمار

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

% --- 0,00 0,00 0,00  نفقات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% --- 0,00 0,00 0,00  مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

ية العامة الميزان

مرافق الدولة 

المسيرة بصورة 

مستقلة

الحسابات 

الخصوصية 

للخزينة

% 66,38 79.060.998,57 119.106.261,15 116.618.000,00 المجموع العام…………………

دراهم) (بال

نسبة اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية 

لسنة 2019

البيان

1/2
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طار ال عد –  ؛اد "لقمة الضفتني"تنظمي منتدى "الاقتصاد والتنافس ية" يف ا 

فريقيا، – قلميي سول التشغيل يف شامل ا  فريقيا ل  وذكل تنظمي ملتقى من أ جل سوار ا  فريقيا لجنة الاقتصادية ل  ل برشاكة مع  مكت  شامل ا 

 ؛  (CEA)التابعة ملنظمة ال مم املتحدة

 ؛ال س باين سول احلاكمة الرتابيةتنظمي جلسة معل مع خرباء من اجمللس الاقتصادي والاجامتعي  –

 ؛دة والهنوض بدور اجملمتع املدينجملال العقار وتوطيد احلاكمة اجلي ول تعزيز ال طار القانوين املنظمتنظمي ورشة س –

فريقي"تنظمي ندوة سول مو  – ىل مدن مس تدامة، طموح ا   ؛برشاكة مع السفارة الفرنس ية ابملغرب  وذكل ،ضوع "الانتقال ا 

 ؛"حلركية والتنقل يف املدن الكربىا"سول موضوع حمارضة تنظمي  –

طار التنظمي –  .للمؤمتر السادس عرش حلقوق الافل تقدمي دمع علمي للمرصد الوطين حلقوق الافل يف ا 

 اهرات دوليةاملشاركة يف لقاءات وتظ 

ل موضوع " التعاون بشأ ن ، سو 2019املشاركة يف النشاط املنظم عىل هامش منتدى املدن واجلهات من أ جل التعاون لتحقيق التمنية  –

 ؛ الهجرة"

دارة امجلعية ادلولية للمجالس الاقتصادية والاجامتعية واملؤسسات املامثةل لها  –  ؛(AICESIS)املشاركة يف اجامتع أ عضاء جملس ا 

 فرانكفونيةملشاركة يف اجامتع ثنايئ ويف امجلع العام لحتاد اجملالس الاقتصادية والاجامتعية الفرانكفونية واملؤسسات املامثةل لها يف ادلول الا –

(UCESIF) ؛ 

 ؛(Cascaisاملشاركة يف سفل التوقيع عىل ميثاق احلوار الاجامتعي، اكشاكيش ) –

 ؛" املتوسطبيض ال  ع " الرمقنة والرشاكت الصغرى واملتوساة يف مناقة البحر املشاركة يف أ شغال مقة أ وروميد سول موضو  –

موضوع  سولوالندوة  (AICESIS) املشاركة يف أ شغال امجلعية ادلولية للمجالس الاقتصادية والاجامتعية واملؤسسات املامثةل لها  –

  .والاجامتعية واملؤسسات املامثةل"اجملالس الاقتصادية  "ساكمة الاقتصاد الرمقي : ادلور الاسرتاتيجي للحوار الاجامتعي، من خالل

 تقوية الرشاكة ال فريقية   

فريقيا الوساى؛ –  املشاركة يف أ شغال ادلورة ال وىل العادية للجمعية العامة للمجلس الاقتصادي والاجامتعي مجلهورية ا 

للمملكة املغربية واجمللس الاقتصادي والاجامتعي مجلهورية للتعاون بني اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ  ةالتوقيع عىل اتفاقي –

فريقيا الوساى؛ توكول للتعاون بني اجمللس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ للمملكة املغربية واجمللس الاقتصادي والتوقيع عىل بر وكذا  ا 

 والاجامتعي مجلهورية السينغال؛

نصات مع اجمللس الاقتصادي والاجامتع – ي والبييئ والثقايف مجلهورية الكوت ديفوار سول موضوع الاندماج الاقلميي يف تنظمي جلسة ا 

فريقيا ؛ وجمالت  زايرة معل للمجلس الاقتصادي والاجامتعي والبييئ مجلهورية السينغال من أ جل دراسة أ وجهام اجمللس بيق  وكذا ا 

عداد خاة معل  .التعاون بني املؤسس تني وا 

 لعام واملواطننيالتواصل مع الفاعلني والرأ ي ا 

)مجعيات اجملمتع املدين  من دلن مجموع الفاعلني املعنيني ، مبشاركة وازنة«الاقتصاد ال زرق»موضوع  ومناقشة لقاء من أ جل تقدمي تنظمي –

 ؛واملؤسسات الوطنية واملنظامت دولية( 

ل اجلديدة لالستجاج ابملغرب "، مبشاركة سول موضوع "ال شاك 2018التقرير الس نوي للمجلس برمس س نة  تقدمي مبناس بةلقاء  تنظمي –

س ياس ية ومنظامت ال ال سزاب و  النقاابت ال كرث متثيليةو  مؤسسات وطنيةو وازنة من دلن مجموع الفاعلني املعنيني )مجعيات اجملمتع املدين 

 ؛ دولية(

 .التفاعل مع املواطنات واملواطننيصل و النرش عىل نااق واسع لتقارير وأ راء اجمللس عرب موقعه ال لكرتوين، وغريها من وسائل التوا –
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 1ملحق رقم 

 

 2019سنة الميزانية العامة لتوزيع نفقات الموظفين على القطاعات الوزارية والمؤسسات برسم 

 

 

 

النفقات المنجزة
االعتمادات النهائية 

المفتوحة

2 1

% 100,00 26.292.000,00 26.292.000,00 26.292.000,00    جاللة الملك

% 97,31 482.540.921,05 495.857.000,00 495.857.000,00    البالط الملكـي

% 95,65 359.835.799,40 376.181.000,00 374.181.000,00 نواب    مجلس ال

% 89,55 208.855.119,24 233.215.000,00 233.215.000,00    مجلس المستشارين

% 96,76 96.307.904,44 99.534.000,00 98.534.000,00    رئيس الحكومة

% 91,34 11.206.623,88 12.269.000,00 12.269.000,00    وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان

% 89,92 238.602.800,78 265.340.000,00 265.340.000,00    المحاكم المالية

% 99,92 3.983.232.552,38 3.986.262.000,00 3.986.262.000,00    وزارة العدل

% 90,32 1.985.198.184,65 2.197.919.000,00 2.197.919.000,00 تعاون الدولي    وزارة الشؤون الخارجية وال

% 97,00 20.397.320.404,74 21.027.143.000,00 20.935.943.000,00    وزارة الداخلية

% 99,92 41.335.653.222,91 41.368.540.000,00 41.368.540.000,00 بحث العلمي تعليم العالي وال تكوين المهني وال وطنية وال تربية ال    وزارة ال

% 98,74 8.473.097.332,13 8.581.249.000,00 8.581.249.000,00    وزارة الصحة

% 99,40 2.349.246.738,59 2.363.465.000,00 2.313.465.000,00 مالية    وزارة االقتصاد وال

% 98,66 329.618.395,85 334.095.000,00 334.095.000,00 تقليدية واالقتصاد االجتماعي صناعة ال نقل الجوي وال    وزارة السياحة وال

% 94,31 63.279.047,08 67.099.000,00 67.099.000,00    األمانة العامة للحكومـة

% 93,59 1.055.444.215,63 1.127.767.400,00 1.126.349.000,00 ماء لوجستيك وال نقل وال    وزارة  التجهيز وال

% 98,32 1.238.825.916,78 1.259.957.000,00 1.259.957.000,00 مياه والغابات قروية وال تنمية ال صيد البحري وال    وزارة الفالحة وال

% 98,95 459.867.917,23 464.736.000,00 462.236.000,00    وزارة الشباب والرياضة

% 100,00 680.996.621,28 680.999.621,28 658.146.000,00 اف والشؤون اإلسالمية    وزارة االوق

% 88,47 29.043.213,53 32.829.000,00 32.829.000,00 حكامة وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة وال    ال

% 97,97 192.174.023,88 196.160.000,00 196.160.000,00 تنمية المستدامة معادن وال طاقة وال    وزارة ال

% 93,27 196.673.193,11 210.866.000,00 210.866.000,00 تجارة واالقتصاد الرقمي صناعة واالستثمار وال    وزارة ال

% 95,67 292.565.616,97 305.794.000,00 305.794.000,00 ثقافة واالتصال    وزارة ال

% 100,00 184.512.693,45 184.519.000,00 184.519.000,00    وزارة الشغل واالدماج المهني

% 91,14 29.699.004,64 32.585.000,00 32.585.000,00 برلمان والمجتمع المدني وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع ال    ال

% 92,67 49.032.815,49 52.912.000,00 52.912.000,00 وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية    ال

% 100,00 25.099.714.154,47 25.100.083.000,00 24.330.083.000,00 وطنــي    إدارة الدفــاع ال

% 97,81 54.947.429,37 56.180.000,00 54.680.000,00    المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

% 99,20 280.298.349,58 282.548.000,00 282.548.000,00    المندوبية السامية للتخطيط

% 95,54 293.774.171,11 307.499.000,00 307.499.000,00 تعمير واإلسكان وسياسة المدينة وطني وال تراب ال    وزارة إعداد ال

% 99,55 56.211.883,71 56.464.000,00 56.464.000,00 تنمية االجتماعية تضامن والمساواة وال    وزارة األسرة وال

% 96,68 1.147.927.822,57 1.187.305.000,00 1.187.305.000,00    المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

% 68,29 45.490.193,84 66.618.000,00 66.618.000,00 بيئي    المجلس االقتصادي واالجتماعي وال

% 73,24 45.045.425,20 61.500.000,00 61.500.000,00    المجلس األعلى للسلطة القضائية

% 98,82 111.772.531.708,96 113.101.782.021,28 112.159.310.000,00 المجموع العام

نسبة 

اإلنجاز

االعتمادات 

المفتوحة برسم 
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القطاعات الوزارية أو المؤسسات
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 2ملحق رقم 

 

سنة انية العامة لالميزتوزيع نفقات المعدات والنفقات المختلفة على القطاعات الوزارية والمؤسسات برسم 

2019 

 

 

 

النفقات المنجزة
االعتمادات النهائية 

المفتوحة

2 1

% 100,00 517.164.000,00 517.164.000,00 517.164.000,00    جاللة الملك

% 99,98 1.508.871.836,74 1.509.183.000,00 1.504.183.000,00    البالط الملكـي

% 91,18 119.012.571,24 130.520.000,00 69.200.000,00 نواب    مجلس ال

% 94,99 92.011.214,25 96.869.000,00 45.000.000,00    مجلس المستشارين

% 93,78 776.801.824,22 828.317.782,13 603.224.000,00    رئيس الحكومة

% 76,21 12.955.061,71 17.000.000,00 17.000.000,00    وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان

% 93,75 48.813.288,03 52.068.452,74 50.000.000,00    المحاكم المالية

% 86,06 335.613.894,14 389.994.000,00 389.994.000,00    وزارة العدل

% 97,85 1.476.516.375,89 1.509.000.000,00 1.408.000.000,00 تعاون الدولي    وزارة الشؤون الخارجية وال

% 98,63 6.196.735.733,08 6.282.953.149,01 3.830.280.000,00    وزارة الداخلية

% 98,60 13.669.261.279,76 13.863.358.000,00 13.818.358.000,00 بحث العلمي تعليم العالي وال تكوين المهني وال وطنية وال تربية ال    وزارة ال

% 98,96 4.948.115.899,32 5.000.000.000,00 4.500.000.000,00    وزارة الصحة

% 95,12 398.211.051,33 418.640.000,00 373.640.000,00 مالية    وزارة االقتصاد وال

% 80,00 278.864.986,63 348.589.000,00 344.739.000,00 تقليدية واالقتصاد االجتماعي صناعة ال نقل الجوي وال    وزارة السياحة وال

% 93,93 15.510.474,32 16.512.000,00 13.420.000,00    األمانة العامة للحكومـة

% 83,88 582.371.161,12 694.329.467,14 626.000.000,00 ماء لوجستيك وال نقل وال    وزارة  التجهيز وال

% 85,72 2.306.799.845,48 2.691.123.854,39 2.683.909.000,00 مياه والغابات قروية وال تنمية ال صيد البحري وال    وزارة الفالحة وال

% 85,73 301.966.945,21 352.226.844,54 345.000.000,00    وزارة الشباب والرياضة

% 99,05 2.978.476.831,83 3.006.949.820,59 2.625.971.000,00 اف والشؤون اإلسالمية    وزارة االوق

% 79,96 24.116.170,69 30.160.000,00 26.660.000,00 حكامة وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة وال    ال

% 89,48 331.385.581,60 370.331.000,00 369.779.000,00 تنمية المستدامة معادن وال طاقة وال    وزارة ال

% 76,33 278.019.379,89 364.211.000,00 364.211.000,00 تجارة واالقتصاد الرقمي صناعة واالستثمار وال    وزارة ال

% 98,65 1.629.933.837,93 1.652.264.000,00 1.504.364.000,00 ثقافة واالتصال    وزارة ال

% 74,71 242.304.824,11 324.320.000,00 324.320.000,00    وزارة الشغل واالدماج المهني

% 87,59 21.898.487,25 25.000.000,00 25.000.000,00 برلمان والمجتمع المدني وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع ال    ال

% 85,91 36.482.793,70 42.465.295,00 41.503.000,00 وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية    ال

% 99,73 6.034.884.183,84 6.051.510.000,00 6.051.510.000,00 وطنــي    إدارة الدفــاع ال

% 99,71 75.085.351,35 75.302.694,92 72.737.000,00    المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

% 92,84 146.747.915,04 158.072.000,00 157.592.000,00    المندوبية السامية للتخطيط

% 83,61 640.217.135,82 765.690.000,00 765.690.000,00 تعمير واإلسكان وسياسة المدينة وطني وال تراب ال    وزارة إعداد ال

% 94,62 537.554.499,88 568.100.000,00 568.100.000,00 تنمية االجتماعية تضامن والمساواة وال    وزارة األسرة وال

% 99,26 810.744.159,51 816.787.054,31 814.936.000,00    المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

% 62,88 25.780.127,96 41.000.000,00 41.000.000,00 بيئي    المجلس االقتصادي واالجتماعي وال

% 72,40 172.044.315,94 237.630.000,00 237.630.000,00    المجلس األعلى للسلطة القضائية

% 96,60 47.571.273.038,81 49.247.641.414,77 45.130.114.000,00 المجموع العام

االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية
القطاعات الوزارية أو المؤسسات

نسبة 

اإلنجاز
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 3ملحق رقم 

 

 2019سنة الميزانية العامة لتوزيع نفقات االستثمار على القطاعات الوزارية والمؤسسات برسم 

 

 

 

 

 

 

النفقات المنجزة
االعتمادات النهائية 

المفتوحة

2 1

% 100,00 131.608.000,00 131.608.000,00 131.608.000,00

% 65,08 16.885.636,59 25.946.138,78 20.000.000,00

% 11,21 1.440.809,52 12.850.000,00 12.850.000,00

% 99,86 1.869.935.047,66 1.872.562.278,12 571.675.000,00

% 72,44 9.158.270,90 12.641.859,60 10.200.000,00

% 31,91 24.123.836,58 75.605.878,72 55.000.000,00

% 51,44 204.991.100,51 398.500.850,06 299.250.000,00

% 70,11 383.682.399,81 547.252.394,74 430.000.000,00

% 70,95 3.187.003.067,43 4.491.832.026,10 3.184.930.000,00

% 71,50 5.101.432.990,90 7.134.466.231,70 6.845.280.000,00

% 67,36 2.734.732.669,65 4.060.097.804,46 3.250.000.000,00

% 65,21 185.810.607,82 284.941.330,09 184.153.000,00

% 99,00 21.226.487.409,22 21.439.956.000,00 20.419.956.000,00

% 91,34 998.271.852,92 1.092.975.208,22 1.015.567.000,00

% 35,39 1.097.331,00 3.100.575,79 3.040.000,00

% 64,97 10.616.228.056,13 16.339.355.978,29 10.867.700.000,00

% 77,99 12.304.632.972,52 15.776.524.166,01 12.285.095.000,00

% 79,28 2.235.012.377,15 2.819.279.824,52 2.306.000.000,00

% 54,89 790.961.783,13 1.441.099.309,51 1.108.554.000,00

% 27,97 5.717.256,74 20.440.283,90 5.370.000,00

% 86,89 1.044.142.205,17 1.201.637.968,77 1.033.586.000,00

% 11,67 265.388.065,90 2.275.017.973,69 2.204.125.000,00

% 77,96 744.261.581,71 954.647.839,62 739.322.000,00

% 50,60 50.041.735,25 98.905.906,17 70.925.000,00

% 12,99 840.518,37 6.469.461,13 5.000.000,00

% 79,22 33.233.416,48 41.953.023,77 35.030.000,00

% 84,81 5.173.108.069,20 6.099.370.607,85 4.773.490.000,00

% 78,66 6.920.917,80 8.798.936,71 7.525.000,00

% 64,93 25.212.795,65 38.833.693,25 29.885.000,00

% 45,31 490.147.322,87 1.081.651.997,61 870.952.000,00

% 80,76 202.419.378,20 250.642.040,38 225.500.000,00

% 86,59 311.990.187,79 360.307.300,35 160.700.000,00

% 67,81 7.790.676,77 11.488.261,15 9.000.000,00

% 90,81 183.121.478,99 201.650.000,00 201.650.000,00

% 77,88 70.567.831.826,33 90.612.411.149,06 73.372.918.000,00

   المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

بيئي    المجلس االقتصادي واالجتماعي وال

المجموع العام

   المندوبية السامية للتخطيط

تعمير و اإلسكان وسياسة المدينة وطني وال تراب ال    وزارة إعداد ال

تنمية االجتماعية تضامن والمساواة وال    وزارة األسرة وال

   المجلس األعلى للسلطة القضائية 

وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية    ال

وطنــي    إدارة الدفــاع ال

تحرير    المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش ال

ثقافة واالتصال    وزارة ال

   وزارة الشغل واالدماج المهني

برلمان والمجتمع المدني وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع ال    ال

وزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة    ال

تنمية المستدامة معادن و ال طاقة وال    وزارة  ال

تجارة واالقتصاد الرقمي صناعة واالستثمار وال    وزارة  ال

مياه والغابات قروية وال تنمية ال صيد البحري وال    وزارة الفالحة وال

   وزارة الشباب والرياضة

اف والشؤون االسالمية    وزارة االوق

تقليدية واالقتصاد االجتماعي صناعة ال نقل الجوي وال    وزارة السياحة وال

   األمانة العامة للحكومـة

ماء لوجستيك وال نقل وال    وزارة  التجهيز وال

   وزارة الصحة 

مالية    وزارة االقتصاد وال

تكاليف المشتركة مالية - ال    وزارة االقتصاد وال

تعاون الدولي    وزارة الشؤون الخارجية وال

   وزارة الداخلية 

بحث العلمي  تعليم العالي وال تكوين المهني وال وطنية وال تربية ال    وزارة ال

   وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان

   المحاكم المالية

   وزارة العدل 

نواب    مجلس ال

   مجلس المستشارين

   رئيس الحكومة

   البالط الملكـي 

نسبة 

اإلنجاز
االعتمادات المفتوحة 

برسم قانون المالية
القطاعات الوزارية أو المؤسسات
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 4ملحق رقم 

 

 2019سنة ل الميزانية العامة توزيع نفقات الدين العمومي برسم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

% 105,26 وزارة االقتصاد والمالية  - فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي

% 127,40 وزارة االقتصاد والمالية  -استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل

% 118,17 79.461.162.952,23المجموع 67.244.570.000,00 67.244.570.000,00

29.504.444.194,77 28.031.370.000,00 28.031.370.000,00

49.956.718.757,46 39.213.200.000,00 39.213.200.000,00

نسبة اإلنجاز النفقات المنجزة
االعتمادات النهائية 

المفتوحة
االعتمادات المفتوحة برسم 

قانون المالية
القطاعات الوزارية أو المؤسسات

1/2 2 1

(بالدرهم)



 

 2019لسنة المتعلق بتنفيذ قانون المالية مــشـروع قــانــون التصفية 
 

  

 

2019تقرير حول تنفيذ ميزانية السنة المالية   

  

 

 

132  
 

 

 5ملحق رقم 

 

 2019الخصوصية للخزينة برسم سنة  توزيع موارد ونفقات الحسابات

 

 

 

 

 

 

 

 

  

النفقات المنجزة تقديرات قانون المالية الموارد المحصلة تقديرات قانون المالية

% 108,23 77.830.272.527,58 71.910.269.000,00 % 115,82 85.843.895.570,42 74.115.437.000,00      مجموع موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

% 33,56 566.093.294,21 1.686.614.000,00 0,00 للتذكرة       مجموع موارد حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

8.394.174,62 للتذكرة  % 11,75 11.750.267,12 100.000.000,00      مجموع موارد حسابات العمليات النقدية

% 0,00 0,00 للتذكرة  % 24,90 16.446.705,32 66.052.000,00      مجموع موارد حسابات التمويل

% 115,67 12.492.540.536,47 10.800.500.000,00 % 143,45 15.492.791.830,00 10.800.500.000,00      مجموع موارد حسابات النفقات من المخصصات

% 107,70 90.897.300.532,88 84.397.383.000,00 % 119,14 101.364.884.372,86 85.081.989.000,00 المجموع

----

----

النفقات الموارد

بيان الحسابات

نسبة االنجاز نسبة االنجاز

(بالدرهم)
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 6ملحق رقم 

 

 2019توزيع موارد ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 

 

 

النفقات الموارد النفقات الموارد

0,00 0,00 20.481.307,62 26.326.318,56      رئيس الحكومة 

6.326,72 44.889,57 694.606,00 1.261.597,68      وزارة العدل   

0,00 6.081.521,01 40.655.793,94 96.270.241,98      وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

90.995.679,75 131.450.586,97 48.877.746,65 108.234.521,32      وزارة الداخلية

0,00 0,00 3.681.664,48 12.191.398,07      وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي

41.048.033,09 244.117.745,74 895.678.282,92 1.636.505.934,87      وزارة الصحة

187.902.907,76 341.463.403,98 97.326.142,04 213.563.679,13      وزارة االقتصاد والمالية 

104.139.994,06 274.736.264,91 52.688.766,10 145.241.606,06      وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 

0,00 132.652.473,45 11.212.079,90 125.856.448,55      األمانة العامة للحكومة 

738.229.127,89 2.257.225.459,24 269.783.175,87 1.227.411.781,89      وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 

33.271.692,91 117.710.652,03 75.023.156,32 151.869.511,47      وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 

1.443.046,66 10.712.545,88 62.920.539,35 87.162.474,56      وزارة الشباب والرياضة

0,00 0,00 21.607.379,80 26.343.587,88      وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 

3.920.578,38 6.581.755,09 5.712.436,51 9.702.904,62      وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة 

1.209.605,38 78.334.026,48 11.664.176,96 27.908.580,83      وزارة الثقافة واالتصال 

368.238,00 639.044,00 419.815,20 1.499.698,44      وزارة الشغل واإلدماج المهني 

7.954.451,09 10.137.902,72 404.711.692,12 716.346.148,82      إدارة الدفاع الوطني 

10.085.749,27 64.065.919,76 19.395.259,88 37.583.210,86      المندوبية السامية للتخطيط 

5.188.749,32 8.296.200,37 11.217.377,35 20.466.065,97      وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان وسياسة المدينة 

0,00 212.899,15 0,00 644.323,85      وزارة األسرة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية 

17.000,00 2.853.355,50 1.400.037,05 9.227.415,43      المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

1.225.781.180,28 3.687.316.645,85 2.055.151.436,06 4.681.617.450,84 المجموع

االستثماراالستغالل
القطاعات الوزارية أو المؤسسات

(بالدرهم)
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I. 2019 اجلداول الإحصائية املتعلقة مبرشوع قانون التصفية لس نة  



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 2   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 
 

 النفقات - النتيجة= الموارد  * 

 1الجدول رقم 

ة  انية العامة خالل الفير ز  9201-6201تطور موارد ونفقات المي 
 اإلنجازات

ز   الدراهمبماليي 

انية العامة 2016 2017 2018 2019 ز  المي 

 مجموع الموارد 897 294 857 307 117 329 955 365

 الموارد العادية منها:  188 225 588 234 572 271 890 260

كات 842 44 980 50 260 51 811 49 يبة عىل الشر  الضز

يبة عىل الدخل 477 39 275 40 150 43 624 43  الضز

يبة عىل القيمة المضافة 010 59 145 62 963 65 201 67  الضز

 الرسوم الداخلية عىل االستهالك 635 26 600 27 570 28 549 29

اد 212 9 714 8 672 9 384 9  رسوم االستي 

 رسوم التسجيل و التمي   834 15 957 14 490 12 113 15

 عوائد االحتكار واالستغالل 983 7 158 8 445 9 944 12

 حصيلة تفويت مساهمات الدولة 570 0 0 344 5

اض الداخلية والخارجية 709 69 268 73 545 57 066 105  موارد االقير

اض الداخلية 384 59 928 58 903 53 649 79  موارد االقير

اض الخارجية 325 10 340 14 642 3 417 25  موارد االقير

 مجموع النفقات 934 311 951 329 405 327 653 365

 نفقات التسيي   169 189 572 191 551 197 624 215

ز  859 104 901 104 232 106 772 111  نفقات الموظفي 

 نفقات المعدات و النفقات المختلفة 682 37 287 39 387 43 571 47

كة 338 34 330 36 126 36 486 43  التكاليف المشير

يبية التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات 290 12 054 11 806 11 795 12  الضز

 نفقات االستثمار 721 61 012 67 845 67 568 70

 نفقات خدمة الدين 044 61 368 71 009 62 461 79

 فوائد وعموالت  742 26 719 26 021 27 504 29

 استهالكات الدين 302 34 648 44 987 34 957 49

 النتيجة 037 17- 095 22- 712 1 302



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 3   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 2الجدول رقم 

 تطور موارد ونفقات الحسابات الخصوصيـة للخزينـة

ة    9201-6201خالل الفير

 اإلنجـــازات
ز الدراهم  بماليي 

 الحسابات الخصوصيـة للخزينـة 2016 2017 2018 2019

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية - 507 75 275 81 798 78 844 85

 الموارد
 حسابات النفقات من المخصصات - 602 14 824 13 514 13 493 15

ي الحسابات  138 62 57 28
ر
 باق

 المجموع 247 90 161 95 369 92 365 101

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية - 751 63 864 67 241 96 830 77

 النفقات
 حسابات النفقات من المخصصات - 289 12 170 13 184 13 493 12

ي   334 349 361 574
ر
 الحساباتباق

 المجموع 375 76 384 81 786 109 897 90

 النتيجة 872 13 777 13 416 17 - 468 10
* 

 

 :2019-2016يربز الرمس البياين املوايل تطور موارد ونفقات احلساابت اخلصوصية للخزينة برمس الفرتة 
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 تطور موارد  الحسابات الخصوصيـة للخزينـة 

ي الحسابات  حسابات النفقات من المخصصات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
ر
 باق

ز الدراهم  بماليي 
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 تطور  نفقات الحسابات الخصوصيـة للخزينـة  

ي الحسابات  حسابات النفقات من المخصصات الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
ر
 باق

ز الدراهم  بماليي 



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 4   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 3 الجدول رقم

ة الدولــة مرافق ونفقات مواردتطور   قلـةمست بصـورة المسـي 

ة   9201-6201خالل الفير

 اإلنجـــازات
ز الدراهم  بماليي 

ة بصـورة مستقلـة 2016 2017 2018 2019  مرافق الدولــة المسـي 

 موارد االستغالل 270 3 611 3 702 4 682 4

 موارد االستثمار 017 5 071 4 439 3 687 3 الموارد

 المجموع 287 8 682 7 141 8 369 8

 نفقات االستغالل 076 2 868 1 127 2 055 2

 نفقات االستثمار 572 1 081 1 723 226 1 النفقات

 المجموع 649 3 949 2 850 2 281 3

 النتيجة 639 4 733 4 291 5 088 5
 

 

 

 :2019-2016يوحض الرمس البياين التايل تطور موارد و نفقات مرافق ادلولــة املسـرية بصـورة مس تقلـة خالل الفرتة 
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ة بصـورة مستقلـة  تطور موارد ونفقات مرافق الدولــة المسـي 

 استغالل استثمار

ز الدراهم  بماليي 



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 5   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 4 الجدول رقم

ة  والنفقات المواردتطور    9201-6201خالل الفير

 اإلنجـــازات 

ز الدراهم            بماليي 

2019 2018 2017 2016   

انية العامة 897 294 857 307 117 329 955 365 ز  المي 

 الموارد
 الحسابات الخصوصية للخزينة 247 90 161 95 369 92 365 101

ة بصورة مستقلة 287 8 682 7 141 8 369 8  مرافق الدولة المسي 

 المجموع 431 393 700 410 627 429 689 475

انية العامة 934 311 951 329 405 327 653 365 ز  المي 

 النفقات
 الحسابات الخصوصية للخزينة 375 76 384 81 786 109 897 90

ة بصورة مست 649 3 949 2 850 2 281 3  قلةمرافق الدولة المسي 

 المجموع 958 391 285 414 040 440 831 459

15 858 
 

- 10 413 
 

 النتيجة 474 1 585 3 -

 

 

 :2019-2016 الفرتةلنفقات برمس ااملوارد و  يعكس الرمس البياين املوايل تطور
 

ز الدراهم  بماليي 
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 والنفقات  تطور الموارد 

ة بصورة مستقلة انية العامة الحسابات الخصوصية للخزينة مرافق الدولة المسي  ز  المي 

ز الدراهم  بماليي 



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 6   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 5 الجدول رقم

ة  النتيجةتطور    9201-6201خالل الفير

 اإلنجـــازات 
ز الدراهم   بماليي 

 النتيجة 2016 2017 2018 2019

انية العامة 037 17 - 095 22 - 712 1 302 ز  المي 

 الحسابات الخصوصية للخزينة 872 13 777 13 417 17 - 468 10

ة بصورة مستقلة 639 4 733 4 291 5 088 5  مرافق الدولة المسي 

 المجموع 474 1 585 3 - 413 10 - 858 15

  

 

 :2019-2016 الفرتةبرمس  النتيجة رتطو  التايليبني الرمس البياين 
 

 

 
 

0,30  
1,71  

-22,10  

-17,04  

10,47  

-17,42  

13,78  13,87  

5,09  5,29  
4,73  4,64  

2019 2018 2017 2016

 تطور النتيجة

انية العامة ز ة بصورة مستقلة الحسابات الخصوصية للخزينة المي   مرافق الدولة المسي 

 بماليي  الدراهم



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 7   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 6الجدول رقم 

 لميزانية العامة ا برسمتطور نفقات الموظفين واألعوان 

 9201-6201خالل الفترة 
 

ز الدراهم  بماليي 

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات 2016 2017  2018 2019

 جاللة الملك  26,29  26,29  26,29  26,29

 البالط الملكـي   451,36  464,94  471,71  482,54

 مجلس النواب  297,70  363,91  351,30  359,84

 رئيس الحكومة  84,90  81,24  87,26  96,31

 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان  9,10  9,64  10,42  11,21

 المحاكم المالية  222,78  231,19  228,64  238,60

 وزارة العدل   477,92 3  516,44 3  763,27 3  983,23 3

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي   781,27 1  836,71 1  930,02 1  985,20 1

 وزارة الداخلية   310,37 16  910,19 16  441,28 17  397,32 20

ي وال  284,75 43  198,25 42  758,13 41  335,65 41
بية الوطنية والتكوين المهنز  العلمي  العالي والبحثتعليم وزارة الير

 وزارة الصحة   394,28 7  604,85 7  891,88 7  473,10 8

 وزارة اإلقتصاد والمالية  146,15 2  185,81 2  242,97 2  349,25 2

 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي   293,49  299,24  313,53  329,62

 األمانة العامة للحكومـة  56,82  58,07  59,33  63,28

ز والنقل واللوجستيك والماء  748,70  062,91 1  057,45 1  055,44 1  وزارة  التجهي 

 والغابات هالبحري والتنمية القروية والميا الفالحة والصيد وزارة   193,72 1  180,20 1  184,95 1  238,83 1

 وزارة الشباب والرياضة  454,90  440,54  444,90  459,87

 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية  524,09  539,30  603,92  681,00

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و الحكامة  27,12  27,37  28,42  29,04

 دامةوزارة  الطاقة والمعادن و التنمية المست  495,37  192,04  192,13  192,17

 وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي   187,67  183,18  192,50  196,67

 وزارة الثقافة واإلتصال  277,40  276,20  288,39  292,57

ي   175,95  178,11  177,62  184,51
 وزارة الشغل واالدماج المهنز

ي  الوزارة المنتدبة لدى  24,03  24,56  26,14  29,70
ز
لمان و المجتمع المدن  رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع الير

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية  54,03  45,16  46,61  49,03

 إدارة الدفــاع الوطنــي  048,32 23  115,04 23  465,71 23  099,71 25

ز وأعضاء جيش التحرير  50,22  51,55  52,99  54,95  المندوبية السامية لقدماء المقاومي 

 المندوبية السامية للتخطيط  266,52  266,27  269,31  280,30

 مجلس المستشارين  192,69  208,43  203,69  208,86

ي والتعمي  و اإلسكان وسياسة ا  271,63  273,58  286,03  293,77
اب الوطنز  لمدينةوزارة إعداد الير

 وزارة األرسة والتضامن والمساواة والتنمية اإلجتماعية  51,98  51,36  53,29  56,21

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج   936,76  958,88  004,96 1  147,93 1

ي   40,39  39,76  43,01  45,49
 المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي والبين 

 المجلس األعىل للسلطة القضائية  --- ---  34,08  45,05

ز و األعوان  858,67 104 901,20 104 232,13 106 772,53 111 ــوع نفقات الموظفي  ـــ انية العامةبرسم امجمــ ز  لمي 



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 8   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 مكرر 6الجدول رقم 

 تطور نفقات الموظفين واألعوان برسم الميزانية العامة 
 مع نسب اإلنجاز 2019 -2017خالل الفترة 

 
ز الدراهمبمال   يي 

 

2019 2018 2017 

2018 
 النفقات نسبة االنجاز

مجموع 
 االعتمادات

االعتمادات 
 المفتوحة

 مجموع االعتمادات النفقات نسبة االنجاز
االعتمادات 
 المفتوحة

 النفقات نسبة االنجاز
مجموع 
 االعتمادات

 االعتمادات المفتوحة

 جاللة الملك 26,29 26,29 26,29 % 100,00  26,29  26,29  26,29 100,00%  26,29  26,29  26,29 100,00%

 البالط الملكـي  445,10 475,10 464,94 % 97,86  487,61  487,61  471,71 96,74%  495,86  495,86  482,54 97,31%

 س النوابمجل 555,91 555,91 363,91 % 65,46  363,38  363,38  351,30 96,67%  374,18  376,18  359,84 95,65%

 رئيس الحكومة 96,01 96,01 81,24 % 84,62  98,53  98,53  87,26 88,56%  98,53  99,53  96,31 96,76%

91,34% 11,21  12,27  12,27  87,59% 10,42  11,90  11,90  83,11 % 9,64 11,60 11,60 
وزارة الدولة المكلفة بحقوق 

 اإلنسان

 المحاكم المالية 238,20 238,20 231,19 % 97,06  241,00  241,00  228,64 94,87%  265,34  265,34  238,60 89,92%

 وزارة العدل  508,93 3 517,93 3 516,44 3 % 99,96  687,00 3  767,00 3  763,27 3 99,90%  986,26 3  986,26 3  983,23 3 99,92%

90,32% 1 985,20  2 197,92  2 197,92  89,52% 1 930,02  2 156,02  2 156,02  86,98 % 1 836,71 2 111,69 2 107,19 
وزارة الشؤون الخارجية 

 والتعاون الدولي

 وزارة الداخلية  464,98 17 509,98 17 910,19 16 % 96,57  564,41 18  564,41 18  441,28 17 93,95%  935,94 20  027,14 21  397,32 20 97,00%

99,92% 41 335,65  41 368,54  41 368,54  98,86% 41 758,13  42 241,37  42 241,37  99,92 % 42 198,25 42 234,04 42 234,04 

وزارة التربية الوطنية والتكوين 
المهني والتعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 وزارة الصحة  644,75 7 644,75 7 604,85 7 % 99,48  940,12 7  940,12 7  891,88 7 99,39%  581,25 8  581,25 8  473,10 8 98,74%

 وزارة اإلقتصاد والمالية 168,40 2 188,40 2 185,81 2 % 99,88  271,93 2  271,93 2  242,97 2 98,73%  313,47 2  363,47 2  349,25 2 99,40%

98,66% 329,62  334,10  334,10  99,43% 313,53  315,32  309,32  98,13 % 299,24 304,93 304,93 

لسياحة والنقل الجوي وزارة ا
واالقتصاد  والصناعة التقليدية

 االجتماعي

 األمانة العامة للحكومـة 63,47 64,27 58,07 % 90,34  66,77  66,77  59,33 88,86%  67,10  67,10  63,28 94,31%

93,59% 1 055,44  1 127,77  1 126,35  98,46% 1 057,45  1 074,01  1 073,00  98,88 % 1 062,91 1 074,91 1 074,04 
وزارة  التجهيز والنقل 

 واللوجستيك والماء

98,32% 1 238,83  1 259,96  1 259,96  93,04% 1 184,95  1 273,60  1 273,60  97,34 % 1 180,20 1 212,48 1 212,48 

وزارة الفالحة والصيد البحري 
والتنمية القروية والمياه 

 والغابات

 وزارة الشباب والرياضة 452,32 452,32 440,54 % 97,40  464,24  464,24  444,90 95,84%  462,24  464,74  459,87 98,95%

100,00% 681,00  681,00  658,15  99,82% 603,92  605,00  590,00  99,58 % 539,30 541,60 541,60 
وزارة االوقاف والشؤون 

 االسالمية

88,47% 29,04  32,83  32,83  90,38% 28,42  31,44  31,44  95,02 % 27,37 28,81 28,81 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس 
الحكومة المكلفة بالشؤون العامة 

 و الحكامة

97,97% 192,17  196,16  196,16  96,44% 192,13  199,22  199,22  98,80 % 192,04 194,37 194,37 
الطاقة والمعادن والتنمية  وزارة

 المستدامة

93,27% 196,67  210,87  210,87  85,55% 192,50  225,00  225,00  93,27 % 183,18 196,40 196,40 
وزارة  الصناعة واالستثمار 

 والتجارة واالقتصاد الرقمي

 وزارة الثقافة واإلتصال 289,02 289,02 276,20 % 95,56  296,64  296,64  288,39 97,22%  305,79  305,79  292,57 95,67%

 وزارة الشغل واالدماج المهني 180,29 180,29 178,11 % 98,79  181,50  181,50  177,62 97,86%  184,52  184,52  184,51 100,00%

91,14% 29,70  32,59  32,59  94,33% 26,14  27,71  27,71  87,72 % 24,56 28,00 23,00 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس 
الحكومة المكلفة بالعالقات مع 

 والمجتمع المدني البرلمان

92,67% 49,03  52,91  52,91  86,15% 46,61  54,10  54,10  85,69 % 45,16 52,71 52,71 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس 
الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة 

 وبالوظيفة العمومية

 إدارة الدفــاع الوطنــي 570,18 23 570,18 23 115,04 23 % 98,07  925,19 23  925,19 23  465,71 23 98,08%  330,08 24  100,08 25  099,71 25 100,00%

97,81% 54,95  56,18  54,68  97,05% 52,99  54,60  54,60  98,45 % 51,55 52,36 52,36 
المندوبية السامية لقدماء 
المقاومين وأعضاء جيش 

 التحرير

 المندوبية السامية للتخطيط 272,00 272,00 266,27 % 97,89  282,70  282,70  269,31 95,26%  282,55  282,55  280,30 99,20%

 مجلس المستشارين 316,06 316,06 208,43 % 65,95  226,29  226,29  203,69 90,01%  233,22  233,22  208,86 89,55%

95,54% 293,77  307,50  307,50  94,69% 286,03  302,07  302,07  93,30 % 273,58 293,21 293,21 
وزارة إعداد التراب الوطني 
والتعمير و اإلسكان وسياسة 

 المدينة

99,55% 56,21  56,46  56,46  95,84% 53,29  55,60  55,60  94,81 % 51,36 54,17 54,17 
وزارة األسرة والتضامن 

 والمساواة والتنمية اإلجتماعية

96,68% 1 147,93  1 187,31  1 187,31  99,01% 1 004,96  1 015,00  1 015,00  98,30 % 958,88 975,50 960,50 
المندوبية العامة إلدارة السجون 

 وإعادة اإلدماج 

68,29% 45,49  66,62  66,62  62,27% 43,01  69,07  69,07  59,09 % 39,76 67,30 67,30 
واإلجتماعي  المجلس اإلقتصادي

 والبيئي

73,24% 45,05  61,50  61,50  83,13% 34,08  41,00  41,00  --- --- --- --- 
المجلس األعلى للسلطة 

 القضائية 

 المجمـــــــوع 700,61 106 830,78 106 901,20 104 98,19% 853,62 108 955,62 108 232,13 106 97,50% 159,31 112 101,78 113 772,53 111 %98,82



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 9   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 7الجدول رقم 

انية العامة ا برسمتطور نفقات المعدات والنفقات المختلفة  ز  لمي 
ة   2019-6201خالل الفير

  
ز الدراهم  بماليي 

 

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات 2016 2017 2018 2019

 جاللة الملك   517,16 517,16  517,16  517,16

 البالط الملكي  511,85 1 516,55 1  516,76 1  508,87 1

 مجلس النواب  100,58 92,10  106,61  119,01

 رئيس الحكومة  592,45 652,43  673,14  776,80

 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان  11,09 11,82  11,84  12,96

 المحاكم المالية  46,12 41,76  45,85  48,81

 وزارة العدل  348,95 377,07  338,75  335,61

 التعاون الدولي وزارة الشؤون الخارجية و  333,00 1 074,64 1  686,55 1  476,52 1

 وزارة الداخلية  373,47 6 561,84 5  566,74 5  196,74 6

ي والتعليم العالي والبحث العلمي  571,55 6 378,08 8  324,49 11  669,26 13
بية الوطنية والتكوين المهنز  وزارة الير

 وزارة الصحة  235,00 4 580,81 4  709,02 4  948,12 4

 وزارة االقتصاد والمالية   346,77 344,74  358,83  398,21

كة التكاليف -وزارة االقتصاد والمالية  337,62 34 329,80 36  126,09 36  485,56 43   المشير

يبية  -وزارة االقتصاد والمالية  290,13 12 054,30 11  805,71 11  794,76 12  التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضز

 وزارة  السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي  251,49 247,31  300,03  278,86

 األمانة العامة للحكومة  15,28 13,23  13,25  15,51

ز  210,08 466,89  577,97  582,37  و النقل واللوجستيك والماء  وزارة  التجهي 

 والغابات  هصيد البحري والتنمية القروية والمياوال وزارة الفالحة 111,16 2 309,39 2  180,65 2  306,80 2
 وزارة الشباب والرياضة  193,25 248,19  315,35  301,97

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  696,25 2 640,89 2  723,23 2  978,48 2

 والحكامة  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة  34,60 21,42  22,71  24,12

 وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة  480,39 270,06  285,88  331,39

 وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة و االقتصاد الرقمي  268,53 279,64  260,21  278,02

 وزارة الثقافة واالتصال  433,89 1 413,83 1  413,85 1  629,93 1

ي  274,96 253,16  210,72  242,30
 وزارة الشغل واالدماج المهنز

ي  8,98 8,90  18,55  21,90
ز
لمان و المجتمع المدن  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع الير

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية   23,31 26,63  34,67  36,48

ي  490,00 5 799,32 5  897,41 5  034,88 6
 إدارة الدفاع الوطنز

ز وأعضاء جيش التحرير  71,18 71,91  70,55  75,09  المندوبية السامية لقدماء المقاومي 

 المندوبية السامية للتخطيط  137,08 131,55  141,20  146,75

 مجلس المستشارين  83,00 71,82  62,95  92,01

ي والتعمي  و اإلسكان وسياسة المدينة    603,37 551,19  640,23  640,22
اب الوطنز  وزارة إعداد الير

    االجتماعيةوزارة األرسة و التضامن والمساواة والتنمية  500,00 503,15  455,85  537,55

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج   785,35 788,50  787,46  810,74

ي   22,25 20,95  20,23  25,78
  المجلس االقتصادي واالجتماعي والبين 

  المجلس األعىل للسلطة القضائية  --- ---  98,58  172,04

ـــــوع نفقات المعدات و النفقات المختلفة   310,14 84  671,06 86  319,07 91 851,59 103 انية العامةبرسم امجمــ ز  لمي 



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 10   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 مكرر 7الجدول رقم 
 

انية العامة برسم ات و النفقات المختلفة تطور نفقات المعدا ز  لمي 
ة   مع نسب اإلنجاز 9201-2017خالل الفير

 

    

ز                                                                                                                                                                        الدراهمبماليي 
 

2019 2018 2017 
 القطاعات الوزارية

أو المؤسسات   النفقات نسبة االنجاز 
مجموع 
 االعتمادات

االعتمادات 
 المفتوحة

 النفقات نسبة االنجاز
مجموع 
 االعتمادات

االعتمادات 
 المفتوحة

 النفقات نسبة االنجاز
مجموع 
 االعتمادات

االعتمادات 
 المفتوحة

 جاللة الملك  517,16 517,16 517,16 100,00%  517,16  517,16  517,16 100,00%  517,16  517,16  517,16 100,00%

 البالط الملكي  504,18 1 517,18 1 516,55 1 99,96%  504,18 1  517,18 1  516,76 1 99,97%  504,18 1  509,18 1  508,87 1 99,98%

 مجلس النواب  69,20 104,70 92,10 87,96%  69,20  109,20  106,61 97,63%  69,20  130,52  119,01 91,18%

 رئيس الحكومة  557,22 679,55 652,43 96,01%  575,22  726,23  673,14 92,69%  603,22  828,32  776,80 93,78%

76,21% 12,96  17,00  17,00  76,52% 11,84  15,48  15,48  81,68% 11,82 14,48 14,48 
مكلفة بحقوق وزارة الدولة ال

 اإلنسان

 المحاكم المالية  47,00 52,52 41,76 79,51%  50,00  53,60  45,85 85,53%  50,00  52,07  48,81 93,75%

 وزارة العدل  391,99 406,99 377,07 92,65%  389,99  389,99  338,75 86,86%  389,99  389,99  335,61 86,06%

97,85% 1 476,52  1 509,00  1 408,00  98,02% 1 686,55  1 720,56  1 608,00  95,88% 1 074,64 1 120,80 974,00 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 الدولي 

 وزارة الداخلية  559,48 3 643,71 5 561,84 5 98,55%  569,48 3  666,80 5  566,74 5 98,23%  830,28 3  282,95 6  196,74 6 98,63%

98,60% 13 669,26  13 863,36  13 818,36  99,24% 11 324,49  11 411,28  11 191,42  98,97% 8 378,08 8 465,31 7 318,32 
وزارة التربية الوطنية والتكوين 
المهني والتعليم العالي والبحث 

 العلمي 

 وزارة الصحة  250,00 4 600,00 4 580,81 4 99,58%  300,00 4  800,00 4  709,02 4 98,10%  500,00 4  000,00 5  948,12 4 98,96%

 وزارة االقتصاد والمالية   370,75 374,40 344,74 92,08%  373,64  373,64  358,83 96,04%  373,64  418,64  398,21 95,12%

98,06% 43 485,56  44 345,14  44 095,14  97,29% 36 126,09  37 133,65  36 623,62  97,59% 36 329,80 37 228,36 36 790,00 
 التكاليف -وزارة االقتصاد والمالية 

  المشتركة

121,46% 12 794,76  10 533,77  10 533,77  163,97% 11 805,71  7 200,00  7 200,00  210,16% 11 054,30 5 260,00 5 260,00 
التسديدات  -وزارة االقتصاد والمالية 

 والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية 

80,00% 278,86  348,59  344,74  86,16% 300,03  348,24  344,74  91,81% 247,31 269,39 264,39 

والنقل الجوي  السياحة وزارة
واالقتصاد  والصناعة التقليدية

 االجتماعي 

 األمانة العامة للحكومة  13,42 14,33 13,23 92,30%  13,42  14,33  13,25 92,45%  13,42  16,51  15,51 93,93%

83,88% 582,37  694,33  626,00  83,16% 577,97  694,98  630,00  82,99% 466,89 562,58 507,71 
والنقل واللوجستيك  وزارة التجهيز

 والماء 

85,72% 2 306,80  2 691,12  2 683,91  84,82% 2 180,65  2 571,01  2 531,96  91,64% 2 309,39 2 520,21 2 485,34 
بحري ال والصيد وزارة الفالحة

 والتنمية القروية والمياه والغابات 

 وزارة الشباب والرياضة  230,00 273,05 248,19 90,89%  330,00  338,15  315,35 93,26%  345,00  352,23  301,97 85,73%

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  408,68 2 657,68 2 640,89 2 99,37%  624,62 2  753,04 2  723,23 2 98,92%  625,97 2  006,95 3  978,48 2 99,05%

79,96% 24,12  30,16  26,66  85,20% 22,71  26,66  26,66  86,88% 21,42 24,66 24,16 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 

 المكلفة بالشؤون العامة والحكامة  

89,48% 331,39  370,33  369,78  82,89% 285,88  344,89  343,78  95,26% 270,06 283,50 281,08 
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية 

 المستدامة 

76,33% 278,02  364,21  364,21  75,52% 260,21  344,56  319,56  93,04% 279,64 300,56 300,56 
وزارة  الصناعة واالستثمار 

 والتجارة و االقتصاد الرقمي 

 وزارة الثقافة واالتصال  392,87 1 441,41 1 413,83 1 98,09%  397,36 1  428,71 1  413,85 1 98,96%  504,36 1  652,26 1  629,93 1 98,65%

 وزارة الشغل واالدماج المهني  283,68 283,68 253,16 89,24%  303,68  303,68  210,72 69,39%  324,32  324,32  242,30 74,71%

87,59% 21,90  25,00  25,00  97,63% 18,55  19,00  19,00  98,92% 8,90 9,00 9,00 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
المكلفة بالعالقات مع البرلمان 

 والمجتمع المدني 

85,91% 36,48  42,47  41,50  83,61% 34,67  41,47  40,50  73,03% 26,63 36,47 35,50 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 

وظيفة المكلفة بإصالح اإلدارة وبال
 العمومية  

 إدارة الدفاع الوطني  801,51 5 831,51 5 799,32 5 99,45%  871,51 5  923,81 5  897,41 5 99,55%  051,51 6  051,51 6  034,88 6 99,73%

99,71% 75,09  75,30  72,74  99,74% 70,55  70,74  70,74  99,51% 71,91 72,27 70,74 
مقاومين المندوبية السامية لقدماء ال

 وأعضاء جيش التحرير  

 المندوبية السامية للتخطيط  130,90 140,20 131,55 93,83%  157,59  157,59  141,20 89,60%  157,59  158,07  146,75 92,84%

 مجلس المستشارين  45,00 87,96 71,82 81,65%  45,00  65,00  62,95 96,85%  45,00  96,87  92,01 94,99%

83,61% 640,22  765,69  765,69  86,38% 640,23  741,19  741,19  80,25% 551,19 686,83 686,83 
وزارة إعداد التراب الوطني 

 والتعمير و اإلسكان وسياسة المدينة   

94,62% 537,55  568,10  568,10  80,24% 455,85  568,10  568,10  99,42% 503,15 506,10 503,10 
ن والمساواة وزارة األسرة و التضام
 والتنمية اإلجتماعية   

99,26% 810,74  816,79  814,94  98,82% 787,46  796,89  794,94  98,90% 788,50 797,28 594,94 
المندوبية العامة إلدارة السجون 

 وإعادة اإلدماج  

62,88% 25,78  41,00  41,00  49,34% 20,23  41,00  41,00  51,11% 20,95 41,00 41,00 
المجلس االقتصادي واالجتماعي 

  والبيئي

  المجلس األعلى للسلطة القضائية  --- --- --- ---  157,63  157,63  98,58 62,54%  237,63  237,63  172,04 72,40%

 المجموع  734,18 77  824,80 82  671,06 86 104,64%  360,38 85  385,42 89  319,07 91 102,16% 759,03 99 126,56 104 851,59 103 99,74%



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 11   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 8الجدول رقم 

ة برسم اتطور نفقات االستثمار  انية العامة خالل الفير ز  2019-2016لمي 
           

ز الدراهم                                                                                                                                                 بماليي 

 

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات 2016 2017 2018 2019

 البالط الملكـي  131,57 131,80  131,61 131,61

 مجلس النواب 15,36 37,25  18,17 16,89

 رئيس الحكومة 214,00 2 800,96 1  806,17 1 869,94 1

نسانوزارة الدولة المكلفة بحقوق اإل  8,05 13,47  7,57 9,16  

 المحاكم المالية 19,28 51,78  26,09 24,12

 وزارة العدل  276,32 403,57  208,68 204,99

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي  299,08 366,42  436,71 383,68

 وزارة الداخلية  297,66 2 443,78 3  162,13 3 187,00 3

ي والتعليم العالي والبحث العلمي  وزارة 812,87 3 069,73 5  469,18 5 101,43 5
بية الوطنية والتكوين المهنز الير  

 وزارة الصحة  093,77 2 300,85 2  480,52 2 734,73 2

 وزارة اإلقتصاد والمالية 214,87 312,82  184,26 185,81

كة -وزارة اإلقتصاد والمالية  341,52 20 620,06 20  419,50 20 226,49 21 التكاليف المشير  

 وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي  846,71 721,94  727,94 998,27

 األمانة العامة للحكومـة 1,90 1,40  2,69 1,10

ز والنقل واللوجستيك والماء 923,28 7 602,57 10  209,86 11 616,23 10  وزارة  التجهي 

والغابات هوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والميا 979,33 7 496,76 8  540,90 10 304,63 12  

 وزارة الشباب والرياضة 341,81 1 750,67 1  154,74 2 235,01 2

 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 960,74 161,91 1  637,71 790,96

فة بالشؤون العامة و الحكامةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكل 16,58 16,82  17,24 5,72  

 وزارة  الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة 756,29 2 212,16 1  077,91 1 044,14 1

 وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي  855,06 1 965,30 1  359,33 265,39

 وزارة الثقافة واإلتصال 648,61 716,08  661,02 744,26

ي  55,37 54,68  52,13 50,04
 وزارة الشغل واالدماج المهنز

ي  4,23 9,87  7,30 0,84
ز
لمان و المجتمع المدن  الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع الير

 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية 40,93 33,77  28,48 33,23

 إدارة الدفــاع الوطنــي 688,35 4 611,44 4  717,94 4 173,11 5

ز وأعضاء جيش التحرير 5,44 18,39  7,58 6,92  المندوبية السامية لقدماء المقاومي 

 المندوبية السامية للتخطيط 30,15 29,97  24,61 25,21

 مجلس المستشارين  2,84 9,06  4,59 1,44

ي والتعمي  و اإلسكان وسياسة المدينةو  476,49 560,24  467,86 490,15
اب الوطنز زارة إعداد الير  

 وزارة األرسة والتضامن والمساواة والتنمية اإلجتماعية 109,95 78,02  200,24 202,42

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  250,60 407,78  506,94 311,99

ي المجلس اإلقتصادي  1,96 0,27  0,33 7,79
و اإلجتماعي والبين   

 المجلس األعىل للسلطة القضائية  --- ---  87,01 183,12

انية العامةبرسم انفقات االستثمار  مجمــــوع 720,97 61 011,62 67 844,95 67 567,83 70 ز  لمي 



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 12   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 مكرر 8الجدول رقم 

ة برسم اتطور نفقات االستثمار  انية العامة خالل الفير ز  2019 -2017لمي 
 اإلنجازمع نسب 

 

ز الدراهم  بماليي 
       
 

 القطاعات الوزارية 2017 2018 2019
 النفقات نسبة االنجاز أو المؤسسات

مجموع 
 االعتمادات

االعتمادات 
 المفتوحة

 النفقات نسبة االنجاز
مجموع 
 االعتمادات

االعتمادات 
 المفتوحة

 النفقات نسبة االنجاز
مجموع 
 االعتمادات

االعتمادات 
 المفتوحة

 البالط الملكـي  131,61 131,85 131,80 % 99,96  131,61  131,61  131,61 100,00%  131,61  131,61  131,61 100,00%

 مجلس النواب 24,70 45,95 37,25 % 81,07  20,00  25,47  18,17 71,35%  20,00  25,95  16,89 65,08%

 رئيس الحكومة 456,38 806,38 1 800,96 1 % 99,70  461,68  811,87 1  806,17 1 99,69%  571,68  872,56 1  869,94 1 99,86%

72,44% 9,16  12,64  10,20  61,58% 7,57  12,30  10,20  82,20 % 13,47 16,38 9,60 
وزارة الدولة المكلفة بحقوق 

 اإلنسان

 المحاكم المالية 35,20 190,22 51,78 % 27,22  40,00  56,77  26,09 45,96%  55,00  75,61  24,12 31,91%

 وزارة العدل  299,25 862,97 403,57 % 46,77  299,25  398,50  208,68 52,37%  299,25  398,50  204,99 51,44%

70,11% 383,68  547,25  430,00  55,62% 436,71  785,17  628,00  53,37 % 366,42 686,56 477,00 
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

 وليالد

 وزارة الداخلية  831,03 2 681,51 5 443,78 3 % 60,61  835,03 2  652,13 4  162,13 3 67,97%  184,93 3  491,83 4  187,00 3 70,95%

71,50% 5 101,43  7 134,47  6 845,28  90,40% 5 469,18  6 049,81  5 853,68  94,97 % 5 069,73 5 338,12 4 855,29 
وطنية والتكوين وزارة التربية ال

المهني والتعليم العالي والبحث 
 العلمي 

 وزارة الصحة  400,00 2 209,95 3 300,85 2 % 71,68  550,00 2  342,22 3  480,52 2 74,22%  250,00 3  060,10 4  734,73 2 67,36%

 والمالية االقتصادوزارة  187,15 492,89 312,82 % 63,47  184,15  294,25  184,26 62,62%  184,15  284,94  185,81 65,21%

99,00% 21 226,49  21 439,96  20 419,96  97,03% 20 419,50  21 044,00  19 443,00  97,37 % 20 620,06 21 176,00 20 176,00 
التكاليف  -والمالية  االقتصادوزارة 

 المشتركة

91,34% 998,27  1 092,98  1 015,57  82,79% 727,94  879,31  765,57  80,72 % 721,94 894,36 747,82 
وزارة السياحة والنقل الجوي 
والصناعة التقليدية واالقتصاد 

 االجتماعي

 األمانة العامة للحكومـة 3,04 3,37 1,40 % 41,68  3,04  3,10  2,69 86,75%  3,04  3,10  1,10 35,39%

64,97% 10 616,23  16 339,36  10 867,70  71,08% 11 209,86  15 771,41  10 373,22  68,34 % 10 602,57 15 513,72 9 469,22 
وزارة  التجهيز والنقل 

 واللوجستيك والماء

77,99% 12 304,63  15 776,52  12 285,10  73,04% 10 540,90  14 432,02  11 270,10  72,62 % 8 496,76 11 700,06 8 813,40 
وزارة الفالحة  والصيد البحري 

 مية القروية والمياه والغاباتوالتن

 وزارة الشباب والرياضة 925,00 1 148,14 2 750,67 1 % 81,50  325,00 2  684,55 2  154,74 2 80,26%  306,00 2  819,28 2  235,01 2 79,28%

 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية 998,55 426,39 2 161,91 1 % 47,89  048,55 1  363,12 1  637,71 46,78%  108,55 1  441,10 1  790,96 54,89%

27,97% 5,72  20,44  5,37  60,94% 17,24  28,29  5,37  45,68 % 16,82 36,82 7,14 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس 
الحكومة المكلفة بالشؤون العامة و 

 الحكامة

86,89% 1 044,14  1 201,64  1 033,59  82,43% 1 077,91  1 307,70  1 050,39  77,37 % 1 212,16 1 566,77 1 060,99 
وزارة  الطاقة والمعادن و التنمية 

 المستدامة

11,67% 265,39  2 275,02  2 204,13  15,72% 359,33  2 286,05  2 204,13  84,33 % 1 965,30 2 330,39 2 217,73 
وزارة  الصناعة واالستثمار 

 والتجارة واالقتصاد الرقمي

 وزارة الثقافة واإلتصال 728,21 938,01 716,08 % 76,34  729,30  918,67  661,02 71,95%  739,32  954,65  744,26 77,96%

 وزارة الشغل واالدماج المهني 60,42 81,07 54,68 % 67,45  63,52  84,91  52,13 61,39%  70,93  98,91  50,04 50,60%

12,99% 0,84  6,47  5,00  80,26% 7,30  9,10  7,00  77,33 % 9,87 12,77 6,00 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس 
الحكومة المكلفة بالعالقات مع 

 والمجتمع المدني البرلمان

79,22% 33,23  41,95  35,03  72,96% 28,48  39,04  30,03  55,63 % 33,77 60,71 25,03 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس 
الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة 

 ظيفة العموميةوبالو

 إدارة الدفــاع الوطنــي 473,49 4 804,55 5 611,44 4 % 79,45  473,49 4  619,59 5  717,94 4 83,96%  773,49 4  099,37 6  173,11 5 84,81%

78,66% 6,92  8,80  7,53  84,96% 7,58  8,93  7,53  92,46 % 18,39 19,89 19,02 
المندوبية السامية لقدماء 

 مين وأعضاء جيش التحريرالمقاو

 المندوبية السامية للتخطيط 29,89 39,53 29,97 % 75,82  29,89  36,38  24,61 67,63%  29,89  38,83  25,21 64,93%

 مجلس المستشارين 12,85 12,85 9,06 % 70,53  12,85  13,15  4,59 34,88%  12,85  12,85  1,44 11,21%

45,31% 490,15  1 081,65  870,95  46,64% 467,86  1 003,11  868,95  59,04 % 560,24 948,94 837,65 
وزارة إعداد التراب الوطني 
والتعمير و اإلسكان وسياسة 

 المدينة

80,76% 202,42  250,64  225,50  84,08% 200,24  238,16  225,50  75,58 % 78,02 103,23 80,50 
وزارة األسرة والتضامن 

 ية اإلجتماعيةوالمساواة والتنم

86,59% 311,99  360,31  160,70  90,29% 506,94  561,44  160,70  69,42 % 407,78 587,38 160,70 
المندوبية العامة إلدارة السجون 

 وإعادة اإلدماج 

67,81% 7,79  11,49  9,00  2,61% 0,33  12,46  12,00  2,22 % 0,27 12,00 12,00 
عي المجلس اإلقتصادي و اإلجتما

 والبيئي

 المجلس األعلى للسلطة القضائية  --- --- --- ---  107,20  107,20  87,01 81,17%  201,65  201,65  183,12 90,81%

 المجمــــوع 571,85 63 879,73 84 011,62 67 % 78,95 229,91 68 011,77 86 844,95 67 % 78,88 372,92 73 612,41 90 567,83 70 77,88%



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 13   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 9قم الجدول ر 

 تطور موارد الحسابات الخصوصيـة للخزينـة 
ة   2019-2016خالل الفير

 
 

ز الدراهم   بماليي 

 

نسبة النمو 
 السنوي

 بيان الحسابات 2016 2017 2018 2019

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 75.507,00 81.274,99 78.797,55 85.843,89 % 4,37

ي الهيئات الدوليةحسابات اال  0,00 0,00 0,15  0,00 ---
ز
 نخراط ق

 حسابات التمويل 40,52 47,71 48,90 16,45 % 25,95-

 حسابات العمليات النقدية 97,44 14,40 8,34 11,75 % 50,60-

 حسابات النفقات من المخصصات 14.602,26 13.824,02 13.514,41 15.492,79 % 1,99

 الحسابات الخصوصية للخزينة جموع مواردم 90.247,23 95.161,11 92.369,34 101.364,88 % 3,95

 

  

 :2019-2016 الفرتةبرمس  احلساابت اخلصوصيـة للخزينـةموارد  يعكس الرمس البياين املوايل تطور

 

ز الدراهم  بماليي 
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وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 14   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 10الجدول رقم 

 تطور نفقات الحسابات الخصوصيـة للخزينـة
ة    2019-2016خالل الفير

 
 

ز الدراهم  بماليي 
  

نسبة النمو 
 السنوي

 بيان الحسابات 2016 2017 2018 2019

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 63.751,41 67.864,49 96.240,99 77.830,27 % 6,88

ي الهيئات الدولية 318,39 340,08 350,95 566,09 % 21,15
ز
 حسابات االنخراط ق

 حسابات التمويل 0,00 0,00 0,00 0,00 ---

 العمليات النقديةحسابات  15,98 9,37 9,83 8,40 % 19,29-

 حسابات النفقات من المخصصات 12.289,47 13.169,98 13.183,88 12.492,54 % 0,55

 مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة 76.375,25 81.383,92 109.785,65 90.897,30 % 5,97

 

  

 :2019-2016 لفرتةابرمس  احلساابت اخلصوصيـة للخزينـةنفقات  تطور التايليبني الرمس البياين 
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ي الهيئات الدولية
ز
 حسابات االنخراط ق

 حسابات التمويل

 حسابات العمليات النقدية

 حسابات النفقات من المخصصات

ز الدراهم  بماليي 

 



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 15   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 11الجدول رقم 

ة بصورة مستقلة   تطور موارد مرافق الدولة المسي 
ة   2019-2016خالل الفير

 

ز الدراهم  بماليي 
 

2019 2018 2017 2016 
 القطاعات الوزارية أو المؤسسات

 االستغالل االستثمار االستغالل االستثمار االستغالل االستثمار االستغالل االستثمار

 رئيس الحكومة 33,48 --- 30,24 --- 28,25 ---  26,33  0,00

 وزارة العدل 1,03 0,04 0,99 0,04 0,91 0,03  1,26  0,04

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 99,52 855,05 78,60 242,15 85,86 9,01  96,27  6,08

 وزارة الداخلية 123,81 124,70 130,59 139,22 135,14 135,65  108,23  131,45

0,00  12,19  --- 16,24 --- 15,91 --- 15,35 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 

 العالي والبحث العلمي

 وزارة الصحة 1.312,55 142,20 1.239,44 125,29 1.774,10 143,88  1.636,51  244,12

 وزارة االقتصاد والمالية 154,01 317,16 182,61 295,38 191,94 309,41  213,56  341,46

274,74  145,24  293,02 152,01 297,55 152,55 65,09 63,95 
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 

 واالقتصاد االجتماعي

 األمانة العامة للحكومة 114,30 63,90 67,67 133,30 95,11 133,23  125,86  132,65

 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 176,86 3.120,06 701,88 2.560,91 1.161,38 2.105,86  1.227,41  2.257,23

117,71  151,87  124,05 147,19 110,27 145,48 111,84 154,20 
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 والمياه والغابات

 وزارة الشباب و الرياضة 103,72 15,44 112,50 19,51 100,47 14,14  87,16  10,71

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 23,17 --- 26,70 --- 29,38 ---  26,34  0,00

 وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة  110,04 78,75 8,46 7,43 9,70 7,38  9,70  6,58

--- --- 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  
والتجارة واالستثمار واالقتصاد وزارة الصناعة 

 الرقمي

 وزارة الثقافة واإلتصال 21,14 50,68 17,01 60,02 21,68 70,65  27,91  78,33

 وزارة الشغل واإلدماج المهني 0,47 0,42 0,47 0,42 1,24 0,52  1,50  0,64

--- --- --- --- --- --- 0,00  0,00  
كلفة بإصالح الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة الم

 االدارة و بالوظيفة العمومية 

 إدارة الدفاع الوطني 683,30 7,17 641,59 10,31 684,59 14,59  716,35  10,14

 المندوبية السامية للتخطيط 35,25 52,15 33,01 61,09 36,68 63,98  37,58  64,07

8,30  20,47  10,16 19,98 5,03 14,87 8,96 33,96 
اب الوطني والتعمير واإلسكان وزارة إعداد التر

 وسياسة المدينة

0,21  0,64  0,21 0,61 0,21 0,87 0,21 1,01 
وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية  

 االجتماعية

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 8,94 3,45 9,23 3,21 9,51 3,03  9,23  2,85

 المجمـــــــوع... 3.270,06 5.017,28 3.610,68 4.071,32 4.701,95 3.438,80  4.681,62  3.687,32

 

 



 

 

وع قانون التصفية ال  2019 متعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة الماليةمشر

وع قانون التصفية لسنة 16   2019 الجداول اإلحصائية المتعلقة بمشر

 

 12الجدول رقم 

ة بصورة مستقلة   تطور نفقات مرافق الدولة المسي 
ة    2019-2016خالل الفير

 

ز الدراهم   بماليي 
 

2019 2018 2017 2016 

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات
 االستغالل االستثمار االستغالل االستثمار الستغاللا االستثمار االستغالل االستثمار

 رئيس الحكومة 20,00 0,00 19,65 0,00 20,21 0,00  20,48  0,00

 وزارة العدل 0,43 0,04 0,53 0,01 0,20 0,02  0,69  0,01

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 59,28 756,46 29,30 209,23 28,19 2,93  40,66  0,00

 وزارة الداخلية 51,47 9,33 53,92 25,87 63,02 27,85  48,88  91,00

0,00  3,68  0,00 3,37 0,00 3,96 0,00 4,74 
وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم 

 العالي والبحث العلمي

 وزارة الصحة 891,40 37,55 801,82 29,69 971,52 28,86  895,68  41,05

 وزارة االقتصاد والمالية 54,94 100,94 52,41 96,95 67,51 134,16  97,33  187,90

104,14  52,69  81,44 54,30 100,14 56,15 14,88 48,97 
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 

 واالقتصاد االجتماعي

 األمانة العامة للحكومة 11,31 0,22 10,88 0,07 10,79 0,58  11,21  0,00

 وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء 175,27 582,65 241,01 567,92 265,46 383,75  269,78  738,23

33,27  75,02  34,62 73,07 24,85 65,02 29,37 74,96 
وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 والمياه والغابات

 زارة الشباب و الرياضةو 66,75 0,23 75,50 6,37 75,33 3,93  62,92  1,44

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 14,93 0,00 17,55 0,00 23,91 0,00  21,61  0,00

 وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة  61,48 23,57 5,37 2,43 6,34 2,99  5,71  3,92

--- --- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
تثمار واالقتصاد وزارة الصناعة والتجارة واالس

 الرقمي

 واالتصالوزارة الثقافة  14,83 1,44 11,09 0,48 9,80 2,93  11,66  1,21

 وزارة الشغل واإلدماج المهني 0,00 0,00 0,00 0,00 0,22 0,38  0,42  0,37

--- --- --- --- --- --- 0,00 0,00 
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح 

 بالوظيفة العمومية  االدارة و

 إدارة الدفاع الوطني 479,82 1,01 398,62 5,74 422,29 4,45  404,71  7,95

 المندوبية السامية للتخطيط 22,25 8,76 16.49 8,81 19,41 11,61  19,40  10,09

5,19  11,22  1,86 11,06 2,24 7,63 5,76 21,86 
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان 

 وسياسة المدينة

0,00  0,00  0,00 0,00 0,00 0,28 0,00 0,20 
وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية  

 االجتماعية

 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 1,22 0,24 1,22 0,19 1,25 0,17  1,40  0,02

 المجمـــــــوع... 2.076,11 1.572,43 1.868,40 1.080,99 2.127,23 722,52  2.055,15  1.225,78

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.  حسب نوعية املزيانية و مع نسب الإجناز 2019اجلداول املرافقة ملرشوع قانون التصفية لس نة 
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

انية العامة لسنة ز   2019التصفية النهائية للمي 

 )الجـــــدول أ( 

انية العامة ز  مـــــوارد المي 
 

 بالدرهم              
 

 المصلحة لفصل ا
طبيعة  

 الموارد 
 التحصيل تقديرات المداخيل بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــوارد

نسبة 
 التحصيل

       البالط الملكي      1.1.0.0.0.02.000

       اإلدارة العامة     0000  
 ---  2.750,00 للتذكرة الرسوم المستوفاة عن الشعارات و الشارات   10    

 %0,00  0,00  50.000,00 الرسوم المستوفاة عن أوسمة المملكة   20    
 ---  0,00 للتذكرة موارد متنوعة   30    
 %5,50  2.750,00  50.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة...        

        ...  %5,50  2.750,00  50.000,00 مجموع موارد البالط الملكي
     المحاكم المالية     1.1.0.0.0.05.000

      اإلدارة العامة     0000  
ز   10      ---  0,00 للتذكرة مديونية المحاسبي 
 ---  0,00 للتذكرة أحكام بإرجاع األموال الصادرة عن المحاكم المالية   20    

 ---  765.433,29 للتذكرة م المالية الغرامات والغرامات التهديدية والعقوبات األخرى الصادرة عن المحاك  30    
 ---  0,00 للتذكرة فوائد التأخي  المتعلقة بالعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم المالية   40    
 ---  0,00 للتذكرة نسخ الملفات قصد االطالع   50    

 ---  765.433,29 للتذكرة مجموع موارد اإلدارة العامة...        
 ---  765.433,29 للتذكرة موع موارد المحاكم المالية... مج       

      وزارة العدل     1.1.0.0.0.06.000
ي     9400  

 
كة للقطاع القضان       المصالح المشير

 %205,80  61.739.223,43  30.000.000,00 الغرامات و العقوبات المالية الصادرة عن المحاكم   10    

 %106,13  424.536.490,57  400.000.000,00 لتصالحية ما عدا الغرامات المحكوم بها قضائيا الغرامات ا  20    
 %50,90  1.017.939,21  2.000.000,00 موارد متنوعة   30    
        ... ي

 
كة للقطاع القضان  %112,80  487.293.653,21  432.000.000,00 مجموع موارد المصالح المشير

 %112,80  487.293.653,21  432.000.000,00 رد وزارة العدل ...... مجموع موا       
      وزارة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي      1.1.0.0.0.07.000

      البعثات الدبلوماسية و القنصلية     9100  
 %106,60  330.460.220,00  310.000.000,00 الرسوم القنصلية   10    

    20 
ي يستوفيها األعوان الدبلوماسيون والقنصليون عىل العقود المتعلقة بالمالحة والتجارة الرس 

وم التر
 ومختلف الشهادات المثبتة لمنشأ البضائع وتفريغها ومصدرها والشهادات الجمركية 

200.000,00  0,00  0,00% 

 %324,55  8.113.775,91  2.500.000,00 موارد متنوعة   30    
 %108,27  338.573.995,91  312.700.000,00 وع موارد البعثات الدبلوماسية والقنصلية...... مجم       

 %108,27  338.573.995,91  312.700.000,00  …مجموع موارد وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي        
     وزارة الداخلية     1.1.0.0.0.08.000

      اإلدارة العامة     0000  

 %4,17  29.177,32  700.000,00 حصيلة المصادرات والمصالحات والعقوبات من أجل المخالفات لنظام األسعار   10    
 %253,87  13.962.783,71  5.500.000,00 موارد متنوعة   20    

 %225,68  13.991.961,03  6.200.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة...       
ي ا    3100  

      إلدارة العامة لألمن الوطنز
 %230,24  690.725,00  300.000,00 األتاوي المستوفاة عن تسليم نسخ المحاضز المتعلقة بحوادث السي    10    

طة المؤداة عنها أجرة   20      ---  0,00 للتذكرة التعويضات عن خدمات الشر
 %1241,63  2.483.261,02  200.000,00 موارد متنوعة   30    
       ... ي

 %634,80  3.173.986,02  500.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة لألمن الوطنز

 %256,21  17.165.947,05  6.700.000,00 مجموع موارد وزارة الداخلية.......       
ي والتعليم       1.1.0.0.0.11.000

بية الوطنية والتكوين المهنز       العلمي  العالي والبحثوزارة الير

      اإلدارة العامة     0000  
 %60,07  900.989,82  1.500.000,00 موارد متنوعة   10    
 %60,07  900.989,82  1.500.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة.....       

      اإلدارة العامة     7100  
 ---  0,00 للتذكرة رسوم التسجيل 10    

 %25,23  100.939,98  400.000,00 رد متنوعة موا  20    
 %25,23  100.939,98  400.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة............       
ي والتعليم       

بية الوطنية والتكوين المهنز ...  العالي والبحثمجموع موارد وزارة الير  %52,73  1.001.929,80  1.900.000,00 العلمي

     وزارة الصحة     1.1.0.0.0.12.000
      اإلدارة العامة     0000  
 %111,46  13.375,50  12.000,00 رسوم المراقبة الصحية  والفحص الصحي   10    

ي المؤسسات الصحية   20    
ز
داد مبالغ التوريدات الصيدلية والمعدات ومصاريف العالج والمقام ق  %0,00  0,00  10.000,00 اسير

ات   30      ---  0,00 للتذكرة الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختي 

 %935,04  14.960.609,47  1.600.000,00 موارد متنوعة   40    
 %923,18  14.973.984,97  1.622.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة...       
 %923,18  14.973.984,97  1.622.000,00 مجموع موارد وزارة الصحة ....       

     وزارة االقتصاد والمالية     1.1.0.0.0.13.000
      اإلدارة العامة     8100  
 %0,53  263,64  50.000,00 العقوبات والغرامـــات غي  الجبائية   10    
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 المصلحة الفصل 
طبيعة  

 الموارد 
 التحصيل اخيلتقديرات المد بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــوارد

نسبة 
 التحصيل

    20 
كة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية من اإلعتمادات الغي    ي ترجعها الشر

المبالغ التر
اء السيارات   المستعملة المرصدة لشر

 ---  0,00 للتذكرة

 %866,27  866.272.648,04  100.000.000,00 ديون الخزينة المتقادمة   30    
 ---  0,00 للتذكرة قتطاع من نتاج العاب الرهان اإل  40    

 ---  0,00 للتذكرة اإلقتطاع من رهان سباق الخيول والكالب السلوقية   50    
انية العامة   60     ز ي النفقات الملقاة عىل عاتق المي 

ز
ابية ق  ---  0,00 للتذكرة مساهمة الجماعات الير

 %1520,81  2.281.212.080,33  150.000.000,00 موارد متنوعة   70    

 %1258,74  3.147.484.992,01  250.050.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة...       
      مديرية الشؤون اإلدارية والعامة     8200  
 %900,43  900.432,99  100.000,00 موارد متنوعة   10    

 %900,43  900.432,99  100.000,00 عامة... مجموع موارد مديرية الشؤون اإلدارية وال      
ة     8300   ائب غي  المبارسر       إدارة الجمارك والضز

      الرسوم الجمركية   10    
اد 11      %98,29  9.384.486.485,00  9.548.090.000,00 رسوم اإلستي 
اد   12     ي عند اإلستي 

 ---  301.043,00 للتذكرة اإلقتطاع الجبائ 

 ---  0,00 للتذكرة األتاوة عىل استغالل الفوسفاط   13    
 %67,84  88.195,00  130.000,00 الرسم الموحد   14    

 %95,74  164.571.288,00  171.889.000,00 رسوم التمي  المستوفاة من لدن إدارة الجمارك   15    
 %124,42  23.640.536,00  19.000.000,00 الرسوم القنصلية   16    
 %109,37  5.468.709,00  5.000.000,00 الرسوم المفروضة عىل النقل الخاص   17    

      الرسوم الداخلية عىل اإلستهالك   20    
 %100,57  681.994.369,00  678.153.000,00 الرسوم المفروضة عىل الخمور والكحول 21    
 %100,92  831.398.853,00  823.850.000,00 الرسم المفروض عىل أنواع الجعة   22    

وبات الغازية والليمونادا   23      %125,29  393.238.835,00  313.870.000,00 الرسوم المفروضة عىل المشر
ها من المواد المحالة الصناعية   24      ---  207,00 للتذكرة الرسوم المفروضة عىل السكر والمواد السكرية وغي 

ز ال  25      %107,24  12.707.857,00  11.850.000,00 رسوم المستوفاة عىل اختبار وضمان مواد الذهب والفضة والبالتي 
 ---  144,00 للتذكرة الرسوم المفروضة عىل األغشية المطاطية واألوعية الهوائية وإطارات العجالت   26    
 %98,15  16.300.787.283,00  16.607.870.000,00 الرسوم المفروضة عىل منتوجات الطاقة   27    

 %102,48  11.329.099.142,00  11.055.429.000,00 الرسم المفروض عىل التبغ المصنع   28    
يبة عىل القيمة المضافة   30           الضز
اد   31     يبة عىل القيمة المضافة لإلستي   %93,15  37.960.420.310,40  40.753.454.000,00 الضز

ي الداخل   32    
ز
يبة عىل القيمة المضافة ق  %100,02  110.664.666,70  110.644.000,00 الضز

 %0,00  0,00  65.000.000,00 حصيلة المصادرات   40    

      رسوم المراقبة   50    

    51 
اد الرسم المفروض عىل المراقبة الصحية للنباتات وأجزاء النباتات والمنتجات النباتية ع  ند اإلستي 

 والتصدير 
 ---  1.616,00 للتذكرة

اد والتصدير   52      ---  0,00 للتذكرة الرسم المفروض عىل المراقبة الصحية للحيوانات والمنتجات الحيوانية عند اإلستي 
اضية والفوائد الناتجة عن التأخي    60    

تبة عىل السندات االقير  %61,71  58.619.753,20  95.000.000,00 الزيادات المير

    70 
ز للنظم المعلوماتية الخاصة بإدارة  حصيلة الخدمات المقدمة فيما يتعلق باستعمال المرتفقي 

ة ائب غي  المباشر  الجمارك والضز
130.000.000,00  123.434.563,00  94,95% 

 %67,07  1.011.469.347,43  1.508.090.000,00 اتاوي أنبوب الغاز   80    
 %206,82  53.656.963,49  25.944.000,00 موارد متنوعة   90    

ة..        ائب غي  المبارسر  %95,76  78.446.050.166,22  81.923.263.000,00 مجموع موارد إدارة الجمارك والضز
ائب     8400         المديرية  العامة للضز

ة   10     ائب المباشر       الضز
يبة عىل ال  11     كات الضز  %94,96  49.811.234.256,39  52.456.010.000,00 شر
يبة عىل الدخل   12      %97,59  43.623.738.849,17  44.700.529.000,00 الضز

      رسوم مماثلة   20    
وبات   21      %525,31  63.036.757,16  12.000.000,00 الرسوم المفروضة عىل الرخص الممنوحة لبيع المشر
يبة المهنية   22      %102,91  347.843.650,62  338.000.000,00 الضز

يبة السكن   23      %142,06  46.878.379,06  33.000.000,00 ضز
 ---  0,00 للتذكرة الرسوم المفروضة عىل التبغ   30    

يبة عىل القيمة المضافة    40           الضز
ي   41    

ز
يبة عىل القيمة المضافة ق  %99,99  29.130.408.723,25  29.132.728.000,00 الداخل الضز

      رسوم التسجيل   50    

 %87,68  7.890.553.026,81  8.999.428.000,00 رسوم نقل الملكية   51    
 %21,47  374.134.810,50  1.742.480.000,00 الرسوم المفروضة عىل العقود األخرى   52    
 ---  0,00 للتذكرة روضة عىل العقود القضائية وغي  القضائية الرسوم المف  53    

 ---  0,00 للتذكرة الرسوم القضائية    54    
 ---  189.830,93 للتذكرة الرسم المفروض عىل العقود واإلتفاقات   55    

 ---  0,00 للتذكرة المساعدة القضائية   56    
 %89,51  1.154.108.851,74  1.289.400.000,00 أمينات الرسوم المفروضة عىل عقود الت  57    
 ---  0,00 للتذكرة رسوم متنوعة وموارد تبعية   58    

      رسوم التمي    60    
 %0,03  251.600,00  930.349.000,00 التمي  الفريد والورق المدموغ   61    
 %101,18  792.940.980,70  783.699.000,00 التمي  عىل األوامر باألداء   62    

 ---  0,00 للتذكرة بطاقة التعريف   63    
 %243,51  628.506.400,00  258.104.000,00 جوازات السفر   64    

 %0,00  0,00  11.732.000,00 تسجيل األجانب   65    
 %100,16  28.201.400,00  28.157.000,00 رخص الصيد وحمل السالح   66    
 %82,82  1.230.153.945,43  1.485.274.000,00 التمي  المفروض عىل الوثائق المتعلقة بالسيارات   67    

اد   68      %83,22  29.290.650,00  35.196.000,00 رسم التمي  الخاص بسندات اإلستي 
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 المصلحة الفصل 
طبيعة  

 الموارد 
ــــــــــــوارد ــــان المـ  التحصيل ديرات المداخيلتق بيـــــــــــــــــ

نسبة 
 التحصيل

يبة الخصوصية السنوية عىل المركبات   70           الضز

 %114,07  2.820.412.405,24  2.472.612.000,00 الرسم األساسي ورسم النسخة   71    
تبة عىل التأخي  والغرامات   80    

      الزيادات المير
تبة عن عدم  81     ي اإلقرار  الزيادة المير

ز
 %137,74  1.685.441.351,57  1.223.602.000,00 اإلقرار أو التأخي  أو النقص ق

ي األداء   82    
ز
تبة عن التأخي  ق

 %155,76  1.237.378.856,28  794.433.000,00 الغرامات المير
تبة عن التأخي    83    

 %135,79  2.462.245.549,42  1.813.264.000,00 الزيادات المير
ي المخالفات الجبائية   84    

ز
 ---  0,00 للتذكرة حصيلة المصالحات ق

      موارد متنوعة واستثنائية   90    
 ---  10.323,99 للتذكرة موارد جبائية استثنائية   91    

    92 
حصيلة المساهمة اإلبرائية برسم الدخول و األرباح المتأتية من ممتلكات و سيولة األشخاص  

ز ذوي الجنسيات األجنبية  ز المقيمي   الذاتيي 
 ---  0,00 للتذكرة

تبة عىل األرباح    93      %99,04  1.987.642.231,84  2.007.000.000,00 المساهمة االجتماعية للتضامن المير

 ---  23.996.771,72 للتذكرة موارد متنوعة   94    
ائب..        %96,56  145.368.599.601,82  150.546.997.000,00 .مجموع موارد المديرية  العامة للضز
      مديرية الخزينة والمالية الخارجية     8500  

      الموارد العادية   10    
 %139,74  855.202.705,98  612.000.000,00 الموارد اآلتية من بنك المغرب   11    

 %0,00  0,00  100.000.000,00 ي  الموارد اآلتية من صندوق اإليداع والتدب  12    
 %100,00  150.000.000,00  150.000.000,00 الموارد اآلتية من مكتب الضف   13    
ي   14      %0,00  0,00  100.000.000,00 الموارد اآلتية من القرض الفالحي المغرئ 

ي   15      ---  0,00 للتذكرة الموارد اآلتية من البنك المركزي الشعت 
ز الجماعي   16      %0,00  0,00  100.000.000,00 الموارد اآلتية من صندوق التجهي 
 ---  0,00 للتذكرة الموارد اآلتية من الصندوق المركزي للضمان   17    

تبة عىل توظيف األموال والسلفات   18      %36,28  3.649.518,07  10.058.000,00 الفوائد المير
 %139,91  139.911.027,05  100.000.000,00 مليات تدبي  الخزينة العمومية فوائد عن ع  19    

اض   20           حصيلة اإلقير
اضات الداخلية المتوسطة والطويلة األجل   21      %161,89  79.649.400.000,00  49.200.000.000,00 اإلقير
اضات الخارجية   22      %94,14  25.416.862.024,31  27.000.000.000,00 مقابل قيمة اإلقير

ز المتعلقة بمدخر االستثمار   23      ---  0,00 للتذكرة حصيلة أذون التجهي 
 ---  0,00 للتذكرة الموارد اآلتية من القرض اإلجباري   24    
      الهبات والوصايا   30    

 %0,00  0,00  1.200.000.000,00 هبات 31    

    32 
ي تمنحها حكومات البلدان الصديقة والمنظمات اإلقتطاع م 

ن صندوق مقابل قيمة السلع التر
 الدولية 

 ---  0,00 للتذكرة

 %308,39  3.164.395.619,11  1.026.100.000,00 الموارد الناتجة عن تخفيف نفقات الدين القابل لالستهالك والدين العائم    40    
 ---  0,00 للتذكرة عموالت عىل القروض المرجعة   50    

اضات الداخلية و الخارجية   60      ---  0,00 للتذكرة عموالت الضمان الخاصة باالقير
كات و الهيئات الدولية   70     ي الشر

ز
 ---  7.109.369,31 للتذكرة األرباح الناتجة عن مساهمات الدولة ق

    80 
جاع التسبيق الممنوح من طرف الدولة لفائدة موظف  يها و مستخدميها ألجل تملك مساكن اسير

 اجتماعية 
 ---  5.741.292,46 للتذكرة

      موارد مختلفة   90    
ز   91     كة المركزية إلعادة التأمي   %97,56  97.558.948,16  100.000.000,00 الموارد اآلتية من الشر

ي  إنجاز مشاريع تسديدات برسم استحقاقات القروض الممنوحة لفائدة بعض الرا  92    
ز
ز ق  ---  6.287.231,18 للتذكرة غبي 

 ---  0,00 للتذكرة الموارد برسم شهادات الصكوك   93    

 ---  9.676.097,50 للتذكرة موارد أخرى   94    
 %137,40  109.505.793.833,13  79.698.158.000,00 مجموع موارد مديرية الخزينة والمالية الخارجية...       
      مديرية المنشآت العامة والخوصصة     8600  

      عوائد اإلحتكار وحصص االرباح ومساهمات المؤسسات العامة   10    
 %100,00  3.000.000.000,00  3.000.000.000,00 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية و المسح العقاري والخرائطية 11    
ز المواصالت الم  12      %100,00  300.000.000,00  300.000.000,00 وارد اآلتية من الوكالة الوطنية لتقني 

ي للمطارات   13    
 %137,50  550.000.000,00  400.000.000,00 الموارد اآلتية من المكتب الوطتز

 %80,00  120.000.000,00  150.000.000,00 الموارد اآلتية من الوكالة الوطنية للموائز    14    

 %88,27  22.950.000,00  26.000.000,00 الموارد اآلتية من الهيئة المغربية لسوق الرساميل   15    
ي للملكية الصناعية و التجارية   16      %100,00  10.000.000,00  10.000.000,00 الموارد اآلتية من المكتب المغرئ 
 %100,00  15.000.000,00  15.000.000,00 مستقلة لمراقبة و تنسيق الصادرات   الموارد اآلتية من المؤسسة ال  17    

ي للهيدروكاربورات والمعادن   18    
 %33,33  10.000.000,00  30.000.000,00 الموارد اآلتية من المكتب الوطتز

ي   19    
ي للحبوب والقطائز

ي المهتز
 %100,00  60.000.000,00  60.000.000,00 الموارد اآلتية من المكتب الوطتز

      عوائد االحتكار وحصص األرباح ومساهمات المؤسسات العامة األخرى   20    

 %100,00  60.000.000,00  60.000.000,00 الموارد اآلتية من اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السي    21    
اء والتنمية للم  22      %100,00  5.000.000,00  5.000.000,00 نطقة المنجمية لتافياللت وفكيك الموارد اآلتية من مركزية الشر

 %100,00  2.000.000,00  2.000.000,00 الموارد اآلتية من المختي  الرسمي للتحليالت والبحوث الكيميائية بالدار البيضاء   23    
 ---  0,00 للتذكرة الموارد اآلتية من المؤسسات العامة االخرى   24    
كات ذات المساهمة العمومية   30           األرباح االتية من الشر

يف للفوسفاط " "م.ش.ف "  ش.م   31     كة " المجمع الشر  %108,02  2.700.399.000,00  2.500.000.000,00 األرباح اآلتية من شر
 %100,00  250.000.000,00  250.000.000,00 األرباح اآلتية من  مجموعة التهيئة العمران   32    
كة الوطنية للنقل و الوسائل اللوجيستيكية 33      %0,00  0,00  40.000.000,00 األرباح اآلتية من الشر

 %97,75  166.175.000,00  170.000.000,00 األرباح الناتجة عن بريد المغرب   34    
كة الخطوط الجوية الملكية المغر  35      ---  0,00 للتذكرة بية األرباح اآلتية من شر

 %197,93  9.896.274,43  5.000.000,00 األرباح اآلتية من الوكالة الخاصة طنجة المتوسط   36    
كات أخرى   40           األرباح اآلتية من شر
كة االنتاجات البيولوجية و الصيدلية البيطرية    41      ---  0,00 للتذكرة االرباح اآلتية من شر

كة الملكية  لتشجيع الفرس   42      %100,01  25.002.507,62  25.000.000,00 األرباح اآلتية من الشر
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وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 المصلحة الفصل 
طبيعة  

 الموارد 
ــــــــــــوارد ــــان المـ  التحصيل تقديرات المداخيل بيـــــــــــــــــ

نسبة 
 التحصيل

كة الوطنية لتسويق  43      ---  0,00 للتذكرة البذور  األرباح اآلتية من الشر

كات   44     ي مختلف الشر
ز
 %101,67  1.880.959.436,73  1.850.000.000,00 األرباح اآلتية من المساهمات المالية للدولة ق

      أتاوي احتالل األمالك العامة و موارد اخرى   50    
 %0,00  0,00  120.000.000,00 هدي الشبكات العامة للمواصالت أتاوى احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة متع  51    

ي للمطارات   52    
 %100,00  110.000.000,00  110.000.000,00 أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة المكتب الوطتز

 %100,00  100.000.000,00  100.000.000,00  أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة الوكالة الوطنية للموائز    53    
 ---  0,00 للتذكرة أتاوي احتالل األمالك العامة الموضوعة رهن إشارة هيئات أخرى   54    

ي ميدان االتصاالت   55    
ز
ز ق  ---  0,00 للتذكرة الموارد اآلتية من فاعلي 

 %226,42  2.400.000.000,00  1.060.000.000,00 مـــوارد متنوعـــة   56    

 %106,88  5.344.012.387,60  5.000.000.000,00 الموارد اآلتية من تفويت مساهمات الدولة   60    
ي ميدان االتصاالت   70    

ز
ز ق  ---  36.930.884,79 للتذكرة موارد الرخص اآلتية من فاعلي 

 %112,36  17.178.325.491,17  15.288.000.000,00 مجموع موارد مديرية المنشآت العامة والخوصصة...      

      مديرية أمالك الدولة     8800  
 %0,02  3.750,00  25.000.000,00 بيع عقارات مخزنية قروية   10    
 %101,71  328.532.057,51  323.000.000,00  -اإليجار والتكاليف اإليجارية الخ-دخول أمالك الدولة  20    

كا  30      ---  0,00 للتذكرة ت الشاغرة الير
 %127,19  635.945,00  500.000,00 النسبة المائوية المتحصلة من البيوعات واإليجارات العامة 40    

 %450,80  24.794.273,82  5.500.000,00 حصيلة بيع المنقوالت والحطام  و المعدات الغي  المستعملة 50    
 %1043,92  10.439.195,04  1.000.000,00 مـــوارد متنوعـــة   60    
 %102,65  364.405.221,37  355.000.000,00 مجموع موارد مديرية أمالك الدولة...       

 %107,91  354.011.559.738,71  328.061.568.000,00 مجموع موارد وزارة اإلقتصاد والمالية ...       
      جوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي وزارة السياحة والنقل ال    1.1.0.0.0.14.000

      اإلدارة العامة     6100  

 %175,57  175.569,00  100.000,00 رسم وضع الطابع   10    
 ---  0,00 للتذكرة رسم التفتيش   20    

 ---  47.500,28 للتذكرة مـــوارد متنوعـــة   30    
 %223,07  223.069,28  100.000,00 العامة... مجموع موارد اإلدارة       
ي     7200  

ز
ان المدن       المديرية العامة للطي 

ي المطارات   10    
ز
 ---  0,00 للتذكرة الرسوم المستوفاة ق

 %0,00  0,00  15.000.000,00 الرسوم المفروضة عىل النقل الخاص   20    
 %1,89  397.000,00  21.000.000,00 مـــوارد متنوعـــة   30   

        ... ي
ز
ان المدن  %1,10  397.000,00  36.000.000,00 مجموع موارد المديرية العامة للطي 

 %1,72  620.069,28  36.100.000,00 مجموع موارد وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي ...       

ز والنقل واللوجستيك والماءوز      1.1.0.0.0.17.000       ارة التجهي 
      مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية     8100  
 %28,76  862.685,24  3.000.000,00 األتاوة المفروضة عىل استخراج المواد   10    

ية التابعة لألمالك العامة   20      ---  763.047,13 للتذكرة األتاوة المستحقة عىل استعمال المياه الي 
 %201,93  50.482.448,94  25.000.000,00 األتاوة المستحقة عىل احتالل األمالك العامة   30    

 ---  14.859.463,20 للتذكرة الرسوم المفروضة عىل النقل الخاص   40   
 %2109,18  168.734.253,40  8.000.000,00 مـــوارد متنوعـــة   50   
 %654,73  235.701.897,91  36.000.000,00 وارد مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية... مجموع م      

 والملك العمومي البحري     8200  
      مديرية الموانز 

      رسوم الميناء   10    
 ---  0,00 للتذكرة رسوم الميناء المفروضة عىل السفن   11    

 ---  0,00 تذكرةلل ارشاد البواخر وقطرها   12    
 ---  0,00 للتذكرة رسوم الميناء المفروضة عىل الركاب والسياح الذين يقومون برحلة بحرية   13    

 ---  0,00 للتذكرة رسوم الميناء المفروضة عىل البضائع   14    
      الرسوم المستوفاة من التفريغ   20    
 ---  0,00 للتذكرة الوقود السائلة غي  المعباة الرسوم المستوفاة من تفريغ أنواع   21    

 ---  0,00 للتذكرة الرسوم المستوفاة من تفريغ األسماك   22    
كات التسيي    30      ---  0,00 للتذكرة القسط الراجع للدولة من أرباح شر
ي صارت غي  صالحة   40    

 ---  0,00 للتذكرة بيع معدات الميناء التر

 ---  0,00 للتذكرة وم المرور عىل شبكة السكة الحديدية بالميناء رس  50    
 ---  0,00 للتذكرة الموارد اآلتية من استعمال اآلالت   60   

 %76,31  381.537,46  500.000,00 موارد متنوعة   70    
 والملك العمومي البحري...       

 %76,31  381.537,46  500.000,00 مجموع موارد مديرية الموانز 
ز والنقل واللوجستيك والماء        %646,80  236.083.435,37  36.500.000,00 …مجموع موارد وزارة التجهي 

     والغابات هوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والميا     1.1.0.0.0.20.000
      اإلدارة العامة   0000  
ز التجريبيةموارد ضيعات التجارب وا 10      %234,75  58.688,67  25.000,00 لبساتي 

ي نطاق قانون االستثمارات الفالحية 20    
ز
ي يؤديها المالك أو المستغلون الفالحيون ق

 ---  0,00 للتذكرة المبالغ التر
ات 30      ---  63.619,04 للتذكرة الرسوم المستوفاة عن التحاليل بالمختي 

ي ال 40    
ز
 ---  0,00 للتذكرة سجل الرسمي ألنواع وأصناف النباتات القابلة للزراعة بالمغربأداء التقييد ق

 ---  27.322,98 للتذكرة موارد مراكز تناسل الخيل 50   
 %54,47  8.171.173,06  15.000.000,00 مـــوارد متنوعـــة   60   

 %55,38  8.320.803,75  15.025.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة...       
      اإلدارة العامة  7100  
 ---  7.708.145,09 للتذكرة منتجات األمالك الغابوية   10    

 %10,45  1.044.689,37  10.000.000,00 مـــوارد متنوعـــة   20   
 %87,53  8.752.834,46  10.000.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة...       

      عامةاإلدارة ال  9100  
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وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 المصلحة الفصل 
طبيعة  

 الموارد 
 التحصيل تقديرات المداخيل بيـــــــــــــــــــــان المـــــــــــــوارد

نسبة 
 التحصيل

    10 
األتاوى المفروضة عىل اإلمتياز الممنوح الستغالل األماكن المخصصة للصيد داخل األمالك العامة 

 البحرية
4.800.000,00  8.084.246,42  168,42% 

 %72,45  26.335.864,74  36.350.000,00 رسوم الرخص المؤداة من طرف سفن الصيد  20    
 %184,43  253.534.109,62  137.471.000,00 إيتاوات الصيد البحري   30    

 %769,60  493.331.101,57  64.102.000,00 المساهمة المتعلقة بالصيد البحري 40    
ي الجنح المتعلقة بالصيد البحريالمص 50    

ز
مة قبل صدور الحكم ق  %362,36  12.682.574,73  3.500.000,00 الحات المي 

 %118,24  212.832,36  180.000,00 مـــوارد متنوعـــة   60    

 %322,31  794.180.729,44  246.403.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة...       
 %298,88  811.254.367,65  271.428.000,00 والغابات ... ه ارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والميامجموع موارد وز      

      وزارة الشباب و الرياضة     1.1.0.0.0.21.000

      مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية   8100  
ي م  10    

ز
ز والشبان ق ز الداخليي   ---  0,00 للتذكرة صاريف التغذية واإليواء داخل المراكز والمخيمات مساهمة المتدربي 

 ---  328.534,94 للتذكرة مـــوارد متنوعـــة   20    
 ---  328.534,94 للتذكرة مجموع موارد مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية...       
 ---  328.534,94 للتذكرة مجموع موارد وزارة الشباب و الرياضة...      

     وزارة  الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة     1.1.0.0.0.27.000
      اإلدارة العامة   0000  

 %0,00  0,00  7.500.000,00 الرسم المفروض عىل رخص التنقيب عن المناجم ورخص االستغالل ورسم نقل ملكية الرخص   10    
ات الرسوم المستوفاة عن   20      %296,89  2.968.855,50  1.000.000,00 التحاليل بالمختي 
 %6,68  6.010.500,00  90.000.000,00 مـــوارد متنوعـــة   30    

 %9,12  8.979.355,50  98.500.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة......       
 %9,12  8.979.355,50  98.500.000,00 ...مجموع موارد وزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة      

     وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي      1.1.0.0.0.28.000

      اإلدارة العامة   0000  
 %101,04  13.134.701,00  13.000.000,00 رسم معايرة الموازين والمقاييس   10    

اءا  20     ها الموارد المتعلقة بي  اع وإيداع الرسوم وعالمات الصنع وغي 
 ---  0,00 للتذكرة ت االخير

 ---  0,00 للتذكرة الموارد المتعلقة بالخدمات المقدمة من طرف مصلحة السجل التجاري المركزي   30    
 ---  0,00 للتذكرة مـــوارد متنوعـــة   40    

 %101,04  13.134.701,00  13.000.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة........       
       ...  %101,04  13.134.701,00  13.000.000,00 مجموع موارد وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

ي      1.1.0.0.0.34.000
     إدارة الدفاع الوطنز

      اإلدارة العامة   0000  
 %472,47  18.898.613,16  4.000.000,00 مـــوارد متنوعـــة   10    

 %472,47  18.898.613,16  4.000.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة..........       
      ... ي

 %472,47  18.898.613,16  4.000.000,00 مجموع موارد إدارة الدفاع الوطنز
     ماجالمندوبية العامة إلدارة السجون و إعادة اإلد     1.1.0.0.0.51.000

      اإلدارة العامة     0000  
 %0,00  0,00  150.000,00 موارد متنوعة من مصلحة السجون   10    
 %23,51  352.655,83  1.500.000,00 موارد متنوعة   20    

 %21,37  352.655,83  1.650.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة........       
 %21,37  352.655,83  1.650.000,00 ندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج... مجموع موارد الم      

      إدارات متنوعــــــة     1.1.0.0.0.00.000
      اإلدارة العامة  0000  
ها الوزارات   10     ي تنشر

 %71,54  286.150,00  400.000,00 الخرائط والوثائق المختلفة التر

جعات من األجور والمرتبات الم  20      %1020,91  918.823.267,56  90.000.000,00 سير
انية   30     ز  %3,74  6.736.993,02  180.000.000,00 المبالغ المرجعة من نفقات المي 
      مبالغ المساعدة   40    

 ---  0,00 للتذكرة  -التعاون الدولي -مبالغ المساعدة  41    
 ---  143.072.624,09 للتذكرة مساعدة المرتبطة بمختلف المصالح مبالغ ال  42    

 ---  1.830.229.202,75 للتذكرة حصيلة الوصايا والهبات الممنوحة للدولة ولمختلف اإلدارات العمومية   50    
 ---  59.122,08 للتذكرة الموارد اإلستثنائية الشكلية   60    
انية السنة السابقة ترحيل اإلعتمادات المتو   70     ز ي مي 

ز
 ---  0,00 للتذكرة فرة ق

 %136,31  6.815.385,16  5.000.000,00 موارد متنوعة ناتجة عن تخفيف النفقات   80    
      مـــوارد مختلفة   90    
 ---  6.506.570.452,23 للتذكرة مداخيل برسم التسديدات من الحسابات المرصدة ألمور خصوصية   91    

ة بصورة مستقلة   92    انيات مرافق الدولة المسي  ز  ---  389.087.078,31 للتذكرة مداخيل برسم التسديدات من مي 
 %275,53  192.870.271,04  70.000.000,00 مـــوارد أخرى    93    

 %2893,62  9.994.550.546,24  345.400.000,00 مجموع موارد اإلدارة العامة.........       
 %2893,62  9.994.550.546,24  345.400.000,00 مجموع موارد إدارات متنوعــــــة...      

انية العامة        ز  %111,02  365.955.539.711,91  329.623.118.000,00 …مجموع موارد المي 
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

انية العامة لسنة ز   2019التصفية النهائية للمي 

 )الجـــــدول ب(

انية العامةبرسم اــقــات التسيي  التوزيع عىل الفصول لنف ز  لمي 
 

ز ب  هماالدر  ماليي 
 

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات   الفصول    
 االعتمــــادات 

  2019لسنة 
 تغييــــــر

 االعتمـــادات
 مجمــــوع
 االعتـمــادات

 النفقــــات
االعتـمادات 
 التكميلية 
 المفتـوحــــة

 االعتمادات غي  
 المستهلكة 

ــاةالمل ـــــ  غـ

 نسبـة
 اإلنجـاز

       جاللة الملك     
 

      

 %100,00  0,00  0,00  26,29  26,29  0,00  26,29         القوائم المدنية   1.2.1.1.0.01.000

 %100,00  0,00  0,00  517,16  517,16  0,00  517,16          مخصصات السيادة             1.2.1.2.0.01.000

               البالط الملكي     

 %97,31  13,32  0,00  482,54  495,86  0,00  495,86        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.02.000

 %99,98  0,31  0,00  1.508,87  1.509,18  5,00  1.504,18        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.02.000

               مجلس النواب     

 %95,65  16,35  0,00  359,84  376,18  2,00  374,18        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.03.000

 %91,18  11,51  0,00  119,01  130,52  61,32  69,20        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.03.000

               مجلس المستشارين    

 %89,55  24,36  0,00  208,86  233,22  0,00  233,22        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.43.000

 %94,99  4,86  0,00  92,01  96,87  51,87  45,00        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.43.000

               رئيس الحكومة    

 %96,76  3,23  0,00  96,31  99,53  1,00  98,53        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.04.000

 %93,78  51,52  0,00  776,80  828,32  225,09  603,22        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.04.000

               وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان     

 %91,34  1,06  0,00  11,21  12,27  0,00  12,27        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.40.000

 %76,21  4,04  0,00  12,96  17,00  0,00  17,00        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.40.000

               المحاكم المالية     

 %89,92  26,74  0,00  238,60  265,34  0,00  265,34        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.05.000

 %93,75  3,26  0,00  48,81  52,07  2,07  50,00        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.05.000

               وزارة العدل      

 %99,92  3,03  0,00  3.983,23  3.986,26  0,00  3.986,26        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.06.000

 %86,06  54,38  0,00  335,61  389,99  0,00  389,99        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.06.000

 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي     
 

            

 %90,32  212,72  0,00  1.985,20  2.197,92  0,00  2.197,92        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.07.000

 %97,85  32,48  0,00  1.476,52  1.509,00  101,00  1.408,00        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.07.000

               وزارة الداخلية     

 %97,00  629,82  0,00  20.397,32  21.027,14  91,20  20.935,94        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.08.000

معدات والنفقات المختلفةال  1.2.1.2.0.08.000         3.830,28  2.452,67  6.282,95  6.196,74  0,00  86,22  98,63% 

ي والتعليم العالي والبحث العلمي    
بية الوطنية  والتكوين المهنز              وزارة الير

 %99,92  32,89  0,00  41.335,65  41.368,54  0,00  41.368,54        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.11.000 

 %98,60  194,10  0,00  13.669,26  13.863,36  45,00  13.818,36        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.11.000

             وزارة الصحة     
 %98,74  108,15  0,00  8.473,10  8.581,25  0,00  8.581,25        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.12.000 

 %98,96  51,88  0,00  4.948,12  5.000,00  500,00  4.500,00        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.12.000

             وزارة االقتصاد والمالية     
 %99,40  14,22  0,00  2.349,25  2.363,47  50,00  2.313,47        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.13.000 

 %95,12  20,43  0,00  398,21  418,64  45,00  373,64        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.13.000

كة  1.2.1.3.0.13.000  %98,06  859,58  0,00  43.485,56  44.345,14  250,00  44.095,14         التكاليف المشير

يبية يضات واإلرجاعاتالتسديدات والتخف 1.2.1.5.0.13.000  %121,46  2.170,69  4.431,67  12.794,76  10.533,77  0,00  10.533,77  الضز

             وزارة  السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي    
 %98,66  4,48  0,00  329,62  334,10  0,00  334,10        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.14.000 

 %80,00  69,72  0,00  278,86  348,59  3,85  344,74        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.14.000

             األمانة العامة للحكومة    
 %94,31  3,82  0,00  63,28  67,10  0,00  67,10        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.16.000 

 %93,93  1,00  0,00  15,51  16,51  3,09  13,42        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.16.000

ز                  و النقل واللوجستيك والماء  وزارة  التجهي 
 %93,59  72,32  0,00  1.055,44  1.127,77  1,42  1.126,35        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.17.000 

 %83,88  111,96  0,00  582,37  694,33  68,33  626,00        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.17.000
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات   الفصول    
 االعتمــــادات 

  2019لسنة 
 تغييــــــر

 االعتمـــادات
 مجمــــوع
 االعتـمــادات

 النفقــــات
االعتـمادات 
 التكميلية 
 المفتـوحــــة

 االعتمادات غي  
 المستهلكة 

ــاةالمل ـــــ  غـ

 نسبـة
 اإلنجـاز

             والغابات  هوزارة الفالحة  والصيد البحري والتنمية القروية والميا   
 %98,32  21,13  0,00  1.238,83  1.259,96  0,00  1.259,96        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.20.000 

 %85,72  384,32  0,00  2.306,80  2.691,12  7,21  2.683,91        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.20.000

             وزارة الشباب والرياضة     
 %98,95  4,87  0,00  459,87  464,74  2,50  462,24        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.21.000 

 %85,73  50,26  0,00  301,97  352,23  7,23  345,00        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.21.000

             وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية     
 %100,00  0,00  0,00  681,00  681,00  22,85  658,15        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.23.000 

 %99,05  28,47  0,00  2.978,48  3.006,95  380,98  2.625,97        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.23.000

             الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة     
 %88,47  3,79  0,00  29,04  32,83  0,00  32,83        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.24.000 

 %79,96  6,04  0,00  24,12  30,16  3,50  26,66        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.24.000

             وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة     
 %97,97  3,99  0,00  192,17  196,16  0,00  196,16        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.27.000 

 %89,48  38,95  0,00  331,39  370,33  0,55  369,78        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.27.000

             وزارة  الصناعة واالستثمار والتجارة و االقتصاد الرقمي    
 %93,27  14,19  0,00  196,67  210,87  0,00  210,87        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.28.000 

 %76,33  86,19  0,00  278,02  364,21  0,00  364,21        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.28.000

             وزارة الثقافة واالتصال      
 %95,67  13,23  0,00  292,57  305,79  0,00  305,79        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.29.000 

 %98,65  22,33  0,00  1.629,93  1.652,26  147,90  1.504,36        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.29.000

ي    
             وزارة الشغل واالدماج المهنز

 %100,00  0,01  0,00  184,51  184,52  0,00  184,52        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.31.000 

 %74,71  82,02  0,00  242,30  324,32  0,00  324,32        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.31.000

  
لمان   الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات مع الير

ي  
 والمجتمع المدنز

            

 %91,14  2,89  0,00  29,70  32,59  0,00  32,59        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.32.000 

 %87,59  3,10  0,00  21,90  25,00  0,00  25,00        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.32.000

  
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة وبالوظيفة  

 العمومية  
            

 %92,67  3,88  0,00  49,03  52,91  0,00  52,91        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.33.000 

 %85,91  5,98  0,00  36,48  42,47  0,96  41,50        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.33.000

ي     
             إدارة الدفاع الوطنز

 %100,00  0,37  0,00  25.099,71  25.100,08  770,00  24.330,08        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.34.000 

 %99,73  16,63  0,00  6.034,88  6.051,51  0,00  6.051,51        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.34.000

ز وأعضاء جيش التحرير                   المندوبية السامية لقدماء المقاومي 
 %97,81  1,23  0,00  54,95  56,18  1,50  54,68        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.35.000 

 %99,71  0,22  0,00  75,09  75,30  2,57  72,74        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.35.000

                  

 %0,00  911,89  0,00  0,00  911,89  2.788,11-  3.700,00 النفقات الطارئة والمخصصات االحتياطية   1.2.1.4.0.36.000

               المندوبية السامية للتخطيط     

 %99,20  2,25  0,00  280,30  282,55  0,00  282,55        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.42.000

 %92,84  11,32  0,00  146,75  158,07  0,48  157,59        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.42.000

ي والتعمي  و اإلسكان وسياسة المدينة      
اب الوطنز                وزارة إعداد الير

 %95,54  13,72  0,00  293,77  307,50  0,00  307,50        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.46.000

 %83,61  125,47  0,00  640,22  765,69  0,00  765,69        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.46.000

             وزارة األرسة و التضامن والمساواة والتنمية اإلجتماعية      
 %99,55  0,25  0,00  56,21  56,46  0,00  56,46        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.48.000 

لمختلفةالمعدات والنفقات ا  1.2.1.2.0.48.000         568,10  0,00  568,10  537,55  0,00  30,55  94,62% 

             المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج     
 %96,68  39,38  0,00  1.147,93  1.187,31  0,00  1.187,31        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.51.000 

والنفقات المختلفة المعدات  1.2.1.2.0.51.000         814,94  1,85  816,79  810,74  0,00  6,04  99,26% 

ي    
              المجلس االقتصادي واالجتماعي والبين 

 
 %68,29  21,13  0,00  45,49  66,62  0,00  66,62        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.52.000

المختلفةالمعدات والنفقات   1.2.1.2.0.52.000         41,00  0,00  41,00  25,78  0,00  15,22  62,88% 

               المجلس األعىل للسلطة القضائية   
 %73,24  16,45  0,00  45,05  61,50  0,00  61,50        الموظفون واألعوان  1.2.1.1.0.53.000 

 %72,40  65,59  0,00  172,04  237,63  0,00  237,63        المعدات والنفقات المختلفة  1.2.1.2.0.53.000

انية العامة...    ز  %98,85  6.947,78  4.431,67  215.624,12  218.140,23  2.521,89  215.618,34 مجموع نفقات التسيي  الخاصة بالمي 
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

انية العامة لسنة ز   2019التصفية النهائية للمي 

 )الجـــــدول ج(

 االستثمارفــقــات التوزيع عىل الفصول لن
 

ز ب  هماالدر  ماليي 
 

 القطاعات الوزارية أو المؤسسات   الفصـول    
 اعتمادات األداء 

 2019لسنة 
 االعتمادات
ــة   المرحلـ

ـــوال  أمــ
ــاعدة  المسـ

االعتمادات 
 المفتوحة بقرار
للوزير المكلف 

 بالمالية

ـــــوع   مجمـ
ــادات  االعتـمـ

ـــــات  النفقـ
األداء اعتمـادات 
 المتوفرة

ـــة  عند نهايـــة السنـ

 نسبـة
 اإلنجـاز

 %100,00  0,00  131,61  131,61  0,00  0,00  0,00  131,61 البالط الملكـي  1.2.2.2.0.02.000

 %65,08  9,06  16,89  25,95  0,00  0,00  5,95  20,00 مجلس النواب 1.2.2.2.0.03.000

 %11,21  11,41  1,44  12,85  0,00  0,00  0,00  12,85 رينمجلس المستشا 1.2.2.2.0.43.000

 %99,86  2,63  1.869,94  1.872,56  1.300,00  0,00  0,89  571,68 رئيس الحكومة 1.2.2.2.0.04.000

 %72,44  3,48  9,16  12,64  0,00  0,00  2,44  10,20 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان 1.2.2.2.0.40.000

 %31,91  51,48  24,12  75,61  0,00  0,00  20,61  55,00 المحاكم المالية 1.2.2.2.0.05.000

 %51,44  193,51  204,99  398,50  0,00  0,00  99,25  299,25 وزارة العدل  1.2.2.2.0.06.000

 %70,11  163,57  383,68  547,25  0,00  0,00  117,25  430,00 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي  1.2.2.2.0.07.000

 %70,95  1.304,83  3.187,00  4.491,83  298,50  167,45  840,95  3.184,93 وزارة الداخلية  1.2.2.2.0.08.000

1.2.2.2.0.11.000 
ي 
ـــنز ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــوين المهـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة والتكـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة الوطنيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ بيـ وزارة الير

 العلمي  العالي والبحثوالتعليم 
6.845,28  

201,69  87,50  0,00  7.134,47  5.101,43  2.033,03  71,50% 

 %67,36  1.325,37  2.734,73  4.060,10  0,00  5,64  804,46  3.250,00 وزارة الصحة  1.2.2.2.0.12.000

 %65,21  99,13  185,81  284,94  0,00  0,00  100,79  184,15 وزارة اإلقتصاد والمالية 1.2.2.2.0.13.000

كة -ارة اإلقتصاد والمالية وز  1.2.2.3.0.13.000  %99,00  213,47  21.226,49  21.439,96  1.020,00  0,00  0,00  20.419,96 التكاليف المشير

1.2.2.2.0.14.000 
ـــناعة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــوي والصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــل الجــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــياحة والنقــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وزارة الســ

 التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
1.015,57  

77,41  0,00  0,00  1.092,98  998,27  94,70  91,34% 

 %35,39  2,00  1,10  3,10  0,00  0,00  0,06  3,04 األمانة العامة للحكومـة 1.2.2.2.0.16.000

ز والنقل واللوجستيك والماء 1.2.2.2.0.17.000  %64,97  5.723,13  10.616,23  16.339,36  1.588,00  91,51  3.792,15  10.867,70 وزارة  التجهي 

1.2.2.2.0.20.000 
ـــة وزارة الفال  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــري والتنميــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــيد البحــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة  والصــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ حــ

 القروية والمياه والغابات
12.285,10  

3.140,44  341,49  9,49  15.776,52  12.304,63  3.471,89  77,99% 

 %79,28  584,27  2.235,01  2.819,28  0,00  0,00  513,28  2.306,00 وزارة الشباب والرياضة 1.2.2.2.0.21.000

 %54,89  650,14  790,96  1.441,10  0,00  0,00  332,55  1.108,55 الوقاف والشؤون االسالميةوزارة ا 1.2.2.2.0.23.000

1.2.2.2.0.24.000 
ـــة  ـ ـ ـ ـــة المكلفــ ـ ـ ـ ــــيس الحكومــ ـ ـ ــــدى رئــ ـ ـ ـــة لــ ـ ـ ـ ــــوزارة المنتدبــ ـ ـ الــ

 بالشؤون العامة و الحكامة
5,37  

8,44  6,63  0,00  20,44  5,72  14,72  27,97% 

 %86,89  157,50  1.044,14  1.201,64  0,87  9,45  157,73  1.033,59 والمعادن و التنمية المستدامةوزارة  الطاقة  1.2.2.2.0.27.000

1.2.2.2.0.28.000 
ـــارة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــتثمار والتجـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــناعة واالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وزارة  الصـ

 واالقتصاد الرقمي 
2.204,13  

70,89  0,00  0,00  2.275,02  265,39  2.009,63  11,67% 

 %77,96  210,39  744,26  954,65  16,00  0,00  199,33  739,32 افة واإلتصالوزارة الثق 1.2.2.2.0.29.000

ي  1.2.2.2.0.31.000
 %50,60  48,86  50,04  98,91  0,00  0,00  27,98  70,93 وزارة الشغل واالدماج المهنز

1.2.2.2.0.32.000 
ـــة  ـ ـ ـ ـــة المكلفــ ـ ـ ـ ــــيس الحكومــ ـ ـ ــــدى رئــ ـ ـ ـــة لــ ـ ـ ـ ــــوزارة المنتدبــ ـ ـ الــ

لمان و  ي  بالعالقات مع الير
 المجتمع المدنز

5,00  
1,47  0,00  0,00  6,47  0,84  5,63  12,99% 

1.2.2.2.0.33.000 
ـــة  ـ ـ ـ ـــة المكلفــ ـ ـ ـ ــــيس الحكومــ ـ ـ ــــدى رئــ ـ ـ ـــة لــ ـ ـ ـ ــــوزارة المنتدبــ ـ ـ الــ

 بإصالح اإلدارة وبالوظيفة العمومية
35,03  

6,92  0,00  0,00  41,95  33,23  8,72  79,22% 

 %84,81  926,26  5.173,11  6.099,37  0,00  449,49  876,39  4.773,49 إدارة الدفــاع الوطنــي 1.2.2.2.0.34.000

1.2.2.2.0.35.000 
ـــاء  ـ ـ ـ ـ ز وأعضــ ـــاومي  ـ ـ ـ ـ ـــدماء المقــ ـ ـ ـ ـ ـــامية لقــ ـ ـ ـ ـ ـــة الســ ـ ـ ـ ـ ــ المندوبي

 جيش التحرير
7,53  

1,27  0,00  0,00  8,80  6,92  1,88  78,66% 

 %64,93  13,62  25,21  38,83  0,00  0,00  8,95  29,89 المندوبية السامية للتخطيط 1.2.2.2.0.42.000

1.2.2.2.0.46.000 
ـــكان  ـ ـ ـ ـ ـ ـــي  واإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ي والتعمـ

ــــوطنز ـ ـ ـ اب الــ ـــير ـ ـ ـ ـ ـ ـــداد الـ ـ ـ ـ ـ وزارة إعــ
 وسياسة المدينة

870,95  
195,59  0,00  15,11  1.081,65  490,15  591,50  45,31% 

1.2.2.2.0.48.000 
ـــة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــاواة والتنميــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــامن والمســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ وزارة األرسة والتضـ

 اإلجتماعية
225,50  

25,14  0,00  0,00  250,64  202,42  48,22  80,76% 

1.2.2.2.0.51.000 
ـــادة  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــجون وإعــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــــة إلدارة الســ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــة العامــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ المندوبي

 اإلدماج 
160,70  

47,71  0,00  151,90  360,31  311,99  48,32  86,59% 

ي  1.2.2.2.0.52.000
 %67,81  3,70  7,79  11,49  0,00  0,00  2,49  9,00 المجلس اإلقتصادي و اإلجتماعي والبين 

 %90,81  18,53  183,12  201,65  0,00  0,00  0,00  201,65 المجلس األعىل للسلطة القضائية  1.2.2.2.0.53.000

انية العامة  ...  ز  %77,88  20.044,58  70.567,83  90.612,41  4.399,87  1.159,17  11.680,46 73.372,92 مجمـوع نفقات االستثمار برسم المي 
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 

انية العامة لسنة 2019 ز   التصفية النهائية للمي 

 (الجــــــــــــــــــدول د)

 التوزيع عىل الفصول للنفــقــات المتعلقة بخدمة الدين العمومي  
 

 بالدرهم

 النفقــــــات االعتمـادات النهائية القطاعات الوزارية أو المؤسسات الفصول
االعتــمادات التكميليــة 

 المفـتـوحــــــة

 عتمادات غي  اال 
 المستهلكة 
ــــــاة  الملغـ

 نسبـة
 اإلنجـاز

1.2.3.1.0.13.000 
وزارة االقتصاد والمالية ـ فوائد  

 وعموالت متعلقة بالدين العمومي 
28.031.370.000,00  29.504.444.194,77  1.647.517.230,06  174.443.035,29  

 
105,26 % 

1.2.3.2.0.13.000 
الية ـ استهالكات وزارة االقتصاد والم 

الدين العمومي المتوسط والطويل 
 األجل 

39.213.200.000,00  49.956.718.757,46  10.839.580.718,95  96.061.961,49  

 
127,40 % 

 .....  % 118,17  270.504.996,78  12.487.097.949,01  79.461.162.952,23  67.244.570.000,00 مجموع النفقات المتعلقة بخدمة الدين العمومي
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

  التصفية النهـائـية للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 2019

 (الجــــــــــــــــــدول ه)
 المـــــــــوارد

 بالدرهم       

 الموارد 2019تقديرات سنة  بيــــــــان الحســـــــابات   الرقــم    
  نسبة

 التحصيل

       رصدة ألمور خصوصيةالحسابات الم  - 3.1  

 %295,91  266.322.528,44  90.000.000,00 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل  3.1.0.0.1.00.001

 %0,00  0,00  5.000.000,00 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية  3.1.0.0.1.00.003

 %91,01  436.830.000,00  480.000.000,00 صندوق النهوض بتشغيل الشباب  3.1.0.0.1.00.005

ز المدن  3.1.0.0.1.00.006 ي و الرابط بي  ي الحضز
 %65,09  1.301.862.976,82  2.000.000.000,00 صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقر

 %11,76  200.000.000,00  1.700.000.000,00 صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات  3.1.0.0.1.00.008

 %221,76  443.529.537,59  200.000.000,00 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت  3.1.0.0.1.04.005

ية  3.1.0.0.1.04.006  %104,96  3.253.634.655,27  3.100.000.000,00 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشر

 %100,00  10.000.000,00  10.000.000,00 التأهيل اإلجتماعي صندوق  3.1.0.0.1.04.007

 %186,78  747.106.557,89  400.000.000,00 الصندوق الخاص لدعم المحاكم  3.1.0.0.1.06.001

 %119,08  190.528.245,51  160.000.000,00 صندوق التكافل العائىلي  3.1.0.0.1.06.002

ز بالخارج وشؤون الهجرة الصندوق الخاص  3.1.0.0.1.07.001 ي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمي 
 %180,00  54.000.000,00  30.000.000,00 بدعم العمل الثقاقز

يبة عىل القيمة المضافة  3.1.0.0.1.08.004 ابية من حصيلة الضز  %96,62  28.984.774.567,30  29.998.640.000,00 حصة الجماعات الير

 %74,58  149.153.982,71  200.000.000,00 لصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية  ا 3.1.0.0.1.08.005

ائب المرصدة للجهات  3.1.0.0.1.08.006  %94,20  7.171.061.663,64  7.612.382.000,00 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضز

ز ومحاربة البطالة  3.1.0.0.1.08.008  %122,53  1.837.997.669,88  1.500.000.000,00 تمويل نفقات التجهي 

ي  3.1.0.0.1.08.009
 %1301,82  390.544.655,17  30.000.000,00 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطنز

ونية ووثائق السفر  3.1.0.0.1.08.010  %99,52  461.690.954,00  463.927.000,00 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكير

 %103,04  735.678.400,00  714.000.000,00 المستعملة  هصندوق التطهي  السائل و تصفية الميا 3.1.0.0.1.08.011

 %106,27  318.821.216,00  300.000.000,00 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية  3.1.0.0.1.08.012

ز الجهات  3.1.0.0.1.08.013  %94,20  796.784.629,29  845.820.000,00 صندوق التضامن بي 

ي لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية  3.1.0.0.1.11.001
 %301,55  67.849.515,88  22.500.000,00 الصندوق الوطنز

 %156,38  1.563.833.348,23  1.000.000.000,00 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية  3.1.0.0.1.12.001

 %852,38  8.864.785.180,48  1.040.000.000,00 أمالك الدولة  الحساب الخاص باستبدال 3.1.0.0.1.13.003

 %78,89  78.888.121,53  100.000.000,00 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب  3.1.0.0.1.13.004

 %618,35  2.164.218.842,89  350.000.000,00 مرصدات المصالح المالية  3.1.0.0.1.13.008

 %72,38  3.618.781,96  5.000.000,00 الح الزراعي  صندوق اإلص 3.1.0.0.1.13.009

تبة عىل تحويل مبالغ النفقات العامة إل عمالت أجنبية  3.1.0.0.1.13.012        ---  6.262.587,27 للتذكرة  األرباح والخسائر المير

       ---  0,00 للتذكرة  الصندوق الخاص بالزكاة  3.1.0.0.1.13.017

ز   3.1.0.0.1.13.018  %72,75  581.974.425,87  800.000.000,00 صندوق تضامن مؤسسات التأمي 

 %59,12  354.743.420,56  600.000.000,00 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية  3.1.0.0.1.13.021

اضات الغي  المضمونة من طرف الدولة  3.1.0.0.1.13.022
 %157,18  322.487.754,02  205.168.000,00 صندوق تدبي  المخاطر المتعلقة باقير

 %67,60  2.027.982.202,68  3.000.000.000,00 صندوق دعم التماسك االجتماعي  3.1.0.0.1.13.024

ي  3.1.0.0.1.13.025  %81,84  1.636.880.554,57  2.000.000.000,00 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجر

 %127,26  890.795.850,49  700.000.000,00 اربة الغش الجمركي صندوق مح 3.1.0.0.1.13.026

 %205,74  740.655.455,16  360.000.000,00 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة 3.1.0.0.1.13.027

 %127,43  3.440.679.069,26  2.700.000.000,00 الصندوق الخاص بالطرق   3.1.0.0.1.17.001

ي  3.1.0.0.1.17.003
ز الملك العام البحري والمينان   %106,72  17.075.195,20  16.000.000,00 صندوق تحديد وحماية وتثمي 

 %125,66  4.146.790.167,82  3.300.000.000,00 صندوق التنمية الفالحية  3.1.0.0.1.20.005

 %208,23  208.225.298,00  100.000.000,00 صندوق تنمية الصيد البحري  3.1.0.0.1.20.006

 %100,23  3.529.925.430,98  3.522.000.000,00 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية  3.1.0.0.1.20.007

ي الغابوي  3.1.0.0.1.20.008
 %126,89  824.764.831,25  650.000.000,00 الصندوق الوطنز

ي الميا 3.1.0.0.1.20.009
ي والصيد قز  %197,06  49.264.525,90  25.000.000,00 داخلية ال هصندوق الصيد الير

ي لتنمية الرياضة  3.1.0.0.1.21.001
 %265,77  2.126.155.824,06  800.000.000,00 الصندوق الوطنز

ي لحماية البيئة والتنمية المستدامة  3.1.0.0.1.27.002
 %192,37  384.734.837,00  200.000.000,00 الصندوق الوطنز

       ---  5.766.950,00 للتذكرة  صندوق التنمية الطاقية  3.1.0.0.1.27.003

ي  3.1.0.0.1.29.001
ي للعمل الثقاقز

 %1648,06  329.611.340,27  20.000.000,00 الصندوق الوطنز

 العمومي  3.1.0.0.1.29.002
 %105,95  392.025.033,73  370.000.000,00 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البضي و باالعالنات و بالنشر

 %100,00  20.000.000,00  20.000.000,00 صندوق تحديث اإلدارة العمومية  3.1.0.0.1.33.001

ي مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي  3.1.0.0.1.34.001
 %256,08  512.165.447,42  200.000.000,00 صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية قز

 %261,47  130.734.045,00  50.000.000,00 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي  3.1.0.0.1.34.002
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 الموارد 2019تقديرات سنة  بيــــــــان الحســـــــابات   الرقــم    
  نسبة

 التحصيل

ي   3.1.0.0.1.46.001  %111,40  2.227.990.452,75  2.000.000.000,00 صندوق التضامن للسكنز واإلندماج الحضز

 %368,91  442.688.840,68  120.000.000,00 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون  3.1.0.0.1.51.001

 %115,82  85.843.895.570,42  74.115.437.000,00 مجموع موارد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية....   

ي الهيئات الدولـ - 3.4  
     ـيــةحسابات اإلنخراط قز

 
ي مؤسسات بروتن وودس   3.1.0.0.4.13.021

       ---  0,00 للتذكرة  حساب اإلنخراط قز

ي الهيئات العربية واإلسالمية   3.1.0.0.4.13.022
       ---  0,00 للتذكرة  حساب اإلنخراط قز

ي المؤسسات المتعددة األطراف   3.1.0.0.4.13.023
       ---  0,00 للتذكرة  حساب اإلنخراط قز

ي الهيئات الدولية....   
       ---  0,00 للتذكرة  مجموع موارد حسابات االنخراط قز

     حسابات العمليات النقدية - 3.5  
 

اء العمالت االجنبية   3.1.0.0.5.13.001 ي عمليات بيع و رسر
 %11,75  11.750.267,12  100.000.000,00 فروق الضف قز

اضات الخارجية ح  3.1.0.0.5.13.003        ---  0,00 للتذكرة  ساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة عىل االقير

 %11,75  11.750.267,12  100.000.000,00 مجموع موارد حسابات العمليات النقدية ....   

     حسابات التمويل - 3.7  
 

ابية القروض الممنوحة للجماعات ال  3.1.0.0.7.13.017        ---  0,00 للتذكرة  ير

ب   3.1.0.0.7.13.020 ي للماء الصالح للشر
       ---  0,00 للتذكرة  القروض الممنوحة للمكتب الوطنز

ز عند التصدير   3.1.0.0.7.13.059 كة المغربية للتأمي   %99,99  2.576.710,10  2.577.000,00 القروض الممنوحة للشر

       ---  0,00 للتذكرة  روض الممنوحة لوكاالت توزيع الماء والكهرباء الق  3.1.0.0.7.13.063

 %180,58  10.305.822,33  5.707.000,00 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية    3.1.0.0.7.13.064

كة التمويل " جيدة "   3.1.0.0.7.13.066  %6,17  3.564.172,89  57.768.000,00 القروض الممنوحة لشر

 %24,90  16.446.705,32  66.052.000,00 مجموع موارد حسابات التمويل....   

     حسابات النفقات من المخصصات - 3.9  
 

       ---  0,00 للتذكرة  النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية   3.1.0.0.9.04.002

اء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكي  3.1.0.0.9.34.001  %128,02  13.825.972.830,00  10.800.000.000,00 ة اشير

       ---  1.665.000.000,00 للتذكرة  صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق   3.1.0.0.9.34.002

 %363,80  1.819.000,00  500.000,00 الصندوق الخاص بالعالقات العامة   3.1.0.0.9.42.001

 %143,45  15.492.791.830,00  10.800.500.000,00 فقات من المخصصات........ مجموع موارد حسابات الن  

 %119,14  101.364.884.372,86  85.081.989.000,00 مجموع موارد الحسابات الخصوصية للخزينة.... 
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 التصفية النهـائـية للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 2019

 (الجــــــــــــــــــدول و)
 النفقــــــــــات

 بالدرهم

ــابات   الرقــم     ــــان الحســـــ  بيــــ
 تقديــــرات 

  2019سنـة 
 النفقـــات

 نسبـة
 اإلنجـاز

       الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  - 3.1  

 %200,83  180.750.719,55  90.000.000,00 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل  3.2.0.0.1.00.001

 %5,62  280.817,98  5.000.000,00 صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات اإلحتياطية  3.2.0.0.1.00.003

 %86,02  412.906.086,83  480.000.000,00 صندوق النهوض بتشغيل الشباب  3.2.0.0.1.00.005

ز المدن ص 3.2.0.0.1.00.006 ي و الرابط بي  ي الحضز
 %61,59  1.231.833.020,56  2.000.000.000,00 ندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقر

 %86,70  1.473.971.459,87  1.700.000.000,00 صندوق التنمية الصناعية و االستثمارات  3.2.0.0.1.00.008

 %61,56  123.113.792,17  200.000.000,00 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت  3.2.0.0.1.04.005

ية  3.2.0.0.1.04.006  %104,09  3.226.675.620,55  3.100.000.000,00 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشر

 %0,00  0,00  10.000.000,00 صندوق التأهيل اإلجتماعي  3.2.0.0.1.04.007

 %235,07  940.289.924,28  400.000.000,00  الصندوق الخاص لدعم المحاكم 3.2.0.0.1.06.001

 %31,27  50.035.345,00  160.000.000,00 صندوق التكافل العائىلي  3.2.0.0.1.06.002

ز بالخارج وشؤون الهجرة  3.2.0.0.1.07.001 ي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمي 
 %139,01  41.703.056,98  30.000.000,00 الصندوق الخاص بدعم العمل الثقاقز

يبة عىل القيمة المضافة  3.2.0.0.1.08.004 ابية من حصيلة الضز  %98,84  29.649.937.684,56  29.998.640.000,00 حصة الجماعات الير

 %116,81  233.626.065,88  200.000.000,00 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية   3.2.0.0.1.08.005

ائب المرصدة للجهات ال 3.2.0.0.1.08.006  %102,85  7.829.692.435,93  7.612.382.000,00 صندوق الخاص لحصيلة حصص الضز

ز ومحاربة البطالة  3.2.0.0.1.08.008  %114,59  1.718.791.180,31  1.500.000.000,00 تمويل نفقات التجهي 

ي  3.2.0.0.1.08.009
 %1099,89  329.967.097,93  30.000.000,00 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطنز

ونية و وثائق السفر  3.2.0.0.1.08.010  %90,09  417.956.368,72  463.927.000,00 الصندوق الخاص بوضع وثائق الهوية اإللكير

 %80,08  571.800.000,00  714.000.000,00 المستعملة  هصندوق التطهي  السائل و تصفية الميا 3.2.0.0.1.08.011

 %106,27  318.813.239,47  300.000.000,00 صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية  3.2.0.0.1.08.012

ز الجهات  3.2.0.0.1.08.013  %0,86  7.296.338,19  845.820.000,00 صندوق التضامن بي 

ي لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية  3.2.0.0.1.11.001
 %475,40  106.965.100,00  22.500.000,00 الصندوق الوطنز

 %149,50  1.494.989.045,82  1.000.000.000,00 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية  3.2.0.0.1.12.001

 %88,70  922.503.097,62  1.040.000.000,00 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة  3.2.0.0.1.13.003

 %55,90  55.902.500,00  100.000.000,00 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب  3.2.0.0.1.13.004

 %419,40  1.467.898.692,91  350.000.000,00 مرصدات المصالح المالية  3.2.0.0.1.13.008

 %0,08  4.037,16  5.000.000,00 صندوق اإلصالح الزراعي   3.2.0.0.1.13.009

تبة عىل تحويل مبالغ ال 3.2.0.0.1.13.012  ---  7.972.986,78 للتذكرة  نفقات العامة إل عمالت أجنبية األرباح والخسائر المير

 ---  0,00 للتذكرة  الصندوق الخاص بالزكاة  3.2.0.0.1.13.017

ز   3.2.0.0.1.13.018  %0,63  5.000.000,00  800.000.000,00 صندوق تضامن مؤسسات التأمي 

 %50,19  301.127.391,00  600.000.000,00 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية  3.2.0.0.1.13.021

اضات الغي  المضمونة من طرف الدولة  3.2.0.0.1.13.022
 ---  2.579.957,81 للتذكرة  صندوق تدبي  المخاطر المتعلقة باقير

 %149,70  4.491.067.103,95  3.000.000.000,00 صندوق دعم التماسك االجتماعي  3.2.0.0.1.13.024

ي  3.2.0.0.1.13.025  ---  476.504.131,40 للتذكرة  الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجر

 %47,90  335.307.445,78  700.000.000,00 صندوق محاربة الغش الجمركي  3.2.0.0.1.13.026

 %206,68  744.046.743,64  360.000.000,00 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة  3.2.0.0.1.13.027

 %131,48  3.549.968.592,10  2.700.000.000,00 الصندوق الخاص بالطرق   3.2.0.0.1.17.001

ي  3.2.0.0.1.17.003
ز الملك العام البحري والمينان   %73,13  11.700.916,15  16.000.000,00 صندوق تحديد وحماية وتثمي 

 %122,94  4.056.970.580,50  3.300.000.000,00 صندوق التنمية الفالحية  3.2.0.0.1.20.005

 %177,03  177.030.921,40  100.000.000,00 صندوق تنمية الصيد البحري  3.2.0.0.1.20.006

 %100,82  3.550.840.128,85  3.522.000.000,00 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية   3.2.0.0.1.20.007

ي  3.2.0.0.1.20.008
 %114,72  745.702.174,25  650.000.000,00  الغابوي الصندوق الوطنز

ي المياه الداخلية  3.2.0.0.1.20.009
ي والصيد قز  %133,72  33.428.926,74  25.000.000,00 صندوق الصيد الير

ي لتنمية الرياضة  3.2.0.0.1.21.001
 %284,98  2.279.847.508,45  800.000.000,00 الصندوق الوطنز

ي لحماية البيئة و التنمية المستدامة  3.2.0.0.1.27.002
 %215,99  431.982.831,83  200.000.000,00 الصندوق الوطنز

 ---  363.500.000,00 للتذكرة  صندوق التنمية الطاقية  3.2.0.0.1.27.003

ي  3.2.0.0.1.29.001
ي للعمل الثقاقز

 %1219,94  243.988.660,75  20.000.000,00 الصندوق الوطنز

 العمومي  3.2.0.0.1.29.002
 %127,28  470.950.243,32  370.000.000,00 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البضي و باالعالنات و بالنشر

 %30,36  6.071.466,11  20.000.000,00 صندوق تحديث اإلدارة العمومية  3.2.0.0.1.33.001

ي مأموريات السالم واألعمال اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي صندوق مشاركة القوات المسلحة الملك 3.2.0.0.1.34.001
 %190,44  380.885.402,85  200.000.000,00 ية قز
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

ــابات   الرقــم     ــــان الحســـــ  بيــــ
 تقديــــرات 

  2019سنـة 
 النفقـــات

 نسبـة
 اإلنجـاز

 %128,97  64.485.632,98  50.000.000,00 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي  3.2.0.0.1.34.002

ي  3.2.0.0.1.46.001  %69,63  1.392.573.010,00  2.000.000.000,00 صندوق التضامن للسكنز واإلندماج الحضز

 %749,20  899.037.042,67  120.000.000,00 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون  3.2.0.0.1.51.001

 %108,23  77.830.272.527,58  71.910.269.000,00 صدة ألمور خصوصية.... مجموع نفقات الحسابات المر   

ي الهيئات الدولــيــة - 3.4  
      حسابات اإلنخراط قز

ي مؤسسات بروتن وودس  3.2.0.0.4.13.021
 %57,59  59.045.055,14  102.530.000,00 حساب اإلنخراط قز

ي الهيئات ا 3.2.0.0.4.13.022
 %22,23  14.217.805,94  63.972.000,00 لعربية واإلسالمية حساب اإلنخراط قز

ي المؤسسات المتعددة األطراف  3.2.0.0.4.13.023
 %32,42  492.830.433,13  1.520.112.000,00 حساب اإلنخراط قز

ي الهيئات الدولية....   
 %33,56  566.093.294,21  1.686.614.000,00 مجموع نفقات حسابات االنخراط قز

      حسابات العمليات النقدية - 3.5  

اء العمالت االجنبية  3.2.0.0.5.13.001 ي عمليات بيع و رسر
       ---  8.394.174,62 للتذكرة  فروق الضف قز

اضات الخارجية  3.2.0.0.5.13.003        ---  0,00 للتذكرة  حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة عىل االقير

       ---  8.394.174,62 للتذكرة  مجموع نفقات حسابات العمليات النقدية ....   

      حسابات التمويل - 3.7  

ابية  3.2.0.0.7.13.017        ---  0,00 للتذكرة  القروض الممنوحة للجماعات الير

ب  3.2.0.0.7.13.020 ي للماء الصالح للشر
       ---  0,00 رة للتذك القروض الممنوحة للمكتب الوطنز

ز عند التصدير  3.2.0.0.7.13.059 كة المغربية للتأمي         ---  0,00 للتذكرة  القروض الممنوحة للشر

       ---  0,00 للتذكرة  القروض الممنوحة لوكاالت توزيع الماء والكهرباء  3.2.0.0.7.13.063

       ---  0,00 للتذكرة    القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية 3.2.0.0.7.13.064

كة التمويل " جيدة "  3.2.0.0.7.13.066        ---  0,00 للتذكرة  القروض الممنوحة لشر

       ---  0,00 للتذكرة  مجموع نفقات حسابات التمويل....   

      حسابات النفقات من المخصصات - 3.9  

       ---  0,00 للتذكرة  ليم الصحراوية النفقات الخاصة بتنمية األقا 3.2.0.0.9.04.002

اء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية  3.2.0.0.9.34.001  %100,22  10.824.227.112,59  10.800.000.000,00 اشير

       ---  1.665.000.000,00 للتذكرة  صندوق المديرية العامة للدراسات والتوثيق  3.2.0.0.9.34.002

 %662,68  3.313.423,88  500.000,00 الصندوق الخاص بالعالقات العامة  3.2.0.0.9.42.001

 %115,67  12.492.540.536,47  10.800.500.000,00 مجموع نفقات حسابات النفقات من المخصصات........   

 %107,70 90.897.300.532,88  84.397.383.000,00 مجموع نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة.... 
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

  التصفية النهـائـية  للحسابات الخصوصيـة للخزينـة لسنة 2019
 (الجــــــــــــــــــدول ز)

 بيــــــــان أرصـــدة الحســــابـــات الخصــوصيـــــة للخزينــــــة
 

 

 بالدرهم                                                                                                                                                        

ـــان الحســـابات الرقــم      بيــــــ

 األرصدة عنـد نهايـة السنـة األرصدة عند بداية السنـة

ـــة ــــة المدينـــــ ــــة المدينـة الدائنــــ  الدائنــــ

         صدة ألمور خصوصيةالحسابات المر   - 3.1  

  647.965.037,78  0,00  562.393.228,89  0,00 الحساب الخاص باالقتطاعات من الرهان المتبادل  3.0.0.0.1.00.001

3.0.0.0.1.00.003 
صندوق الدعم المقدم لمصالح المنافسة ومراقبة األسعار والمدخرات 

 اإلحتياطية 
0,00  15.614.336,66  0,00  15.333.518,68  

  82.202.422,29  0,00  58.278.509,12  0,00 صندوق النهوض بتشغيل الشباب  3.0.0.0.1.00.005

ز المدن  3.0.0.0.1.00.006 ي و الرابط بي  ي الحضز
  2.202.410.327,21  0,00  2.132.380.370,95  0,00 صندوق مواكبة اصالحات النقل الطرقر

  2.769.496.580,96  0,00  4.043.468.040,83  0,00 الصناعية و االستثمارات   صندوق التنمية  3.0.0.0.1.00.008

  3.606.238.175,65  0,00  3.285.822.430,23  0,00 صندوق الخدمة األساسية للمواصالت  3.0.0.0.1.04.005

ية  3.0.0.0.1.04.006   4.760.147.767,29  0,00  4.733.188.732,57  0,00 صندوق دعم المبادرة الوطنية للتنمية البشر

  19.000.000,00  0,00  9.000.000,00  0,00 صندوق التأهيل اإلجتماعي  3.0.0.0.1.04.007

  1.761.477.815,31  0,00  1.954.661.181,70  0,00 الصندوق الخاص لدعم المحاكم  3.0.0.0.1.06.001

  1.039.459.415,35  0,00  898.966.514,84  0,00 صندوق التكافل العائىلي  3.0.0.0.1.06.002

3.0.0.0.1.07.001 
ز  ي واالجتماعي لفائدة المغاربة المقيمي 

الصندوق الخاص بدعم العمل الثقاقز
 بالخارج وشؤون الهجرة 

0,00  8.583.929,15  0,00  20.880.872,17  

يبة عىل القيمة ال 3.0.0.0.1.08.004 ابية من حصيلة الضز   3.125.515.574,28  0,00  3.790.678.691,54  0,00 مضافة حصة الجماعات الير

  238.116.493,29  0,00  322.588.576,46  0,00 الصندوق الخاص بإنعاش ودعم الوقاية المدنية   3.0.0.0.1.08.005

ائب المرصدة للجهات  3.0.0.0.1.08.006   1.020.063.845,63  0,00  1.678.694.617,92  0,00 الصندوق الخاص لحصيلة حصص الضز

ز ومحاربة البطالة  3.0.0.0.1.08.008   294.497.864,54  0,00  175.291.374,97  0,00 تمويل نفقات التجهي 

ي  3.0.0.0.1.08.009
  1.117.649.129,37  0,00  1.057.071.572,13  0,00 صندوق الدعم لفائدة األمن الوطنز

ونية و وثائق السفر الصندوق الخاص بوضع و  3.0.0.0.1.08.010   965.842.047,46  0,00  922.107.462,18  0,00 ثائق الهوية اإللكير

  284.818.803,00  0,00  120.940.403,00  0,00 المستعملة  هصندوق التطهي  السائل و تصفية الميا 3.0.0.0.1.08.011

  478.731.954,13  0,00  478.723.977,60  0,00 صندوق مكافحة آثار الكوارت الطبيعية  3.0.0.0.1.08.012

ز الجهات  3.0.0.0.1.08.013   1.458.677.148,70  0,00  669.188.857,60  0,00 صندوق التضامن بي 

ي لدعم البحث العلمي والتنمية التكنولوجية  3.0.0.0.1.11.001
  541.384.053,53  0,00  580.499.637,65  0,00 الصندوق الوطنز

  1.610.194.432,90  0,00  1.541.350.130,49  0,00 الحساب الخاص بالصيدلية المركزية  3.0.0.0.1.12.001

  25.955.462.772,32  0,00  18.013.180.689,46  0,00 الحساب الخاص باستبدال أمالك الدولة  3.0.0.0.1.13.003

  160.655.499,78  0,00  137.669.878,25  0,00 الحساب الخاص بنتاج اليانصيب  3.0.0.0.1.13.004

  6.274.364.542,38  0,00  5.578.044.392,40  0,00 مرصدات المصالح المالية  3.0.0.0.1.13.008

  741.940.950,14  0,00  738.326.205,34  0,00 صندوق اإلصالح الزراعي   3.0.0.0.1.13.009

3.0.0.0.1.13.012 
تبة عىل تحويل مبا لغ النفقات العامة إل عمالت األرباح والخسائر المير

 أجنبية 
0,00  47.282.407,96  0,00  45.572.008,45  

  0,00  0,00  0,00  0,00 الصندوق الخاص بالزكاة  3.0.0.0.1.13.017

ز   3.0.0.0.1.13.018   10.712.939.517,65  0,00  10.135.965.091,78  0,00 صندوق تضامن مؤسسات التأمي 

  368.416.923,53  0,00  314.800.893,97  0,00 صندوق دعم اسعار بعض المواد الغذائية  3.0.0.0.1.13.021

اضات الغي  المضمونة من طرف الدولة  3.0.0.0.1.13.022
  3.848.745.464,48  0,00  3.528.837.668,27  0,00 صندوق تدبي  المخاطر المتعلقة باقير

  4.136.861.037,82  0,00  6.599.945.939,09  0,00 جتماعي صندوق دعم التماسك اال  3.0.0.0.1.13.024

ي  3.0.0.0.1.13.025   12.367.378.423,17  0,00  11.207.002.000,00  0,00 الحساب الخاص بمنح دول مجلس التعاون الخليجر

  2.130.221.887,88  0,00  1.574.733.483,17  0,00 صندوق محاربة الغش الجمركي  3.0.0.0.1.13.026

  29.739.888,95  0,00  33.131.177,43  0,00 صندوق األموال المتأتية من اإليداعات بالخزينة  3.0.0.0.1.13.027

  1.985.231.939,09  0,00  2.094.521.461,93  0,00 الصندوق الخاص بالطرق   3.0.0.0.1.17.001

ز الملك العام 3.0.0.0.1.17.003 ي  صندوق تحديد وحماية وتثمي 
  178.869.556,29  0,00  173.495.277,24  0,00 البحري والمينان 

  635.195.829,61  0,00  545.376.242,29  0,00 صندوق التنمية الفالحية  3.0.0.0.1.20.005

  155.757.318,36  0,00  124.562.941,76  0,00 صندوق تنمية الصيد البحري  3.0.0.0.1.20.006
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وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

ـــان الحســـاباتبيــــ الرقــم      ــ

 األرصدة عنـد نهايـة السنـة األرصدة عند بداية السنـة

ـــة ــــة المدينـــــ ــــة المدينـة الدائنــــ  الدائنــــ

  5.792.821.173,87  0,00  5.813.735.871,74  0,00 صندوق التنمية القروية و المناطق الجبلية    3.0.0.0.1.20.007

ي الغابوي  3.0.0.0.1.20.008
  1.576.224.025,27  0,00  1.497.161.368,27  0,00 الصندوق الوطنز

ي الميا 3.0.0.0.1.20.009
ي والصيد قز   271.063.478,37  0,00  255.227.879,21  0,00 الداخلية  هصندوق الصيد الير

ي لتنمية الرياضة  3.0.0.0.1.21.001
  950.854.578,36  0,00  1.104.546.262,75  0,00 الصندوق الوطنز

ي لحماية  البيئة و التنمية المستدامة  3.0.0.0.1.27.002
  887.827.983,59  0,00  935.075.978,42  0,00 الصندوق الوطنز

  1.254.689.806,61  0,00  1.612.422.856,61  0,00 صندوق التنمية الطاقية  3.0.0.0.1.27.003

ي  3.0.0.0.1.29.001
ي الصندوق الوطنز

  507.469.052,52  0,00  421.846.373,00  0,00 للعمل الثقاقز

 العمومي  3.0.0.0.1.29.002
  35.235.241,27  0,00  114.160.450,86  0,00 صندوق النهوض بالفضاء السمعي البضي و باالعالنات و بالنشر

  110.905.039,95  0,00  96.976.506,06  0,00 صندوق تحديث اإلدارة العمومية  3.0.0.0.1.33.001

3.0.0.0.1.34.001 
ي مأموريات السالم واألعمال 

صندوق مشاركة القوات المسلحة الملكية قز
 اإلنسانية والدعم برسم التعاون الدولي 

0,00  1.046.346.531,80  0,00  1.177.626.576,37  

  190.174.078,57  0,00  123.925.666,55  0,00 صندوق الدعم لفائدة الدرك الملكي  3.0.0.0.1.34.002

ي  3.0.0.0.1.46.001   4.718.911.572,34  0,00  3.883.494.129,59  0,00 صندوق التضامن للسكنز واإلندماج الحضز

  1.015.321.579,53  0,00  1.471.669.781,52  0,00 الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون  3.0.0.0.1.51.001

  116.276.581.026,04  0,00  108.262.957.983,20  0,00 دة ألمور خصوصية.... مجموع الحسابات المرص  

ي الهيئات الدولــيــة - 3.4  
         حسابات اإلنخراط قز

ي مؤسسات بروتن وودس  3.0.0.0.4.13.021
  0,00  859.017.231,04  0,00  799.972.175,90 حساب اإلنخراط قز

ي الهيئات العربية واإلسالمية حساب اإلنخرا 3.0.0.0.4.13.022
  0,00  1.839.555.662,91  0,00  1.825.337.856,97 ط قز

ي المؤسسات المتعددة األطراف  3.0.0.0.4.13.023
  0,00  2.724.686.202,29  0,00  2.231.855.769,16 حساب اإلنخراط قز

ي الهيئات الدولية....   
  0,00  5.423.259.096,24  0,00  4.857.165.802,03 مجموع حسابات االنخراط قز

         حسابات العمليات النقدية - 3.5  

اء العمالت االجنبية  3.0.0.0.5.13.001 ي عمليات بيع و رسر
  0,00  469.158,17  0,00  3.825.250,67 فروق الضف قز

3.0.0.0.5.13.003 
اضات حساب عمليات تبادل أسعار الفائدة والعمالت المستحقة عىل االقير 

 الخارجية 
0,00  0,00  0,00  0,00  

  0,00  469.158,17  0,00  3.825.250,67 مجموع حسابات العمليات النقدية ....   

         حسابات التمويل - 3.7  

ابية  3.0.0.0.7.13.017   0,00  252.618.796,60  0,00  252.618.796,60 القروض الممنوحة للجماعات الير

ب  3.0.0.0.7.13.020 ي للماء الصالح للشر
  67.880.912,92  0,00  67.880.912,92  0,00 القروض الممنوحة للمكتب الوطنز

ز عند التصدير  3.0.0.0.7.13.059 كة المغربية للتأمي    0,00  25.243.492,05  0,00  27.820.202,15 القروض الممنوحة للشر

  57.778.053,17  0,00  57.778.053,17  0,00 يع الماء والكهرباء القروض الممنوحة لوكاالت توز 3.0.0.0.7.13.063

  0,00  256.855.745,73  0,00  267.161.568,06 القروض الممنوحة للمؤسسات البنكية   3.0.0.0.7.13.064

كة التمويل " جيدة "  3.0.0.0.7.13.066   10.469.023,84  0,00  6.904.850,95  0,00 القروض الممنوحة لشر

  136.127.989,93  534.718.034,38  132.563.817,04  547.600.566,81 مجموع حسابات التمويل....   

         حسابات النفقات من المخصصات - 3.9  

  11.042.755,63  0,00  11.042.755,63  0,00 النفقات الخاصة بتنمية األقاليم الصحراوية  3.0.0.0.9.04.002

اء وإصالح معدات القوات المسلحة الملكية  3.0.0.0.9.34.001   15.257.248.580,16  0,00  12.255.502.862,75  0,00 اشير

  0,00  0,00  0,00  0,00 صندوق المديرية العامة للدراسات والثوتيق  3.0.0.0.9.34.002

  10.843.215,78  0,00  12.337.639,66  0,00 الصندوق الخاص بالعالقات العامة  3.0.0.0.9.42.001

  15.279.134.551,57  0,00  12.278.883.258,04  0,00 مجموع حسابات النفقات من المخصصات........   

  131.691.843.567,54  5.958.446.288,79  120.674.405.058,28  5.408.591.619,51 المجموع العام للحسابات الخصوصية للخزينة.... 
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ة الدولــة لمرافق النهـائـية التصفية   2019لسنةمستقلـة  بصـورة المسـي 

 )ح لجــــــــــــــدول)ا
 مــوارد االســتغالل

  

 بالدرهم

 تقديرات الموارد بيان المرافق الرمز
ات التقديرات  تغيي 

 الـــواردة فـي
انية المـرافق ز  مي 

 نسبة التحصيل المـوارد التقديرات النهائية  للموارد

         لحكومةرئيس ا  
 %101,08  26.326.318,56  26.044.481,46  8.044.481,46  18.000.000,00 الكولف الملكي دار السالم 4.1.1.0.0.04.001 

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 التابعة لرئيس الحكومة
18.000.000,00  8.044.481,46  26.044.481,46  26.326.318,56  101,08% 

         وزارة العدل  
 

ي بمحكمة النقض 4.1.1.0.0.06.002
 %78,43  1.261.597,68  1.608.530,63  708.530,63  900.000,00 مركز النشر و التوثيق القضان 

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

  التابعة لوزارة العدل
900.000,00  708.530,63  1.608.530,63  1.261.597,68  78,43% 

         وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي   
 

 %123,95  96.270.241,98  77.670.252,49  57.670.252,49  20.000.000,00 مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.1.1.0.0.07.002

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 لشؤون الخارجية والتعاون الدولي التابعة لوزارة ا
20.000.000,00  57.670.252,49  77.670.252,49  96.270.241,98  123,95% 

         وزارة الداخلية  
 

 %100,00  3.926.456,00  3.926.456,00  3.926.456,00  0,00 الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة 4.1.1.0.0.08.001

ق 4.1.1.0.0.08.002  %60,23  1.892.000,00  3.141.398,49  3.141.398,49  0,00 المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشر

 %100,00  9.861.058,70  9.861.058,70  9.861.058,70  0,00 مكناس -المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس  4.1.1.0.0.08.003

 %100,27  6.159.674,72  6.143.074,72  6.143.074,72  0,00 القنيطرة -سال -المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط  4.1.1.0.0.08.004

ي مالل  4.1.1.0.0.08.005
 %100,00  6.857.921,92  6.857.921,92  6.857.921,92  0,00 خنيفرة -المركز الجهوي لالستثمار لجهة بنز

 %92,09  4.890.000,00  5.309.927,82  5.309.927,82  0,00 سطات -المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء 4.1.1.0.0.08.006

ي  -المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش  4.1.1.0.0.08.007
 %100,00  9.376.717,19  9.376.717,19  9.376.717,19  0,00 آسفز

 %75,03  3.815.290,09  5.085.119,38  5.085.119,38  0,00 تافياللت -المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة  4.1.1.0.0.08.008

 %100,01  3.635.468,83  3.635.068,84  3.635.068,84  0,00 ماسة -المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس  4.1.1.0.0.08.009

 %84,06  3.712.305,15  4.416.305,15  4.416.305,15  0,00 واد نون -الستثمار لجهة كلميم المركز الجهوي ل 4.1.1.0.0.08.010

 %75,70  2.373.491,69  3.135.357,99  3.135.357,99  0,00 الساقية الحمراء-المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون  4.1.1.0.0.08.011

 %59,25  2.700.000,00  4.557.189,25  4.557.189,25  0,00 واد الذهب -ة الداخلة المركز الجهوي لالستثمار لجه 4.1.1.0.0.08.012

 %52,74  49.034.137,03  92.978.204,53  12.978.204,53  80.000.000,00 مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية 4.1.1.0.0.08.018

  
ة بصو  مستقلة  رةمجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 التابعة لوزارة الداخلية
80.000.000,00  78.423.799,98  158.423.799,98  108.234.521,32  68,32% 

ي والتعليم العالي والبحث العلمي   
بية الوطنية والتكوين المهنز          وزارة الير

 
اتيجيات التكوين 4.1.1.0.0.11.003  %89,80  12.191.398,07  13.576.558,07  8.576.558,07  5.000.000,00 قسم اسير

  

ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 
ي 
بية الوطنية والتكوين المهنز والتعليم العالي والبحث التابعة لوزارة  الير

 العلمي 
5.000.000,00  8.576.558,07  13.576.558,07  12.191.398,07  89,80% 

         صحةوزارة ال  
 

ي اإلقليمي بورزازات 4.1.1.0.0.12.001
 %120,38  11.435.640,11  9.500.000,00  0,00  9.500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة إنزكان 4.1.1.0.0.12.002
 %108,74  10.874.009,84  10.000.000,00  0,00  10.000.000,00 آيت ملول-المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بتارودانت 4.1.1.0.0.12.003
 %106,14  14.489.260,06  13.650.609,20  1.150.609,20  12.500.000,00 المركز اإلستشفان 

نيت 4.1.1.0.0.12.004 ز ي اإلقليمي بتي 
 %107,95  14.033.467,82  13.000.000,00  0,00  13.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بقلعة الشاغنة 4.1.1.0.0.12.005
 %82,80  11.177.335,45  13.500.000,00  0,00  13.500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالصويرة 4.1.1.0.0.12.006
 %87,37  7.863.439,29  9.000.000,00  0,00  9.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي با 4.1.1.0.0.12.007
 %96,17  23.095.532,78  24.015.175,78  3.015.175,78  21.000.000,00 لجديدةالمركز اإلستشفان 

ي  4.1.1.0.0.12.008
ي االقليمي بآسفز

 %84,76  14.832.882,41  17.500.000,00  0,00  17.500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بخريبكة 4.1.1.0.0.12.009
 %86,24  29.003.623,30  33.631.413,85  15.631.413,85  18.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بسطات 4.1.1.0.0.12.010
 %108,29  17.783.001,86  16.422.315,69  422.315,69  16.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي ببولمان 4.1.1.0.0.12.012
 %103,31  6.536.484,59  6.327.348,09  327.348,09  6.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بصفرو 4.1.1.0.0.12.013
 %110,00  6.600.176,44  6.000.000,00  0,00  6.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالقنيطرة 4.1.1.0.0.12.014
 %99,56  38.632.723,53  38.802.032,13  13.802.032,13  25.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.1.1.0.0.12.015
 %116,35  13.340.965,12  11.466.472,12  466.472,12  11.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بشفشاون 4.1.1.0.0.12.016
 %84,74  6.779.471,82  8.000.000,00  0,00  8.000.000,00 المركز اإلستشفان 
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ي اإلقليمي بالعرائشالمركز اإلستشفا 4.1.1.0.0.12.017
 %108,27  18.855.721,12  17.415.733,62  1.915.733,62  15.500.000,00 ن 

ي الجهوي بطنجة 4.1.1.0.0.12.018
 %100,75  84.215.830,43  83.591.785,43  57.591.785,43  26.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بتطوان 4.1.1.0.0.12.019
 %108,98  22.429.106,90  20.581.823,60  581.823,60  20.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالرشيدية 4.1.1.0.0.12.020
 %134,19  28.180.931,10  21.000.000,00  0,00  21.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بإفران 4.1.1.0.0.12.021
 %88,51  8.328.974,14  9.410.366,64  2.910.366,64  6.500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بخنيفرة 4.1.1.0.0.12.022
 %100,68  12.329.720,00  12.246.072,40  246.072,40  12.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالحسيمة 4.1.1.0.0.12.023
 %103,60  21.556.944,26  20.807.458,36  2.807.458,36  18.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بتازة 4.1.1.0.0.12.024
 %82,83  13.210.885,41  15.949.625,37  3.449.625,37  12.500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بفجيج 4.1.1.0.0.12.025
 %104,34  6.781.926,23  6.500.000,00  0,00  6.500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالناضور 4.1.1.0.0.12.026
 %93,10  20.148.827,94  21.641.021,31  1.641.021,31  20.000.000,00 المركز اإلستشفان 

كان 4.1.1.0.0.12.027 ي اإلقليمي بير
 %90,29  9.550.647,75  10.577.216,96  1.077.216,96  9.500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بوادي الذهبالمركز اإلستشف 4.1.1.0.0.12.028
 %117,68  11.574.387,65  9.835.412,65  3.835.412,65  6.000.000,00 ان 

ي الجهوي بالعيون 4.1.1.0.0.12.029
 %175,90  26.385.544,44  15.000.000,00  0,00  15.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بطانطان 4.1.1.0.0.12.030
 %91,53  5.949.490,32  6.500.000,00  0,00  6.500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي مالل 4.1.1.0.0.12.031
ي الجهوي ببنز

 %90,49  25.526.776,63  28.208.846,94  1.208.846,94  27.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بأكادير 4.1.1.0.0.12.032
 %102,78  23.369.954,67  22.738.882,87  738.882,87  22.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بمراكش 4.1.1.0.0.12.033
 %95,25  66.580.114,75  69.896.958,85  53.896.958,85  16.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ز السبع 4.1.1.0.0.12.035 ي بعمالة مقاطعات عي 
 %91,63  17.364.220,57  18.949.498,68  4.949.498,68  14.000.000,00 الجي المحمدي-المركز اإلستشفان 

ي بعمالة مقاطعات الفداء 4.1.1.0.0.12.036
 %89,30  10.154.456,86  11.371.364,83  371.364,83  11.000.000,00 مرس السلطان-المركز اإلستشفان 

ي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.1.1.0.0.12.037
 %70,98  12.248.879,01  17.257.589,01  3.257.589,01  14.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالدار البيضاء 4.1.1.0.0.12.038
 %100,51  111.198.272,07  110.628.828,57  98.628.828,57  12.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة المحمدية 4.1.1.0.0.12.039
 %99,91  12.420.342,78  12.431.089,78  3.431.089,78  9.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة سال 4.1.1.0.0.12.040
 %91,90  18.380.315,02  20.000.000,00  0,00  20.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ات  4.1.1.0.0.12.041 ي بعمالة الصخي 
 %105,29  15.733.567,46  14.942.974,96  2.942.974,96  12.000.000,00 تمارة -المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالخميسات 4.1.1.0.0.12.042
 %80,90  14.998.749,39  18.540.890,39  4.540.890,39  14.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة مكناس 4.1.1.0.0.12.045
 %79,91  26.255.643,54  32.856.624,82  5.856.624,82  27.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بوجدةا 4.1.1.0.0.12.046
 %99,00  74.062.162,82  74.808.138,65  56.808.138,65  18.000.000,00 لمركز اإلستشفان 

ي لتحاقن الدم  4.1.1.0.0.12.047
 %104,00  138.769.037,76  133.434.453,76  89.434.453,76  44.000.000,00 الرباط-المركز الوطنز

 %48,45  81.556.326,79  168.316.932,23  145.316.932,23  23.000.000,00 الدار البيضاء-ن الدم المركز الجهوي لتحاق 4.1.1.0.0.12.048

ي الصجي  4.1.1.0.0.12.049
 %115,65  17.541.056,43  15.167.923,93  9.167.923,93  6.000.000,00 المعهد الوطنز

ي للوقاية من األشعة 4.1.1.0.0.12.050
 %96,58  5.891.234,28  6.099.641,37  3.599.641,37  2.500.000,00 المركز الوطنز

 %112,92  44.115.306,16  39.066.836,16  35.066.836,16  4.000.000,00 مديرية األدوية و الصيدلة 4.1.1.0.0.12.051

ي اإلقليمي بشيشاوة 4.1.1.0.0.12.052
 %120,80  6.040.089,80  5.000.000,00  0,00  5.000.000,00 المركز االستشفان 

ي  4.1.1.0.0.12.053
ي بعمالة مقاطعة الجي الحسنز

 %113,69  8.526.810,75  7.500.000,00  0,00  7.500.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بتاونات 4.1.1.0.0.12.054
 %92,92  6.039.731,77  6.500.000,00  0,00  6.500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالرباط 4.1.1.0.0.12.055
 %637,35  54.174.488,44  8.500.000,00  0,00  8.500.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بتاوريرت 4.1.1.0.0.12.056
 %97,44  8.287.220,51  8.504.944,01  1.504.944,01  7.000.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي ب 4.1.1.0.0.12.057
 %93,47  7.519.880,07  8.045.515,57  1.045.515,57  7.000.000,00 آيت باها-شتوكةالمركز االستشفان 

ز الشق 4.1.1.0.0.12.058 ي بعمالة مقاطعة عي 
 %90,08  9.833.041,08  10.915.970,33  1.915.970,33  9.000.000,00 المركز االستشفان 

ي االقليمي ببنسليمان 4.1.1.0.0.12.059
 %92,97  4.183.698,42  4.500.000,00  0,00  4.500.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بطاطا 4.1.1.0.0.12.060
 %98,44  6.986.579,07  7.097.181,37  3.097.181,37  4.000.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بالحوز 4.1.1.0.0.12.061
 %112,79  6.682.700,09  5.925.145,59  1.425.145,59  4.500.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بزاكورة 4.1.1.0.0.12.062
 %103,09  5.670.184,10  5.500.000,00  0,00  5.500.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي ببوجدور 4.1.1.0.0.12.063
 %98,44  4.429.700,17  4.500.000,00  0,00  4.500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بأسا 4.1.1.0.0.12.064
 %121,04  6.657.257,21  5.500.000,00  0,00  5.500.000,00 الزاك-المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بكلميم 4.1.1.0.0.12.065
 %118,75  10.315.973,97  8.686.783,37  686.783,37  8.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقل 4.1.1.0.0.12.066
 %84,31  5.480.053,70  6.500.000,00  0,00  6.500.000,00 يمي بالسمارةالمركز اإلستشفان 

نوصي  4.1.1.0.0.12.067 ي بعمالة مقاطعات سيدي الير
 %71,61  7.877.575,71  11.000.000,00  0,00  11.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالنوارص 4.1.1.0.0.12.068
 %120,44  7.323.959,01  6.081.242,51  1.081.242,51  5.000.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بأزيالل 4.1.1.0.0.12.069
 %77,48  11.505.243,22  14.850.023,92  6.350.023,92  8.500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالحاجب 4.1.1.0.0.12.070
 %111,03  4.996.144,32  4.500.000,00  0,00  4.500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة المضيق الفنيدق 4.1.1.0.0.12.071
 %97,04  8.046.742,07  8.292.245,67  292.245,67  8.000.000,00 المركز اإلستشفان 

 %65,38  4.627.379,81  7.077.379,81  3.077.379,81  4.000.000,00 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.1.0.0.12.072

ي اإلقليمي بجرادة 4.1.1.0.0.12.073
 %136,51  10.921.143,64  8.000.000,00  0,00  8.000.000,00 المركز االستشفان 

ي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.1.0.0.12.074
 %88,79  7.284.247,20  8.204.140,40  2.204.140,40  6.000.000,00 المركز االستشفان 
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ي الجهوي بفاسالمركز اال  4.1.1.0.0.12.075
 %98,86  111.307.297,40  112.589.992,34  81.589.992,34  31.000.000,00 ستشفان 

ي اإلقليمي بتنغي   4.1.1.0.0.12.076
 %111,80  6.707.873,70  6.000.000,00  0,00  6.000.000,00 المركز االستشفان 

ي  4.1.1.0.0.12.077
ي اإلقليمي بسيدي إفنز

 %123,87  7.432.486,27  6.000.000,00  0,00  6.000.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.1.1.0.0.12.078
 %93,82  4.690.894,21  5.000.000,00  0,00  5.000.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بوزان 4.1.1.0.0.12.079
 %107,72  6.133.049,53  5.693.743,33  693.743,33  5.000.000,00 المركز االستشفان 

شيد 4.1.1.0.0.12.080 ي اإلقليمي بير
 %90,27  9.883.795,50  10.948.977,77  948.977,77  10.000.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بالرحامنة 4.1.1.0.0.12.081
 %75,35  4.808.095,17  6.381.265,17  381.265,17  6.000.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بسيدي بنور 4.1.1.0.0.12.082
 %88,88  5.333.034,45  6.000.000,00  0,00  6.000.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي باليوسوفية 4.1.1.0.0.12.083
 %84,19  4.209.588,28  5.000.000,00  0,00  5.000.000,00 المركز االستشفان 

ي  4.1.1.0.0.12.084
 %131,56  11.182.681,52  8.500.000,00  0,00  8.500.000,00 اإلقليمي بالفقيه بن صالح المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بميدلت 4.1.1.0.0.12.085
 %122,11  8.547.350,71  7.000.000,00  0,00  7.000.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بجرسيف 4.1.1.0.0.12.086
 %94,33  4.716.574,90  5.000.000,00  0,00  5.000.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بمديونة 4.1.1.0.0.12.087
 %100,00  6.000.000,00  6.000.000,00  6.000.000,00  0,00 المركز االستشفان 

  
ة بص ورة مستقلة مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 التابعة لوزارة الصحة
935.500.000,00  742.383.910,16  1.677.883.910,16  1.636.505.934,87  97,53% 

         وزارة االقتصاد والمالية  
 

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 مرفق الدولة المسي  بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.1.1.0.0.13.003

 %80,83  131.300.746,83  162.432.673,92  119.432.673,92  43.000.000,00 الخزينة العامة للمملكة 4.1.1.0.0.13.005

 %101,48  2.397.639,00  2.362.639,00  2.362.639,00  0,00 القسم اإلداري 4.1.1.0.0.13.006

ة 4.1.1.0.0.13.007 ائب غي  المبارسر  %85,87  79.865.293,30  93.002.798,90  46.002.798,90  47.000.000,00 إدارة الجمارك والضز

  
ة بصورة مستقلة م جموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 القتصاد والمالية التابعة لوزارة ا
90.000.000,00  167.798.111,82  257.798.111,82  213.563.679,13  82,84% 

         وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي   
 

 %78,28  16.598.640,62  21.202.848,62  7.802.848,62  13.400.000,00 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.1.0.0.14.001

4.1.1.0.0.14.002 
-ة المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحي

 المحمدية
3.175.000,00  666.890,17  3.841.890,17  3.953.890,17  102,92% 

 %99,12  4.168.364,56  4.205.364,56  1.779.364,56  2.426.000,00 أكادير -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  4.1.1.0.0.14.003

 %100,17  2.862.481,99  2.857.681,99  1.017.681,99  1.840.000,00 الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.1.1.0.0.14.004

 %99,45  1.780.767,88  1.790.567,88  163.567,88  1.627.000,00 أرفود -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.1.1.0.0.14.005

 %97,05  2.595.499,64  2.674.299,64  934.299,64  1.740.000,00 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.1.1.0.0.14.006

 %98,79  3.903.132,29  3.951.132,29  1.321.132,29  2.630.000,00 مراكش -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  4.1.1.0.0.14.007

 %118,98  4.005.251,14  3.366.195,31  1.290.195,31  2.076.000,00 ورززات -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  4.1.1.0.0.14.008

 %100,98  2.385.836,44  2.362.586,44  741.586,44  1.621.000,00 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.1.1.0.0.14.009

 %100,27  2.745.247,02  2.737.897,02  867.897,02  1.870.000,00 سال -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.1.1.0.0.14.010

 %106,40  2.468.844,92  2.320.340,72  580.340,72  1.740.000,00 طنجة -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.1.1.0.0.14.011

ي و السياحي  4.1.1.0.0.14.012
ي الفندقر

 %105,32  2.565.121,67  2.435.646,67  665.646,67  1.770.000,00 أصيال -مركز التأهيل المهنز

ي و السياحي  4.1.1.0.0.14.013
ي الفندقر

 %100,05  2.349.047,96  2.347.777,96  287.777,96  2.060.000,00 بن سليمان -مركز التأهيل المهنز

ي و السياحي  4.1.1.0.0.14.014
ي الفندقر

 %100,32  2.026.730,04  2.020.330,04  586.330,04  1.434.000,00 الدارالبيضاء -مركز التأهيل المهنز

ي والسياحي بتواركة 4.1.1.0.0.14.015
ي الفندقر

 %101,19  1.700.453,80  1.680.453,80  540.453,80  1.140.000,00 الرباط -مركز التأهيل المهنز

ي حي أنس بفاس 4.1.1.0.0.14.016  %98,46  2.565.106,65  2.605.106,65  965.106,65  1.640.000,00 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغرنر

ي  4.1.1.0.0.14.017
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 قسم خريطة التكوين المهنز

 %100,00  471.831,93  471.831,93  151.831,93  320.000,00 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.1.0.0.14.018

 %100,00  408.883,21  408.883,21  71.883,21  337.000,00 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.1.0.0.14.019

 %100,00  384.879,80  384.879,80  124.879,80  260.000,00 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.1.1.0.0.14.020

 %100,00  354.932,32  354.932,32  4.932,32  350.000,00 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.1.0.0.14.021

 %100,00  387.525,47  387.525,47  97.525,47  290.000,00 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.1.0.0.14.022

 %100,00  227.403,42  227.403,42  1.403,42  226.000,00 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.1.0.0.14.023

ي  4.1.1.0.0.14.024
ان المدنز  %96,66  84.331.733,12  87.247.433,12  77.247.433,12  10.000.000,00 المديرية العامة للطي 

  

ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 
د لتقليدية واالقتصاالتابعة لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة ا

 االجتماعي 
53.972.000,00  97.911.009,03  151.883.009,03  145.241.606,06  95,63% 

         األمانة العامة للحكومة  
 

 %629,28  125.856.448,55  20.000.000,00  0,00  20.000.000,00 مديرية المطبعة الرسمية 4.1.1.0.0.16.001

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 كومة التابعة لألمانة العامة للح
20.000.000,00  0,00  20.000.000,00  125.856.448,55  629,28% 

ز والنقل واللوجيستيك والماء            وزارة التجهي 
 

ي للدراسات و األبحاث الطرقية 4.1.1.0.0.17.002
 %97,00  16.176.338,93  16.677.122,34  11.677.122,34  5.000.000,00 المركز الوطنز
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وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 تقديرات الموارد بيان المرافق الرمز
ات التقديرات  تغيي 

 الـــواردة فـي
انية المـرافق ز  مي 

 نسبة التحصيل المـوارد التقديرات النهائية  للموارد

 %80,87  9.633.419,20  11.911.595,20  8.411.595,20  3.500.000,00 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.1.0.0.17.003

 %88,62  32.965.493,38  37.196.701,38  27.196.701,38  10.000.000,00 فاس -مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.1.0.0.17.004

 %67,98  14.214.974,09  20.909.901,71  11.909.901,71  9.000.000,00 الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات  4.1.1.0.0.17.005

 %62,68  18.386.130,00  29.332.917,00  20.332.917,00  9.000.000,00 مراكش -مصلحة السوقيات و المعدات  4.1.1.0.0.17.006

 %92,06  11.596.217,45  12.596.217,45  12.596.217,45  0,00 مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات  4.1.1.0.0.17.007

 %106,01  20.151.521,18  19.009.019,18  16.009.019,18  3.000.000,00 وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.1.0.0.17.008

 %29,42  3.462.476,65  11.769.465,65  5.769.465,65  6.000.000,00 الدار البيضاء-لمعدات مصلحة السوقيات و ا 4.1.1.0.0.17.009

 %90,78  23.867.099,46  26.289.854,46  17.289.854,46  9.000.000,00 أكادير -مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.1.0.0.17.010

 %58,76  2.937.839,07  5.000.000,00  0,00  5.000.000,00 طرقمعهد التكوين عىل اآلليات و إصالح ال 4.1.1.0.0.17.011

 %114,48  11.693.066,84  10.214.232,25  3.214.232,25  7.000.000,00 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.1.0.0.17.012

الطرق والسالمة الطرقية 4.1.1.0.0.17.013  %118,37  740.778.881,75  625.840.055,60  545.840.055,60  80.000.000,00 مديرية النقل عير

 %286,42  2.864.180,98  1.000.000,00  0,00  1.000.000,00 مصلحة التكوين المستمر 4.1.1.0.0.17.014

ات العامة 4.1.1.0.0.17.016 ز  %119,68  44.686.833,54  37.338.844,90  34.338.844,90  3.000.000,00 مديرية التجهي 

ي إلجراء االختبارات و التصديق 4.1.1.0.0.17.017
 %121,16  92.702.255,50  76.513.991,50  71.513.991,50  5.000.000,00 المركز الوطنز

 %100,64  28.646.490,20  28.464.140,20  25.964.140,20  2.500.000,00 مديرية المالحة التجارية 4.1.1.0.0.17.018

 %129,20  8.066.601,82  6.243.328,00  3.243.328,00  3.000.000,00 لسوقيات والمعدات بالعيونمصلحة ا 4.1.1.0.0.17.019

 %263,08  7.892.480,60  3.000.000,00  0,00  3.000.000,00 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.1.1.0.0.17.020

ي مالل 4.1.1.0.0.17.021
 %136,06  4.464.460,08  3.281.347,08  281.347,08  3.000.000,00 مصلحة السوقيات والمعدات ببنز

 %132,45  109.480.522,10  82.655.874,54  37.655.874,54  45.000.000,00 الدار البيضاء-مديرية األرصاد الجوية الوطنية  4.1.1.0.0.17.022

 %97,88  22.744.499,07  23.237.258,56  22.737.258,56  500.000,00 مصلحة تسيي  األوراش 4.1.1.0.0.17.023

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ز والنقل واللوجيستيك والماء التابعة لوزارة التجه  ي 
212.500.000,00  875.981.867,00  1.088.481.867,00  1.227.411.781,89  112,76% 

         والغابات هتنمية القروية والمياوزارة الفالحة والصيد البحري وال  
 

4.1.1.0.0.20.001 
ز القروي  ي الميكنة الفالحية والتجهي 

ز قز ز المتخصصي  معهد التقنيي 
 سال -ببوقنادل 

2.500.000,00  7.273.601,46  9.773.601,46  9.714.436,00  99,39% 

4.1.1.0.0.20.002 
ي تربية 

ز قز ز المتخصصي  ي بالفوارات المعهد الملكي للتقنيي 
إقليم  -المواشر

 القنيطرة
2.600.000,00  146.532,35  2.746.532,35  2.860.187,35  104,14% 

ي الفالحي بالشاوية 4.1.1.0.0.20.003
 ---  1.924.165,25  0,00  1.500.000,00-  1.500.000,00 المعهد التقنز

ي الفالحي بتيفلت 4.1.1.0.0.20.004
 %77,21  1.779.056,12  2.304.096,12  604.096,12  1.700.000,00 المعهد التقنز

ي الفالحي بالساهل بوطاهر 4.1.1.0.0.20.005
 %100,00  1.948.136,12  1.948.136,12  198.136,12  1.750.000,00 المعهد التقنز

 %333,54  7.337.934,48  2.200.000,00  0,00  2.200.000,00 المدرسة الفالحية بتمارة 4.1.1.0.0.20.006

 %100,26  21.425.602,59  21.369.310,04  1.969.310,04  19.400.000,00 قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 4.1.1.0.0.20.007

 %99,27  4.112.263,16  4.142.633,16  1.532.633,16  2.610.000,00 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.1.1.0.0.20.008

ي -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  4.1.1.0.0.20.009
 %81,40  3.348.105,41  4.113.255,41  1.357.255,41  2.756.000,00 آسفز

 %128,41  7.510.865,04  5.848.991,04  1.078.991,04  4.770.000,00 المعهد العالي للصيد البحري 4.1.1.0.0.20.010

 %98,48  5.167.691,29  5.247.191,29  2.372.191,29  2.875.000,00 طانطان-صيد البحريمعهد التكنولوجيا لل 4.1.1.0.0.20.011

 %123,42  3.994.854,82  3.236.801,58  366.801,58  2.870.000,00 العرائش -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  4.1.1.0.0.20.012

 %69,72  2.895.393,62  4.152.893,62  1.552.893,62  2.600.000,00 العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  4.1.1.0.0.20.013

ز  4.1.1.0.0.20.014  %104,53  4.865.413,50  4.654.741,86  4.741,86  4.650.000,00 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسي 

 %88,05  9.357.949,59  10.627.949,59  277.949,59  10.350.000,00 مصلحة الثانويات الفالحية 4.1.1.0.0.20.015

 %109,14  63.224.332,73  57.930.500,21  43.930.500,21  14.000.000,00 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.1.0.0.20.016

ي لسوس ماسة 4.1.1.0.0.20.017
ه الوطنز ز  %163,85  403.124,40  246.029,40  246.029,40  0,00 المنير

  
ة بصورة مستقلة مجموع موارد اإلس تغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 والغابات  همية القروية والمياالتابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتن
79.131.000,00  61.411.663,25  140.542.663,25  151.869.511,47  108,06% 

         وزارة الشباب والرياضة  
 

4.1.1.0.0.21.001 
ي 
محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية  المركب الرياصز
 بالمحمدية

13.000.000,00  9.235.340,31  22.235.340,31  30.757.992,51  138,33% 

 %92,92  16.838.519,96  18.121.160,66  6.121.160,66  12.000.000,00 الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  4.1.1.0.0.21.003

 %118,68  18.091.779,13  15.243.784,20  7.243.784,20  8.000.000,00 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.1.0.0.21.006

 %117,75  21.474.182,96  18.237.067,96  11.237.067,96  7.000.000,00 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.1.0.0.21.007

  
ة بصورة مستقلة مجم وع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 التابعة لوزارة الشباب والرياضة
40.000.000,00  33.837.353,13  73.837.353,13  87.162.474,56  118,05% 

         وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  
 

 %103,42  26.343.587,88  25.471.220,88  5.471.220,88  20.000.000,00 قسم الحج 4.1.1.0.0.23.001

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
20.000.000,00  5.471.220,88  25.471.220,88  26.343.587,88  103,42% 

         تدامة وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المس  
 

 %100,00  3.080.988,44  3.080.988,44  354.988,44  2.726.000,00 معهد المعادن بتويسيت 4.1.1.0.0.27.001
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وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 تقديرات الموارد بيان المرافق الرمز
ات التقديرات  تغيي 

 الـــواردة فـي
انية المـرافق ز  مي 

 نسبة التحصيل المـوارد التقديرات النهائية  للموارد

 %99,84  3.009.500,32  3.014.300,32  264.300,32  2.750.000,00 معهد المعادن بمراكش 4.1.1.0.0.27.002

ي للدراسا 4.1.1.0.0.27.004
 %108,17  3.612.415,86  3.339.645,86  2.739.645,86  600.000,00 ت ورصد التلوثالمختير الوطنز

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 التابعة لوزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة 
6.076.000,00  3.358.934,62  9.434.934,62  9.702.904,62  102,84% 

         وزارة الثقافة واالتصال  
 

 %96,23  2.942.356,44  3.057.504,74  1.057.504,74  2.000.000,00 مطبعة دار المناهل 4.1.1.0.0.29.001

اث بالرباط 4.1.1.0.0.29.002 ي لعلوم اآلثار والير
 %115,80  2.822.406,20  2.437.406,20  2.137.406,20  300.000,00 المعهد الوطنز

ي للفنون الجميلة بتطوان 4.1.1.0.0.29.003
 %100,00  1.246.524,86  1.246.524,86  1.046.524,86  200.000,00 المعهد الوطنز

 %95,36  6.163.965,46  6.463.965,46  2.383.965,46  4.080.000,00 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال 4.1.1.0.0.29.005

 %182,80  14.733.327,87  8.060.000,00  0,00  8.060.000,00 د العالي لمهن السمعي البضي والسينماالمعه 4.1.1.0.0.29.006

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 التابعة لوزارة الثقافة واالتصال 
14.640.000,00  6.625.401,26  21.265.401,26  27.908.580,83  131,24% 

ي   
         وزارة الشغل و اإلدماج المهنز

 
 %99,53  1.499.698,44  1.506.848,44  1.206.848,44  300.000,00 قسم التكوين 4.1.1.0.0.31.004

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ي 
 التابعة لوزارة الشغل واإلدماج المهنز

300.000,00  1.206.848,44  1.506.848,44  1.499.698,44  99,53% 

ي   
         إدارة الدفاع الوطنز

 
ي عن بعد 4.1.1.0.0.34.001

 %82,86  54.720.963,85  66.043.677,77  46.362.677,77  19.681.000,00 المركز الملكي لإلستكشاف الفضان 

 %117,09  223.560.391,12  190.922.851,60  20.922.851,60  170.000.000,00 بالرباط المستشفز العسكري الدراشي محمد الخامس 4.1.1.0.0.34.002

 %106,10  104.086.917,60  98.107.081,88  46.107.081,88  52.000.000,00 المستشفز العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.1.0.0.34.003

 %103,29  87.877.046,46  85.074.147,28  35.074.147,28  50.000.000,00 المستشفز العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.1.1.0.0.34.004

 %122,40  42.891.066,14  35.043.062,76  23.043.062,76  12.000.000,00 المستشفز العسكري بالعيون 4.1.1.0.0.34.005

 %102,17  35.416.188,27  34.662.892,06  24.662.892,06  10.000.000,00 المستشفز العسكري بالداخلة 4.1.1.0.0.34.006

 %109,95  53.193.119,87  48.379.057,02  27.379.057,02  21.000.000,00 المستشفز العسكري بكلميم 4.1.1.0.0.34.007

ي الجراحي العسكري بأكادير 4.1.1.0.0.34.008  %106,51  85.270.894,66  80.056.817,00  47.056.817,00  33.000.000,00 المركز الطنر

ي الجراحي العسكري بالسمارة 4.1.1.0.0.34.009  %136,47  7.057.602,47  5.171.588,27  2.171.588,27  3.000.000,00 المركز الطنر

 %117,96  11.980.618,38  10.156.435,02  7.682.435,02  2.474.000,00 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.1.1.0.0.34.010

 %129,09  10.291.340,00  7.972.340,00  7.972.340,00  0,00 المؤسسة المركزية لتدبي  وتخزين العتاد 4.1.1.0.0.34.011

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ي 
 التابعة إلدارة الدفاع الوطنز

373.155.000,00  288.434.950,66  661.589.950,66  716.346.148,82  108,28% 

         المندوبية السامية للتخطيط  
 

ي  4.1.1.0.0.42.001
ي لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيفر

 %100,97  28.949.178,72  28.672.422,76  12.622.422,76  16.050.000,00 المعهد الوطنز

ي للتوثيق 4.1.1.0.0.42.002
 %92,75  2.058.570,37  2.219.570,37  319.570,37  1.900.000,00 المركز الوطنز

 %93,18  6.575.461,77  7.056.789,67  4.325.789,67  2.731.000,00 مدرسة علوم المعلومات 4.1.1.0.0.42.003

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 التابعة للمندوبية السامية للتخطيط 
20.681.000,00  17.267.782,80  37.948.782,80  37.583.210,86  99,04% 

ي والتعمي  واإلسكان وسياسة المدينة   
اب الوطنز          وزارة إعداد الير

 
 %114,64  10.579.982,40  9.229.000,00  0,00  9.229.000,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.1.0.0.46.001

ي  4.1.1.0.0.46.002
 %81,11  3.387.571,38  4.176.371,38  2.846.371,38  1.330.000,00  للتهيئة و التعمي  المعهد الوطنز

 %120,51  2.127.055,29  1.765.000,00  0,00  1.765.000,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 4.1.1.0.0.46.003

 %45,42  1.201.436,38  2.645.000,00  0,00  2.645.000,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.1.1.0.0.46.004

 %72,23  3.170.020,52  4.389.020,52  44.020,52  4.345.000,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.1.1.0.0.46.005

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.1.1.0.0.46.006

 ---  0,00  0,00  400.000,00-  400.000,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.1.1.0.0.46.007

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 
ي والتعمي  واإلسكان وسياسة المدينة 

اب الوطنز  التابعة  لوزارة إعداد الير
19.714.000,00  2.490.391,90  22.204.391,90  20.466.065,97  92,17% 

         وزارة األرسة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية  
 

 ---  644.323,85  0,00  0,00  0,00 مصلحة التوجيه والدعم 4.1.1.0.0.48.001

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 لتابعة  لوزارة األرسة والتضامن والمساواة و التنمية االجتماعية ا
0,00  0,00  0,00  644.323,85  --- 

         المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  
 

ي  4.1.1.0.0.51.001
ي والحرقز

 %67,08  9.227.415,43  13.754.864,82  8.254.864,82  5.500.000,00 مصلحة وحدات التكوين الفنز

  
ة بصورة مستقلة  مجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 إلدارة السجون وإعادة اإلدماج التابعة  للمندوبية العامة 
5.500.000,00  8.254.864,82  13.754.864,82  9.227.415,43  67,08% 

  

ة   %104,48  4.681.617.450,84  4.480.926.932,40  2.465.857.932,40  2.015.069.000,00 بصورة مستقلةمجموع موارد اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 
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ة بصـورة مستقلـة لسنة 2019  التصفية النهـائـية لمرافق الدولــة المسـي 

 )ط )الجــــــــــــــدول

 مــوارد االســتثمار
  

 بالدرهم

 ردتقديرات الموا بيان المرافق الرمز
ات التقديرات الواردة  تغيي 

انية المرافق ز ي مي 
 قز

 التقديرات النهائية
 للموارد

 نسبة التحصيل المداخيل

           رئيس الحكومة  

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 الكولف الملكي دار السالم 4.1.2.0.0.04.001

  
ة بصورة مس تقلة التابعة مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 لرئيس الحكومة
0,00  0,00  0,00  0,00  --- 

         وزارة العدل   
 

ي بمحكمة النقض 4.1.2.0.0.06.002
 %100,00  44.889,57  44.889,57  44.889,57  0,00 مركز النشر و التوثيق القضان 

  
ة بصورة مستقلة ال تابعة مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 لوزارة العدل 
0,00  44.889,57  44.889,57  44.889,57  100,00% 

         وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي   
 

 %100,00  6.081.521,01  6.081.521,01  6.081.521,01  0,00 مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.1.2.0.0.07.002

  
ة بصورة مستقلة التابعة مجموع موارد اإلستثمار الخاص ة بمرافق الدولة المسي 

 لشؤون الخارجية والتعاون الدولي لوزارة ا
0,00  6.081.521,01  6.081.521,01  6.081.521,01  100,00% 

         وزارة الداخلية  
 

 %100,07  2.599.185,78  2.597.301,34  2.597.301,34  0,00 الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة 4.1.2.0.0.08.001

ق 4.1.2.0.0.08.002  %100,05  10.860.384,76  10.855.124,10  10.855.124,10  0,00 المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشر

 %100,08  14.241.754,66  14.230.131,79  14.230.131,79  0,00 مكناس -المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس  4.1.2.0.0.08.003

 %100,00  3.463.225,65  3.463.225,65  3.463.225,65  0,00 القنيطرة -سال -المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط  4.1.2.0.0.08.004

ي مالل  4.1.2.0.0.08.005
 %100,00  2.168.135,84  2.168.135,84  2.168.135,84  0,00 خنيفرة -المركز الجهوي لالستثمار لجهة بنز

 %101,55  18.712.541,46  18.427.731,10  18.427.731,10  0,00 سطات -المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء 4.1.2.0.0.08.006

ي  -المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش  4.1.2.0.0.08.007
 %100,00  15.669.405,24  15.669.405,24  15.669.405,24  0,00 آسفز

 %100,00  2.800.000,00  2.800.000,00  2.800.000,00  0,00 تافياللت -المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة  4.1.2.0.0.08.008

 %100,00  10.063.527,16  10.063.527,16  10.063.527,16  0,00 ماسة -المركز الجهوي لالستثمار لجهة سوس  4.1.2.0.0.08.009

 %107,60  9.964.846,80  9.260.846,80  9.260.846,80  0,00 واد نون -الستثمار لجهة كلميم المركز الجهوي ل 4.1.2.0.0.08.010

 %100,00  3.105.310,89  3.105.310,89  3.105.310,89  0,00 الساقية الحمراء-المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون  4.1.2.0.0.08.011

 %100,00  11.253.129,76  11.253.129,76  11.253.129,76  0,00 واد الذهب -جهة الداخلة المركز الجهوي لالستثمار ل 4.1.2.0.0.08.012

 %102,05  26.549.138,97  26.016.224,37  26.016.224,37  0,00 مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية 4.1.2.0.0.08.018

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

                                                                                                                 لوزارة الداخلية
0,00  129.910.094,04  129.910.094,04  131.450.586,97  101,19% 

ي والتعليم   
بية الوطنية والتكوين المهنز          العالي والبحث العلمي وزارة الير

 
اتيجيات التكوين 4.1.2.0.0.11.003  ---  0,00  0,00  0,00  0,00 قسم اسير

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ي والتعليم العالي والبحث العلمي 
بية الوطنية والتكوين المهنز  لوزارة  الير

0,00  0,00  0,00  0,00  --- 

         وزارة الصحة  
 

ي اإلقليمي بورزازات 4.1.2.0.0.12.001
 %79,57  636.598,93  800.000,00  0,00  800.000,00 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة إنزكان 4.1.2.0.0.12.002
 %4,06  24.353,08  600.000,00  0,00  600.000,00 آيت ملول-المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بتارودانت 4.1.2.0.0.12.003
 %22,24  171.579,92  771.579,92  171.579,92  600.000,00 المركز اإلستشفان 

نيت 4.1.2.0.0.12.004 ز ي اإلقليمي بتي 
 %148,66  1.337.970,00  900.000,00  0,00  900.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي ب 4.1.2.0.0.12.005
 %0,22  1.513,99  700.000,00  0,00  700.000,00 قلعة الشاغنةالمركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالصويرة 4.1.2.0.0.12.006
 %624,38  2.497.526,27  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالجديدة 4.1.2.0.0.12.007
 %2,97  14.832,54  500.000,00  0,00  500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي  4.1.2.0.0.12.008
ي االقليمي بآسفز

 %0,33  2.940,00  900.000,00  0,00  900.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بخريبكة 4.1.2.0.0.12.009
 %50,59  354.115,53  700.000,00  0,00  700.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي ب 4.1.2.0.0.12.010
 %0,00  0,00  1.605.694,17  1.005.694,17  600.000,00 سطاتالمركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي ببولمان 4.1.2.0.0.12.012
 %0,10  514,44  500.000,00  0,00  500.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بصفرو 4.1.2.0.0.12.013
 %105,54  422.166,82  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالقنيطرة 4.1.2.0.0.12.014
 %314,83  4.689.552,59  1.489.552,59  689.552,59  800.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.1.2.0.0.12.015
 %0,09  510,55  600.000,00  0,00  600.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقلي 4.1.2.0.0.12.016
 %46,44  232.220,00  500.000,00  0,00  500.000,00 مي بشفشاونالمركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالعرائش 4.1.2.0.0.12.017
 %0,24  1.934,81  800.000,00  0,00  800.000,00 المركز اإلستشفان 
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 ردتقديرات الموا بيان المرافق الرمز
ات التقديرات الواردة  تغيي 

انية المرافق ز ي مي 
 قز

 التقديرات النهائية
 للموارد

 نسبة التحصيل المداخيل

ي الجهوي بطنجة 4.1.2.0.0.12.018
 %72,70  2.396.403,92  3.296.403,92  2.396.403,92  900.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بتطوان 4.1.2.0.0.12.019
 %2,13  19.204,04  900.000,00  0,00  900.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالرشيدية 4.1.2.0.0.12.020
 %40,58  365.259,96  900.000,00  0,00  900.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقل 4.1.2.0.0.12.021
 %71,59  756.032,96  1.056.032,96  756.032,96  300.000,00 يمي بإفرانالمركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بخنيفرة 4.1.2.0.0.12.022
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالحسيمة 4.1.2.0.0.12.023
 %20,21  177.327,02  877.327,02  177.327,02  700.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بتازة 4.1.2.0.0.12.024
 %70,46  1.908.490,42  2.708.490,42  1.908.490,42  800.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بفجيج 4.1.2.0.0.12.025
 %0,00  2,39  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالن 4.1.2.0.0.12.026
 %193,15  1.896.332,22  981.773,15  281.773,15  700.000,00 اضورالمركز اإلستشفان 

كان 4.1.2.0.0.12.027 ي اإلقليمي بير
 %11,93  54.182,96  454.182,96  54.182,96  400.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بوادي الذهب 4.1.2.0.0.12.028
 %47,64  363.978,18  763.978,18  363.978,18  400.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالعيون 4.1.2.0.0.12.029
 %1,15  10.323,39  900.000,00  0,00  900.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بطانطان 4.1.2.0.0.12.030
 %67,54  832.412,11  1.232.412,11  832.412,11  400.000,00 المركز اإلستشفان 

ي ماللالمركز ا 4.1.2.0.0.12.031
ي الجهوي ببنز

 %144,18  1.009.285,10  700.000,00  0,00  700.000,00 إلستشفان 

ي الجهوي بأكادير 4.1.2.0.0.12.032
 %51,09  835.693,85  1.635.693,85  835.693,85  800.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بمراكش 4.1.2.0.0.12.033
 %63,23  1.203.512,27  1.903.512,27  1.203.512,27  700.000,00 المركز اإلستشفان 

ز السبع 4.1.2.0.0.12.035 ي بعمالة مقاطعات عي 
 %57,68  817.836,73  1.417.836,73  817.836,73  600.000,00 الجي المحمدي-المركز اإلستشفان 

ي بعمالة مقاطعات الفداء 4.1.2.0.0.12.036
 %84,33  3.229.808,10  3.829.808,10  3.229.808,10  600.000,00 مرس السلطان-المركز اإلستشفان 

ي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.1.2.0.0.12.037
 %68,61  1.311.199,05  1.911.199,05  1.311.199,05  600.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالدار البيضاء 4.1.2.0.0.12.038
 %0,97  7.762,88  800.000,00  0,00  800.000,00 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة المحمدية 4.1.2.0.0.12.039
 %59,29  582.669,49  982.669,49  582.669,49  400.000,00 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة سال 4.1.2.0.0.12.040
 ---  832,00  0,00  0,00  0,00 المركز اإلستشفان 

ات  4.1.2.0.0.12.041 ي بعمالة الصخي 
 ---  77,62  0,00  0,00  0,00 تمارة -المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالخميسات 4.1.2.0.0.12.042
 %54,08  824.491,18  1.524.491,18  824.491,18  700.000,00 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة مكناس 4.1.2.0.0.12.045
 %87,28  6.173.678,68  7.073.678,68  6.173.678,68  900.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بوجدة 4.1.2.0.0.12.046
 %63,81  510.458,32  800.000,00  0,00  800.000,00 المركز اإلستشفان 

ي لتحاقن الدم  4.1.2.0.0.12.047
 %100,00  20.030.121,27  20.030.121,27  10.030.121,27  10.000.000,00 الرباط-المركز الوطنز

 %100,00  87.000.000,00  87.000.000,00  87.000.000,00  0,00 الدار البيضاء-قن الدم المركز الجهوي لتحا 4.1.2.0.0.12.048

ي الصجي  4.1.2.0.0.12.049
 %74,79  23.734.332,34  31.734.332,34  15.734.332,34  16.000.000,00 المعهد الوطنز

ي للوقاية من األشعة 4.1.2.0.0.12.050
 %89,55  12.849.954,60  14.349.954,60  10.849.954,60  3.500.000,00 المركز الوطنز

 %81,37  41.491.523,83  50.991.523,83  41.491.523,83  9.500.000,00 مديرية األدوية و الصيدلة 4.1.2.0.0.12.051

ي اإلقليمي بشيشاوة 4.1.2.0.0.12.052
 %0,00  0,00  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز االستشفان 

ي  4.1.2.0.0.12.053
ي بعمالة مقاطعة الجي الحسنز

 %4,92  24.599,20  500.000,00  0,00  500.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بتاونات 4.1.2.0.0.12.054
 %178,78  715.135,92  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالربا 4.1.2.0.0.12.055
 %68,57  274.283,12  400.000,00  0,00  400.000,00 طالمركز االستشفان 

ي اإلقليمي بتاوريرت 4.1.2.0.0.12.056
 %0,00  2,00  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بشتوكة 4.1.2.0.0.12.057
 %19,12  94.561,60  494.561,60  94.561,60  400.000,00 آيت باها-المركز االستشفان 

ز الشق 4.1.2.0.0.12.058 ي بعمالة مقاطعة عي 
 %78,06  1.423.304,00  1.823.304,00  1.423.304,00  400.000,00 المركز االستشفان 

ي االقليمي ببنسليمان 4.1.2.0.0.12.059
 %4,61  18.450,00  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بطاطاالمركز االس 4.1.2.0.0.12.060
 %17,51  70.027,20  400.000,00  0,00  400.000,00 تشفان 

ي اإلقليمي بالحوز 4.1.2.0.0.12.061
 %26,73  145.895,20  545.895,20  145.895,20  400.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بزاكورة 4.1.2.0.0.12.062
 %84,71  338.830,59  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي ببوجدور 4.1.2.0.0.12.063
 %0,03  109,60  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بأسا 4.1.2.0.0.12.064
 %0,00  0,00  400.000,00  0,00  400.000,00 الزاك-المركز اإلستشفان 

ي ال 4.1.2.0.0.12.065
 %40,44  202.213,25  500.000,00  0,00  500.000,00 جهوي بكلميمالمركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالسمارة 4.1.2.0.0.12.066
 %0,29  1.176,80  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز اإلستشفان 

نوصي  4.1.2.0.0.12.067 ي بعمالة مقاطعات سيدي الير
 %207,07  828.263,60  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالنوارص 4.1.2.0.0.12.068
 %0,00  0,00  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بأزيالل 4.1.2.0.0.12.069
 %81,18  1.725.403,20  2.125.403,20  1.725.403,20  400.000,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالحاجبالمركز ا 4.1.2.0.0.12.070
 %0,98  3.900,54  400.000,00  0,00  400.000,00 إلستشفان 

ي بعمالة المضيق الفنيدق 4.1.2.0.0.12.071
 %0,00  4,60  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز اإلستشفان 

 %76,63  14.757.787,29  19.257.787,29  14.257.787,29  5.000.000,00 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.1.2.0.0.12.072

ي اإلقليمي بجرادة 4.1.2.0.0.12.073
 %0,41  1.622,08  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز االستشفان 

ي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.1.2.0.0.12.074
 %33,40  200.557,60  600.557,60  200.557,60  400.000,00 المركز االستشفان 

ي الجهوي بفاس 4.1.2.0.0.12.075
 %10,85  145.943,42  1.345.637,66  145.637,66  1.200.000,00 المركز االستشفان 
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 ردتقديرات الموا بيان المرافق الرمز
ات التقديرات الواردة  تغيي 

انية المرافق ز ي مي 
 قز

 التقديرات النهائية
 للموارد

 نسبة التحصيل المداخيل

ي اإلقليمي بتنغي   4.1.2.0.0.12.076
 %0,05  202,00  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز االستشفان 

ي  4.1.2.0.0.12.077
ي اإلقليمي بسيدي إفنز

 %0,29  1.144,00  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.1.2.0.0.12.078
 %29,66  118.632,72  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بوزان 4.1.2.0.0.12.079
 %0,00  0,00  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز االستشفان 

شيدا 4.1.2.0.0.12.080 ي اإلقليمي بير
 %67,79  1.262.974,46  1.862.974,46  1.262.974,46  600.000,00 لمركز االستشفان 

ي اإلقليمي بالرحامنة 4.1.2.0.0.12.081
 %23,13  120.348,36  520.348,36  120.348,36  400.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بسيدي ب 4.1.2.0.0.12.082
 %8,31  33.242,40  400.000,00  0,00  400.000,00 نورالمركز االستشفان 

ي اإلقليمي باليوسوفية 4.1.2.0.0.12.083
 %0,13  502,00  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.1.2.0.0.12.084
 %41,79  167.144,00  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بميدلت 4.1.2.0.0.12.085
 ---  638.500,90  0,00  0,00  0,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بجرسيف 4.1.2.0.0.12.086
 %5,37  21.467,74  400.000,00  0,00  400.000,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بمديونة 4.1.2.0.0.12.087
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المركز االستشفان 

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 لوزارة الصحة
84.000.000,00  208.098.718,16  292.098.718,16  244.117.745,74  83,57% 

         وزارة االقتصاد والمالية  
 

 %100,00  78.814.024,56  78.814.024,56  78.814.024,56  0,00 لة المكلف بالخوصصةمرفق الدولة المسي  بصورة مستق 4.1.2.0.0.13.003

 %94,87  130.735.518,90  137.810.574,30  137.810.574,30  0,00 الخزينة العامة للمملكة 4.1.2.0.0.13.005

 %100,00  16.959.003,94  16.959.003,94  10.459.003,94  6.500.000,00 القسم اإلداري 4.1.2.0.0.13.006

ة 4.1.2.0.0.13.007 ائب غي  المبارسر  %100,00  114.954.856,58  114.954.856,58  114.954.856,58  0,00 إدارة الجمارك والضز

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 لوزارة االقتصاد والمالية 
6.500.000,00  342.038.459,38  348.538.459,38  341.463.403,98  97,97% 

         وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي   
 

 %100,00  2.828.406,41  2.828.406,41  1.728.406,41  1.100.000,00 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.1.2.0.0.14.001

 %100,00  5.386.734,62  5.386.734,62  3.086.734,62  2.300.000,00 المحمدية -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  4.1.2.0.0.14.002

 %100,00  13.655.949,36  13.655.949,36  11.955.949,36  1.700.000,00 أكادير -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  4.1.2.0.0.14.003

 %100,00  4.840.346,17  4.840.346,17  4.040.346,17  800.000,00 الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.1.2.0.0.14.004

 %100,00  705.989,27  705.989,27  5.989,27  700.000,00 أرفود -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.1.2.0.0.14.005

 %100,00  1.718.990,95  1.718.990,95  918.990,95  800.000,00 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.1.2.0.0.14.006

 %100,00  4.087.111,08  4.087.111,08  2.087.111,08  2.000.000,00 مراكش -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  4.1.2.0.0.14.007

 %99,76  6.070.995,56  6.085.740,53  5.085.740,53  1.000.000,00 ورززات -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  4.1.2.0.0.14.008

 %100,00  6.726.199,14  6.726.199,14  5.726.199,14  1.000.000,00 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.1.2.0.0.14.009

 %100,00  785.299,06  785.299,06  85.299,06  700.000,00 سال -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.1.2.0.0.14.010

 %100,00  4.395.305,39  4.395.305,39  3.395.305,39  1.000.000,00 طنجة -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.1.2.0.0.14.011

ي و السياحي  4.1.2.0.0.14.012
ي الفندقر

 %100,00  3.606.712,55  3.606.712,55  2.906.712,55  700.000,00 أصيال -مركز التأهيل المهنز

ي و السياحي  4.1.2.0.0.14.013
ي الفندقر

 %100,00  3.915.285,42  3.915.285,42  3.215.285,42  700.000,00 بن سليمان -مركز التأهيل المهنز

ي و السياحي  4.1.2.0.0.14.014
ي الفندقر

 %100,00  4.141.564,35  4.141.564,35  3.341.564,35  800.000,00 الدارالبيضاء -مركز التأهيل المهنز

ي والسياحي بتواركة 4.1.2.0.0.14.015
ي الفندقر

 %100,00  2.784.950,23  2.784.950,23  2.084.950,23  700.000,00 الرباط -مركز التأهيل المهنز

ي حي أنس بفاس 4.1.2.0.0.14.016  %100,00  3.044.250,80  3.044.250,80  2.044.250,80  1.000.000,00 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغرنر

ي  4.1.2.0.0.14.017
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 قسم خريطة التكوين المهنز

 %100,00  343.540,19  343.540,19  243.540,19  100.000,00 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.1.2.0.0.14.018

 %100,00  328.783,27  328.783,27  228.783,27  100.000,00 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.1.2.0.0.14.019

 %100,00  354.089,04  354.089,04  254.089,04  100.000,00 الصناعة التقليدية بمكناسمعهد فنون  4.1.2.0.0.14.020

 %100,00  233.012,41  233.012,41  133.012,41  100.000,00 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.1.2.0.0.14.021

 %100,00  239.455,78  239.455,78  139.455,78  100.000,00 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.1.2.0.0.14.022

 %100,00  322.952,29  322.952,29  222.952,29  100.000,00 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.1.2.0.0.14.023

ي  4.1.2.0.0.14.024
ان المدنز  %105,45  204.220.341,57  193.668.741,57  158.668.741,57  35.000.000,00 المديرية العامة للطي 

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي 
52.600.000,00  211.599.409,88  264.199.409,88  274.736.264,91  103,99% 

         األمانة العامة للحكومة  
 

 ---  132.652.473,45  0,00  0,00  0,00 مديرية المطبعة الرسمية 4.1.2.0.0.16.001

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 لألمانة العامة للحكومة 
0,00  0,00  0,00  132.652.473,45  --- 

ز والنقل واللوجي            ستيك والماءوزارة التجهي 
 

ي للدراسات و األبحاث الطرقية 4.1.2.0.0.17.002
 %101,38  23.809.764,86  23.486.396,86  19.486.396,86  4.000.000,00 المركز الوطنز

 %116,79  12.984.069,81  11.117.334,81  10.117.334,81  1.000.000,00 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.1.2.0.0.17.003

 %789,69  8.266.843,91  1.046.843,91  46.843,91  1.000.000,00 فاس -مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.2.0.0.17.004

 %75,19  3.030.261,97  4.030.261,97  3.030.261,97  1.000.000,00 الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات  4.1.2.0.0.17.005
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وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 
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 ردتقديرات الموا بيان المرافق الرمز
ات التقديرات الواردة  تغيي 

انية المرافق ز ي مي 
 قز

 التقديرات النهائية
 للموارد

 نسبة التحصيل المداخيل

 %88,29  11.314.559,22  12.814.559,22  11.314.559,22  1.500.000,00 مراكش -حة السوقيات و المعدات مصل 4.1.2.0.0.17.006

 %100,00  1.108.393,43  1.108.393,43  1.108.393,43  0,00 مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات  4.1.2.0.0.17.007

 %92,60  13.779.635,62  14.880.204,62  13.880.204,62  1.000.000,00 وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.2.0.0.17.008

 %219,77  15.525.810,28  7.064.625,28  6.064.625,28  1.000.000,00 الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات  4.1.2.0.0.17.009

 %106,57  17.695.532,42  16.605.164,42  13.105.164,42  3.500.000,00 أكادير -مصلحة السوقيات و المعدات 4.1.2.0.0.17.010

 %340,69  3.406.925,08  1.000.000,00  0,00  1.000.000,00 معهد التكوين عىل اآلليات و إصالح الطرق 4.1.2.0.0.17.011

 %53,68  11.590.331,39  21.590.331,39  11.590.331,39  10.000.000,00 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.1.2.0.0.17.012

الطرق والسالمة الطرقية 4.1.2.0.0.17.013  %90,56  1.421.071.200,24  1.569.134.618,50  1.069.134.618,50  500.000.000,00 مديرية النقل عير

 %135,75  407.262,64  300.000,00  0,00  300.000,00 مصلحة التكوين المستمر 4.1.2.0.0.17.014

ات العامة 4.1.2.0.0.17.016 ز  %112,67  8.190.622,70  7.269.849,03  6.769.849,03  500.000,00 مديرية التجهي 

ي إلجراء االختبارات و التصديق 4.1.2.0.0.17.017
 %108,04  528.010.418,50  488.705.778,50  468.705.778,50  20.000.000,00 المركز الوطنز

 %129,20  50.724.351,33  39.261.501,33  34.761.501,33  4.500.000,00 تجاريةمديرية المالحة ال 4.1.2.0.0.17.018

 %100,00  900.340,00  900.340,00  400.340,00  500.000,00 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.1.2.0.0.17.019

 %0,00  0,00  500.000,00  0,00  500.000,00 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.1.2.0.0.17.020

ي مالل 4.1.2.0.0.17.021
 %75,21  424.640,00  564.640,00  64.640,00  500.000,00 مصلحة السوقيات والمعدات ببنز

 %100,83  121.984.495,84  120.984.495,84  85.984.495,84  35.000.000,00 الدار البيضاء-مديرية األرصاد الجوية الوطنية  4.1.2.0.0.17.022

 %85,71  3.000.000,00  3.500.000,00  3.000.000,00  500.000,00 مصلحة تسيي  األوراش 4.1.2.0.0.17.023

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ز والنقل واللوجيستيك والماء  لوزارة التجهي 
587.300.000,00  1.758.565.339,11  2.345.865.339,11  2.257.225.459,24  96,22% 

         والغابات هوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والميا  
 

4.1.2.0.0.20.001 
ي الميكنة الفال 

ز قز ز المتخصصي  ز القروي ببوقنادل معهد التقنيي  -حية والتجهي 
 سال

0,00  9.699.677,01  9.699.677,01  9.699.677,01  100,00% 

4.1.2.0.0.20.002 
ي 
ز قز ز المتخصصي  ي بالفوارات المعهد الملكي للتقنيي 

 إقليم –تربية المواشر
 القنيطرة

0,00  0,00  0,00  0,00  --- 

ي الفالحي بالشاوية 4.1.2.0.0.20.003
 ---  683.666,70  0,00  0,00  0,00 المعهد التقنز

ي الفالحي بتيفلت 4.1.2.0.0.20.004
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المعهد التقنز

ي الفالحي بالساهل بوطاهر 4.1.2.0.0.20.005
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المعهد التقنز

 ---  3.024.333,45  0,00  0,00  0,00 المدرسة الفالحية بتمارة 4.1.2.0.0.20.006
 %96,82  50.353.452,82  52.008.334,86  48.308.334,86  3.700.000,00 قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 4.1.2.0.0.20.007

 %100,00  810.216,55  810.216,55  410.216,55  400.000,00 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.1.2.0.0.20.008

ي -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  4.1.2.0.0.20.009
 %100,00  3.952.853,14  3.952.853,14  3.252.853,14  700.000,00 آسفز

 %100,00  6.893.925,16  6.893.925,16  3.733.925,16  3.160.000,00 المعهد العالي للصيد البحري 4.1.2.0.0.20.010

 %100,00  1.644.834,69  1.644.834,69  604.834,69  1.040.000,00 طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.1.2.0.0.20.011

 %100,00  516.307,78  516.307,78  16.307,78  500.000,00 العرائش -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  4.1.2.0.0.20.012

 %120,10  19.417.639,73  16.167.639,73  15.367.639,73  800.000,00 العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  4.1.2.0.0.20.013

ز المدرسة الوطني 4.1.2.0.0.20.014  %78,53  6.071.039,90  7.731.039,90  2.731.039,90  5.000.000,00 ة الغابوية للمهندسي 

 %100,00  14.046.535,10  14.046.535,10  4.046.535,10  10.000.000,00 مصلحة الثانويات الفالحية 4.1.2.0.0.20.015

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.1.2.0.0.20.016
ز  4.1.2.0.0.20.017 ي لسوس ماسة هالمنير

 %100,00  596.170,00  596.170,00  46.170,00  550.000,00 الوطنز

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 والغابات  هلوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والميا
25.850.000,00  88.217.533,92  114.067.533,92  117.710.652,03  103,19% 

         وزارة الشباب والرياضة  
 

ي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 4.1.2.0.0.21.001
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المركب الرياصز

 %225,07  3.239.205,67  1.439.205,67  1.439.205,67  0,00 الرباط-الشبيبة والرياضة  المعهد الملكي لتكوين أطر  4.1.2.0.0.21.003

 %100,00  7.473.340,21  7.473.340,21  7.473.340,21  0,00 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.1.2.0.0.21.006

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.1.2.0.0.21.007

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

                                               لوزارة الشباب والرياضة                                                                                                       
0,00  8.912.545,88  8.912.545,88  10.712.545,88  120,20% 

         وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  
 

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 قسم الحج 4.1.2.0.0.23.001

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

                                          األوقاف والشؤون اإلسالمية                                                                                                     لوزارة
0,00  0,00  0,00  0,00  --- 

         وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة   
 

 %18,65  43.570,77  233.570,77  43.570,77  190.000,00 معهد المعادن بتويسيت 4.1.2.0.0.27.001

 %67,53  1.434.905,71  2.124.905,71  744.905,71  1.380.000,00 معهد المعادن بمراكش 4.1.2.0.0.27.002

ي للدراسات ورصد التلوث 4.1.2.0.0.27.004
 %100,00  5.103.278,61  5.103.278,61  3.603.278,61  1.500.000,00 المختير الوطنز

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 لوزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة
3.070.000,00  4.391.755,09  7.461.755,09  6.581.755,09  88,21% 
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 ردتقديرات الموا بيان المرافق الرمز
ات التقديرات الواردة  تغيي 

انية المرافق ز ي مي 
 قز

 التقديرات النهائية
 للموارد

 نسبة التحصيل المداخيل

         وزارة الثقافة واالتصال  
 

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 مطبعة دار المناهل 4.1.2.0.0.29.001
اث بالرباط 4.1.2.0.0.29.002 ي لعلوم اآلثار والير

 %100,00  500.000,00  500.000,00  500.000,00  0,00 المعهد الوطنز

ي للفنون الجميلة بتطوان 4.1.2.0.0.29.003
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المعهد الوطنز

 %108,28  13.081.528,20  12.081.528,20  9.471.528,20  2.610.000,00 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال 4.1.2.0.0.29.005

 %996,19  64.752.498,28  6.500.000,00  0,00  6.500.000,00 المعهد العالي لمهن السمعي البضي والسينما 4.1.2.0.0.29.006

  
ة بصورة مستقلة التابعة مجموع موارد  اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 لوزارة الثقافة واالتصال
9.110.000,00  9.971.528,20  19.081.528,20  78.334.026,48  410,52% 

ي   
         وزارة الشغل و اإلدماج المهنز

 
 %100,00  639.044,00  639.044,00  539.044,00  100.000,00 قسم التكوين 4.1.2.0.0.31.004

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ي 
 لوزارة الشغل واإلدماج المهنز

100.000,00  539.044,00  639.044,00  639.044,00  100,00% 

ي   
         إدارة الدفاع الوطنز

 
ي عن بعدالمركز الملكي لإلستكشاف  4.1.2.0.0.34.001

 %74,97  8.987.902,72  11.987.902,72  8.987.902,72  3.000.000,00 الفضان 

 %100,00  500.000,00  500.000,00  500.000,00  0,00 المستشفز العسكري الدراشي محمد الخامس بالرباط 4.1.2.0.0.34.002

 %100,00  450.000,00  450.000,00  450.000,00  0,00 المستشفز العسكري ابن سيناء بمراكش 4.1.2.0.0.34.003

 %100,00  200.000,00  200.000,00  200.000,00  0,00 المستشفز العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.1.2.0.0.34.004

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المستشفز العسكري بالعيون 4.1.2.0.0.34.005
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 لةالمستشفز العسكري بالداخ 4.1.2.0.0.34.006
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المستشفز العسكري بكلميم 4.1.2.0.0.34.007
ي الجراحي العسكري بأكادير 4.1.2.0.0.34.008  ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المركز الطنر
ي الجراحي العسكري بالسمارة 4.1.2.0.0.34.009  ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المركز الطنر
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.1.2.0.0.34.010
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المؤسسة المركزية لتدبي  وتخزين العتاد 4.1.2.0.0.34.011

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ي                                                                                                                 إلدارة
                                         الدفاع الوطنز

3.000.000,00  10.137.902,72  13.137.902,72  10.137.902,72  77,17% 

         تخطيطالمندوبية السامية لل  
 

ي  4.1.2.0.0.42.001
ي لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيفر

 %100,00  14.030.938,18  14.030.938,18  9.030.938,18  5.000.000,00 المعهد الوطنز

ي للتوثيق 4.1.2.0.0.42.002
 %100,00  13.759.836,31  13.759.836,31  9.759.836,31  4.000.000,00 المركز الوطنز

 %100,00  36.275.145,27  36.275.145,27  33.575.145,27  2.700.000,00 مدرسة علوم المعلومات 4.1.2.0.0.42.003

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 للمندوبية السامية للتخطيط
11.700.000,00  52.365.919,76  64.065.919,76  64.065.919,76  100,00% 

ي والتعمي  واإلسكان وسياسة المدينة   
اب الوطنز          وزارة إعداد الير

 
 %28,80  1.728.150,62  6.000.000,00  0,00  6.000.000,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.1.2.0.0.46.001

ي للتهيئة و التعمي   4.1.2.0.0.46.002
 %53,71  1.160.089,74  2.160.089,74  1.160.089,74  1.000.000,00 المعهد الوطنز

 %94,91  1.898.152,01  2.000.000,00  0,00  2.000.000,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 4.1.2.0.0.46.003

 %75,49  1.509.808,00  2.000.000,00  0,00  2.000.000,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.1.2.0.0.46.004

 %50,00  2.000.000,00  4.000.000,00  2.000.000,00  2.000.000,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.1.2.0.0.46.005

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.1.2.0.0.46.006
 ---  0,00  0,00  200.000,00-  200.000,00 ة للهندسة المعمارية بأكاديرالمدرسة الوطني 4.1.2.0.0.46.007

  
ة بصورة مستقلة التابعة   مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ي والتعمي  واإلسكان وسياسة المدينة 
اب الوطنز  لوزارة إعداد الير

13.200.000,00  2.960.089,74  16.160.089,74  8.296.200,37  51,34% 

         وزارة األرسة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية  
 

 ---  212.899,15  0,00  0,00  0,00 مصلحة التوجيه والدعم 4.1.2.0.0.48.001

  
ة بصورة مستقلة التابعة   مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 اواة و التنمية االجتماعية لوزارة األرسة والتضامن والمس
0,00  0,00  0,00  212.899,15  --- 

         المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  
 

ي  4.1.2.0.0.51.001
ي والحرقز

 %100,00  2.853.355,50  2.853.355,50  2.853.355,50  0,00 مصلحة وحدات التكوين الفنز

  
ة بصورة مستقلة التابعة  مجموع موارد اإلستثمار الخا صة بمرافق الدولة المسي 

 للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
0,00  2.853.355,50  2.853.355,50  2.853.355,50  100,00% 

  

ة بصورة مستقلة  %101,49  3.687.316.645,85  3.633.118.105,96  2.836.688.105,96  796.430.000,00 مجموع موارد اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 
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ة بصـورة مستقلـة لسنة 2019  التصفية النهـائـية لمرافق الدولــة المسـي 
 )ي )الجــــــــــــــدول

 نفقات االستغالل
  

ز ب  الدراهم ماليي 

 بيان المرافق الرمز

السقف األصىلي 
 -للنفقات 

تقديرات قانون 
 المالية 

ات  تغيي 
 اتالتقدير 

الناتجة عن 
 قرارات

رفع سقف 
 التحمالت 

السقف 
ي 
النهان 

 للنفقات 

دفع فائض 
موارد 
 اإلستغالل
المرصد 
لنفقات 
 اإلستثمار

اإلعتمادات 
 النهائية 

ــــــات  النفقــــــ
المأمور 
 بضفها

اإلعتمادات 
المتوفرة  
عند نهاية 
 السنة

نسبة 
 اإلنجاز

                 رئيس الحكومة  

 %78,65  5,56  20,48  26,04  0,00  26,04  26,04  18,00 الكولف الملكي دار السالم 4.2.1.1.0.04.001

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لرئيس الحكومة 
18,00  26,04  26,04  0,00  26,04  20,48  5,56  78,65% 

       وزارة العدل  
  

ي بمحكمة النقض 4.2.1.1.0.06.002
 %42,86  0,88  0,69  1,61  0,03  1,58  1,58  0,90 مركز النشر و التوثيق القضان 

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لوزارة العدل 
0,90  1,58  1,58  0,03  1,61  0,69  0,88  42,86 % 

       ة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وزار   
  

 %52,34  37,01  40,66  77,67  0,00  77,67  77,67  20,00 مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.2.1.1.0.07.002

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 الدولي  لشؤون الخارجية والتعاونمستقلة التابعة لوزارة ا
20,00  77,67  77,67  0,00  77,67  40,66  37,01  52,34% 

        وزارة الداخلية  
 

 %80,66  0,75  3,17  3,93  0,00  3,93  3,93  0,00 الحسيمة-تطوان-المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة 4.2.1.1.0.08.001

ق 4.2.1.1.0.08.002  %51,27  0,29  1,61  3,14  1,25  1,89  1,89  0,00 المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشر

 %20,39  7,85  2,01  9,86  0,00  9,86  9,86  0,00 مكناس -المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس  4.2.1.1.0.08.003

 %67,26  2,01  4,13  6,14  0,00  6,14  6,14  0,00 القنيطرة -سال -المركز الجهوي لالستثمار لجهة الرباط  4.2.1.1.0.08.004

ي مالل  4.2.1.1.0.08.005
 %29,30  4,84  2,01  6,86  0,00  6,86  6,86  0,00 خنيفرة -المركز الجهوي لالستثمار لجهة بنز

 %30,89  3,25  1,64  5,31  0,42  4,89  4,89  0,00 سطات -المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء 4.2.1.1.0.08.006

ي  -المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش  4.2.1.1.0.08.007
 %30,17  6,55  2,83  9,38  0,00  9,38  9,38  0,00 آسفز

 %54,22  1,05  2,76  5,09  1,27  3,82  3,82  0,00 تافياللت -المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة  4.2.1.1.0.08.008

 %40,11  2,17  1,46  3,64  0,00  3,64  3,64  0,00 ماسة -ر لجهة سوس المركز الجهوي لالستثما 4.2.1.1.0.08.009

 %24,43  3,33  1,08  4,42  0,00  4,42  4,42  0,00 واد نون -المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم  4.2.1.1.0.08.010

 %57,32  0,58  1,80  3,14  0,76  2,37  2,37  0,00 الساقية الحمراء-المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون  4.2.1.1.0.08.011

 %25,00  1,56  1,14  4,56  1,86  2,70  2,70  0,00 واد الذهب -المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة  4.2.1.1.0.08.012

 %24,98  69,75  23,23  92,98  0,00  92,98  92,98  80,00 مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية 4.2.1.1.0.08.018

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لوزارة الداخلية
80,00  152,87  152,87  5,56  158,42  48,88  103,99  30,85% 

 
ي والتعليم العالي والبحث العلمي 

بية الوطنية والتكوين المهنز         وزارة الير

اتيجيات التكوين 4.2.1.1.0.11.003  %27,10  9,89  3,68  13,58  0,00  13,58  13,58  5,00 قسم اسير

  

ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 
ي 
بية الوطنية والتكوين المهنز والتعليم مستقلة التابعة لوزارة  الير

 العالي والبحث العلمي 
5,00  13,58  13,58  0,00  13,58  3,68  9,89  27,10% 

       وزارة الصحة  
  

ي اإلقليمي بورزازات 4.2.1.1.0.12.001
 %84,53  1,47  8,03  9,50  0,00  9,50  9,50  9,50 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة إنزكان 4.2.1.1.0.12.002
 %94,30  0,57  9,43  10,00  0,00  10,00  10,00  10,00 آيت ملول-المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بتارودانت 4.2.1.1.0.12.003
 %86,74  1,81  11,84  13,65  0,00  13,65  13,65  12,50 المركز اإلستشفان 

نيت 4.2.1.1.0.12.004 ز ي اإلقليمي بتي 
 %78,23  2,83  10,17  13,00  0,00  13,00  13,00  13,00 المركز اإلستشفان 

ي اإل 4.2.1.1.0.12.005
 %77,48  3,04  10,46  13,50  0,00  13,50  13,50  13,50 قليمي بقلعة الشاغنةالمركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالصويرة 4.2.1.1.0.12.006
 %77,67  2,01  6,99  9,00  0,00  9,00  9,00  9,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالجديدة 4.2.1.1.0.12.007
 %86,72  3,18  20,83  24,02  0,00  24,02  24,02  21,00 المركز اإلستشفان 

ي  4.2.1.1.0.12.008
ي االقليمي بآسفز

 %82,06  3,14  14,36  17,50  0,00  17,50  17,50  17,50 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بخريبكة 4.2.1.1.0.12.009
 %33,27  22,44  11,19  33,63  0,00  33,63  33,63  18,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بسطات 4.2.1.1.0.12.010
 %82,03  2,95  13,47  16,42  0,00  16,42  16,42  16,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي ببولمان 4.2.1.1.0.12.012
 %82,62  1,10  5,23  6,33  0,00  6,33  6,33  6,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بصفرو 4.2.1.1.0.12.013
 %86,33  0,82  5,18  6,00  0,00  6,00  6,00  6,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالقنيطرة 4.2.1.1.0.12.014
 %61,80  14,82  23,98  38,80  0,00  38,80  38,80  25,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.2.1.1.0.12.015
 %82,56  2,00  9,47  11,47  0,00  11,47  11,47  11,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بشفشاون 4.2.1.1.0.12.016
 %84,50  1,24  6,76  8,00  0,00  8,00  8,00  8,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالعرائش 4.2.1.1.0.12.017
 %89,84  1,77  15,65  17,42  0,00  17,42  17,42  15,50 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بط 4.2.1.1.0.12.018
 %30,78  57,86  25,73  83,59  0,00  83,59  83,59  26,00 نجةالمركز اإلستشفان 
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ي اإلقليمي بتطوان 4.2.1.1.0.12.019
 %95,43  0,94  19,64  20,58  0,00  20,58  20,58  20,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالرشيدية 4.2.1.1.0.12.020
 %92,33  1,61  19,39  21,00  0,00  21,00  21,00  21,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بإفران 4.2.1.1.0.12.021
 %75,88  2,27  7,14  9,41  0,00  9,41  9,41  6,50 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بخنيفرة 4.2.1.1.0.12.022
 %98,04  0,23  12,01  12,25  0,00  12,25  12,25  12,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالحسيمةالمركز اإلستشف 4.2.1.1.0.12.023
 %73,76  5,46  15,35  20,81  0,00  20,81  20,81  18,00 ان 

ي اإلقليمي بتازة 4.2.1.1.0.12.024
 %68,84  3,36  10,98  15,95  1,62  14,33  14,33  12,50 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بفجيج 4.2.1.1.0.12.025
 %97,54  0,16  6,34  6,50  0,00  6,50  6,50  6,50 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالناضور 4.2.1.1.0.12.026
 %83,50  3,57  18,07  21,64  0,00  21,64  21,64  20,00 المركز اإلستشفان 

كان 4.2.1.1.0.12.027 ي اإلقليمي بير
 %74,86  2,66  7,92  10,58  0,00  10,58  10,58  9,50 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بوادي الذهبا 4.2.1.1.0.12.028
 %86,48  1,33  8,51  9,84  0,00  9,84  9,84  6,00 لمركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالعيون 4.2.1.1.0.12.029
 %88,27  1,76  13,24  15,00  0,00  15,00  15,00  15,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بطانطان 4.2.1.1.0.12.030
 %68,77  2,03  4,47  6,50  0,00  6,50  6,50  6,50 المركز اإلستشفان 

ي مالل 4.2.1.1.0.12.031
ي الجهوي ببنز

 %84,47  4,38  23,83  28,21  0,00  28,21  28,21  27,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بأكادير 4.2.1.1.0.12.032
 %92,22  1,77  20,97  22,74  0,00  22,74  22,74  22,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بمراكش 4.2.1.1.0.12.033
 %21,19  55,09  14,81  69,90  0,00  69,90  69,90  16,00 المركز اإلستشفان 

ز السبع 4.2.1.1.0.12.035 ي بعمالة مقاطعات عي 
 %69,02  5,87  13,08  18,95  0,00  18,95  18,95  14,00 الجي المحمدي-المركز اإلستشفان 

ي بعمالة مقاطعات الفداءالمركز اإلستش 4.2.1.1.0.12.036
 %85,58  1,64  9,73  11,37  0,00  11,37  11,37  11,00 مرس السلطان-فان 

ي بعمالة مقاطعات موالي رشيد 4.2.1.1.0.12.037
 %63,73  6,25  11,00  17,26  0,00  17,26  17,26  14,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالدا 4.2.1.1.0.12.038
 %9,35  100,29  10,34  110,63  0,00  110,63  110,63  12,00 ر البيضاءالمركز اإلستشفان 

ي بعمالة المحمدية 4.2.1.1.0.12.039
 %80,45  2,43  10,00  12,43  0,00  12,43  12,43  9,00 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة سال 4.2.1.1.0.12.040
 %91,05  1,79  18,21  20,00  0,00  20,00  20,00  20,00 المركز اإلستشفان 

ات  4.2.1.1.0.12.041 ي بعمالة الصخي 
 %78,31  3,24  11,70  14,94  0,00  14,94  14,94  12,00 تمارة -المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالخميسات 4.2.1.1.0.12.042
 %75,84  4,48  14,06  18,54  0,00  18,54  18,54  14,00 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة مكناس 4.2.1.1.0.12.045
 %64,00  5,97  21,03  32,86  5,86  27,00  27,00  27,00 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بوجدة 4.2.1.1.0.12.046
 %15,44  63,25  11,55  74,81  0,00  74,81  74,81  18,00 المركز اإلستشفان 

ي لتحاقن الدم  4.2.1.1.0.12.047
 %69,85  40,24  93,20  133,43  0,00  133,43  133,43  44,00 الرباط-المركز الوطنز

 %15,48  60,26  26,05  168,32  82,00  86,32  86,32  23,00 الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم  4.2.1.1.0.12.048

ي الصجي  4.2.1.1.0.12.049
 %64,07  5,44  9,72  15,17  0,00  15,17  15,17  6,00 المعهد الوطنز

ي للوقاية من األشعة 4.2.1.1.0.12.050
 %35,25  3,95  2,15  6,10  0,00  6,10  6,10  2,50 المركز الوطنز

 %21,42  12,70  8,37  39,07  18,00  21,07  21,07  4,00 مديرية األدوية و الصيدلة 4.2.1.1.0.12.051

ي اإلقليمي بشيشاوة 4.2.1.1.0.12.052
 %91,80  0,41  4,59  5,00  0,00  5,00  5,00  5,00 المركز االستشفان 

ي  4.2.1.1.0.12.053
ي بعمالة مقاطعة الجي الحسنز

 %71,33  2,15  5,35  7,50  0,00  7,50  7,50  7,50 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بتاونات 4.2.1.1.0.12.054
 %78,77  1,38  5,12  6,50  0,00  6,50  6,50  6,50 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالرباط 4.2.1.1.0.12.055
 %65,88  2,90  5,60  8,50  0,00  8,50  8,50  8,50 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بتاوريرت 4.2.1.1.0.12.056
 %68,59  2,68  5,83  8,50  0,00  8,50  8,50  7,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بشتوكة 4.2.1.1.0.12.057
 %83,60  1,32  6,73  8,05  0,00  8,05  8,05  7,00 هاآيت با-المركز االستشفان 

ز الشق 4.2.1.1.0.12.058 ي بعمالة مقاطعة عي 
 %61,08  2,83  6,67  10,92  1,42  9,50  9,50  9,00 المركز االستشفان 

ي االقليمي ببنسليمان 4.2.1.1.0.12.059
 %87,56  0,56  3,94  4,50  0,00  4,50  4,50  4,50 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بطاطا 4.2.1.1.0.12.060
 %60,56  2,80  4,30  7,10  0,00  7,10  7,10  4,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بالحوز 4.2.1.1.0.12.061
 %60,37  2,35  3,58  5,93  0,00  5,93  5,93  4,50 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي ب 4.2.1.1.0.12.062
 %79,64  1,12  4,38  5,50  0,00  5,50  5,50  5,50 زاكورةالمركز االستشفان 

ي اإلقليمي ببوجدور 4.2.1.1.0.12.063
 %96,22  0,17  4,33  4,50  0,00  4,50  4,50  4,50 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بأسا 4.2.1.1.0.12.064
 %59,45  2,23  3,27  5,50  0,00  5,50  5,50  5,50 الزاك-المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بكلميم 4.2.1.1.0.12.065
 %96,55  0,29  8,39  8,69  0,00  8,69  8,69  8,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالسمارة 4.2.1.1.0.12.066
 %82,15  1,16  5,34  6,50  0,00  6,50  6,50  6,50 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة مقاط 4.2.1.1.0.12.067
نوصي المركز اإلستشفان   %69,73  3,33  7,67  11,00  0,00  11,00  11,00  11,00 عات سيدي الير

ي اإلقليمي بالنوارص 4.2.1.1.0.12.068
 %49,67  3,06  3,02  6,08  0,00  6,08  6,08  5,00 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بأزيالل 4.2.1.1.0.12.069
 %75,08  2,01  11,15  14,85  1,70  13,15  13,15  8,50 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالحاجب 4.2.1.1.0.12.070
 %79,33  0,93  3,57  4,50  0,00  4,50  4,50  4,50 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة المضيق الفنيدق 4.2.1.1.0.12.071
 %96,62  0,28  8,01  8,29  0,00  8,29  8,29  8,00 المركز اإلستشفان 

 %34,60  4,63  2,45  7,08  0,00  7,08  7,08  4,00 سة الوطنية للصحة العموميةالمدر  4.2.1.1.0.12.072

ي اإلقليمي بجرادة 4.2.1.1.0.12.073
 %82,75  1,38  6,62  8,00  0,00  8,00  8,00  8,00 المركز االستشفان 

ي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.1.1.0.12.074
 %72,20  2,29  5,92  8,20  0,00  8,20  8,20  6,00 المركز االستشفان 

ي الجهوي بفاس 4.2.1.1.0.12.075
 %24,46  85,05  27,54  112,59  0,00  112,59  112,59  31,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بتنغي   4.2.1.1.0.12.076
 %62,83  2,23  3,77  6,00  0,00  6,00  6,00  6,00 المركز االستشفان 

ي الم 4.2.1.1.0.12.077
ي اإلقليمي بسيدي إفنز

 %94,00  0,36  5,64  6,00  0,00  6,00  6,00  6,00 ركز االستشفان 

ي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.2.1.1.0.12.078
 %75,60  1,22  3,78  5,00  0,00  5,00  5,00  5,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بوزان 4.2.1.1.0.12.079
 %96,49  0,20  5,49  5,69  0,00  5,69  5,69  5,00 المركز االستشفان 

شيد 4.2.1.1.0.12.080 ي اإلقليمي بير
 %69,50  2,43  7,61  10,95  0,91  10,04  10,04  10,00 المركز االستشفان 
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ي اإلقليمي بالرحامنة 4.2.1.1.0.12.081
 %56,58  2,77  3,61  6,38  0,00  6,38  6,38  6,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بسيدي بنور 4.2.1.1.0.12.082
 %75,50  1,47  4,53  6,00  0,00  6,00  6,00  6,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي باليوسوفية 4.2.1.1.0.12.083
 %80,20  0,99  4,01  5,00  0,00  5,00  5,00  5,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بالفقيه بن صا 4.2.1.1.0.12.084
 %77,76  1,89  6,61  8,50  0,00  8,50  8,50  8,50 لحالمركز االستشفان 

ي اإلقليمي بميدلت 4.2.1.1.0.12.085
 %89,71  0,72  6,28  7,00  0,00  7,00  7,00  7,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بجرسيف 4.2.1.1.0.12.086
 %86,20  0,69  4,31  5,00  0,00  5,00  5,00  5,00 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بمديونة 4.2.1.1.0.12.087
 %84,17  0,95  5,05  6,00  0,00  6,00  6,00  0,00 المركز االستشفان 

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لوزارة الصحة
935,50  1.566,39  1.566,39  111,49  1.677,88  895,68  670,71  53,38% 

       االقتصاد والمالية  وزارة  
  

        ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 مرفق الدولة المسي  بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.1.1.0.13.003

 %32,44  40,03  52,69  162,43  69,71  92,72  92,72  43,00 الخزينة العامة للمملكة 4.2.1.1.0.13.005

 %76,27  0,56  1,80  2,36  0,00  2,36  2,36  0,00 القسم اإلداري 4.2.1.1.0.13.006

ة 4.2.1.1.0.13.007 ائب غي  المبارسر  %46,06  31,17  42,84  93,00  19,00  74,00  74,00  47,00 إدارة الجمارك والضز

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 بعة لوزارة االقتصاد والماليةالتامستقلة 
90,00  169,09  169,09  88,71  257,80  97,33  71,76  37,75% 

        وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي   
 

 %43,02  12,08  9,12  21,20  0,00  21,20  21,20  13,40 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.1.1.0.14.001

4.2.1.1.0.14.002 
 -ا التطبيقية الفندقية و السياحيةالمعهد المتخصص للتكنولوجي

 المحمدية
3,18  3,84  3,84  0,00  3,84  3,26  0,58  84,90% 

4.2.1.1.0.14.003 
 -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

 أكادير
2,43  4,21  4,21  0,00  4,21  2,53  1,67  60,10% 

 %83,22  0,48  2,38  2,86  0,00  2,86  2,86  1,84 الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.2.1.1.0.14.004

 %79,89  0,36  1,43  1,79  0,00  1,79  1,79  1,63 أرفود -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.2.1.1.0.14.005

 %73,78  0,70  1,97  2,67  0,00  2,67  2,67  1,74 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.2.1.1.0.14.006

4.2.1.1.0.14.007 
 -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

 مراكش
2,63  3,95  3,95  0,00  3,95  3,13  0,82  79,24% 

4.2.1.1.0.14.008 
 -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

 ورززات
2,08  3,37  3,37  0,00  3,37  2,63  0,74  78,04% 

 %71,61  0,67  1,69  2,36  0,00  2,36  2,36  1,62 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.2.1.1.0.14.009

 %78,47  0,58  2,15  2,74  0,00  2,74  2,74  1,87 سال -التكنولوجيا الفندقية و السياحية معهد  4.2.1.1.0.14.010

 %81,47  0,43  1,89  2,32  0,00  2,32  2,32  1,74 طنجة -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.2.1.1.0.14.011

ي و السياحي  4.2.1.1.0.14.012
ي الفندقر

 %95,08  0,11  2,32  2,44  0,00  2,44  2,44  1,77 صيالأ -مركز التأهيل المهنز

ي و السياحي  4.2.1.1.0.14.013
ي الفندقر

 %85,53  0,34  2,01  2,35  0,00  2,35  2,35  2,06 بن سليمان -مركز التأهيل المهنز

ي و السياحي  4.2.1.1.0.14.014
ي الفندقر

 %78,22  0,44  1,58  2,02  0,00  2,02  2,02  1,43 الدارالبيضاء -مركز التأهيل المهنز

ي والسياحي بتواركة 4.2.1.1.0.14.015
ي الفندقر

 %36,90  1,06  0,62  1,68  0,00  1,68  1,68  1,14 الرباط -مركز التأهيل المهنز

4.2.1.1.0.14.016 
ي حي  معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغرنر

 أنس بفاس
1,64  2,61  2,61  0,00  2,61  1,44  1,16  55,17% 

ي  4.2.1.1.0.14.017
       ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 قسم خريطة التكوين المهنز

 %44,68  0,26  0,21  0,47  0,00  0,47  0,47  0,32 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.2.1.1.0.14.018

 %60,98  0,16  0,25  0,41  0,00  0,41  0,41  0,34 ناعة التقليدية بمراكشمعهد فنون الص 4.2.1.1.0.14.019

 %52,63  0,18  0,20  0,38  0,00  0,38  0,38  0,26 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.2.1.1.0.14.020

 %37,14  0,23  0,13  0,35  0,00  0,35  0,35  0,35 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.1.1.0.14.021

 %87,18  0,05  0,34  0,39  0,00  0,39  0,39  0,29 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.1.1.0.14.022

 %100,00  0,00  0,23  0,23  0,00  0,23  0,23  0,23 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.1.1.0.14.023

ي المديرية العا 4.2.1.1.0.14.024
ان المدنز  %12,80  76,08  11,17  87,25  0,00  87,25  87,25  10,00 مة للطي 

  

ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 
لتقليدية مستقلة التابعة لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة ا

 واالقتصاد االجتماعي 
53,97  151,88  151,88  0,00  151,88  52,69  99,19  34,69% 

       األمانة العامة للحكومة  
  

 %56,06  8,79  11,21  20,00  0,00  20,00  20,00  20,00 مديرية المطبعة الرسمية 4.2.1.1.0.16.001

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 ابعة لألمانة العامة للحكومة مستقلة الت
20,00  20,00  20,00  0,00  20,00  11,21  8,79  56,06% 

ز والنقل واللوجيستيك والماء           وزارة التجهي 
 

ي للدراسات و األبحاث الطرقية 4.2.1.1.0.17.002
 %21,28  13,13  3,55  16,68  0,00  16,68  16,68  5,00 المركز الوطنز

 %22,00  9,29  2,62  11,91  0,00  11,91  11,91  3,50 عداتمصلحة شبكات مصالح السوقيات والم 4.2.1.1.0.17.003

 %38,06  23,04  14,16  37,20  0,00  37,20  37,20  10,00 فاس -مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.1.1.0.17.004

 %44,91  9,82  9,39  20,91  1,70  19,21  19,21  9,00 الرباط -مصلحة السوقيات و المعدات  4.2.1.1.0.17.005

 %18,75  14,84  5,50  29,33  9,00  20,33  20,33  9,00 مراكش -مصلحة السوقيات و المعدات  4.2.1.1.0.17.006

 %7,06  10,71  0,89  12,60  1,00  11,60  11,60  0,00 مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات  4.2.1.1.0.17.007
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وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 بيان المرافق الرمز

السقف األصىلي 
 -للنفقات 

تقديرات قانون 
 المالية 

ات  تغيي 
 اتالتقدير 

الناتجة عن 
 قرارات

رفع سقف 
 التحمالت 

السقف 
ي 
النهان 

 للنفقات 

دفع فائض 
موارد 
 اإلستغالل
المرصد 
لنفقات 
 اإلستثمار

اإلعتمادات 
 النهائية 

ــــــات  النفقــــــ
المأمور 
 بضفها

اإلعتمادات 
المتوفرة  
عند نهاية 
 السنة

نسبة 
 اإلنجاز

 %28,88  13,52  5,49  19,01  0,00  19,01  19,01  3,00 وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.1.1.0.17.008

 %14,87  10,02  1,75  11,77  0,00  11,77  11,77  6,00 الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات  4.2.1.1.0.17.009

 %27,39  19,09  7,20  26,29  0,00  26,29  26,29  9,00 أكادير -مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.1.1.0.17.010

 %36,20  3,19  1,81  5,00  0,00  5,00  5,00  5,00 معهد التكوين عىل اآلليات و إصالح الطرق 4.2.1.1.0.17.011

 %88,34  1,20  9,02  10,21  0,00  10,21  10,21  7,00 المعهد العالي للدراسات البحرية 4.2.1.1.0.17.012

الطرق والسالمة الطرقيةمديرية النقل  4.2.1.1.0.17.013  %18,60  159,41  116,43  625,84  350,00  275,84  275,84  80,00 عير

 %77,00  0,23  0,77  1,00  0,00  1,00  1,00  1,00 مصلحة التكوين المستمر 4.2.1.1.0.17.014

ات العامة 4.2.1.1.0.17.016 ز  %42,72  21,38  15,95  37,34  0,00  37,34  37,34  3,00 مديرية التجهي 

ي إلجراء االختبارات و التصديق 4.2.1.1.0.17.017
 %10,40  68,55  7,96  76,51  0,00  76,51  76,51  5,00 المركز الوطنز

 %6,36  26,66  1,81  28,46  0,00  28,46  28,46  2,50 مديرية المالحة التجارية 4.2.1.1.0.17.018

 %60,74  2,45  3,79  6,24  0,00  6,24  6,24  3,00 والمعدات بالعيون مصلحة السوقيات 4.2.1.1.0.17.019

 %87,33  0,38  2,62  3,00  0,00  3,00  3,00  3,00 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.2.1.1.0.17.020

ي مالل 4.2.1.1.0.17.021
 %83,54  0,55  2,74  3,28  0,00  3,28  3,28  3,00 مصلحة السوقيات والمعدات ببنز

 %51,20  40,34  42,32  82,66  0,00  82,66  82,66  45,00 الدار البيضاء-مديرية األرصاد الجوية الوطنية  4.2.1.1.0.17.022

 %60,41  9,20  14,04  23,24  0,00  23,24  23,24  0,50 مصلحة تسيي  األوراش 4.2.1.1.0.17.023

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ز والنقل واللوجيستيك والماء  مستقلة التابعة لوزارة التجهي 
212,50  726,78  726,78  361,70  1.088,48  269,78  457,00  24,79% 

        والغابات هوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والميا  
 

4.2.1.1.0.20.001 
ز  ز المتخصصي  ز القروي معهد التقنيي  ي الميكنة الفالحية والتجهي 
 قز

 سال -ببوقنادل 
2,50  9,77  9,77  0,00  9,77  9,57  0,21  97,95% 

4.2.1.1.0.20.002 
ي بالفوارات 

ي تربية المواشر
ز قز ز المتخصصي   -المعهد الملكي للتقنيي 

 إقليم القنيطرة
2,60  2,75  2,75  0,00  2,75  2,61  0,14  94,91% 

ي الفالحي بالشاوية 4.2.1.1.0.20.003
       ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00-  1,50 المعهد التقنز

ي الفالحي بتيفلت 4.2.1.1.0.20.004
 %67,83  0,74  1,56  2,30  0,00  2,30  2,30  1,70 المعهد التقنز

ي الفالحي بالساهل بوطاهر 4.2.1.1.0.20.005
 %88,21  0,23  1,72  1,95  0,00  1,95  1,95  1,75 المعهد التقنز

 %69,09  0,68  1,52  2,20  0,00  2,20  2,20  2,20 المدرسة الفالحية بتمارة 4.2.1.1.0.20.006

 %90,92  1,94  19,43  21,37  0,00  21,37  21,37  19,40 قسم استدامة وتهيئة الموارد البحرية 4.2.1.1.0.20.007

 %54,59  1,88  2,26  4,14  0,00  4,14  4,14  2,61 الحسيمة-التكنولوجيا للصيد البحري معهد  4.2.1.1.0.20.008

ي -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  4.2.1.1.0.20.009
 %66,42  0,65  2,73  4,11  0,73  3,38  3,38  2,76 آسفز

 %73,68  1,54  4,31  5,85  0,00  5,85  5,85  4,77 المعهد العالي للصيد البحري 4.2.1.1.0.20.010

 %57,33  2,23  3,01  5,25  0,00  5,25  5,25  2,88 طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.2.1.1.0.20.011

 %80,56  0,63  2,61  3,24  0,00  3,24  3,24  2,87 العرائش -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  4.2.1.1.0.20.012

 %67,47  0,27  2,80  4,15  1,08  3,08  3,08  2,60 العيون-د التكنولوجيا للصيد البحري معه 4.2.1.1.0.20.013

ز  4.2.1.1.0.20.014  %84,52  0,73  3,93  4,65  0,00  4,65  4,65  4,65 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسي 

 %69,90  3,20  7,43  10,63  0,00  10,63  10,63  10,35 مصلحة الثانويات الفالحية 4.2.1.1.0.20.015

 %16,19  48,55  9,38  57,93  0,00  57,93  57,93  14,00 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.2.1.1.0.20.016

ز  4.2.1.1.0.20.017 ي لسوس ماسة هالمنير
 %60,00  0,09  0,15  0,25  0,00  0,25  0,25  0,00 الوطنز

  

ة بصورة مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمر  افق الدولة المسي 
مستقلة التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية 

 والغابات  هوالميا
79,13  138,73  138,73  1,81  140,54  75,02  63,71  53,38% 

       وزارة الشباب والرياضة  
  

4.2.1.1.0.21.001 
ي محمد الخامس الدار البيضاء وا

لقاعدة البحرية المركب الرياصز
 بالمحمدية

13,00  22,24  22,24  0,00  22,24  20,75  1,49  93,30% 

 %63,41  6,13  11,49  18,12  0,50  17,62  17,62  12,00 الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  4.2.1.1.0.21.003

 %90,94  1,38  13,86  15,24  0,00  15,24  15,24  8,00 ضيةمصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الريا 4.2.1.1.0.21.006

 %92,21  1,42  16,82  18,24  0,00  18,24  18,24  7,00 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 4.2.1.1.0.21.007

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 ب والرياضةمستقلة التابعة لوزارة الشبا
40,00  73,34  73,34  0,50  73,84  62,92  10,42  85,21% 

       وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  
  

 %84,83  3,86  21,61  25,47  0,00  25,47  25,47  20,00 قسم الحج 4.2.1.1.0.23.001

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  مستقلة
20,00  25,47  25,47  0,00  25,47  21,61  3,86  84,83% 

       وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة   
  

 %59,42  1,25  1,83  3,08  0,00  3,08  3,08  2,73 معهد المعادن بتويسيت 4.2.1.1.0.27.001

 %88,04  0,36  2,65  3,01  0,00  3,01  3,01  2,75 معهد المعادن بمراكش 4.2.1.1.0.27.002

ي للدراسات ورصد التلوث 4.2.1.1.0.27.004
 %36,83  2,11  1,23  3,34  0,00  3,34  3,34  0,60 المختير الوطنز

  

ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 
 طاقة والمعادن و التنمية المستدامة مستقلة التابعة لوزارة ال

6,08  9,43  9,43  0,00  9,43  5,71  3,72  60,55% 
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 بيان المرافق الرمز

السقف األصىلي 
 -للنفقات 

تقديرات قانون 
 المالية 

ات  تغيي 
 اتالتقدير 

الناتجة عن 
 قرارات

رفع سقف 
 التحمالت 

السقف 
ي 
النهان 

 للنفقات 

دفع فائض 
موارد 
 اإلستغالل
المرصد 
لنفقات 
 اإلستثمار

اإلعتمادات 
 النهائية 

ــــــات  النفقــــــ
المأمور 
 بضفها

اإلعتمادات 
المتوفرة  
عند نهاية 
 السنة

نسبة 
 اإلنجاز

         وزارة الثقافة واالتصال  

 %63,07  1,13  1,93  3,06  0,00  3,06  3,06  2,00 مطبعة دار المناهل 4.2.1.1.0.29.001

اث  4.2.1.1.0.29.002 ي لعلوم اآلثار والير
 %68,85  0,26  1,68  2,44  0,50  1,94  1,94  0,30 بالرباطالمعهد الوطنز

ي للفنون الجميلة بتطوان 4.2.1.1.0.29.003
 %96,80  0,04  1,21  1,25  0,00  1,25  1,25  0,20 المعهد الوطنز

 %46,44  3,46  3,00  6,46  0,00  6,46  6,46  4,08 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال 4.2.1.1.0.29.005

 %47,77  4,21  3,85  8,06  0,00  8,06  8,06  8,06 المعهد العالي لمهن السمعي البضي والسينما 4.2.1.1.0.29.006

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 ابعة لوزارة الثقافة واالتصال مستقلة الت
14,64  20,77  20,77  0,50  21,27  11,66  9,10  54,82% 

ي   
       وزارة الشغل و اإلدماج المهنز

  
 %27,81  0,69  0,42  1,51  0,40  1,11  1,11  0,30 قسم التكوين 4.2.1.1.0.31.004

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ي 
 مستقلة التابعة لوزارة الشغل واإلدماج المهنز

0,30  1,11  1,11  0,40  1,51  0,42  0,69  27,81% 

ي   
       إدارة الدفاع الوطنز

  
ي عن بعد 4.2.1.1.0.34.001

 %11,01  58,77  7,27  66,04  0,00  66,04  66,04  19,68 المركز الملكي لإلستكشاف الفضان 

 %94,77  9,98  180,95  190,92  0,00  190,92  190,92  170,00 المستشفز العسكري الدراشي محمد الخامس بالرباط 4.2.1.1.0.34.002

 %76,78  22,78  75,33  98,11  0,00  98,11  98,11  52,00 المستشفز العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.1.1.0.34.003

 %61,41  32,83  52,24  85,07  0,00  85,07  85,07  50,00 المستشفز العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.2.1.1.0.34.004

 %50,29  17,42  17,62  35,04  0,00  35,04  35,04  12,00 المستشفز العسكري بالعيون 4.2.1.1.0.34.005

 %23,54  26,50  8,16  34,66  0,00  34,66  34,66  10,00 المستشفز العسكري بالداخلة 4.2.1.1.0.34.006

 %44,10  27,04  21,34  48,38  0,00  48,38  48,38  21,00 المستشفز العسكري بكلميم 4.2.1.1.0.34.007

ي الجراحي العسكري بأكادير 4.2.1.1.0.34.008  %47,06  42,38  37,68  80,06  0,00  80,06  80,06  33,00 المركز الطنر

ي الجراحي العسكري بالسمارة 4.2.1.1.0.34.009  %54,35  2,36  2,81  5,17  0,00  5,17  5,17  3,00 المركز الطنر

 %12,99  8,83  1,32  10,16  0,00  10,16  10,16  2,47 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.2.1.1.0.34.010

 %0,00  7,97  0,00  7,97  0,00  7,97  7,97  0,00 المؤسسة المركزية لتدبي  وتخزين العتاد 4.2.1.1.0.34.011

  
ة بصو  رة مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ي مستقل
 ة التابعة إلدارة الدفاع الوطنز

373,16  661,59  661,59  0,00  661,59  404,71  256,88  61,17% 

       المندوبية السامية للتخطيط  
  

ي  4.2.1.1.0.42.001
ي لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيفر

 %53,83  13,24  15,43  28,67  0,00  28,67  28,67  16,05 المعهد الوطنز

ي للتوثيق 4.2.1.1.0.42.002
 %83,33  0,37  1,85  2,22  0,00  2,22  2,22  1,90 المركز الوطنز

 %29,88  4,95  2,11  7,06  0,00  7,06  7,06  2,73 مدرسة علوم المعلومات 4.2.1.1.0.42.003

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 ية السامية للتخطيط مستقلة التابعة للمندوب
20,68  37,95  37,95  0,00  37,95  19,40  18,55  51,12% 

ي والتعمي    وزارة  
اب الوطنز         واإلسكان وسياسة المدينة إعداد الير

  
 %67,61  2,98  6,24  9,23  0,00  9,23  9,23  9,23 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.2.1.1.0.46.001

ي للتهيئة و التعمي   4.2.1.1.0.46.002
 %31,10  2,88  1,30  4,18  0,00  4,18  4,18  1,33 المعهد الوطنز

 %87,01  0,22  1,54  1,77  0,00  1,77  1,76  1,77 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بفاس 4.2.1.1.0.46.003

 %43,02  1,51  1,14  2,65  0,00  2,65  2,64  2,65 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.2.1.1.0.46.004

 %22,55  3,39  0,99  4,39  0,00  4,39  4,39  4,35 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.2.1.1.0.46.005

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدة 4.2.1.1.0.46.006
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00-  0,40 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.2.1.1.0.46.007

  

ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 
ي والتعمي  واإلسكان 

اب الوطنز مستقلة التابعة  لوزارة إعداد الير
 وسياسة المدينة 

19,71  22,20  22,20  0,00  22,20  11,22  10,99  50,54% 

       والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية وزارة األرسة  
  

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 مصلحة التوجيه والدعم 4.2.1.1.0.48.001

  

ة بصور  ة مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 
مستقلة التابعة  لوزارة األرسة والتضامن والمساواة و التنمية 

 االجتماعية 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  --- 

       المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  
  

ي  4.2.1.1.0.51.001
ي والحرقز

 %10,18  12,35  1,40  13,75  0,00  13,75  13,75  5,50 مصلحة وحدات التكوين الفنز

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة  للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
5,50  13,75  13,75  0,00  13,75  1,40  12,35  10,18% 

  

ة بص ورة مجموع نفقات اإلستغالل الخاصة بمرافق الدولة المسي 
 مستقلة

2.015,07  3.910,22  3.910,22  570,70  4.480,93  2.055,15  1.855,07  45,86% 
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ة بصـورة مستقلـة لسنة 2019  التصفية النهـائـية لمرافق الدولــة المسـي 

 )ك)الجــــــــــــــدول 

 نفقات االستثمار
  

ز ب  الدراهم ماليي 

 بيان المرافق الرمز
السقف األصىلي 

تقديرات  -لنفقات ل
 قانون المالية

ات التقديرات  تغيي 
الناتجة عن قرارات رفع 
 سقف التحمالت

اإلعتمادات 
 النهائية

النفقات المأمور 
 بضفها

 اإلعتمادات المتوفرة
 عند نهاية السنة

 نسبة اإلنجاز

             رئيس الحكومة  

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 الكولف الملكي دار السالم 4.2.2.2.0.04.001

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لرئيس الحكومة
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  --- 

       وزارة العدل   
 

ي بمحكمة النقض 4.2.2.2.0.06.002
 %14,09  0,04  0,01  0,04  0,04  0,00 مركز النشر و التوثيق القضان 

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لوزارة العدل 
0,00  0,04  0,04  0,01  0,04  14,09% 

      وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي   
 

 %0,00  6,08  0,00  6,08  6,08  0,00 مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 4.2.2.2.0.07.002

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
0,00  6,08  6,08  0,00  6,08  0,00% 

      وزارة الداخلية  
 

 %2,98  2,52  0,08  2,60  2,60  0,00 ةالحسيم-تطوان-المركز الجهوي لالستثمار لجهة طنجة 4.2.2.2.0.08.001

ق 4.2.2.2.0.08.002  %84,29  1,71  9,15  10,86  10,86  0,00 المركز الجهوي لالستثمار لجهة الشر

 %92,71  1,04  13,19  14,23  14,23  0,00 مكناس -المركز الجهوي لالستثمار لجهة فاس  4.2.2.2.0.08.003

 %61,66  1,33  2,14  3,46  3,46  0,00 القنيطرة -سال -جهوي لالستثمار لجهة الرباط المركز ال 4.2.2.2.0.08.004

ي مالل  4.2.2.2.0.08.005
 %50,66  1,07  1,10  2,17  2,17  0,00 خنيفرة -المركز الجهوي لالستثمار لجهة بنز

 %92,25  1,43  17,00  18,43  18,43  0,00 سطات -المركز الجهوي لالستثمار لجهة الدار البيضاء 4.2.2.2.0.08.006

ي  -المركز الجهوي لالستثمار لجهة مراكش  4.2.2.2.0.08.007
 %76,58  3,67  12,00  15,67  15,67  0,00 آسفز

 %78,71  0,60  2,20  2,80  2,80  0,00 تافياللت -المركز الجهوي لالستثمار لجهة درعة  4.2.2.2.0.08.008

 %99,37  0,06  10,00  10,06  10,06  0,00 ماسة -ز الجهوي لالستثمار لجهة سوس المرك 4.2.2.2.0.08.009

 %86,39  1,26  8,00  9,26  9,26  0,00 واد نون -المركز الجهوي لالستثمار لجهة كلميم  4.2.2.2.0.08.010

 %96,61  0,11  3,00  3,11  3,11  0,00 الساقية الحمراء-المركز الجهوي لالستثمار لجهة العيون  4.2.2.2.0.08.011

 %88,86  1,25  10,00  11,25  11,25  0,00 واد الذهب -المركز الجهوي لالستثمار لجهة الداخلة  4.2.2.2.0.08.012

 %12,06  22,88  3,14  26,02  26,02  0,00 مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية 4.2.2.2.0.08.018

  
ة بصورة مجموع نفقات اإلستثمار ال خاصة بمرافق الدولة المسي 
 مستقلة التابعة لوزارة الداخلية

0,00  129,91  129,91  91,00  38,91  70,05% 

ي والتعليم العالي والبحث العلمي   
بية الوطنية والتكوين المهنز       وزارة الير

 
اتيجيات التكوين 4.2.2.2.0.11.003  ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 قسم اسير

  

ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 
ي والتعليم العالي 

بية الوطنية والتكوين المهنز مستقلة التابعة لوزارة  الير
 والبحث العلمي 

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  --- 

      وزارة الصحة  
 

ي اإلقليمي بورزازا 4.2.2.2.0.12.001
 %0,00  0,80  0,00  0,80  0,00  0,80 تالمركز اإلستشفان 

ي بعمالة إنزكان 4.2.2.2.0.12.002
 %0,00  0,60  0,00  0,60  0,00  0,60 آيت ملول-المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بتارودانت 4.2.2.2.0.12.003
 %19,19  0,62  0,15  0,77  0,17  0,60 المركز اإلستشفان 

نيتالمركز اإلستش 4.2.2.2.0.12.004 ز ي اإلقليمي بتي 
 %0,00  0,90  0,00  0,90  0,00  0,90 فان 

ي اإلقليمي بقلعة الشاغنة 4.2.2.2.0.12.005
 %0,00  0,70  0,00  0,70  0,00  0,70 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالصويرة 4.2.2.2.0.12.006
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالجديدة 4.2.2.2.0.12.007
 %0,00  0,50  0,00  0,50  0,00  0,50 المركز اإلستشفان 

ي  4.2.2.2.0.12.008
ي االقليمي بآسفز

 %0,00  0,90  0,00  0,90  0,00  0,90 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بخريبكة 4.2.2.2.0.12.009
 %0,00  0,70  0,00  0,70  0,00  0,70 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بسطات 4.2.2.2.0.12.010
 %0,00  1,61  0,00  1,61  1,01  0,60 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي ببولمان 4.2.2.2.0.12.012
 %0,00  0,50  0,00  0,50  0,00  0,50 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بصفرو 4.2.2.2.0.12.013
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالقنيطرة 4.2.2.2.0.12.014
 %0,00  1,49  0,00  1,49  0,69  0,80 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بسيدي قاسم 4.2.2.2.0.12.015
 %0,00  0,60  0,00  0,60  0,00  0,60 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بشفشاون 4.2.2.2.0.12.016
 %0,00  0,50  0,00  0,50  0,00  0,50 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالعرائش 4.2.2.2.0.12.017
 %0,00  0,80  0,00  0,80  0,00  0,80 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بطنجة 4.2.2.2.0.12.018
 %44,69  1,82  1,47  3,30  2,40  0,90 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بتطوان 4.2.2.2.0.12.019
 %0,00  0,90  0,00  0,90  0,00  0,90 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالرشيدية 4.2.2.2.0.12.020
 %0,00  0,90  0,00  0,90  0,00  0,90 المركز اإلستشفان 
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 بيان المرافق الرمز
السقف األصىلي 

تقديرات  -لنفقات ل
 قانون المالية

ات التقديرات  تغيي 
الناتجة عن قرارات رفع 
 سقف التحمالت

اإلعتمادات 
 النهائية

النفقات المأمور 
 بضفها

 اإلعتمادات المتوفرة
 عند نهاية السنة

 نسبة اإلنجاز

ي اإلقليمي بإفران 4.2.2.2.0.12.021
 %0,00  1,06  0,00  1,06  0,76  0,30 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بخنيف 4.2.2.2.0.12.022
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 رةالمركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالحسيمة 4.2.2.2.0.12.023
 %12,79  0,77  0,11  0,88  0,18  0,70 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بتازة 4.2.2.2.0.12.024
 %19,59  2,18  0,53  2,71  1,91  0,80 المركز اإلستشفان 

ي اإلق 4.2.2.2.0.12.025
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 ليمي بفجيجالمركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالناضور 4.2.2.2.0.12.026
 %0,00  0,98  0,00  0,98  0,28  0,70 المركز اإلستشفان 

كان 4.2.2.2.0.12.027 ي اإلقليمي بير
 %0,00  0,45  0,00  0,45  0,05  0,40 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بوادي الذهبالمركز اإلستش 4.2.2.2.0.12.028
 %47,11  0,40  0,36  0,76  0,36  0,40 فان 

ي الجهوي بالعيون 4.2.2.2.0.12.029
 %0,00  0,90  0,00  0,90  0,00  0,90 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بطانطان 4.2.2.2.0.12.030
 %0,00  1,23  0,00  1,23  0,83  0,40 المركز اإلستشفان 

ي ماللا 4.2.2.2.0.12.031
ي الجهوي ببنز

 %0,00  0,70  0,00  0,70  0,00  0,70 لمركز اإلستشفان 

ي الجهوي بأكادير 4.2.2.2.0.12.032
 %29,44  1,15  0,48  1,64  0,84  0,80 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بمراكش 4.2.2.2.0.12.033
 %9,37  1,73  0,18  1,90  1,20  0,70 المركز اإلستشفان 

ز السبع 4.2.2.2.0.12.035 ي بعمالة مقاطعات عي 
 %0,00  1,42  0,00  1,42  0,82  0,60 الجي المحمدي-المركز اإلستشفان 

ي بعمالة مقاطعات الفداء 4.2.2.2.0.12.036
 %0,00  3,83  0,00  3,83  3,23  0,60 مرس السلطان-المركز اإلستشفان 

ي بعمالة مقاطعات م 4.2.2.2.0.12.037
 %12,20  1,68  0,23  1,91  1,31  0,60 والي رشيدالمركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالدار البيضاء 4.2.2.2.0.12.038
 %0,00  0,80  0,00  0,80  0,00  0,80 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة المحمدية 4.2.2.2.0.12.039
 %48,85  0,50  0,48  0,98  0,58  0,40 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة سالالمركز ا 4.2.2.2.0.12.040
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 إلستشفان 

ات  4.2.2.2.0.12.041 ي بعمالة الصخي 
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 تمارة -المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالخميسات 4.2.2.2.0.12.042
 %44,80  0,84  0,68  1,52  0,82  0,70 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة مكناس 4.2.2.2.0.12.045
 %4,40  6,76  0,31  7,07  6,17  0,90 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بوجدة 4.2.2.2.0.12.046
 %0,00  0,80  0,00  0,80  0,00  0,80 المركز اإلستشفان 

ي لتحاقن الدم  4.2.2.2.0.12.047
 %40,15  11,99  8,04  20,03  10,03  10,00 الرباط-المركز الوطنز

 %0,23  86,80  0,20  87,00  87,00  0,00 الدار البيضاء-المركز الجهوي لتحاقن الدم  4.2.2.2.0.12.048

ي الصجي  4.2.2.2.0.12.049
 %26,69  23,26  8,47  31,73  15,73  16,00 المعهد الوطنز

ي للوقاية من األشعة 4.2.2.2.0.12.050
 %40,73  8,51  5,84  14,35  10,85  3,50 المركز الوطنز

 %21,12  40,22  10,77  50,99  41,49  9,50 مديرية األدوية و الصيدلة 4.2.2.2.0.12.051

ي اإلقليمي بشيشاوة 4.2.2.2.0.12.052
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز االستشفان 

ي  4.2.2.2.0.12.053
ي بعمالة مقاطعة الجي الحسنز

 %0,00  0,50  0,00  0,50  0,00  0,50 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بتاونات 4.2.2.2.0.12.054
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بالرباط 4.2.2.2.0.12.055
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بتاوريرت 4.2.2.2.0.12.056
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بشتوكة 4.2.2.2.0.12.057
 %18,91  0,40  0,09  0,49  0,09  0,40 آيت باها-المركز االستشفان 

ز الشق 4.2.2.2.0.12.058 ي بعمالة مقاطعة عي 
 %14,58  1,56  0,27  1,82  1,42  0,40 المركز االستشفان 

ي  4.2.2.2.0.12.059
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 االقليمي ببنسليمان المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بطاطا 4.2.2.2.0.12.060
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بالحوز 4.2.2.2.0.12.061
 %15,00  0,46  0,08  0,55  0,15  0,40 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بزاكورة المركز  4.2.2.2.0.12.062
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 االستشفان 

ي اإلقليمي ببوجدور 4.2.2.2.0.12.063
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بأسا 4.2.2.2.0.12.064
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 الزاك-المركز اإلستشفان 

ي الجهوي بكلميم 4.2.2.2.0.12.065
 %30,83  0,35  0,15  0,50  0,00  0,50 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالسمارة 4.2.2.2.0.12.066
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز اإلستشفان 

نوصي  4.2.2.2.0.12.067 ي بعمالة مقاطعات سيدي الير
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالنوارص 4.2.2.2.0.12.068
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بأزيالل 4.2.2.2.0.12.069
 %75,62  0,52  1,61  2,13  1,73  0,40 المركز اإلستشفان 

ي اإلقليمي بالحاجب 4.2.2.2.0.12.070
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز اإلستشفان 

ي بعمالة المضيق الفنيدق 4.2.2.2.0.12.071
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز اإلستشفان 

 %1,28  19,01  0,25  19,26  14,26  5,00 المدرسة الوطنية للصحة العمومية 4.2.2.2.0.12.072

ي اإلقليمي بجرا 4.2.2.2.0.12.073
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 دةالمركز االستشفان 

ي بعمالة مقاطعات بن مسيك 4.2.2.2.0.12.074
 %29,86  0,42  0,18  0,60  0,20  0,40 المركز االستشفان 

ي الجهوي بفاس 4.2.2.2.0.12.075
 %3,34  1,30  0,04  1,35  0,15  1,20 المركز االستشفان 

ي ا 4.2.2.2.0.12.076
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 إلقليمي بتنغي  المركز االستشفان 

ي  4.2.2.2.0.12.077
ي اإلقليمي بسيدي إفنز

 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بسيدي سليمان 4.2.2.2.0.12.078
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بوزانا 4.2.2.2.0.12.079
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 لمركز االستشفان 

شيد 4.2.2.2.0.12.080 ي اإلقليمي بير
 %0,00  1,86  0,00  1,86  1,26  0,60 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بالرحامنة 4.2.2.2.0.12.081
 %11,36  0,46  0,06  0,52  0,12  0,40 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بسيدي بنور 4.2.2.2.0.12.082
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي باليوسوفية 4.2.2.2.0.12.083
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بالفقيه بن صالح 4.2.2.2.0.12.084
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بميدلت 4.2.2.2.0.12.085
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المركز االستشفان 
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وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 بيان المرافق الرمز
السقف األصىلي 

تقديرات  -لنفقات ل
 قانون المالية

ات التقديرات  تغيي 
الناتجة عن قرارات رفع 
 سقف التحمالت

اإلعتمادات 
 النهائية

النفقات المأمور 
 بضفها

 اإلعتمادات المتوفرة
 عند نهاية السنة

 نسبة اإلنجاز

ي اإلقليمي بجرسيف 4.2.2.2.0.12.086
 %0,00  0,40  0,00  0,40  0,00  0,40 المركز االستشفان 

ي اإلقليمي بمديونة 4.2.2.2.0.12.087
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المركز االستشفان 

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لوزارة الصحة
84,00  208,10  292,10  41,05  251,05  14,05% 

      وزارة االقتصاد والمالية  
 

 %67,80  25,38  53,43  78,81  78,81  0,00 مرفق الدولة المسي  بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 4.2.2.2.0.13.003

 %52,82  65,01  72,80  137,81  137,81  0,00 الخزينة العامة للمملكة 4.2.2.2.0.13.005

 %56,18  7,43  9,53  16,96  10,46  6,50 القسم اإلداري 4.2.2.2.0.13.006

ة 4.2.2.2.0.13.007 ائب غي  المبارسر  %45,36  62,81  52,14  114,95  114,95  0,00 إدارة الجمارك والضز

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لوزارة االقتصاد والمالية 
6,50  342,04  348,54  187,90  160,64  53,91% 

     وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي   
 

 %39,60  1,71  1,12  2,83  1,73  1,10 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 4.2.2.2.0.14.001

4.2.2.2.0.14.002 
-التطبيقية الفندقية و السياحية المعهد المتخصص للتكنولوجيا 

 المحمدية
2,30  3,09  5,39  3,13  2,26  58,10% 

4.2.2.2.0.14.003 
 -لتطبيقية الفندقية و السياحية المعهد المتخصص للتكنولوجيا ا

 أكادير
1,70  11,96  13,66  0,25  13,40  1,85% 

 %21,68  3,79  1,05  4,84  4,04  0,80 الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.2.2.2.0.14.004

 %44,53  0,39  0,31  0,71  0,01  0,70 أرفود -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.2.2.2.0.14.005

 %42,30  0,99  0,73  1,72  0,92  0,80 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.2.2.2.0.14.006

4.2.2.2.0.14.007 
 -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

 مراكش
2,00  2,09  4,09  2,69  1,40  65,80% 

4.2.2.2.0.14.008 
 -المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 

 ورززات
1,00  5,09  6,09  0,98  5,11  16,05% 

 %15,51  5,68  1,04  6,73  5,73  1,00 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.2.2.2.0.14.009

 %90,58  0,07  0,71  0,79  0,09  0,70 سال -سياحية معهد التكنولوجيا الفندقية و ال 4.2.2.2.0.14.010

 %21,56  3,45  0,95  4,40  3,40  1,00 طنجة -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  4.2.2.2.0.14.011

ي و السياحي  4.2.2.2.0.14.012
ي الفندقر

 %19,56  2,90  0,71  3,61  2,91  0,70 أصيال -مركز التأهيل المهنز

ي و السياحي  4.2.2.2.0.14.013
ي الفندقر

 %21,40  3,08  0,84  3,92  3,22  0,70 بن سليمان -مركز التأهيل المهنز

ي و السياحي  4.2.2.2.0.14.014
ي الفندقر

 %19,99  3,31  0,83  4,14  3,34  0,80 الدارالبيضاء -مركز التأهيل المهنز

ي والسيا 4.2.2.2.0.14.015
ي الفندقر

 %7,40  2,58  0,21  2,78  2,08  0,70 الرباط -حي بتواركةمركز التأهيل المهنز

4.2.2.2.0.14.016 
ي حي أنس  معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغرنر

 بفاس
1,00  2,04  3,04  1,67  1,38  54,76% 

ي  4.2.2.2.0.14.017
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 قسم خريطة التكوين المهنز

 %27,47  0,25  0,09  0,34  0,24  0,10 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 4.2.2.2.0.14.018

 %45,54  0,18  0,15  0,33  0,23  0,10 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 4.2.2.2.0.14.019

 %0,00  0,35  0,00  0,35  0,25  0,10 معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس 4.2.2.2.0.14.020

 %89,18  0,03  0,21  0,23  0,13  0,10 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 4.2.2.2.0.14.021

 %93,22  0,02  0,22  0,24  0,14  0,10 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 4.2.2.2.0.14.022

 %98,97  0,00  0,32  0,32  0,22  0,10 معهد فنون الصناعة التقليدية إنزكان 4.2.2.2.0.14.023

ي  4.2.2.2.0.14.024
ان المدنز  %44,37  107,73  85,94  193,67  158,67  35,00 المديرية العامة للطي 

  

ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 
مستقلة التابعة لوزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 

 عي واالقتصاد االجتما
52,60  211,60  264,20  104,14  160,06  39,42% 

      األمانة العامة للحكومة  
 

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 مديرية المطبعة الرسمية 4.2.2.2.0.16.001

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لألمانة العامة للحكومة 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  --- 

ز والنقل واللوجيستيك والماء         وزارة التجهي 
 

ي للدراسات و األبحاث الطرقية 4.2.2.2.0.17.002
 %33,60  15,60  7,89  23,49  19,49  4,00 المركز الوطنز

 %5,52  10,50  0,61  11,12  10,12  1,00 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 4.2.2.2.0.17.003

 %20,81  0,83  0,22  1,05  0,05  1,00 فاس -مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.2.2.0.17.004

 %5,40  3,81  0,22  4,03  3,03  1,00 الرباط-مصلحة السوقيات و المعدات  4.2.2.2.0.17.005

 %4,79  12,20  0,61  12,81  11,31  1,50 مراكش -مصلحة السوقيات و المعدات  4.2.2.2.0.17.006

 %70,48  0,33  0,78  1,11  1,11  0,00 مكناس-مصلحة السوقيات و المعدات  4.2.2.2.0.17.007

 %1,46  14,66  0,22  14,88  13,88  1,00 وجدة-مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.2.2.0.17.008

 %8,69  6,45  0,61  7,06  6,06  1,00 الدار البيضاء-مصلحة السوقيات و المعدات  4.2.2.2.0.17.009

 %3,70  15,99  0,61  16,61  13,11  3,50 أكادير -مصلحة السوقيات و المعدات 4.2.2.2.0.17.010

 %0,00  1,00  0,00  1,00  0,00  1,00 معهد التكوين عىل اآلليات و إصالح الطرق 4.2.2.2.0.17.011

 %27,87  15,57  6,02  21,59  11,59  10,00 سات البحريةالمعهد العالي للدرا 4.2.2.2.0.17.012

الطرق والسالمة الطرقية 4.2.2.2.0.17.013  %44,27  874,48  694,66  1.569,13  1.069,13  500,00 مديرية النقل عير

 %97,80  0,01  0,29  0,30  0,00  0,30 مصلحة التكوين المستمر 4.2.2.2.0.17.014
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وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 بيان المرافق الرمز
السقف األصىلي 

تقديرات  -لنفقات ل
 قانون المالية

ات التقديرات  تغيي 
الناتجة عن قرارات رفع 
 سقف التحمالت

اإلعتمادات 
 النهائية

النفقات المأمور 
 بضفها

 اإلعتمادات المتوفرة
 عند نهاية السنة

 نسبة اإلنجاز

ات العامة 4.2.2.2.0.17.016 ز  %15,78  6,12  1,15  7,27  6,77  0,50 مديرية التجهي 

ي إلجراء االختبارات و التصديق 4.2.2.2.0.17.017
 %0,11  488,16  0,54  488,71  468,71  20,00 المركز الوطنز

 %6,14  36,85  2,41  39,26  34,76  4,50 مديرية المالحة التجارية 4.2.2.2.0.17.018

 %54,96  0,41  0,49  0,90  0,40  0,50 مصلحة السوقيات والمعدات بالعيون 4.2.2.2.0.17.019

 %0,00  0,50  0,00  0,50  0,00  0,50 مصلحة السوقيات والمعدات بطنجة 4.2.2.2.0.17.020

ي مالل 4.2.2.2.0.17.021
 %27,96  0,41  0,16  0,56  0,06  0,50 مصلحة السوقيات والمعدات ببنز

 %17,13  100,26  20,73  120,98  85,98  35,00 الدار البيضاء-مديرية األرصاد الجوية الوطنية  4.2.2.2.0.17.022

 %0,00  3,50  0,00  3,50  3,00  0,50 مصلحة تسيي  األوراش 4.2.2.2.0.17.023

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ز والنقل واللوجيستيك والماءمستقلة التابعة لوزارة   التجهي 
587,30  1.758,57  2.345,87  738,23  1.607,64  31,47% 

والغابات هوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والميا        
 

4.2.2.2.0.20.001 
ز القروي  ي الميكنة الفالحية والتجهي 

ز قز ز المتخصصي  معهد التقنيي 
 سال -ببوقنادل 

0,00  9,70  9,70  9,49  0,21  97,86% 

4.2.2.2.0.20.002 
ي بالفوارات 

ي تربية المواشر
ز قز ز المتخصصي   -المعهد الملكي للتقنيي 

 إقليم القنيطرة
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  --- 

ي الفالحي بالشاوية 4.2.2.2.0.20.003
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المعهد التقنز

ي الفالحي بتيفلت 4.2.2.2.0.20.004
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المعهد التقنز

ي الفالحي بالساهل بوطاهر 4.2.2.2.0.20.005
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المعهد التقنز

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المدرسة الفالحية بتمارة 4.2.2.2.0.20.006

 %8,42  47,63  4,38  52,01  48,31  3,70 ستدامة وتهيئة الموارد البحريةقسم ا 4.2.2.2.0.20.007

 %70,40  0,24  0,57  0,81  0,41  0,40 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.2.2.2.0.20.008

ي -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  4.2.2.2.0.20.009
 %52,78  1,87  2,09  3,95  3,25  0,70 آسفز

 %41,25  4,05  2,84  6,89  3,73  3,16 المعهد العالي للصيد البحري 4.2.2.2.0.20.010

 %36,75  1,04  0,60  1,64  0,60  1,04 طانطان-معهد التكنولوجيا للصيد البحري 4.2.2.2.0.20.011

 %93,09  0,04  0,48  0,52  0,02  0,50 العرائش -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  4.2.2.2.0.20.012

 %3,11  15,66  0,50  16,17  15,37  0,80 العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري  4.2.2.2.0.20.013

ز  4.2.2.2.0.20.014  %58,37  3,22  4,51  7,73  2,73  5,00 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسي 

 %53,39  6,55  7,50  14,05  4,05  10,00 مصلحة الثانويات الفالحية 4.2.2.2.0.20.015

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 4.2.2.2.0.20.016

ز  4.2.2.2.0.20.017 ي لسوس ماسة هالمنير
 %50,41  0,30  0,30  0,60  0,05  0,55 الوطنز

  

ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 
 هعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والميامستقلة التاب
 والغابات 

25,85  88,22  114,07  33,27  80,80  29,17% 

      وزارة الشباب والرياضة  
 

4.2.2.2.0.21.001 
ي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية 

المركب الرياصز
 بالمحمدية

0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  --- 

 %26,43  1,06  0,38  1,44  1,44  0,00 الرباط-المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  4.2.2.2.0.21.003

 %14,22  6,41  1,06  7,47  7,47  0,00 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 4.2.2.2.0.21.006

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 ببوزنيقةمجمع موالي رشيد للشباب والطفولة  4.2.2.2.0.21.007

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لوزارة الشباب والرياضة 
0,00  8,91  8,91  1,44  7,47  16,19% 

      وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية  
 

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 قسم الحج 4.2.2.2.0.23.001

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  --- 

       وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة  
 

 %0,00  0,23  0,00  0,23  0,04  0,19 تمعهد المعادن بتويسي 4.2.2.2.0.27.001

 %57,45  0,90  1,22  2,12  0,74  1,38 معهد المعادن بمراكش 4.2.2.2.0.27.002

ي للدراسات ورصد التلوث 4.2.2.2.0.27.004
 %52,90  2,40  2,70  5,10  3,60  1,50 المختير الوطنز

  
ة بصورة مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي  
 مستقلة التابعة لوزارة الطاقة والمعادن و التنمية المستدامة

3,07  4,39  7,46  3,92  3,54  52,54% 

      وزارة الثقافة واالتصال  
 

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 مطبعة دار المناهل 4.2.2.2.0.29.001

ا 4.2.2.2.0.29.002 ي لعلوم اآلثار والير
 %83,99  0,08  0,42  0,50  0,50  0,00 ث بالرباطالمعهد الوطنز

ي للفنون الجميلة بتطوان 4.2.2.2.0.29.003
 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المعهد الوطنز

 %2,55  11,77  0,31  12,08  9,47  2,61 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال 4.2.2.2.0.29.005

 %7,41  6,02  0,48  6,50  0,00  6,50 مهن السمعي البضي والسينماالمعهد العالي ل 4.2.2.2.0.29.006

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة لوزارة الثقافة واالتصال 
9,11  9,97  19,08  1,21  17,87  6,34% 

ي   
      وزارة الشغل و اإلدماج المهنز

 
 %57,62  0,27  0,37  0,64  0,54  0,10 قسم التكوين 4.2.2.2.0.31.004

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ي 
 مستقلة التابعة لوزارة الشغل واإلدماج المهنز

0,10  0,54  0,64  0,37  0,27  57,62% 
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وع قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية  2019 مشر

وع قانون التصفية لسنة الجداول المرافقة لم انية و مع نسب اإلنجاز 2019شر ز  حسب نوعية المي 

 2018 لسنة

 

 بيان المرافق الرمز
السقف األصىلي 

تقديرات  -لنفقات ل
 قانون المالية

ات التقديرات  تغيي 
الناتجة عن قرارات رفع 
 سقف التحمالت

اإلعتمادات 
 النهائية

النفقات المأمور 
 بضفها

 اإلعتمادات المتوفرة
 عند نهاية السنة

 نسبة اإلنجاز

ي   
      إدارة الدفاع الوطنز

 
ي عن بعدالمركز الملكي لإل  4.2.2.2.0.34.001

 %58,37  4,99  7,00  11,99  8,99  3,00 ستكشاف الفضان 

 %87,28  0,06  0,44  0,50  0,50  0,00 المستشفز العسكري الدراشي محمد الخامس بالرباط 4.2.2.2.0.34.002

 %87,28  0,06  0,39  0,45  0,45  0,00 المستشفز العسكري ابن سيناء بمراكش 4.2.2.2.0.34.003

 %63,75  0,07  0,13  0,20  0,20  0,00 المستشفز العسكري موالي اسماعيل بمكناس 4.2.2.2.0.34.004

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المستشفز العسكري بالعيون 4.2.2.2.0.34.005

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المستشفز العسكري بالداخلة 4.2.2.2.0.34.006

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المستشفز العسكري بكلميم 4.2.2.2.0.34.007

ي الجراحي العسكري بأكادير 4.2.2.2.0.34.008  ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المركز الطنر

ي الجراحي العسكري بالسمارة 4.2.2.2.0.34.009  ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المركز الطنر

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 4.2.2.2.0.34.010

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 المؤسسة المركزية لتدبي  وتخزين العتاد 4.2.2.2.0.34.011

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

ي 
 مستقلة التابعة إلدارة الدفاع الوطنز

3,00  10,14  13,14  7,95  5,18  60,55% 

      المندوبية السامية للتخطيط  
 

ي  4.2.2.2.0.42.001
ي لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيفر

 %58,88  5,77  8,26  14,03  9,03  5,00 المعهد الوطنز

ي للتوثيق 4.2.2.2.0.42.002
 %7,57  12,72  1,04  13,76  9,76  4,00 المركز الوطنز

 %2,16  35,49  0,78  36,28  33,58  2,70 مدرسة علوم المعلومات 4.2.2.2.0.42.003

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة للمندوبية السامية للتخطيط 
11,70  52,37  64,07  10,09  53,98  15,74% 

ي والتعمي  واإل   
اب الوطنز        سكان وسياسة المدينةوزارة إعداد الير

 
 %22,33  4,66  1,34  6,00  0,00  6,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 4.2.2.2.0.46.001

ي للتهيئة و التعمي   4.2.2.2.0.46.002
 %43,74  1,22  0,94  2,16  1,16  1,00 المعهد الوطنز

 %91,54  0,17  1,83  2,00  0,00  2,00 بفاسالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية  4.2.2.2.0.46.003

 %28,51  1,43  0,57  2,00  0,00  2,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان 4.2.2.2.0.46.004

 %12,57  3,50  0,50  4,00  2,00  2,00 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمراكش 4.2.2.2.0.46.005

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 رسة الوطنية للهندسة المعمارية بوجدةالمد 4.2.2.2.0.46.006

 ---  0,00  0,00  0,00  0,20-  0,20 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بأكادير 4.2.2.2.0.46.007

  

ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 
ي والتعمي  واإلسكان مستقلة التابعة  لوزارة إعداد ال

اب الوطنز ير
 وسياسة المدينة 

13,20  2,96  16,16  5,19  10,97  32,11% 

      وزارة األرسة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية  
 

 ---  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00 مصلحة التوجيه والدعم 4.2.2.2.0.48.001

  

ة بصورة مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرا فق الدولة المسي 
مستقلة التابعة  لوزارة األرسة والتضامن والمساواة و التنمية 

 االجتماعية
0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  --- 

      المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج  
 

ي  4.2.2.2.0.51.001
ي والحرقز

 %0,60  2,84  0,02  2,85  2,85  0,00 مصلحة وحدات التكوين الفنز

  
ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 

 مستقلة التابعة  للمندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 
0,00  2,85  2,85  0,02  2,84  0,60% 

  

ة بصورة  مجموع نفقات اإلستثمار الخاصة بمرافق الدولة المسي 
 مستقلة

796,43  2.836,69  3.633,12  1.225,78  2.407,34  33,74% 
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   I-    2019 سنة الماليةالموارد و تكاليف الدولة برسم ميزانية  
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 9201توازن موارد وتكاليف الدولة برسم السنة المالية  .1

 

 جدول التوازن
 بماليين الدراهم             

 المداخيل فيالتكال
 البيـــــــــان

 التوقعات  اإلنجازات نسبة اإلنجاز التوقعات  اإلنجازات نسبة اإلنجاز

 الميزانية العامة 329.623,12 365.955,54  %111,02 375.997,21 365.653,11  %97,25

%107,70  90.897,30 84.397,38 %119,14  101.364,88 85.081,99 
 الحسابات الخصوصية للخزينة

%40,44  3.280,93 8.114,05 %103,14  8.368,93 8.114,05 
 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 المجموع 422.819,16 475.689,36 %112,50 468.508,64 459.831,35 %98,15

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 الميزانية العامة
80,25 % 

الحسابات 
الخصوصية 

 للخزينة
18,01 % 

مرافق الدولة 
المسيرة بصورة 

 مستقلة
1,73 % 

 التوقعات النهائية للتكاليف  

الميزانية العامة 
77,96 %  

الحسابات 
الخصوصية 

للخزينة 
20,12 %  

مرافق الدولة 
المسيرة بصورة 

مستقلة  
1,92 %  

 التوقعات النهائية للمداخيل 

 الميزانية العامة
79,52 %  

الحسابات 
الخصوصية 

 للخزينة
19,77 %  

مرافق الدولة 
المسيرة بصورة 

 مستقلة
0,71 %  

 التكاليف المنجزة 

 الميزانية العامة
76,93 %  

الحسابات 
الخصوصية 

للخزينة 
21,31 %  

مرافق الدولة 
المسيرة بصورة 

 مستقلة
1,76   %  

 المداخيل المنجزة 

 التوقعات  اإلنجازات
 النتيجة

15.858,01 -45.689,48 
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 9201-6201خالل الفترة  تطور موارد وتكاليف الدولة .2

 الموارد المحصلة
 بماليين الدراهم                               

 2016 2017 2018 2019 معدل النمو السنوي
   

 الميزانية العامة 294.896,93 307.856,62 329.117,13 365.955,54  7,46 %

 الخصوصية للخزينةالحسابات  90.247,23 95.161,11 92.369,34 101.364,88  3,95 %

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 8.287,33 7.682,00 8.140,75 8.368,93  0,33 %

 المجموع 393.431,49 410.699,73 429.627,22 475.689,36  8,08 %

 

 
 

 التكاليف المنجزة
                 بماليين الدراهم                           

 2016 2017 2018 2019 معدل النمو السنوي
   

 الميزانية العامة 311.933,96 329.951,39 327.404,84 365.653,11  5,44 %

 الحسابات الخصوصية للخزينة 76.375,25 81.383,92 109.785,65 90.897,30  5,97 %

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 3.648,54 2.949,39 2.849,76 3.280,93  3,48- %

 المجموع 391.957,75 414.284,70 440.040,25 459.831,35 5,47 %
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 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الحسابات الخصوصية للخزينة الميزانية العامة
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 السنة

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الحسابات الخصوصية للخزينة الميزانية العامة

  تطور الموارد المحصلة
 

المنجزة فالتكالي تطور   
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 9201-6201خالل الفترة قانون المالية تطور النتيجة النهائية المنجزة برسم تنفيذ  .3

 المداخيل و التحمالت المنجزة

                 بماليين الدراهم   

 البيــــــــان 2016 2017 2018 2019 معدل النمو السنوي

 مجموع المداخيل 393.431,49 410.699,73 429.627,22 475.689,36  6,53 %

 مجموع التحمالت 391.957,75 414.284,70 440.040,25 459.831,35  %5,47 

 

      تطور النتيجة النهائية لتنفيذ قانون المالية
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  تطور المداخيل و التحمالت المنجزة

 مجموع التحمالت  مجموع المداخيل

1.473,74 

-3.584,97 

-10.413,03 

15.858,01 
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   II-   2019النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية السنة المالية   
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 مةالميزانية العا .1

 2019موارد الميزانية العامة برسم سنة  1.1

 موارد الميزانية العامةمجموع  1.1.1

  مكونات موارد الميزانية العامة برسم سنة 2019
  بماليين الدراهم                                

 البيان التوقعات  اإلنجازات نسبة اإلنجاز

 المداخيل الجبائية 228.615,23 220.550,72 %96,47

 المداخيل غير الجبائية 101.007,89 145.404,82  %143,95

 مجموع موارد الميزانية العامة 329.623,12 365.955,54  %111,02

 

                 تطور موارد الميزانية العامة خالل الفترة 2019-2016
 بماليين الدراهم                              

 السنة 2016 2017 2018 2019 معدل النمو السنوي

 المداخيل الجبائية 200.924,34 210.752,24 220.680,32 220.550,72 %3,16

 المداخيل غير الجبائية 93.972,59 97.104,39 108.436,81 145.404,82 %15,66

 مجموع موارد الميزانية العامة 294.896,93 307.856,63 329.117,13 365.955,54 %7,46

 

 
 
 
 

200.924,34 
210.752,24 

220.680,32 220.550,72 

93.972,59 97.104,39 
108.436,81 

145.404,82 

2016 2017 2018 2019

 المداخيل غير الجبائية المداخيل الجبائية

 تطور موارد الميزانية العامة
 

  

المداخيل 
 الجبائية
60,27 % 

المداخيل 
 غير الجبائية

39,73 % 

 إنجازات موارد الميزانية العامة    

المداخيل 
 الجبائية
69,36 % 

المداخيل غير 
 الجبائية
30,64 % 

 التوقعات النهائية لموارد الميزانية العامة 
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 العامة للميزانية ل الجبائيةالمداخي 2.1.1

        مكونات المداخيل الجبائية للميزانية العامة
 بماليين الدراهم           

 المداخيل الجبائية التوقعات  اإلنجازات نسبة اإلنجاز

 الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 101.370,84 99.301,80  %97,96

 جمركيةالرسوم ال 9.548,22 9.384,88  %98,29

 الضرائب غير المباشرة 99.487,85 96.750,72  %97,25

 التمبر رسوم التسجيل و 18.208,32 15.113,32  %83,00

 المجموع 228.615,23 220.550,72  %96,47

 تطور المداخيل الجبائية للميزانية العامة خالل الفترة 2019-2016 
همبماليين الدرا                            

 السنة 2016 2017 2018 2019 معدل النمو السنوي

 الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة 90.234,19 97.334,83 101.271,96 99.301,80  %3,24

 الرسوم الجمركية 9.212,07 8.715,97 9.672,37 9.384,88  %0,62

 اشرةالضرائب غير المب 85.644,24 89.744,41 94.532,76 96.750,72  %4,15

 التمبر رسوم التسجيل و 15.833,84 14.957,02 15.203,23 15.113,32  1,54-%

 المجموع 200.924,34 210.752,24 220.680,32 220.550,72  %3,16
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 السنة

 تطور مكونات المداخيل الجبائية للميزانية العامة

 الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة

 الرسوم الجمركية

 الضرائب غير المباشرة

 رسوم التسجيل والتمبر

  
 
 

الضرائب 
المباشرة و 

 الرسوم المماثلة
45,02 %  

الرسوم 
 الجمركية

4,26 %  

الضرائب غير 
 المباشرة

43,87 %  
رسوم التسجيل 

 والتمبر
6,85 %  

 اإلنجازات 

الضرائب 
المباشرة و 

 الرسوم المماثلة
44,34 %  

الرسوم 
 الجمركية

4,18 %  

الضرائب غير 
 المباشرة

43,52 %  
رسوم التسجيل 

 والتمبر
7,96 %  

 التوقعات
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 الجبائية للميزانية العامة  المداخيل غير 3.1.1

 مكونات المداخيل غير الجبائية للميزانية العامة 
اليين الدراهمبم                         

 المداخيل غير الجبائية التوقعات  اإلنجازات نسبة اإلنجاز

 عائدات أمالك الدولة  354,50 371,48  %104,79

 حصيلة االقتراضات و الهبات والوصايا 77.400,00 105.066,32  %135,74

 االحتكار واالستغالل عوائد 11.450,00 12.944,18  %113,05

 حصيلة تفويت مساهمات الدولة 5.000,00 5.344,01  %106,88

 مداخيل أخرى 6.803,39 21.678,83  %318,65

 المجموع 101.007,89 145.404,82  %143,95

  

  

 
 تطور المداخيل غير الجبائية للميزانية العامة خالل الفترة 2019-2016

               بماليين الدراهم                      
 السنة 2016 2017 2018 2019 سنويمعدل النمو ال

 عائدات أمالك الدولة 417,88 434,64 442,30 371,48  3,85-%

 حصيلة االقتراضات و الهبات والوصايا 69.708,85 73.268,33 57.545,07 105.066,32  %14,65

 االحتكار واالستغالل عوائد 7.983,38 8.157,94 9.295,10 12.944,18  %17,48

 حصيلة تفويت مساهمات الدولة 570,21 0,00 0,00 5.344,01  %110,84

 مداخيل أخرى 15.292,26 15.243,48 41.154,34 21.678,83  %12,34

 المجموع 93.972,59 97.104,39 108.436,81 145.404,82  %15,66
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 2019الميزانية العامة برسم سنة  نفقات 2.1

 نفقاتالمجموع  -الميزانية العامة  نفقات   1.2.1

                       مكونات نفقات الميزانية العامة

  بماليين الدراهم                                         

 
 
 
 
 
 

 
 تطور نفقات الميزانية العامة خالل الفترة 2019-2016

                                    بماليين الدراهم

 البيان 2016 2017 2018 2019 معدل النمو السنوي

 التسيير 168,81 189 572,26 191 551,20 197 215.624,12  %4,46

 االستثمار 720,97 61 011,62 67 844,95 67 70.567,83  %4,57

 خدمة الدين العمومي 044,18 61 367,52 71 008,70 62 79.461,16  %9,19
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 تطور مكونات مجموع نفقات الميزانية العامة 

 خدمة الدين العمومي

 االستثمار

 التسيير

 البيان التوقعات اإلنجازات نسبة اإلنجاز

 التسيير 218.140,23 215.624,12  %98,85

 االستثمار 90.612,41 70.567,83  %77,88

 خدمة الدين العمومي 67.244,57 79.461,16  %118,17

 المجموع 375.997,21 365.653,11 %97,25

  

 التسيير
58,97 %  

 االستثمار
19,30 %  

خدمة الدين 
 العمومي

21,73 %  

 اإلنجازات 

 التسيير
58,02 %  

 االستثمار
24,10 % خدمة الدين  

 العمومي
17,88 %  

 التوقعات
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     نفقات التسيير -الميزانية العامة  نفقات   2.2.1

 مكونات نفقات التسيير 
يين الدراهمبمال                                  

 البيان التوقعات اإلنجازات نسبة اإلنجاز

 القوائم المدنية ومخصصات السيادة 543,46 543,46 %100,00

 الموظفون و األعوان 113.075,49 111.746,24 %98,82

 المعدات و النفقات المختلفة 48.730,48 47.054,11 %96,56

 التكاليف المشتركة 44.345,14 43.485,56 %98,06

 التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية 10.533,77 12.794,76 %121,46

 النفقات الطارئة و المخصصات االحتياطية 911,89 - -

 المجموع 218.140,23 215.624,12  %98,85

 

  

 

 تطور نفقات التسيير خالل الفترة  2019-2016
 بماليين الدراهم                     

مو معدل الن
 السنوي

 البيان 2016 2017 2018 2019

 القوائم المدنية ومخصصات السيادة 543,46 543,46 543,46 543,46 %0,00

 الموظفون و األعوان 104.832,38 104.874,91 106.205,84 111.746,24 %2,15

 المعدات و النفقات المختلفة 37.165,22 38.769,79 42.870,10 47.054,11 %8,18

 التكاليف المشتركة 34.337,62 36.329,80 36.126,09 43.485,56 %8,19

 التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية 12.290,13 11.054,30 11.805,71 12.794,76 %1,35

 المجموع 189.168,81 191.572,26 197.551,20 215.624,12 %4,46
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 االستثمار نفقات -الميزانية العامة  نفقات   3.2.1

    مكونات اعتمادات االستثمار
  بماليين الدراهم                                            

 البيان المبلغ النسبة من االعتمادات النهائية

 االعتمادات النهائية 90.612,41  %100,00

 االعتمادات المنجزة 70.567,83  %77,88

 عند نهايـــة السنــــة اعتمـادات األداء المتوفرة 20.044,58  %22,12

 

 
 

 تطور اعتمادات االستثمار خالل الفترة 2016 - 2019
  بماليين الدراهم                  

 البيان 2016 2017 2018 2019 معدل النمو السنوي

 االعتمادات النهائية 82.337,38 84.879,73 86.011,77 90.612,41 %3,24

 االعتمادات المنجزة 61.720,97 67.011,62 67.844,95 70.567,83 %4,57

%-0,93 20.044,58 18.166,82 17.868,12 20.616,41 
 اعتمـادات األداء المتوفرة

 عند نهايـــة السنــــة
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  نفقات خدمة الدين العمومي -الميزانية العامة  نفقات 1.2.4

 مكونات نفقات خدمة الدين العمومي 
 

 بماليين الدراهم  

 نسبة االنجاز االنجازات التوقعات ـــــــانالبيـــــــــــ

 105,26% 29.504,44 28.031,37 فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي

 127,40% 49.956,72 39.213,20 استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل

 118,17% 79.461,16 67.244,57 المجموع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 9201-6201خالل الفترة  موميتطور نفقات خدمة الدين الع
 

 بماليين الدراهم    

 معدل النمو السنوي 2019 2018 2017 2016 البيـــــــــــان

  3,33% 29.504,44 27.021,29 26.719,06 26.742,43 فوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي

  13,35% 49.956,72 34.987,41 44.648,46 34.301,75 استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجل

 9,19% 79.461,16 62.008,70 71.367,52 61.044,18 المجموع
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 بحسب القطاعات الوزارية والمؤسساتنفقات الميزانية العامة  3.1
 

 نفقات الميزانية العامة بحسب القطاعات الوزارية والمؤسسات )دون احتساب خدمة الدين العمومي( 1.3.1
 

 

 مبماليين الدراه  

 نسبة االنجاز االنجازات التوقعات البيــــــــــــــــــان

  95,51% 120.160,09 125.815,13 القطاعات االجتماعية

  77,52% 22.076,76 28.478,36 القطاعات المنتجة

  68,43% 14.133,07 20.653,04 البنيات التحتية

منيةألالقطاعات ا  76.192,05 72.883,27 %95,66  

ت االداريةالقطاعا  19.125,68 17.552,49 %91,77  

  98,33% 26.591,50 27.042,71 التحمالت المشتركة ) تكاليف أخرى*(

التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات 
 الضريبية

10.533,77 12.794,76 %121,46  

  92,97% 286.191,94  307.840,75 المجموع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

بحسب القطاعات الوزارية والمؤسسات خالل الفترة  نية العامةتطور نفقات الميزا
 )دون احتساب خدمة الدين العمومي( 6201-9201

 بماليين الدراهم    

 2019 2018 2017 2016 البيـــــــــــان
معدل 
النمو 
 السنوي

 6,13% 120.160,09 111.414,77 106.998,61 100.524,56 القطاعات االجتماعية

المنتجةالقطاعات   18.598,21 19.432,98 19.777,82 22.076,76 %5,88 

 2,88% 14.133,07 14.632,27 14.065,15 12.979,93 البنيات التحتية

األمنيةالقطاعات   64.284,05 65.893,86 66.861,25 72.883,27 %4,27 

 3,64% 17.552,49 16.596,90 15.492,82 15.765,07 القطاعات االدارية

المشتركة التحمالت 
 )تكاليف أخرى*(

26.447,81 25.646,14 24.307,41 26.591,50 %0,18 

التسديدات التخفيضات 
 واإلرجاعات الضريبية

12.290,13 11.054,30 11.805,71 12.794,76 %1,35 

 4,49% 286.191,94 265.396,14 258.583,86 250.889,77 المجموع

 

 
 
 
 

 

حسب القطاعات الوزارية والمؤسساتتوزيع نفقات الميزانية العامة  ب  

  
 بماليين الدراهم

 نسبة االنجاز االنجازات التوقعات النهائية البيــــــــــــــــــان

       القطاعات االجتماعية 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  والبحث 
 العلمي

62.366,36 60.106,35 %96,38 

 91,58% 16.155,95 17.641,35 وزارة الصحة

اعانات االستهالك والتقاعد واالحتياط  -التحمالت المشتركة 
 االجتماعي 

38.742,39 38.120,54 %98,39 

 82,42% 2.996,85 3.636,24 وزارة الشباب و الرياضة

 78,91% 751,75 952,68 الثقافة  

 72,54% 618,66 852,88 اإلسكان وسياسة المدينة  

 78,46% 476,86 607,74 ة الشغل و اإلدماج المهنيوزار

 97,63% 136,95 140,28 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

 90,97% 796,19 875,21 االجتماعيةوزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية 

 95,51% 120.160,09 125.815,13 مجموع نفقات القطاعات االجتماعية

 القطاعات المنتجة
   

 95,64% 2.933,27 3.067,05 وزارة اإلقتصاد والمالية

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية واالقتصاد 
 االجتماعي

1.775,66 1.606,76 
%90,49 

 80,35% 15.850,26 19.727,61 وزارة الفالحة  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

 85,42% 494,14 578,50 الطاقة و المعادن 

 25,97% 740,08 2.850,09 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

 94,33% 452,26 479,45 المندوبية السامية للتخطيط 

 77,52% 22.076,76 28.478,36 مجموع نفقات القطاعات المنتجة

 البنيات التحتية 
   

 67,47% 12.254,04 18.161,45 والماء واللوجستيكوالنقل  وزارة التجهيز

 90,24% 1.073,55 1.189,62 التنمية المستدامة

 61,87% 805,48 1.301,97 إعداد التراب الوطني والتعمير  

 68,43% 14.133,07 20.653,04 مجموع نفقات قطاعات البنيات التحتية

 منيةألالقطاعات ا 
   

 94,74% 4.523,84 4.774,76 وزارة العدل

 93,65% 29.781,06 31.801,93 وزارة الداخلية

 97,47% 36.307,71 37.250,96 إدارة الدفاع الوطني

 96,04% 2.270,66 2.364,40 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

 95,66% 72.883,27 76.192,05 منيةألمجموع نفقات القطاعات ا

 اريةالقطاعات االد 
   

 100,00% 543,46 543,46 جاللة الملك

 99,36% 2.123,02 2.136,65 البالط الملكي 

 93,07% 495,73 532,65 مجلس النواب

 97,95% 2.743,04 2.800,41 رئيس الحكومة 

 79,27% 311,54 393,01 المحاكم المالية

 90,39% 3.845,40 4.254,17 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

 92,13% 79,89 86,71 األمانة العامة للحكومـة

 86,77% 4.450,44 5.129,05 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة 
 والحكامة

83,43 58,88 %70,57 

 97,70% 1.915,01 1.960,03 االتصال 

حكومة المكلفة بالعالقات مع الوزارة المنتدبة لدى رئيس ال
 البرلمان و المجتمع المدني

64,05 52,44 %81,86 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح اإلدارة 
 وبالوظيفة العمومية

137,33 118,75 %86,47 

 79,50% 33,32 41,91 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان

 88,15% 302,31 342,93 مجلس المستشارين

 66,38% 79,06 119,11 والبيئي االجتماعيو  القتصادياالمجلس 

 79,92% 400,21 500,78 المجلس األعلى للسلطة القضائية 

 91,77% 17.552,49 19.125,68 مجموع نفقات القطاعات االدارية

 98,33% 26.591,50 27.042,71 التحمالت المشتركة) تكاليف أخرى*(

 121,46% 12.794,76 10.533,77 التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية

 92,97% 286.191,94 307.840,75 المجموع العام

 عانات االستهالك و التقاعد و االحتياط االجتماعيإ دون احتسابركة ت*: التحمالت المش
 

نص المتعلق باختصاصات و تنظيم وزارة : لقد تم اقتراح التوزيع القطاعي المذكور اعتمادا على ال ملحوظة
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 السنة

 تطور مجموع نفقات الميزانية العامة حسب القطاعات الوزارية 
 و المؤسسات

التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات 
 الضريبية

تكاليف أخرى -التحمالت المشتركة   

 القطاعات اإلدارية

 القطاعات األمنية

 البنيات التحتية

 القطاعات المنتجة

 القطاعات االجتماعية

القطاعات 
 االجتماعية

10,87 %  

 القطاعات المنتجة
9,25 %  

 البنيات التحتية
6,74 %  

 القطاعات األمنية
21,75 %  

 القطاعات اإلدارية
6,24 % التحمالت المشتركة  

تكاليف أخرى -  
8,78 %  

التسديدات 
والتخفيضات 
واإلرجاعات 

 الضريبية
3,12 %  

 التوقعات

القطاعات 
 االجتماعية

14,99 %  

 القطاعات المنتجة
7,74 %  

 البنيات التحتية
1,91 %  

 القطاعات األمنية
25,17 %  

 القطاعات اإلدارية
6,43 %  

التحمالت المشتركة 
تكاليف أخرى -  

9,29 %  

التسديدات 
والتخفيضات 
واإلرجاعات 

 الضريبية
1,17 %  

 االنجازات
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 نفقات الموظفين برسم الميزانية العامة بحسب القطاعات الوزارية والمؤسسات  2.3.1

 
 
 

 

 

 بماليين الدراهم  

 نسبة االنجاز االنجازات التوقعات البيــــــــــــــــــان

 99,68% 50.955,90 51.117,61 القطاعات االجتماعية

 98,70% 4.521,80 4.581,50 القطاعات المنتجة

 93,98% 1.248,49 1.328,46 البنيات التحتية

 98,69% 50.628,19 51.300,79 األمنيةالقطاعات 

 92,56% 4.418,14 4.773,42 القطاعات االدارية

 98,82% 111.772,53 113.101,78 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 9201 -6201سب القطاعات الوزارية والمؤسسات خالل الفترة تطور نفقات الموظفين بح  
 

 بماليين الدراهم    

 2019 2018 2017 2016 البيـــــــــــان
معدل النمو 

 السنوي

 0,55-% 50.955,90 50.758,92 50.919,95 51.801,95 القطاعات االجتماعية

 2,34% 4.521,80 4.332,50 4.244,80 4.218,37 القطاعات المنتجة

 0,64% 1.248,49 1.247,46 1.237,17 1.224,99 البنيات التحتية

 4,97% 50.628,19 45.675,22 44.500,55 43.773,37 األمنيةالقطاعات 

 4,79% 4.418,14 4.218,03 3.998,72 3.839,99 القطاعات االدارية

 2,15% 111.772,53 106.232,13 104.901,20 104.858,67 المجموع

 

 
 
 

 

وزيع نفقات الموظفين بحسب القطاعات الوزارية والمؤسساتت  

 بماليين الدراهم  

 البيــــــــــــــــــان
التوقعات 

 النهائية
 نسبة االنجاز االنجازات

       القطاعات االجتماعية 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  
 والبحث العلمي

41.368,54 41.335,65 %99,92  

  98,74% 8.473,10 8.581,25 وزارة الصحة

  98,95% 459,87 464,74 وزارة الشباب و الرياضة

  96,71% 225,85 233,52 الثقافة  

  96,15% 165,76 172,40 اإلسكان وسياسة المدينة  

  100,00% 184,51 184,52 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

مقاومين وأعضاء جيش المندوبية السامية لقدماء ال
 التحرير

56,18 54,95 %97,81  

  99,55% 56,21 56,46 االجتماعيةوزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية 

 99,68% 50.955,90 51.117,61 مجموع نفقات القطاعات االجتماعية

     القطاعات المنتجة
 

  99,40% 2.349,25 2.363,47 وزارة اإلقتصاد والمالية

زارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية و
 واالقتصاد االجتماعي

334,10 329,62 %98,66  

وزارة الفالحة  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
 والغابات

1.259,96 1.238,83 %98,32  

  97,37% 127,14 130,57 الطاقة و المعادن 

  93,27% 196,67 210,87 قتصاد الرقميوزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واال

  99,20% 280,30 282,55 المندوبية السامية للتخطيط 

 98,70% 4.521,80 4.581,50 مجموع نفقات القطاعات المنتجة

 البنيات التحتية 
   

  93,59% 1.055,44 1.127,77 والماء واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل 

  99,15% 65,03 65,59 التنمية المستدامة

  94,76% 128,02 135,10 إعداد التراب الوطني والتعمير  

 93,98% 1.248,49 1.328,46 مجموع نفقات قطاعات البنيات التحتية

 منيةألالقطاعات ا 
   

  99,92% 3.983,23 3.986,26 وزارة العدل

  97,00% 20.397,32 21.027,14 وزارة الداخلية

  100,00% 25.099,71 25.100,08 إدارة الدفاع الوطني

  96,68% 1.147,93 1.187,31 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

 98,69% 50.628,19 51.300,79 منيةألمجموع نفقات القطاعات ا

 القطاعات االدارية 
   

  100,00% 26,29 26,29 جاللة الملك

  97,31% 482,54 495,86 البالط الملكي 

  95,65% 359,84 376,18 س النوابمجل

  96,76% 96,31 99,53 رئيس الحكومة 

  89,92% 238,60 265,34 المحاكم المالية

  90,32% 1.985,20 2.197,92 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

  94,31% 63,28 67,10 األمانة العامة للحكومـة

  100,00% 681,00 681,00 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون 
 العامة والحكامة

32,83 29,04 %88,47  

  92,31% 66,72 72,27 االتصال 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات 
 مع البرلمان و المجتمع المدني

32,59 29,70 %91,14  

رئيس الحكومة المكلفة بإصالح الوزارة المنتدبة لدى 
 اإلدارة وبالوظيفة العمومية

52,91 49,03 %92,67  

  91,34% 11,21 12,27 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان

  89,55% 208,86 233,22 مجلس المستشارين

  68,29% 45,49 66,62 والبيئي االجتماعيو  االقتصاديالمجلس 

  73,24% 45,05 61,50 ية المجلس األعلى للسلطة القضائ

 92,56% 4.418,14 4.773,42 مجموع نفقات القطاعات االدارية

 98,82% 111.772,53 113.101,78 المجموع العام
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 السنة

 تطور مجموع نفقات الموظفين حسب القطاعات الوزارية و المؤسسات

 القطاعات اإلدارية

 القطاعات األمنية

 البنيات التحتية

 القطاعات المنتجة

 القطاعات االجتماعية

القطاعات 
 االجتماعية

15,20 % 

 القطاعات المنتجة
1,05 % 

 البنيات التحتية
4,47 % 

 القطاعات االمنية
15,36 % 

 القطاعات االدارية
1,22 % 

 التوقعات

القطاعات 
 االجتماعية

15,59 % 

 القطاعات المنتجة
1,05 % 

 البنيات التحتية
4,42 % 

 القطاعات االمنية
15,30 % 

 القطاعات االدارية
3,95 % 

 اإلنجازات
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 نفقات المعدات والنفقات المختلفة برسم الميزانية العامة بحسب القطاعات الوزارية والمؤسسات  3.3.4
 

 بماليين الدراهم  

 نسبة االنجاز االنجازات التوقعات ــــــانالبيــــــــــــ

 98,20% 58.176,77 59.243,88 القطاعات االجتماعية

 86,40% 3.668,40 4.245,81 القطاعات المنتجة

 83,29% 1.191,87 1.430,99 البنيات التحتية

 98,79% 13.377,98 13.541,24 منيةألالقطاعات ا

 97,36% 9.276,78 9.528,10 القطاعات االدارية

 95,76% 5.365,02 5.602,76 التحمالت المشتركة ) تكاليف أخرى*(

 121,46% 12.794,76 10.533,77 التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية

 99,74% 103.851,58 104.126,56 المجموع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9201 - 6201 ةسسات خالل الفتربحسب القطاعات الوزارية والمؤ تطور نفقات المعدات

    
 

 بماليين الدراهم

 2019 2018 2017 2016 البيـــــــــــان
معدل النمو 

 السنوي

 12,64% 58.176,77 49.613,39 46.011,96 40.705,97 القطاعات االجتماعية

 3,13% 3.668,40 3.474,02 3.541,54 3.344,20 القطاعات المنتجة

 6,67% 1.191,87 1.175,68 978,92 982,01 البنيات التحتية

 0,97% 13.377,98 12.590,35 12.526,73 12.997,76 منيةألالقطاعات ا

 5,57% 9.276,78 8.772,00 7.531,52 7.883,77 القطاعات االدارية

التحمالت المشتركة 
 )تكاليف أخرى*(

6.106,29 5.026,09 3.887,91 5.365,02 %-4,22 

ت التسديدات والتخفيضا
 واإلرجاعات الضريبية

12.290,13 11.054,30 11.805,71 12.794,76 %1,35 

 7,20% 103.851,58 91.319,06 86.671,07 84.310,13 المجموع

 

 
 

بحسب القطاعات الوزارية والمؤسسات توزيع نفقات المعدات  
 بماليين الدراهم  

 البيــــــــــــــــــان
التوقعات 

 النهائية
 نسبة االنجاز االنجازات

       القطاعات االجتماعية 

وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي  
 والبحث العلمي

13.863,36 13.669,26 %98,60 

 98,96% 4.948,12 5.000,00 وزارة الصحة

اعانات االستهالك والتقاعد  -التحمالت المشتركة 
 واالحتياط االجتماعي 

38.742,39 38.120,54 %98,39 

 85,73% 301,97 352,23 وزارة الشباب و الرياضة

 97,61% 179,61 184,00 الثقافة  

 76,26% 102,33 134,19 اإلسكان وسياسة المدينة  

 74,71% 242,30 324,32 وزارة الشغل و اإلدماج المهني

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
 التحرير

75,30 75,09 %99,71 

 94,62% 537,55 568,10 االجتماعيةوزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية 

 98,20% 58.176,77 59.243,88 مجموع نفقات القطاعات االجتماعية

 القطاعات المنتجة
   

 95,12% 398,21 418,64 وزارة اإلقتصاد والمالية

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 
 واالقتصاد االجتماعي

348,59 278,86 %80,00 

وزارة الفالحة  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
 والغابات

2.691,12 2.306,80 %85,72 

 97,96% 259,76 265,17 الطاقة و المعادن 

 76,33% 278,02 364,21 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

 92,84% 146,75 158,07 سامية للتخطيط المندوبية ال

 86,40% 3.668,40 4.245,81 مجموع نفقات القطاعات المنتجة

 البنيات التحتية 
   

 83,88% 582,37 694,33 والماء واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل 

 68,11% 71,62 105,16 التنمية المستدامة

 85,17% 537,88 631,50 إعداد التراب الوطني والتعمير  

 83,29% 1.191,87 1.430,99 مجموع نفقات قطاعات البنيات التحتية

 منيةألالقطاعات ا 
   

 86,06% 335,61 389,99 وزارة العدل

 98,63% 6.196,74 6.282,95 وزارة الداخلية

 99,73% 6.034,88 6.051,51 إدارة الدفاع الوطني

 99,26% 810,74 816,79 دماج المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإل

 98,79% 13.377,98 13.541,24 منيةألمجموع نفقات القطاعات ا

 القطاعات االدارية 
   

  100,00% 517,16 517,16 جاللة الملك

 99,98% 1.508,87 1.509,18 البالط الملكي 

 91,18% 119,01 130,52 مجلس النواب

 93,78% 776,80 828,32 رئيس الحكومة 

 93,75% 48,81 52,07 لمحاكم الماليةا

 97,85% 1.476,52 1.509,00 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

 93,93% 15,51 16,51 األمانة العامة للحكومـة

 99,05% 2.978,48 3.006,95 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون 
 ة والحكامةالعام

30,16 24,12 %79,96 

 98,78% 1.450,33 1.468,26 االتصال 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات 
 مع البرلمان و المجتمع المدني

25,00 21,90 %87,59 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصالح 
 اإلدارة وبالوظيفة العمومية

42,47 36,48 %85,91 

 76,21% 12,96 17,00 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان

 94,99% 92,01 96,87 مجلس المستشارين

 62,88% 25,78 41,00 والبيئي االجتماعيو  االقتصاديالمجلس 

 72,40% 172,04 237,63 المجلس األعلى للسلطة القضائية 

 97,36% 9.276,78 9.528,10 مجموع نفقات القطاعات االدارية

 95,76% 5.365,02 5.602,76 التحمالت المشتركة ) تكاليف أخرى*(

  121,46% 12.794,76 10.533,77 التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات الضريبية

 99,74% 103.851,58 104.126,56 المجموع العام

 جتماعيعانات االستهالك و التقاعد و االحتياط االإ دون احتسابركة ت*: التحمالت المش
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 السنة

 تطور مجموع نفقات المعدات حسب القطاعات الوزارية و المؤسسات

التسديدات والتخفيضات واإلرجاعات 
 الضريبية

 تكاليف أخرى -التحمالت المشتركة 

 القطاعات اإلدارية

 القطاعات األمنية

 البنيات التحتية

 القطاعات المنتجة

 القطاعات االجتماعية

 القطاعات االجتماعية
56,90 % 

 القطاعات المنتجة
1,08 % 

 البنيات التحتية
4,37 % 

 القطاعات األمنية
 القطاعات اإلدارية % 43,00

9,45 % 
  -التحمالت المشتركة 

 تكاليف أخرى
5,38 % 

التسديدات والتخفيضات 
 واإلرجاعات الضريبية

40,42 % 

 التوقعات

 القطاعات االجتماعية
56,02 % 

 القطاعات المنتجة
3,53 % 

 البنيات التحتية
4,45 % 

 القطاعات األمنية
42,88 % 

 القطاعات اإلدارية
  -التحمالت المشتركة  % 8,93

 تكاليف أخرى
5,47 % 

التسديدات والتخفيضات 
 واإلرجاعات الضريبية

42,32 % 

 اإلنجازات
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 نفقات االستثمار برسم الميزانية العامة بحسب القطاعات الوزارية والمؤسسات   4.3.1

  

 
 

 بماليين الدراهم

 نسبة االنجاز االنجازات التوقعات البيــــــــــــــــــان

 71,36% 11.027,43 15.453,64 القطاعات االجتماعية

 70,67% 13.886,56 19.651,05 القطاعات المنتجة

 65,35% 11.692,71 17.893,60 البنيات التحتية

 78,21% 8.877,09 11.350,01 منيةألالقطاعات ا

 79,96% 3.857,56 4.824,16 القطاعات االدارية

 99,00% 21.226,49 21.439,96 التحمالت المشتركة

 77,88% 70.567,83 90.612,41 المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 9201 -6201بحسب القطاعات الوزارية والمؤسسات خالل الفترة  تطور نفقات االستثمار
 

 بماليين الدراهم    

 2019 2018 2017 2016 البيـــــــــــان
معدل النمو 

 السنوي

 11,21% 11.027,43 11.042,46 10.066,71 8.016,65 القطاعات االجتماعية

 7,96% 13.886,56 11.971,30 11.646,64 11.035,64 القطاعات المنتجة

 2,77% 11.692,71 12.209,14 11.849,06 10.772,93 البنيات التحتية

 5,72% 8.877,09 8.595,68 8.866,58 7.512,92 منيةألالقطاعات ا

 1,54-% 3.857,56 3.606,87 3.962,57 4.041,31 القطاعات االدارية

 1,43% 21.226,49 20.419,50 20.620,06 20.341,52 التحمالت المشتركة

 4,57% 70.567,83 67.844,95 67.011,62 61.720,97 المجموع

 

 
 

 

بحسب القطاعات الوزارية والمؤسسات االستثمار نفقات توزيع 

 بماليين الدراهم  

 البيــــــــــــــــــان
التوقعات 

 النهائية
 نسبة االنجاز االنجازات

       القطاعات االجتماعية 

ة والتكوين المهني والتعليم العالي  وزارة التربية الوطني
 والبحث العلمي

7.134,47 5.101,43 %71,50 

 67,36% 2.734,73 4.060,10 وزارة الصحة

 79,28% 2.235,01 2.819,28 وزارة الشباب و الرياضة

 64,71% 346,30 535,16 الثقافة  

 64,17% 350,57 546,29 اإلسكان وسياسة المدينة  

 50,60% 50,04 98,91 إلدماج المهنيوزارة الشغل و ا

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش 
 التحرير

8,80 6,92 %78,66 

 80,76% 202,42 250,64 االجتماعيةوزارة األسرة والتضامن والمساواة والتنمية 

 71,36% 11.027,43 15.453,64 مجموع نفقات القطاعات االجتماعية

    القطاعات المنتجة

 65,21% 185,81 284,94 وزارة اإلقتصاد والمالية

وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية 
 واالقتصاد االجتماعي

1.092,98 998,27 %91,34 

وزارة الفالحة  والصيد البحري والتنمية القروية والمياه 
 والغابات

15.776,52 12.304,63 %77,99 

 58,68% 107,24 182,76 الطاقة و المعادن 

 11,67% 265,39 2.275,02 وزارة الصناعة واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي

 64,93% 25,21 38,83 المندوبية السامية للتخطيط 

 70,67% 13.886,56 19.651,05 مجموع نفقات القطاعات المنتجة

    البنيات التحتية 

 64,97% 10.616,23 16.339,36 والماء واللوجستيكوزارة التجهيز والنقل 

 91,95% 936,90 1.018,87 التنمية المستدامة

 26,07% 139,58 535,37 إعداد التراب الوطني والتعمير  

 65,35% 11.692,71 17.893,60 مجموع نفقات قطاعات البنيات التحتية

    منيةألالقطاعات ا 

 51,44% 204,99 398,50 وزارة العدل

 70,95% 3.187,00 4.491,83 وزارة الداخلية

 84,81% 5.173,11 6.099,37 إدارة الدفاع الوطني

 86,59% 311,99 360,31 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 

 78,21% 8.877,09 11.350,01 منيةألمجموع نفقات القطاعات ا

    القطاعات االدارية 

 100,00% 131,61 131,61 البالط الملكـي 

 65,08% 16,89 25,95 مجلس النواب

 99,86% 1.869,94 1.872,56 رئيس الحكومة 

 31,91% 24,12 75,61 المحاكم المالية

 70,11% 383,68 547,25 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

 35,39% 1,10 3,10 األمانة العامة للحكومـة

 54,89% 790,96 1.441,10 وزارة االوقاف والشؤون االسالمية

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون 
 العامة والحكامة

20,44 5,72 %27,97 

 94,87% 397,97 419,49 االتصال 

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعالقات 
 مع البرلمان و المجتمع المدني

6,47 0,84 %12,99 

لحكومة المكلفة بإصالح الوزارة المنتدبة لدى رئيس ا
 اإلدارة وبالوظيفة العمومية

41,95 33,23 %79,22 

 72,44% 9,16 12,64 وزارة الدولة المكلفة بحقوق اإلنسان

 11,21% 1,44 12,85 مجلس المستشارين

 67,81% 7,79 11,49 والبيئي االجتماعيو  االقتصاديالمجلس 

 90,81% 183,12 201,65 المجلس األعلى للسلطة القضائية 

 79,96% 3.857,56 4.824,16 مجموع نفقات القطاعات االدارية

 99,00% 21.226,49 21.439,96 التحمالت المشتركة 

 77,88% 70.567,83 90.612,41 المجموع العام
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 السنة

تطور مجموع نفقات االستثمار حسب القطاعات الوزارية 
 والمؤسسات

 التحمالت المشتركة 

 القطاعات اإلدارية

 القطاعات األمنية

 البنيات التحتية

 القطاعات المنتجة

 القطاعات االجتماعية

القطاعات 
 االجتماعية

47,05 % 
 القطاعات المنتجة

24,69 % 

 البنيات التحتية
49,75 % 

 القطاعات األمنية
42,53 % 

 القطاعات اإلدارية
5,32 % 

 التحمالت المشتركة 
23,66 % 

 التوقعات

القطاعات 
 االجتماعية

45,63 % 

 القطاعات المنتجة
49,68 % 

 البنيات التحتية
46,57 % 

 القطاعات األمنية
42,58 % 

 القطاعات اإلدارية
5,17 % 

 التحمالت المشتركة 
30,08 % 

 اإلنجازات
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 2019نة برسم س مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة .2
 

  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةموارد   1.2
 

 

 9201مكونات موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 
 

 بماليين الدراهم  

 نسبة االنجاز االنجازات التوقعات البيــــــــــــــــــان

 104,48% 4.681,62 4.480,93 موارد االستغالل

 101,49% 3.687,32 3.633,12 موارد االستثمار

 103,14% 8.368,93 8.114,05 المجموع

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9201-6201خالل الفترة مستقلة  مرافق الدولة المسيرة بصورةتطور موارد 

   
 

 بماليين الدراهم

 2019 2018 2017 2016 البيـــــــــــان
معدل النمو 

 السنوي

 12,71% 4.681,62 4.701,95 3.610,68 3.270,06 موارد االستغالل

 9,76-% 3.687,32 3.438,80 4.071,32 5.017,28 موارد االستثمار

 0,33% 8.368,93 8.140,75 7.682,00 8.287,33 المجموع
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 السنة

 تطور موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 موارد االستثمار

 موارد االستغالل

موارد 
 االستغالل

55,91 %  

موارد 
 االستثمار

11,06 %  

 اإلنجازات

موارد 
 االستغالل

55,22 %  

موارد 
 االستثمار

11,78 %  

 التوقعات
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  مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة نفقات  2.2
 
 

 9201برسم سنة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة مكونات نفقات 
 

 

 بماليين الدراهم  

 نسبة االنجاز االنجازات التوقعات البيــــــــــــــــــان

 45,86% 2.055,15 4.480,93 نفقات االستغالل

 33,74% 1.225,78 3.633,12 نفقات االستثمار

 40,44% 3.280,93 8.114,05 المجموع

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9201-6201خالل الفترة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  تطور نفقات
 بماليين الدراهم   

 2019 2018 2017 2016 البيـــــــــــان
معدل النمو 

 السنوي

 0,34-% 2.055,15 2.127,23 1.868,40 2.076,11 نفقات االستغالل

 7,97-% 1.225,78 722,52 1.080,99 1.572,43 نفقات االستثمار

 3,48-% 3.280,93 2.849,76 2.949,39 3.648,54 المجموع
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 السنة

 تطور نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 نفقات االستثمار

 نفقات االستغالل

نفقات 
 االستغالل

62,61 %  

نفقات 
 االستثمار

37,36 %  

 اإلنجازات

نفقات 
 االستغالل

55,22 %  

نفقات 
 االستثمار

11,78 %  

 التوقعات
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 2019 نة برسم س الحسابات الخصوصية للخزينة  .3
 

  الحسابات الخصوصية للخزينةموارد  1.3
 

 9201 مكونات موارد الحسابات الخصوصية للخزينة برسم سنة
 بماليين الدراهم  

 نسبة االنجاز االنجازات التوقعات البيــــــــــــــــــان

  115,82% 85.843,90 74.115,44 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 - 0,00 0,00 وليةحسابات االنخراط في الهيئات الد

 11,75% 11,75 100,00 حسابات العمليات النقدية

 24,90% 16,45 66,05 حسابات التمويل

 143,45% 15.492,79 10.800,50 حسابات النفقات من المخصصات

 119,14% 101.364,88 85.081,99 المجموع

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 9201-6201تطور موارد الحسابات الخصوصية للخزينة خالل الفترة 
 بماليين الدراهم    

 2019 2018 2017 2016 البيـــــــــــان
معدل النمو 

 السنوي

 4,37% 85.843,90 78.797,55 81.274,99 75.507,00 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 - 0,00 0,15 0,00 0,00 حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

  50,59-% 11,75 8,34 14,40 97,44 حسابات العمليات النقدية

 25,96-% 16,45 48,90 47,71 40,52 حسابات التمويل

 1,99% 15.492,79 13.514,41 13.824,02 14.602,26 حسابات النفقات من المخصصات

 3,95% 101.364,88 92.369,34 95.161,11 90.247,23 المجموع

 

 
 

 

0,

20.000,

40.000,

60.000,

80.000,

100.000,

120.000,

2016 2017 2018 2019

هم
را

لد
 ا
ن
يي
ال
بم

 

 السنة

 تطور موارد  الحسابات الخصوصية للخزينة

 حسابات النفقات من المخصصات
 

 حسابات العمليات النقدية
 

 حسابات التمويل

 حسابات االنخراط في الهيئات الدولية
 

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
 

الحسابات المرصدة 
 ألمور خصوصية

81,69 %  

حسابات العمليات 
 النقدية

0,04 %  

 حسابات التمويل
0,02 %  

حسابات النفقات 
 من المخصصات

45,28 %  

 اإلنجازات

الحسابات المرصدة 
 ألمور خصوصية

87,44 %  

حسابات العمليات 
 النقدية

0,42 %  

 حسابات التمويل
0,08 %  

حسابات النفقات 
 من المخصصات

42,69 %  

 التوقعات
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  الحسابات الخصوصية للخزينة نفقات 2.3
 

 9201 برسم سنة ابات الخصوصية للخزينةمكونات نفقات الحس
 بماليين الدراهم  

 نسبة االنجاز االنجازات التوقعات البيــــــــــــــــــان

 108,23% 77.830,27 71.910,27 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 33,56% 566,09 1.686,61 حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

 - 8,39 - حسابات العمليات النقدية

 - 0,00 - حسابات التمويل

 115,67% 12.492,54 10.800,50 حسابات النفقات من المخصصات

 107,70% 90.897,30 84.397,38 المجموع

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 9201-6201الحسابات الخصوصية للخزينة خالل الفترة  تطور نفقات

 بماليين الدراهم    

 2019 2018 2017 2016 البيـــــــــــان
معدل النمو 

 السنوي

 6,88% 77.830,27 96.240,99 67.864,49 63.751,41 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

 21,15% 566,09 350,95 340,08 318,39 حسابات االنخراط في الهيئات الدولية

 19,32-% 8,39 9,83 9,37 15,98 حسابات العمليات النقدية

 - 0,00 0,00 0,00 0,00 حسابات التمويل

 0,55% 12.492,54 13.183,88 13.169,98 12.289,47 حسابات النفقات من المخصصات

 5,97% 90.897,30 109.785,65 81.383,92 76.375,25 المجموع
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 السنة

 تطور نفقات الحسابات الخصوصية للخزينة

 حسابات النفقات من المخصصات
 

 حسابات التمويل

 حسابات العمليات النقدية
 

 حسابات االنخراط في الهيئات الدولية
 

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية
 

الحسابات المرصدة 
 ألمور خصوصية

85,62 %  

حسابات االنخراط 
 في الهيئات الدولية

0,62 %  
حسابات العمليات 

 النقدية
0,04 %  

حسابات النفقات من 
 المخصصات

43,71 %  

 اإلنجازات

الحسابات المرصدة 
 ألمور خصوصية

85,20 %  

حسابات االنخراط 
 في الهيئات الدولية

2,00 %  

حسابات النفقات من 
 المخصصات

42,80 %  

 التوقعات



1 

 

  2019تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة بشأن تقرير ال

 - ملخص  -

 

 147في إطار المهمة الدستورية التي أوكلها المشرع للمجلس األعلى للحسابات بمقتضى المادة  

منذ سنة    المجلس  يقومالمالية،   قوانين تنفيذ  على العليا  المراقبة من الدستور، والمتعلقة بممارسة

ميزانية   بإعداد  2016 تنفيذ  حول  األولية    تقرير  المعطيات  على  بناء  المنتهية  المالية  السنة 

المتاحة، من أجل مساعدة السلطات العمومية على تحسين البرمجة والتوقع والتنفيذ الميزانياتي  

 بالنسبة للسنة المالية الجديدة.  

مختل  بين  النقاش  إغناء  إلى  التقرير  هذا  المعنيينف  ويهدف  واعتماد   األطراف  مناقشة  أثناء 

التقرير يعوض  ال  أنه  إلى  اإلشارة  وتجدر  المالية.  المالية  قانون  قانون  تنفيذ  المرافق    حول 

 المتعلق بالمحاكم المالية.  99-62من القانون  92لمشروع قانون التصفية بمقتضى المادة 

 

 فيما يتعلق بنتائج تنفيذ الميزانية   

الخزينة، أسفر تنفيذ ميزانية الدولة برسم سنة  وفقا للبيانات الواردة في وضعية تكاليف وموارد  

 (: النتائج التالية )بمليون درهم عن 2019

 249.976 المداخيل العادية:  -

 223.491 :النفقات العادية -

 26.485 :الرصيد العادي -

 70.412 :نفقات االستثمار -

 - .67241   : 1ناتج الميزانية    -

 
 مع احتساب موارد الخوصصة   1
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 % 3,6  الميزانية: معدل عجز  -

 % 65,4 الخزينة:نسبة ديون  -

  التالية:المالحظات تحليل هذه النتائج عن  أسفر وقد

 "المبتكرة"  مسار عجز الميزانية متحكم فيه بفضل آليات التمويل ▪

عجز   وبلغ  الفارطة.  السنة  في  المسجل  المستوى  نفس  في  فيه  متحكما  الميزانية  عجز  ظل 

 ا انعطافالتي شهدت    2018مليون درهم في    41.658مليون درهم مقابل    41.672الميزانية  

  يفوق . مع تسجيل تفاقم  2017لى  إ   2012الممتدة من  في مسار التحسن المسجل خالل الفترة  

بسنة    4 مقارنة  درهم  العادي    .2017مليارات  الرصيد  مقابل    26.485وبلغ  درهم  مليون 

(. وقد مكن  ٪29.9مليون درهم )+    6.107، أي بزيادة  2018مليون درهم في نهاية    20.378

الرصيد من نفقات االستثمار   %  37,6تغطية    هذا  بلغت    من  سنة    %  31,1في مقابل نسبة 

2018 . 

التحسن الملحوظ في المداخيل    إلى  2019  سنة  المسجل في  الميزانيةفي عجز    التحكمرجع  ي و 

)زائد   ارتفاعمليون    16.832العادية  تغطية  من  مكن  الذي  )  درهم(  اإلجمالية  زائد  النفقات 

مليون    1.310بمبلغ  ) الحسابات الخصوصية للخزينة    مليون درهم( وانخفاض رصيد  15.536

قدره   حيث درهم(.   ارتفاعا  التوالي  على  الجبائية  غير  والمداخيل  الجبائية  المداخيل  سجلت 

نفقات الموظفين ونفقات    ارتفعت  وفي المقابل،درهم.    مليون  14.038و درهم    مليون  2.762

في حين    مليون درهم،  7.089و   مليون درهم  5.294قدره    ابم  على التوالي  خدماتوال  السلع

مليون    12درهم و مليون    1.646 ـونفقات فوائد الدين على التوالي ب   المقاصةنفقات  انخفضت  

 (.  %7,3  زائد مليون درهم )  4.811  بلغبم  ارتفاعا ملحوظا  االستثمار  ات قنف  كما عرفت  درهم.

إلى تصنيف بعض    يعود   2019غير أنه، لوحظ أن التحكم في مستوى عجز الميزانية لسنة  

خالفا لما تعتمده المعايير    ، مليار درهم ضمن المداخيل غير الجبائية  7بمبلغ    عمليات التمويل 

  إعادة تصنيف هذا المبلغ ضمن التمويالت،  وإذا ما تمت الدولية إلحصائيات المالية العمومية.  

لسنة   الميزانية  عجز  مستوى  إلى    2019فإن  بلغ    48.678يرتفع  بتفاقم  أي  درهم،  مليون 
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بسنة  %16,8مليون درهم )زائد   7.014 يوافق معدل    .2018( مقارنة  ما  قدره  وهو  عجز 

من    مئوية  نقطة  0,6، أي بزيادة  %3,6من الناتج الداخلي الخام مقابل معدل معلَن يبلغ    4,2%

  الناتج الداخلي الخام.

   راجع أساسا لالستدانة الخارجية دين الخزينة ارتفاع ▪

قدرهاالتصاعدي    مسارهالخزينة  دين    واصل درهم  25.376  بزيادة    (%3,5)زائد    مليون 

منها  2018سنة  ب   مقارنة  خارجي.    %  53،  دين  شكل  يكونعلى  قد    وبذلك  الخزينة  دين 

في    درهممليون    747.996درهم إلى  مليون    345.177من  لينتقل ،  2009  سنة   تضاعف، منذ

 . % 8 معدل نمو سنوي متوسط قدره   سجالا م 2019سنة 

هدف  المقارنة مع    %  5,4  أي بفارق  من الناتج الداخلي الخام،  %65,4  نسبة الدين  وبذلك بلغت

الحكومي   البرنامج  في  دين    2021-2017المسطر  مستوى  تحقيق  في    قدره المتمثل 

 .  أكثر صعوبة بلوغهالذي أصبح و  60%

  يأ  درهم، مليون    586.497، ليبلغ  2018  مقارنة بسنة   %2,1ارتفع الدين الداخلي بنسبة  و 

حين  .  الخزينةدين  من    78,4% الخارجي  في  الدين  مقابل    161.499بلغ  درهم  مليون 

 (. %9,1مليون درهم )+  13.516بزيادة قدرها  ،في السنة الفارطةمليون درهم   147.983

مليون    19.200ويرجع تطور مستوى الدين الخارجي للخزينة إلى ارتفاع اإلصدارات بمبلغ  

لتبلغ   مقابل    25.447درهم  درهم  إ .  2018في    6.247مليون  تم  دولي  حيث  قرض  صدار 

،  %  1,5وسعر فائدة    سنة   12استحقاق    نونبر، بمدة  21، في  مليار يورو   )يوروبوند( بمبلغ

 . في السوق الدولية  حصل عليه المغرب  الذي يشكل أفضل سعر فائدة

 

  المبتكرة   التمويل مليار درهم المعبأة في إطار آليات    7غير أنه، إذا ما أخذنا بعين االعتبار مبلغ  

  %4,5مليون درهم، أي بنسبة زيادة    754.699إلى  يصل  دين الخزينة    فإن  ،2019في سنة  

من الناتج الداخلي الخام، أي    %65,7. ونتيجة لذلك تبلغ نسبة دين الخزينة  2018  سنةمقارنة ب 
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الحكومي    %5,7بفارق   البرنامج  في  المسطر  الهدف  في    2021-2017مقارنة مع  المتمثل 

 .%60تحقيق مستوى دين قدره 

 

بعد    بشكل ملحوظ   ،والعموالت تكلفة الدين، التي تتألف من سداد أصل الدين والفوائد   ارتفعتو 

الفترة   تنازلي خالل  مليون درهم    136.141. حيث بلغت  2018-2016أن ظلت في منحى 

ب %9,2مليون درهم )+    11.416  بزيادة بلغت    2018  سنة( مقارنة  تكلفة دين  التي سجلت 

بلغت    124.725 التي  الدين  أصل  نفقات  ارتفاع  إلى  الزيادة  هذه  وترجع  درهم.  مليون 

مليون درهم، على التوالي    30.507التي بلغت    مليون درهم ونفقات فوائد الدين   105.635

   (.%8,9مليون درهم )+  2.490و (  %9,2مليون درهم )+  8.925 ـب 

 

بفضل االتجاه التنازلي المستمر    2019  سنةمواتية في    الخزينةظلت ظروف تمويل    ذلك،ومع  

السوق    على مستوى  أسعار الفائدة المتوسطة  شهدت  حيث.  2013  سنةفي أسعار الفائدة منذ  

ا متوسطه   ة مع انخفاض أكبر  لجميع فترات االستحقاق مجتمع   يةنقطة أساس  37األولية انخفاضا

  في المتوسط بين   يةنقطة أساس  56,3  بما يناهزسنوات وأكثر    5جال االستحقاق لمدة  آل بالنسبة

 . 2019و  2018سنتي 

من إجمالي الديون الخارجية للمؤسسات والمقاوالت العمومية   %70,1ة الدولة ضمان  غطت و 

مركزة   ، التي تغطي كافة الديون الخارجية،الضمانة  وتظل هذه  .مليار درهم  160,2التي بلغت  

 سنة   أي بنفس نسبة التركيز المسجلة في  ومقاوالت عموميةمؤسسات    ست  على  %92,4بنسبة  

األمر   .2018 الوطني  ب   ويتعلق  للشرب   لماء وا  لكهرباء لالمكتب  مليون    42.768)  الصالح 

والمكتب الحديدية  الوطني   درهم(  درهم(  23.965)  للسكك  السيارة   مليون  الطرق  وشركة 

والوكالة  18.955)  بالمغرب درهم(  المستدامة    مليون  للطاقات  مليون    18.563)المغربية 

الطرق درهم(   تمويل  درهم(   7.425)  وصندوق  طنجة  و   مليون  الخاصة    المتوسط الوكالة 

   .مليون درهم(  3.861)
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   بالمداخيل فيما يتعلق  

العادية  بلغت   للدولة  لالمداخيل  العامة  سنة  لميزانية  مليار    249,9  ما مجموعه  2019برسم 

  المداخيلدرهم من    مليار  34,2الصافية و   المداخيل الجبائيةمليار درهم من    211,9  هامن  درهم

 ة للخزينة.  وصي صمن بعض الحسابات الخ   المداخيل المتأتية  من درهم    مليار   3,8و   الجبائية غير  

. حيث  2019إنجازات المداخيل العادية بشكل عام مع توقعات قانون المالية لسنة  طابقتتوقد 

 . نقطة مئوية 2,8بتحسن بنحو  ،2018في   %98,8مقابل  %101,6نسبة اإلنجاز   تبلغ

 

فاقت و   %7,2مليار درهم، بزيادة قدرها    16,8 ـ، ارتفعت هذه المداخيل ب 2018مقارنة بسنة  

مليار درهم، أي بنسبة زيادة    3,1ما قدره  التي بلغت  ،  2018و   2017  سنتي  تلك المسجلة بين

 . %1,4بنحو 

 التالية:من إثارة المالحظات المداخيل مّكن تحليل قد و 

   في ارتفاع طفيف مداخيل جبائية  ▪

 2018  سنة   في   مليار درهم  209,1حيث انتقلت من    %1,3بنسبة    المداخيل الجبائية  ارتفعت 

مليار درهم. وتعتبر هذه الزيادة األضعف    2,7، أي بزيادة  2019سنة    مليار درهم   211,9  إلى

ا افيها المداخيل الجبائية ارتف  شهدت  خالل السنوات األخيرة التي مليار    6سنويا ال يقل عن    عا

أدنى مستوى لها، مما    2019وبذلك، تكون نسبة زيادة المداخيل الجبائية قد سجلت في   درهم.  

 . 2017يؤكد تباطؤ منحنى تطور هذه المداخيل منذ سنة 

نتج  للمداخيل   وقد  نسبيا  المنخفضة  الزيادة  نسبة  )   عن  نسبة    (%1,3+  الجبائية  انخفاض 

في   ب مساهمتها  النسبة  هذه  تراجعت  حيث  للدولة.  العادية  بالسنة    %4,6 ـالمداخيل  مقارنة 

 .السابقة

على   المسجل  االستقرار  شبه  إلى  ذلك  وحقوق  ويرجع  المباشرة  الضرائب  مداخيل  مستوى 

لم تتجاوز    الجمارك المداخيل نسب زيادة  التسجيل والتمبر. حيث سجلت هذه  ،  %1وحقوق 
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التوالي  وهي   المداخيل  و .   %0,5و    %0,8و    %0,3على  الثالث من  الفئات  لم تسجل هذه 

 مليار درهم قبل سنة.   3,6 ـمليون درهم مقارنة ب  391 الجبائية مجتمعة سوى زيادة قدرها

   المداخيل الجبائية على   مرتكزةالدولة  مداخيل   ▪

، أي بنسبة  السابقةمليار درهم مقارنة بالسنة    14سجلت المداخيل غير الجبائية ارتفاعا قدره  

. وترفع هذه الزيادة مساهمة المداخيل غير الجبائية في المداخيل العادية  %  61,6  قدرها  زيادة

 .السابقةفي السنة  %9,1مقابل  %13,7للدولة إلى 

 

  "المبتكرة"  المسماة  مداخيل عمليات التمويل   إلى الجبائية المداخيل غيرفي  الزيادة هعزى هذتو 

  والوكالة الوطنية التي أبرمتها الدولة مع صندوق اإليداع والتدبير والصندوق المغربي للتقاعد 

مليار درهم، وإلى مداخيل الخوصصة التي ساهمت بعائد    9,3بمساهمة مالية قدرها    للموانئ

المؤسسات والمقاوالت   مليار درهم.    5,3قدره   المتأتية من  المداخيل  الزيادة في  كما مكنت 

مليار( من تغطية انخفاض الهبات المقدمة من طرف دول مجلس التعاون    1,2  زائدالعمومية )

 مليار(.  1,1 ناقص) 2008ة الخليجي مقارنة بسن 

 مرتبطة بعمليات التمويل مداخيل  تتضمنمداخيل غير جبائية    ▪

. حيث أبرمت  المداخيل غيرالجبائيةبإدراج بعض عمليات التمويل ضمن    2019تميزت سنة  

خالل   بيع    هذهالخزينة  عمليات  ثالث  مستثمرين  (  cession-bail)إيجار    معالسنة  مع 

النوع من العمليات في نقل ملكية منشآت عامة إلى المستثمرين الذين  تمثل هذا  يو   مؤسساتيين. 

وفي   المتفق عليها.  المدة  اإليجار، خالل  دفع  مقابل  للدولة الستخدامها،  تركها  يوافقون على 

 نهاية هذه المدة، تستعيد الدولة ملكية هذه المنشآت.

مراكز  ب األولى  تتعلق  ي للتقاعد،  إبرام اثنتين من العمليات المذكورة مع الصندوق المغرب  وقد تم

ببعض  في حين تتعلق الثانية  ،  سنة   40مليار درهم على مدى    4,6مبلغ    جامعية مقابل   استشفائية

الثالثة    العملية. وأبرمت  سنة  40على مدى    مليون درهم   670مقابل  بالمباني اإلدارية للدولة  
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 ةمدمليار درهم على    1,7مقابل    للدولة  مباني إدارية أخرىصندوق اإليداع والتدبير على  مع  

 .سنة 30

تم اعتبارها، وفقاا لمعايير  ي  الجبائية غير  ه العمليات التي تم تصنيفها ضمن المداخيل  هذ  أنغير  

الع المالية  كموميةإحصائيات  تمويل ،  "  عمليات  فئة  أفضلية  في  مع   "الشراءالكراء 

 (crédit-bail)  ضمن الديونتصنيفها  يجب . 

 القطاعات الجبائية على عدد محدود من  النفقاتتركيز  ▪

أي    درهم، مليار    27,7نحو    2019  سنة الدولة في    الجبائية الممنوحة من طرف   النفقاتبلغت  

تم تقييمه من بين    ءإجرا   236التكلفة من    وتتشكل هذه.  الجبائية  المداخيل من    %13,1بنسبة  

، وبالتالي لم يتم أخذها في االعتبار.  إجراءا  57لم يتم بعد تقييم  حيث. إحصاؤهتم إجراءا  293

مقارنة بتلك التي تم إحصاؤها قد عرفت تطورا    التي تم تقييمها  االجراءاتفإن نسبة    ذلك، ومع  

 . السنواتعلى مر 

 

وتظل هذه النفقات مركزة في عدد محدود من القطاعات. حيث تركز ثالثة قطاعات هي العقار،  

واالحتياط االجتماعي، بنسب متساوية، أكثر من نصف النفقات    الضمانو   ،الكهرباء والغازو 

. وقد استفادت هذه القطاعات من مبلغ إجمالي للنفقات الجبائية  2019الجبائية المسجلة لسنة  

 ا المبلغ مليار درهم المسجل. وإذا أضفنا إلى هذ  27,7مليار درهم من أصل    14,3بلغ حوالي  

، يرتفع مستوى التركز القطاعي  الحري   والصيد  فالحة اللصادرات وقطاع  ل  الممنوحة   النفقات

 .مليار درهم 19,6قدره  جماليإ بمبلغ  %70,9إلى 

 

هذه   وتمثل  الجبائي.  لإلنفاق  للدولة  المفضلة  الدعامة  المضافة  القيمة  على  الضريبة  وتعتبر 

إجراءا بإجمالي    81من خالل    2019الضريبة أكثر من نصف النفقات الجبائية الممنوحة في  

الجبائية  الشركات كوسيلة لنقل النفقات  على  ضريبة  التم استخدام  في حين  مليار درهم.    14,2

تقييم    57من خالل   تم  بتكلفة إجمالية قدرها    46إجراء،  من    %18  يأ  درهم،مليار    5منها 

 .2019 سنةلالنفقات الجبائية إجمالي مبلغ 
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 النفقات ب  فيما يتعلق

المداخيل العادية    ةمليون درهم، متجاوز  293.903ما مجموعه  ،  2019سنة    ،النفقاتبلغت  

من نفقات    %  23,5من نفقات الموظفين و   %  37,9. وتتشكل بنسبة  مليون درهم  43.927ب

من    %5,5و   ومي ممن فوائد الدين الع   %  9من نفقات السلع والخدمات و  %  24االستثمار و 

 نفقات المقاصة.

.  %96,1  بلغت  نجاز إ  بنسبة مليون درهم    197.181وسجلت هذه السنة نفقات تسيير قدرها  

ونفقات المقاصة مليون درهم(    4.972ناقص  )نفقات السلع والخدمات  الفارق إلى  ويعود هذا  

 مليون درهم(.  633ناقص )  نفقات الموظفينمليون درهم( و  2.298)ناقص 

  %5,8  مليون درهم أي بنسبة  10.737 ـب   ، عرفت نفقات التسيير زيادة2018  مقارنة بسنةو 

بمبلغ   والخدمات  السلع  نفقات  زيادة  إلى  رئيسي  بشكل  درهم    7.089تعود  ونفقات  مليون 

مليون    1.646نفقات المقاصة بمبلغ  مليون درهم، في حين انخفضت    5.294الموظفين بمبلغ  

 درهم. 

لسنة  و  االستثمار  بنفقات  الخاصة  واإلصدارات  االلتزامات  التوالي   2019بلغت  على 

  %  7,3و   %  2,5  قدره على التوالي   رتفاعمليون درهم، با  70.412مليون درهم و 81.895

ونسبة إنجاز    %  86ومعدل إصدار قدره    %  90، أي بمعدل التزام قدره  2018مقارنة بسنة  

 . % 78بلغت 

 المالحظات التالية: النفقات عنتحليل  سفروقد أ

 متأثرة بالحوار االجتماعي نفقات الموظفين في تزايد ▪

مبلغ   الموظفين  نفقات  درهم  111.526بلغت  النفقات(  %  37,9)  مليون  إنجاز    من  بنسبة 

بسنة    % 99,4 مقارنة  المفتوحة.  االعتمادات  النفقات  2018من  هذه  عرفت  قدرها  ،  زيادة 

  األجور التي باألساس إلى الزيادة العامة في    االرتفاع  ارجع هذيو   .(%5)  مليون درهم  5.295
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في إطار    2019أبريل    25النقابات( في  و   رباب العملأتقررت في االتفاق الثالثي )الحكومة،  

 الحوار االجتماعي. 

  %92  بلغت  مليون درهم بنسبة إنجاز  19.865في حين بلغت المساهمات االجتماعية للدولة  

قدرها   زيادة  مسجلة  المفتوحة  االعتمادات  في    1.234من  للمساهمات  بالنسبة  درهم  مليون 

 مليون درهم بالنسبة للمساهمات في االحتياط االجتماعي.  97أنظمة المعاشات و 

ما مجموعه    2019وباحتساب المساهمات االجتماعية للدولة، بلغت نفقات الموظفين في سنة  

مقارنة  131.390 درهم  بزيادة   124.765 ـب   مليون  الماضية،  السنة  في  درهم  مليون 

 من الناتج الداخلي الخام.  % 11,4مليون درهم، لتمثل بذلك  6.625

فباحتساب حصة منح التسيير المحولة من ميزانية الدولة لفائدة المؤسسات   ، وعالوة على ذلك

اإلداري الطابع  ذات  تخص  ،العمومية  يتم  األجوريالتي  لتغطية  نفقات    ، صها  من  جزء  وكذا 

تتجاوز  للخزينة،  الخصوصية  الحسابات  بعض  تتحملها  التي  التي لة  ت ك   الموظفين    األجور 

  %   12,9مليار درهم، ممثلة بذلك نسبة    149.270مبلغ    2019تحملتها الدولة فعليا برسم سنة  

 . الداخلي الخاممن الناتج 

  نجاز أغلب نفقات المعدات والنفقات المختلفة عن طريق التحويالت إ ▪

، أي بمعدل  2019مليون درهم برسم سنة    47.554بلغت نفقات المعدات والنفقات المختلفة  

% تم تحقيقها    96,3برسم قانون المالية مقابل نسبة    النهائيةاالعتمادات    من%    96,5إنجاز بلغ  

مليون درهم، أي    4.177بمبلغ    2018. وتجاوزت هذه النفقات تلك المسجلة سنة  السابقةالسنة  

% من مجموع    16,7% من نفقات التسيير و   24,9ومثلت هذه النفقات    %.  9,6بارتفاع نسبته  

 النفقات.

مليون    27.405ح والتحويالت الحصة األهم من هذه النفقات بما مجموعه  تمثل نفقات المنو 

ممثلة   المفتوحة  %  60,7درهم  االعتمادات  تخصيص  و   .من  تم  المنح    %  79,5قد  من 

للجمعيات والمؤسسات غير    %  7,6والتحويالت للمؤسسات العمومية ذات الطابع اإلداري و 

 .للحسابات الخصوصية للخزينة  %  5,5و   الربحية
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بلغت االعتمادات المخصصة للنفقات المعنية بتدابير الترشيد المنصوص عليها  من جهة أخرى  

ما مجموعه    2021-2019للفترة    الميزانياتيةبالبرمجة  في دورية السيد رئيس الحكومة المتعلقة  

مقارنة  و % من مجموع اعتمادات المعدات والنفقات المختلفة.    7,8درهم ممثلة    مليون  3.516

ب 2018بسنة   النفقات  هذه  ارتفعت  مقابل    6,5 ـ،  بين  %19,5  المسجلة   2017  سنتي  % 

المنح    بعدمو .  2018و  النفقات  فإن  ،  والتحويالتاحتساب  االعتمادات  20تمثل  هذه  من   %

  في   %18و مليون درهم(    3.309,3)  2018  سنة  % في20مقابل    2019  سنة   المفتوحة في

   مليون درهم(.  2.762,2) 2017 سنة

ودا  دوبهذا الصدد، لوحظ أن الجهود المبذولة لترشيد نفقات تسيير اإلدارة همت فقط مبلغا مح 

لم    ذلك،مقارنة بإجمالي االعتمادات المفتوحة لنفقات المعدات والنفقات المختلفة. عالوة على  

معدات  الال سيما تلك المتعلقة بالدراسات واستئجار   النفقات، فئات معينة من  الجهود    هشمل هذت 

 .2018 سنةمقارنة ب  %  20التصاعدي بنسبة  منحاهاالتي استمرت في  

غياب معايير لإلنفاق ملزمة للوزارات، تهدف إلى تحديد مستوى أقصى لجميع  وبالتالي، في  

نفقات المعدات والنفقات المختلفة، يصعب تأطير عملية البرمجة الميزانياتية بالشكل الذي يمكن  

 من ضمان تحقيق المبادئ التوجيهية المعتمدة من أجل ترشيد نفقات تسيير اإلدارة.

ى شكل تحويالت لفائدة الحسابات الخصوصية للخزينة  سا علنفقات االستثمار منفذة أسا ▪

 والمؤسسات والمقاوالت العمومية 

الخصوصية   الحسابات  إلى  التحويالت  خالل  من  رئيسي  بشكل  تنفذ  االستثمار  نفقات  ظلت 

للخزينة والمؤسسات والمقاوالت العمومية. حيث مثلت االعتمادات المفتوحة لهذه التحويالت  

% من نفقات االستثمار. وترتفع هذه النسبة   57,9كاليف المشتركة( ما يقارب )بما في ذلك الت

% إذا ما اعتمدنا االعتمادات النهائية للتحويالت. وهكذا، بلغت االعتمادات النهائية   64,2إلى 

للخزينة  للتحويالت   الخصوصية  الحسابات  )  32.971لفائدة  وبلغت    (،%44,9مليون درهم 

مليون درهم    14.133النهائية للتحويالت لفائدة المؤسسات والمقاوالت العمومية  االعتمادات  
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 73.373مبلغها    استثمارميزانية  ب   مقارنة  مليون درهم  47.104  ما مجموعه  أي   (،19,3%)

 مليون درهم.  

 انعطاف مسار تخفيض التكاليف المشتركة لالستثمار ▪

لسنة   تقريره  ال2018في  أشار  الطابع  ،  إلى  للحسابات  األعلى  الكافيمجلس  للجهود    غير 

لتقليص   الماليالمبذولة  لفصل    الغالف  ل تكاليف  الالمخصص  الالمشتركة  من  ذالستثمار  ي 

أن   النفقات    حصرياحتوي  يالمفترض  فصول  على  إدراجها ضمن  يمكن  ال  االستثمار  التي 

 . نفقاتها ص ي وتخص  يزانيةبهدف تحسين شفافية الم 2018-2015خالل الفترة   للوزارات،

خفاض التكاليف المشتركة لالستثمار. فعلى الرغم من استقرار  ن لوحظ انعطاف في مسار اوقد  

(، %28)  2018حصة التكاليف المشتركة من اعتمادات األداء عند نفس المستوى المسجل في  

  سنة   لتعود تقريباا إلى المستوى المسجل في   2019  سنة   % في  5فقد زاد غالفها المالي بنسبة  

 على التوالي.  2018و  2017% خالل سنتي  4% و  3 ـب بعد أن شهدت انخفاضا  2016

 اعتمادات مرحلة في طور التحكم ▪

بلغت نسبة االعتمادات المرحلة مقارنة باعتمادات األداء السنوية، دون احتساب فصل التكاليف 

لالستثمار،   مقابل    22المشتركة  السنة    %23  في  ترحيل  السابقة%  من  المستوى  هذا   .

 2018  سنة   % مقارنة بالمستوى المسجل في 5مليون درهم( أعلى بنسبة    11.630االعتمادات )

 . % 8بنسبة خيرة األنتيجة زيادة هذه  اعتمادات األداء السنوية على حصتها في أن يؤثردون 

أنه خالل السنة الثانية من دخول قاعدة تسقيف االعتمادات المرحلة في حدود  ومع ذلك، لوحظ  

المادة    30 المنصوص عليها في  المفتوحة،  السنوية  القانون    63% من اعتمادات األداء  من 

التنظيمي لقانون المالية، حيز التنفيذ، فإن التحكم في االعتمادات المرحلة لم يكن نتيجة لتحسن  

من خالل تحويل جزء من االعتمادات   إنما تم ذلك. و 2018ت االستثمار لسنة  مستوى تنفيذ نفقا

منشور وزير االقتصاد والمالية    لم هو منصوص عليه فيوفقا    ةجديداعتمادات أداء  المرحلة إلى  
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العامة    للميزانيةالمتعلق بترحيل اعتمادات االستثمار    2019  يناير  25تاريخ  ب   475/2019رقم  

 . 2019 نةس لىإ 2018 سنة  من

نفقات االستثمار، الملتزم  ، على أن 2018سنة ل كان الشأن بالنسبة، كما المنشور هذا وقد نص 

%، يتم    30بها التي لم يتم األمر بصرفها، والتي ال يمكن ترحيلها نظرا لبلوغ الحد األقصى ل  

 .2019 سنة إدراجها في االعتمادات المفتوحة ل

 على التحويالت  االعتماداستمرار مع  في تحسن  االستثمارنفقات إنجاز مستوى  ▪

مليون درهم    81.895على التوالي  بلغت االلتزامات واإلصدارات المتعلقة بنفقات االستثمار  

وهو ما يمثل    2018% مقارنة بسنة    7,3% و   2,5 ـمسجلة ارتفاعا ب   درهم، مليون    70.412و 

 . %78ومعدل تنفيذ بنسبة  % 86ومعدل إصدار بنسبة   % 90معدل التزام بنسبة 

فإن مستوى  ،  2018و   2017  تيبسن   ةرير المتعلقاوكما سبقت اإلشارة إليه في التق  ، غير أنه

يزال مدعوما بالنفقات المنزلة بفصل التكاليف المشتركة  ما   2019تنفيذ نفقات االستثمار لسنة  

   شكل تحويالت.لالستثمار التي يتم تنفيذها أساسا على 

تطرح أدنى    ومحاسبية ال التي ليست سوى عمليات مالية    ما تم خصم التحويالت   إذا  ، هكذاو 

تقييم   أجل  تنفيذها، من  في  تقنية  االستثمار، صعوبات  نفقات  تنفيذ  الوزارات على  فإن   قدرة 

 . % 63و  % 70 بلغلت%  15و  % 16على التوالي بنسب  والتنفيذ تتقلصاإلصدار  معدالت 
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 للخزينة   صوصيةفيما يتعلق بالحسابات الخ

، بلغت توقعات موارد ونفقات الحسابات الخصوصية للخزينة التي حددها قانون  2019في سنة  

التوالي   و   85.082المالية على  درهم  النسبي    84.397مليون  االستقرار  فبعد  درهم.  مليون 

الحسابات الخصوصية للخزينة  ، عادت توقعات موارد ونفقات 2017إلى   2015المسجل من 

%    1,5  بنسب بلغت على التوالي  زيادات  ، مسجلة2018إلى منحاها التصاعدي، الذي بدأ في  

 %.  7,4و 

  سنةفي  الحسابات الخصوصية للخزينة  في رصيد    الظاهربعد االنخفاض    ذلك،عالوة على  

الحساب الخاص بهبات دول مجلس التعاون الخليجي    مليار درهم من  24بسبب دفع    ،2018

التصاعدي في   مساره  الحسابات الخصوصية للخزينةالميزانية العامة، استأنف رصيد    لفائدة

مقارنة    % 9 للحسابات الخصوصية للخزينة بنسبة الرصيد التراكمي  حيث ارتفع. 2019عام 

 مليون درهم.  128.163صل إلى  ي ل 2018 سنةب 

  المالحظات التالية: الخصوصية للخزينة ونفقات الحسابات   مداخيلأثار تحليل  و 

 

 استفادة الحسابات المرصدة ألمور خصوصية من تحويالت من الميزانية العامة  ▪

مليون    74.115، بلغت مداخيل الحسابات المرصدة ألمور خصوصية المحققة  2019  سنة  في

ا  كذلك  2019سنة  عرفت  و .  2018% مقارنة بسنة    1,8درهم، بزيادة قدرها   مهما    انخفاضا

% من مداخيل الحسابات المرصدة  29%( في تحويالت الميزانية العامة التي تمثل    11,3)

 ألمور خصوصية. 

المرصدة ألمور خصوصية  وبلغت   الحسابات  لفائدة  العامة  الميزانية  مليار    21,8تحويالت 

مقابل   في    24,6درهم  درهم  االستثمار  2018مليار  ميزانيات  من  التحويالت  هذه  وتأتي   .

 %.  30% ومن فصول التكاليف المشتركة )التسيير واالستثمار( بنسبة  55للوزارات بنسبة 
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 بعض الحسابات المرصدة ألمور خصوصية  علىل نفقات الموظفين  يتحم ▪

لوحظ على أنه بالرغم من الطابع االستثنائي لتحمل نفقات الموظفين من الحسابات المرصدة 

للمادة   وفقاا  هذه    28ألمور خصوصية،  تحميل  يستمر  المالية،  لقانون  التنظيمي  القانون  من 

 سابات المرصدة ألمور خصوصية.النفقات على برامج استعمال عدد من الح 

 

 مستقلة بصورة فيما يتعلق بمرافق الدولة المسيرة 

مرفقا، وهو نفس العدد    204مستقلة  بصورة  ، بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة  2019في سنة  

% من هذه المرافق، تتدخل بشكل    77,9. ويتركز في القطاع االجتماعي  السابقةالمسجل السنة  

%(. وبلغت مداخيل    29,9%( والتعليم والتكوين المهني )  44,1مجاالت الصحة )رئيسي في  

مليون    7.626على التوالي إلى    2019مستقلة في سنة  بصورة  نفقات مرافق الدولة المسيرة  و 

 مليون درهم.  3.280درهم و 

  

  التالية: المالحظات مستقلةبصورة وأثار تحليل مداخيل ونفقات مرافق الدولة المسيرة 

 توقعات المداخيل غير متحكم فيها ▪

مليون درهم، أي    7.626مستقلة  بصورة  ، بلغت مداخيل مرافق الدولة المسيرة  2019في سنة  

سجلت هذه المداخيل  ،  2018%. ومقارنة بسنة    270بمعدل إنجاز لتوقعات قانون المالية قدره  

ا قدره   %(.  6مليون درهم )ناقص  508انخفاضا

عف  مستقلة ض  بصورة  ، تجاوزت مداخيل مرافق الدولة المسيرة  2019-2015خالل الفترة  و 

بالتوقعات    2,66التوقعات ) المحققة مقارنة  المداخيل  المتوسط(. حيث شهدت نسبة  مرة في 

تذبذبات مهمة خالل الفترة المذكورة، مما يؤكد عدم التحكم في توقعات مداخيل مرافق الدولة  

 مستقلة. بصورة  المسيرة 
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 ضعف مستوى تنفيذ النفقات  ▪

مليون درهم، منها    3.280مستقلة  بصورة  يرة  ، بلغت نفقات مرافق الدولة المس2019في سنة  

مليون درهم كنفقات استثمار، أي بمعدالت تنفيذ    1.226مليون درهم كنفقات تسيير و   2.054

 %.  33% و  83لهذه النفقات على التوالي بنسب 

سنة   المتعلقة    2019وتؤكد  المسيرة  بض المالحظة  الدولة  مرافق  نفقات  تنفيذ  بصورة  عف 

مثلت النفقات في المتوسط    وإن،  2019-2015خالل الفترة  ف  .ات االستثمار مستقلة، خاصة نفق

تنفيذ    105 بلغ مستوى  فقد  المالية،  القوانين  بها  تسمح  التي  األولية  التحمالت  أسقف  % من 

 في المتوسط.  % 41أسقف التحمالت النهائية  
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 التوصيات 

 يوصي المجلس األعلى للحسابات وزارة االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة بما يلي: 

 بخصوص دين الخزينة:  ▪

المستمرة في دين الخزينة مع االستمرار في العمل للحفاظ  توخي الحذر بشأن الزيادة   -

 على ظروف تمويل الخزينة عند مستويات مواتية. 

 بخصوص المداخيل:  ▪

 مواصلة الجهود المبذولة لتوسيع الوعاء الضريبي.  -

و   - المؤسسات  تحويالت  سيما  وال  الضريبية،  غير  المداخيل  تطوير  سبل  دراسة 

 الل الملك العمومي. المقاوالت العمومية وأتاوات استغ

 بخصوص النفقات:  ▪

تقديم جميع نفقات الموظفين ، بما في ذلك المساهمات االجتماعية والنفقات التي تتحملها   -

بعض الحسابات الخصوصية للخزينة ، من أجل ضمان إعداد تقارير شاملة عن هذا  

 النوع من النفقات. 

لالست  - المشتركة  التكاليف  لفصل  التدريجي  التقليص  على  مواصلة  فقط  ليقتصر  ثمار 

 النفقات التي ال يمكن تحميلها على ميزانيات الوزارات.

التكاليف   - فصل  من  األخرى"  "التحويالت  لسطر  المخصصة  االعتمادات  تفصيل 

 المشتركة لالستثمار الحترام تخصيص االعتمادات وتحسين الشفافية.

سقف    ذوناالعتمادات المرحلة    في  التحكمتحسين مستوى تنفيذ نفقات االستثمار إلتاحة   -

30 .% 
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من   - استفادت  التي  والعمليات  والمشاريع  البرامج  تنفيذ  مستوى  عن  معلومات  توفير 

والحسابات    التحويالت العمومية  والمقاوالت  المؤسسات  لفائدة  العامة  الميزانية  من 

 الخصوصية للخزينة. 

 بخصوص الحسابات الخصوصية للخزينة:  ▪

لمداخيل للحسابات الخصوصية للخزينة  بهدف مراجعة  إجراء دراسة حول تخصيص ا -

أجل   من  لها  المخصصة  الضرائب  فقط  ض حصص  الالزمة  الموارد  تخصيص  مان 

 لتغطية نفقاتها. 

مراجعة البنية الحالية لبرامج استعمال الحسابات الخصوصية للخزينة من خالل التمييز   -

الوقوف من  التمكن  أجل  من  واالستثمار  التسيير  نفقات  على   بين  أفضل  بشكل 

 االستثماراإلجمالي للدولة من خالل جميع دعامات الميزانية. 

مواصلة الجهود المبذولة لترشيد عدد الحسابات المرصدة ألمور خصوصية والحذف   -

لها على الميزانية العامة ، وال سيما نفقات الموظفين،  ي قات التي يمكن تحم للنفالتدريجي  

 ي لقانون المالية. مع مراعاة أحكام القانون التنظيم 

 مستقلة:   بصورةبخصوص مرافق الدولة المسيرة  ▪

المسيرة   - الدولة  مرافق  مداخيل  توقعات  قوانين  بصورة  تحسين  في  المدرجة  مستقلة 

 المالية السنوية. 

مستقلة   بصورة  اتخاذ التدابير الكفيلة بتحسين المداخيل الذاتية لمرافق الدولة المسيرة   -

 من أجل تعزيز االستقالل المالي لهذه المرافق وتقليل تحويالت التوازن. 

 ستثمار. تحسين معدل تنفيذ نفقات اال -
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بين  مداولة غرفة المشورة بالمجلس األعلى للحسابات للمصادقة على التصريح العام للمطابقة 

 2019الفردية للمحاسبين العموميين والحساب العام للمملكة المتعلق بالسنة المالية  الحسابات

 منه؛  94و  24و  22المتعلق بمدونة المحاكم المالية، ال سيما أحكام المواد   62.99بناء على القانون رقم 

والحساب العام للمملكة المتعلق   وتبعا إلعداد مشروع التصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين

رئاسة الرئيس األول للمجلس األعلى    والتقارير تحت ، واعتماده من طرف لجنة البرامج  2019بالسنة المالية  

 ؛ زينب العدوي ةللحسابات األستاذ 

المشورة    جتماعا  نعقاد اوبعد   التصريح    2021أكتوبر   15بتاريخ  غرفة  المداولة في مشروع  لمطابقة  باقصد 

 المذكور؛

وبعد المناقشة والتداول، صادقت الغرفة المذكورة على التصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية للمحاسبين 

 وكانت الهيأة مكونة كما يلي: . 2019العموميين والحساب العام للمملكة المتعلق بالسنة المالية  

 الرئيس األول للمجلس األعلى للحسابات، رئيسا؛ زينب العدوي، ذة.  -

 ذ محمد دير، الكاتب العام للمجلس األعلى للحسابات، عضوا؛ -

 عضوا؛ بالنيابة، ، رئيس الغرفة األولىعبد الوهاب قادريذ.  -

 ذ. محمد البسطاوي، رئيس الغرفة الثانية، عضوا؛ -

 ، رئيس الغرفة الرابعة، عضوا؛ النمرانيحسن ذ.  -

 ذ. بوشعيب بيبط، رئيس الغرفة الخامسة، عضوا؛  -

 ، عضوا؛بالنيابة  ، رئيس غرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون الماليةبوزوغ فاطمةذ.  -

 ، عضوا؛ ت في الحسابات ذ. أحمد القاسمي، رئيس غرفة التدقيق والب -

 غرفة التصريح اإلجباري بالممتلكات، المقرر العام للمجلس، عضوا؛ ذ. عبد العزيز كلوح، رئيس   -

 ذ. أحمد أوشن، أقدم مستشار بالغرفة األولى، عضوا؛ -

 ذ. ياسين الناصري بنصغير، أقدم مستشار بالغرفة الثانية، عضوا؛  -

 ذة. عزيزة مساعف، أقدم مستشارة بالغرفة الرابعة، عضوا؛ -

 مستشار بالغرفة الخامسة، عضوا؛ ذ. عبد الهادي كربوش، أقدم  -

 ، عضوا؛السادسةأقدم مستشار بالغرفة ذ. عبد هللا بومية،  -

 ذ. محمد نحال، أقدم مستشار بغرفة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، عضوا؛ -

 ، عضوا؛ بغرفة استئناف أحكام المجالس الجهوية للحسابات أقدم مستشار ذ. عبد النور عفريط،  -

 د أبو طالب، أقدم مستشار بغرفة التدقيق والبت في الحسابات، عضوا؛ذ. محم -

 .ذ. محمد بلحسن، أقدم مستشار بغرفة التصريح اإلجباري بالممتلكات، عضوا -

 

 

 2021أكتوبر 15بتاريخ  وحرر بالرباط 
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للمملكة  التصريح العام لمطابقة الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين مع الحساب العام 

  2019السنة المالية  برسم

 إن المجلس األعلى للحسابات؛

 من الدستور؛ 148و  147و 76بناء على أحكام الفصول  

لقانون المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف    130.13من القانون التنظيمي رقم    66وبناء على مقتضيات المادة  

 ؛2015يونيو   2الموافق ل  1436من شعبان  14بتاريخ  1- 15-62رقم 

المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير   62.99من القانون رقم    94وبناء على مقتضيات المادة  

 كما تم تغييره وتتميمه؛   2002يونيو  13موافق ل ال1423فاتح ربيع اآلخر  بتاريخ 1.02.124الشريف رقم 

بتاريخ  المدلى بها من قبل وزير االقتصاد والمالية  والمعطيات  المعلومات  وتحليل    الوثائقعلى  وبعد االطالع  

للمطابقة  ،2021مارس    31 العام  المالية والتصريح  قانون  تنفيذ  التقرير حول  بالسنة   بغرض إعداد  الخاص 

 ؛ 2019المالية 

المدلى بها من قبل الخازن العام للمملكة   2019وبعد االطالع على المعطيات المتعلقة بتنفيذ قانون المالية لسنة  

 ؛ 2021 وماي  03بتاريخ  

المالية  وبعد االطالع على الحساب العام للممل المرافق لمشروع قانون التصفية لنفس    2019كة برسم السنة 

 ؛ 2021أبريل  09طرف رئيس الحكومة بتاريخ والمدلى به من  السنة

وبعد االطالع على الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس األعلى للحسابات من لدن المحاسبين العموميين والتي 

 ؛ 2019حسابا الواجب اإلدالء بها برسم السنة المالية  716من مجموع   احساب 551بلغ عددها  

العام الخزينة  قبل  من  المنجزة  الحسابات  مركزة  قسم  بيانات  على  االطالع  مقارنة  وبعد  أجل  من  للمملكة  ة 

 ؛المعطيات الواردة في الحساب العام للمملكة مع الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين

مقارنة العمومييننتائج    وبعد  للمحاسبين  الفردية  للحسابات   الحسابات  األعلى  المجلس  إلى  نتائج    المقدمة  مع 

 ؛  2019الحساب العام للمملكة برسم السنة المالية 

 وحيث أسفرت هذه المقارنة عن وجود فروق على مستوى بعض المراكز المحاسبية؛

 هذه الفروق المسجلة؛ بخصوص وبعد االطالع على أجوبة الخازن العام للمملكة 
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للمحاسبين   الفردية  الحسابات  لمطابقة  العام  التصريح  مشروع  بإعداد  والتقارير  البرامج  لجنة  قامت  وحيث 

  ؛2019ام للمملكة المتعلق بالسنة المالية  العموميين للحساب الع

  22بشأن التصريح العام للمطابقة، طبقا لمقتضيات المادة   2021أكتوبر 15بتاريخ وبعد تداول غرفة المشورة  

 المشار إليه أعاله؛  62.99من القانون رقم 

 قرر ما يلي: 

 مادة فريدة: 

التي تم التوصل بها الى غاية  و  المقدمة من طرف المحاسبين العموميين   بناء على الحسابات 

يصرح المجلس األعلى للحسابات بمطابقة الحسابات الفردية للمحاسبين  ،  2021  شتنبر   شهر

 .2019العموميين مع الحساب العام للمملكة برسم السنة المالية 
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 تقديم  

الدستور، يتولى المجلس األعلى للحسابات ممارسة المراقبة العليا من    148و   147طبقا لمقتضيات الفصلين   .1

على تنفيذ قوانين المالية، ويقدم مساعدته للبرلمان في المجاالت المتعلقة بمراقبة المالية العامة وللحكومة  

 في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون. 

عرض الحكومة سنويا على البرلمان قانون التصفية المتعلق  من الدستور، ت  76لفصل  مقتضيات اوطبقا ل .2

 بتنفيذ قانون المالية وذلك خالل السنة الثانية التي تلي سنة تنفيذ هذا القانون.  

الموافق    1436شعبان    14لقانون المالية بتاريخ    13.130من القانون التنظيمي رقم    66حددت المادة    وحيت  .3

إرفاقها بمشروع قانون التصفية كما نصت على أن يحيل المجلس األعلى    الوثائق الواجب   2015يونيو    2لـ  

للحسابات على البرلمان التقرير حول تنفيذ قانون المالية والتصريح العام للمطابقة بين الحسابات الفردية  

 للمحاسبين والحساب العام للمملكة، مع توجيه نسخة منهما للحكومة. 

بالمطابقة،   .4 العام  التصريح  المادة  ويمكن  مقتضيات  رقم    94حسب  القانون  بمدونة    62.99من  المتعلق 

تم تغييره وتتميمه،   المالية كما  مقارنة نتائج الحسابات الفردية المقدمة إلى المجلس من قبل من  المحاكم 

  .المحاسبين العموميين، مع نتائج الحساب العام للمملكة، الذي يعده الوزير المكلف بالمالية

األساس وعمال بالمقتضيات سالفة الذكر، اعتمد المجلس األعلى للحسابات في إعداد التصريح  وعلى هذا   .5

على الحساب العام للمملكة المدلى به من قبل رئيس الحكومة    2019العام بالمطابقة المتعلق بالسنة المالية  

 إلى المجلس.والحسابات الفردية المقدمة من قبل المحاسبين العموميين  2021أبريل   09بتاريخ  

كما تم االعتماد على بيانات قسم مركزة الحسابات المنجزة من قبل الخزينة العامة للمملكة من أجل مقارنة   .6

العموميين.   للمحاسبين  الفردية  الحسابات  مع  للمملكة  العام  الحساب  في  الواردة  أن المعطيات  العلم  مع 

 . 2021مايو  03قد توصل بهذه البيانات بتاريخ  المجلس 
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  لمجلس األعلى للحسابات  ا إلى الحسابات تقديم .1
 

  وتتميمه المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره    62.99من القانون رقم    25المادة  طبقا لمقتضيات   .7

حسابات  بتقديم  ون العموميون لمرافق الدولة  المحاسب  ويلزم  ]…[ يدقق المجلس حسابات مرافق الدولة"

  ]…[''.   المجلس حسب الكيفيات المقررة في النصوص التنظيمية الجاري بها العملهذه المصالح سنويا إلى  

بطريقة مجمعة حسب هذه الحسابات  الوثائق المثبتة لتقديم  من أجل  نه، وبالرغم من المجهودات المبذولة  أإال   .8

كل قطاع، من قبل أكثر من محاسب عمومي  حسب  تقدم،  الوثائق العامة الزالت  فإن  كل قطاع وزاري،  

 مجزأة. بطريقة 

 جواب الخزينة العامة للمملكة 

  ونوع   نوع الميزانية  وحسب   مصنفة حسب االثلوث   الدولة   حسابات مرافقالعموميين يقدمون    ينالمحاسبن  إ

الخزينة(  ،مدا خيل)  العمليات أو عمليات  أو اآلمر  حسب    وكذلك  نفقات  بالصرف   . بالصرف المساعد  اآلمر 

في نفس  على شكل بيانات معلوماتية  مادية و   بطريقة  للحسابات   السالفة الذكر تقدم للمجلس األعلى  والحسابات 

ل قطاع وزاري وضعية ك  ومعرفةآن واحد من تحديد مسؤولية كل طرف من المتدخلين    فييمكن  مما  الوقت  

  .وشاملةبصفة مفصلة 

 

 :المجلس األعلى للحساباتتعليق 

  نه يتم تقديم الحسابات بطريقة مادية وعلى شكل بيانات معلوماتية. إال أن أجاء في جواب الخزينة العامة،  

المجلس مجزأة وليست مجمعة حسب كل قطاع وزاري كما هو الحال بالنسبة    إلىتقدم  الوثائق العامة الزالت  

للوثائق المثبتة مما يصعب مهمة المجلس للقيام بالتحليل واستخالص الدروس بشأن كل قطاع وزاري على  

 حدة. 
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الحسابات يلي    وفيما .9 يجب    وضعية  سنة  تقديمها  التي  ي التي  الحسابات  و،  2019برسم  تقديمها  لم  لى  إتم 

   .2021 شتنبرشهر إلى غاية لمجلس ا

الى المجلس  تم تقديمها لم يالتي  الحساباتوالتي يجب تقديمها  وضعية الحسابات:  1الجدول رقم 

 2019بخصوص السنة المالية 

 
الحسابات  

التي يجب 

 تقديمها 

 التيالحسابات  

 تقديمها تم  
 تم تقديمها لم يالتي الحسابات 

 النسبة العدد  النسبة العدد 

 - - %100 1 1 العون المحاسب لدى البرلمان 

 - - %100 1 1 العون المحاسب لدى المجلس األعلى للحسابات 

 - - %100 1 1 العون المحاسب لدى المجلس األعلى للسلطة القضائية 

 %100 1 %0 0 1 المحاسب الرئيسي  -الخزينة العامة للمملكة

 - - %100 1 1 المحاسب العمومي المكلف بمديرية نفقات الموظفين 

 - - %100 1 1 المحاسب العمومي المكلف بمديرية الحسابات العمومية

 - - %100 1 1 المحاسب العمومي المكلف بمديرية المالية العمومية 

 - - %100 1 1 المحاسب لدى المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي العون 

 - - %100 1 1 الخازن المركزي المكلف بالتحصيل

 - - %100 17 17 خزنة الوزارات

 %2 1 %98 53 54 خزنة العماالت واألقاليم 

 %1 1 %99 130 131 الوكاالت المحاسبية لدى البعثات الدبلوماسية بالخارج 

 %2 4 %98 185 189 القباض 

 %18 17 %82 75 92 محصلو اإلدارة الضريبية  

 %3 1 %97 33 34 محصلو الجمارك والضرائب غير المباشرة  

 %58 110 %42 80 190 كتاب الضبط لدى محاكم المملكة

 %19 135 %81 581 716 العامالمجموع 

 

 

بلغت النسبة اإلجمالية للحسابات المقدمة من قبل  ،  2019برسم السنة المالية  و   ومن خالل الجدول أعاله .10

العموميين   الواجب  81المحاسبين  الحسابات  السنة  تقديمها  % من مجموع  تقدما مقارنة مع  بذلك  مسجلة 

 %. 75ما يقارب والتي سجلت فيها عملية تقديم الحسابات الفارطة 

، فقد لوحظ  2021  شتنبرشهر  غاية  إلى  و  محاكم المملكةلدى  بالنسبة لكتاب الضبط    إلى أنه،وتجدر اإلشارة   .11

يتم    ،2019برسم سنة  حسابا،    190من أصل    ،حسابا   110  ما مجموعه  أن ذلك و  ،تقديمهالم  تبرير  تم 

بعضها من طرف    تقديموكذلك التأخر في    ،صعوبة عملية تجميع هذه الحسابات من طرف وزارة العدلب

 بعض المحاسبين العموميين. 
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  جواب الخزينة العامة للمملكة

ي  اإلشارة    الحسابات بتقديم  تعلق  فيما  بتقديمه  المحاسبينأن  إلى  تجدر  ملزمون  مسؤوليتهم    االعموميين  تحت 

للمجلس األعلى جل الحسابات قد تم تقديمها  ف،  التابعين للخزينة العامة للمملكة  للمحاسبينبالنسبة  و   .الشخصية

التي تم تسجيلها مردها للتأخر   واالستثناءات .  من مجموع الحسابات  %  98بلغت نسبة التقديم  حيث   ،للحسابات 

أي  تسجل    ولما  ذ . هفيه  ت قابلية الب   وضرورة دراسة  المعنيينالمحاسبين    دالء ببعض الوثائق من طرففي اإل

 المتناع عن التقديم.ا حالة من

فيما يخص كتاب الضبط، تجدر اإلشارة إلى أن النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ال تلزم الخزينة العامة   

فالحسابات السالفة الذكر يتم    ،الحسابات الفردية لكتاب الضبط لدى المحاكم  ومركزةللمملكة بضرورة تجميع  

 لى للحسابات.اإلدالء بها مباشرة من طرف مصالح وزارة العدل إلى المجلس األع

 

 المطابقة  التحقق من عملية مراحل ونتيجة   .2

كما تم تغييره وتتميمه  المتعلق بمدونة المحاكم المالية    62.99  رقم  من القانون  94تنص مقتضيات المادة   .12

المقدمة  ب المساعدة  إرفاق  اإلى  خصوص  على  والحكومة  ب  التقريرلبرلمان  المالية المتعلق  قانون  تنفيذ 

المجلس من طرف  إلى  المقدمة  الفردية  الحسابات  نتائج  بمقارنة  بالمطابقة والذي يسمح  العام  بالتصريح 

 المحاسبين العموميين مع نتائج الحساب العام للمملكة الذي يعده الوزير المكلف بالمالية ويقدمه إلى المجلس. 

العام  مطابالتحقق من  أن عملية  إلى  تجدر اإلشارة  و .13 للحساب  العموميين  للمحاسبين  الفردية  الحسابات  قة 

إلى عدم    ذلك،إلى  ، كما تمت اإلشارة  باألساس  ،جميع المحاسبين العموميين، وذلك راجعلم تشمل  للمملكة  

 . 2019توصل المجلس األعلى للحسابات بجميع الحسابات الفردية للمحاسبين العموميين برسم سنة  

 المقدمة يتم إعداد التصريح العام بالمطابقة اعتمادا على الحساب العام للمملكة والحسابات الفردية  كما أنه   .14

التابعة للخزينة  من طرف المحاسبين، وعلى المعلومات المحاسبية التي تدلي بها مصلحة المركزة المحاسبية  

 العامة للمملكة. 

اإلشارة  كما   .15 للمملكة  أن  إلى  تجدر  العام  العامة    يقدمالحساب  الميزانية  ونفقات   والحسابات مداخيل 

في    ،(par rubrique)  التبويب المالي  حسب الدولة المسيرة بصورة مستقلة    ومرافقالخصوصية للخزينة  

 حسب   الفردية لمختلف المحاسبين العموميين  بالحسابات   ،على للحسابات، سنويايتوصل المجلس األ  حين،

 (.  par poste comptable)  المركز المحاسبي
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إضافة إلى قائمة مختلف المحاسبين    ،العامة للمملكةالتابعة للخزينة  مصلحة المركزة المحاسبية  كذلك  وتقدم   .16

موضوع المطابقة، جداول تفصيلية ترصد مجموع المبالغ المحولة من طرف    ،العموميين المزاولين خالل السنة

 . هذا االخير كل مركز محاسبي إلى التبويب المالي الخاص ب 

االختالف .17 هذا  إثر  أعاله،    ،وعلى  إليه  تقديم كل من  المشار  والحسابات  في طريقة  للمملكة  العام  الحساب 

 .  مرحلتين فيالمطابقة  تمت لس، المدلى بها للمج الفردية للمحاسبين العموميين

 جواب الخزينة العامة للمملكة 

 وتقديمها: الوضعيات المحاسباتية    وإعداد تقوم مصالح المركزة بالخزينة العامة للمملكة على تجميع المعطيات  

يتسنى لقضاة المجلس األعلى للحسابات مقارنة    حتى (par rubrique) الماليوفق نظام التبويب   •

 للمملكة.هذه األخيرة بمعطيات الحساب العام 

حتى يتمكن المجلس األعلى للحسابات (  par poste comptable)  المركز المحاسبينظام    ووفق •

 من مقارنة هذه الوضعيات بالحسابات الفردية للمحاسبين العموميين.   

 

 المرحلة األولى  .1.2

  الحساب العام للمملكة حسب نوع الميزانية مطابقة المبالغ المبينة في  التحقق من  يتم  خالل هذه المرحلة،   .18

مع  والحسابات الخصوصية للخزينة(    ،الدولة المسيرة بصورة مستقلةمرافق  وميزانية    )الميزانية العامة

لخزينة العامة  المحاسبية التابعة لمصلحة المركزة    المعدة من قبل  المركزيةالوضعيات  المبينة في    لمبالغا

 .للمملكة

يبلغ  قد أسفرت هذه العملية عن تسجيل  و .19 والمتعلق بموارد الحسابات    درهم  1.773.781.381,02فرق 

 .الجدول أسفلهكما هو مبين في  1الخصوصية للخزينة 

 

 

 

 

 
صندوق محاربة ظواهر الجفاف والصندوق  وهم  ) 2019لسنة  قانون المالية  حسابات خصوصية للخزينة بموجب  (04) أربعة  حذف تم 1

 المنعشين وصندوق تحسين تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب(. الخاص بحماية مدينة فاس وصندوق دعم بعض 
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المركزية   والوضعياتالفروق المسجلة بين المبالغ المبينة في الحساب العام للمملكة : 2الجدول رقم 

 (بالدرهم) للخازن العام للمملكة

  نوع الميزانية
المبالغ المبينة في  

  للمملكةالحساب العام  

المبالغ المبينة في 

المركزية   الوضعيات

 للخازن العام للمملكة

 الفارق 

الميزانية 

 العامة

 - 365.955.539.711,91 365.955.539.711,91 المداخيل 

 - 215.624.119.761,11 215.624.119.761,11 نفقات التسيير 

 - 70.567.831.826,33 70.567.831.826,33 نفقات االستثمار 

 - 79.461.162.952,23 79.461.162.952,23 نفقات الدين العمومي 

مرافق 

الدولة  

المسيرة 

بصورة 

 مستقلة

 - 4.681.617.450,84 4.681.617.450,84 موارد االستغالل 

 - 3.687.316.645,85 3.687.316.645,85 موارد االستثمار 

 - 2.055.151.436,06 2.055.151.436,06 نفقات االستغالل 

 - 1.225.781.180,28 1.225.781.180,28 نفقات االستثمار 

الحسابات  

الخصوصية  

 للخزينة

 1.773.781.381,02 99.591.102.991,84 101.364.884.372,86 الموارد

 -   90.897.300.532,88   90.897.300.532,88 النفقات 

 

 العامة للمملكة جواب الخزينة 

المتعلقة بعدم تطابق المعطيات الواردة في الحساب العام للمملكة مع الحسابات المقدمة    المالحظةفيما يخص  

 مجموع أرصدة  هو  درهم  1.773.781.381,02بلغ  أن م   إلىرة  اشتجدر اإل  ،من طرف الخزينة العامة للمملكة

   التالية:الحسابات الخصوصية للخزينة 

 صندوق محاربة ظواهر الجفاف   -

 الصندوق الخاص بحماية مدينة فاس   -

 صندوق دعم بعض المنعشين   -

 صندوق تحسين تزويد الساكنة القروية بالماء الشروب  -

  32و   31- 30  -29المواد  لمقتضيات    وذلك طبقاتم تحويلها إلى مداخيل الميزانية العامة    رصدةاأل  وتلك 

 .2019من قانون المالية لسنة  

 

 تعليق المجلس األعلى للحسابات

 ه بعين االعتبار.  ذتم التأكد من الجواب وأخ
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 ة الثاني المرحلة .2.2

لمبالغ المبينة  مع االحسابات الفردية للمحاسبين العموميين  المبينة في  مبالغ  المطابقة    خالل هذه المرحلة، تتم  .20

 .العامة للمملكةالتابعة للخزينة  المركزة المحاسبيةفي جداول مصلحة 

كما هو مبين في   ،درهم   2.004.456.426,10  مجموعها   بلغي  روقتسجيل فإلى  قارنة  مه الذ فضت هأ  وقد  .21

 سفله: أالجدول 

  وجداولالحسابات الفردية للمحاسبين العموميين : الفروق المسجلة بين المبالغ المبينة في 3الجدول رقم 

 )بالدرهم( مصلحة المركزة المحاسبية  

نوع 

 الميزانية

نوع 

 ةالعملي

المركز   ونوعرقم 

 المحاسبي

المبلغ المبين في 

  الميزان العام للحساب

 ( 1للمركز المحاسبي )

المبلغ المبين في جدول  

قسم مركزة الحسابات  

(2 ) 

 ( 1) –( 2الفارق )

الميزانية 

 العامة

 المداخيل 

القنصلية العامة   -2207

للمملكة المغربية 

 سيليا بمر

16.998.236,95 17.643.367,30 645.130,35 

المحصل الرئيسي -3122

المكلف بمداخيل المديرية  

 العامة للضرائب  

15.093.987.195,63 17.083.695.850,11 1.989.708.654,48 

 النفقات 

الخزينة اإلقليمية  -1011

 بالناظور 
359.650.800,19 359.653.000,19 2.200,00  

القنصلية العامة   -2207

للمملكة المغربية 

 سيليا بمر

26.320.397,01 29.246.211,40 2.925.814,39  

مرافق 

الدولة  

المسيرة 

بصورة 

 مستقلة

 المداخيل 

الخزينة اإلقليمية  -1005

 بفاس 
182.653.504,16 191.552.818,93 8.899.314,77  

الخزينة اإلقليمية  -1013

 بوجدة 
133.307.674,74 135.303.487,63 1.995.812,89  

 النفقات 

القنصلية العامة  -2207

للمملكة المغربية 

 سيليا بمر

1.814.647,59 2.093.822,81 279.175,22  

 2.004.456.102,1 المجموع العام
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 جواب الخزينة العامة للمملكة 

الخازن العام    وحساب بخصوص الفروقات المسجلة بين الميزان العام لحسابات بعض المحاسبين العموميين  

فهي تعزى باألساس إلى بعض التسويات التي يتم القيام بها في المراحل النهائية من (،  قسم المركزة)للمملكة  

إعداد مشروع قانون التصفية في الوقت الذي يكون فيه المحاسبون العموميون قد أدلوا بحساباتهم الفردية  مسلسل  

إلى البيانات التي أدلى بها قسم المركزة فيتبين أنها مطابقة للبيانات   وبالنظر.  إلى المجلس األعلى للحسابات 

رفقته نسخا تصحيحية من الموازنات العامة للحسابات    وتجدون،  التصحيحية التي أدلى بها المحاسبون المعنيون

 اإلقليمية للناظور.  والخزينةالقنصلية العامة للمملكة المغربية بمرساي  اآلتية:للمراكز المحاسبية 

مع المعطيات    وفاسلوجدة   وفيما يخص عدم تطابق المعطيات الواردة في الحسابات الفردية للخزنة اإلقليميين 

ساب العام للمملكة والمتعلقة بمداخيل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة فترجع هذه الفوارق  الواردة في الح

إلى تحويل رصيد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة "المراكز الجهوية لالستثمار" التابعين لهذين المركزين 

مداخيلي المحاسباتي إلى  المرا ن  هذه  تحويل  بعد  للدولة  العامة  إلى مؤسسات الميزانية  لالستثمار  الجهوية  كز 

 .  2019من قانون المالية لسنة  17مالي، بموجب مقتضيات الفصل  واستقاللعمومية ذات شخصية معنوية 

 

 تعليق المجلس األعلى للحسابات

  يسجل أي فارق. يعد بناء على ذلك لم بعين االعتبار. و اه ذوأخ ةجوبتم التأكد من األ

 

 التوصيات 

 المجلس األعلى للحسابات بما يلي: يوصي 

وذلك وفقا   ،وزاريمجمعة حسب كل قطاع    )وخصوصا الوثائق العامة(   الحساباتتقديم    العمل على -

 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه؛   62.99من القانون رقم    25لمقتضيات المـادة  

 المحددة؛الحسابات في اآلجال القانونية  تقديمالحرص على  -

 المملكة: محاكم لدى  بالنسبة لكتاب الضبط   -

 كل الحسابات في اآلجال القانونية المحددة؛ تقديم  •

وذلك بتجميعها وتقليص عددها حسب معايير محددة    ،الحساباتتقديم  إعادة النظر في طريقة   •

 )مثال حسب أهمية الحساب، الجهة، الخ(.  
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 جواب الخزينة العامة للمملكة 

قصد تمكين المجلس األعلى للحسابات    من التدابيركة قد اتخذت جملة  أن الخزينة العامة للممل  إلىتجدر اإلشارة  

 من الحصول على جميع الوثائق التي تساعده على القيام بالدور المنوط به.  

على تقديم حسابات التسيير للمحاسبين العموميين اعتمادا على  عملت مصالحها منذ سنوات    هدا اإلطار  وفي

و  تسريع  من  يمكن  معلوماتي خاص  التقديم  تبرنامج  ل  وبكيفية  والمراقبةيرة  للحسابات   لمجلستسمح    األعلى 

   .ةحد في العمليات المحاسباتية على أساس كل قطاع وزاري على  ت والببالتدقيق  

 

بناء على الحسابات المقدمة من طرف المحاسبين العموميين والتي تم التوصل بها الى غاية   .22

شتنبر   بمطابقة  ،  2021شهر  للحسابات  األعلى  المجلس  الفردية  يصرح  الحسابات 

 .2019للمحاسبين العموميين مع الحساب العام للمملكة برسم السنة المالية 

 





 
 

 

 

 

 

 

  23.21مرشوع قانون التصفية رمق 

  2019املتعلق بتنفيذ قانون املالية لس نة 
****** 

 

يضاحات حول املالحظات والتوصيات اليت تضمهنا  ا 

 تقرير اجمللس الأعىل للحساابت حول تنفيذ  

 2019 قانون املالية للس نة املالية
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o الالتقائية بني الربامج الانسجام و: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

ن العمويم، فقد عرفت هذه التجربة عدة نقائص أأ اعة الأداء يف تدبري الشجن ابلرمغ من حتقيق بعض املكتس بات نتيجة تطبيق مقاربة

الالتقائية بني الربامج اليت مت حتديدها ابلنس بة لبعض القطاعات  حدودية الانسجام ومب اخلصوص من نتاجئها، ويتعلق الأمر عىل دتح

تصنيف مزيانيايت  ، بقدر ما يهلتزنيل الاسرتاتيجيات القطاعيةهذه الربامج ليست دامئا نتاجا . فقد تبني أأن واسرتاتيجياهتا الوزارية

ابلقطاعات الوزارية املعنية، وهو ما جيعل معلية تقدير  جديد ينسجم أأو يتطابق يف حالت كثرية مع الهيالك التنظميية وال دارية القامئة

داري قد ل ينسجم  الاعامتدات اخلاصة بلك قطاع ختضع يف  .اعة الأداءجنهداف ورش أأ دامئا مع مضمون و حقيقة الأمر ملنطق ا 
 

 من التقرير( 17)ص 

 

 عنارص اجلواب:
 

يتعني عىل القطاعات الوزارية واملؤسسات املنخرطة يف مقاربة جناعة الأداء تزنيل وفقا لال طار املرجعي املؤطر ملهنجية جناعة الأداء، 

ومنذ ادلخول  .ند الاقتضاء، من خمطط العمل القطاعي متعدد الس نواتالربامج املزيانياتية انطالقا من الاسرتاتيجية القطاعية وع 

عن اسرتاتيجيات املزيانياتية الربامج انبثاق أأغلب ذات الصةل، مت تسجيل  لقانون املالية 130.13لقانون التنظميي رمق ملقتضيات االفعيل 

ارير افتحاص جناعة الأداء املعدة من طرف املفتش ية )تق املنخرطة يف جناعة الأداء أأو خطط معل القطاعات الوزارية واملؤسسات

برمس فصل  مادة 258مكن التبويب اجلديد القامئ عىل الربامج من تبس يط الهيلكة املزيانياتية، اليت انتقلت من حوايل العامة للاملية(. و 

توزيع ارتباط برامج املزيانية  اجعةمر ، حيث أأاتح هذا التبويب مرونة أأكرب يف 2019برانجما س نة  131ا ىل  2013الاستامثر س نة 

عادة هيلكة احلكومة.ابلقطاعات واملؤسسات   عىل ضوء ا 

 عالوة عىل ذكل، جيدر تقدمي التوضيحات التالية:

ىل اعامتد برامج توازي اختصاصاهت ولوثيقة اسرتاتيجية ما حيذيفتقر عدد من القطاعات الوزارية واملؤسسات  - احملددة  اهبا ا 

 ؛التنظمييةالبا ما توازي هيلكهتا تنظمييا واليت غ

ل تشمل وابلتايل  ،القطاعات الوزارية املنخرطة يف مقاربة جناعة الأداء 2019جناعة الأداء برمس الس نة املالية  واثئقغطي ت -

شلك ، فضال عن القطاعات واملؤسسات اليت مل تنخرط يف مقاربة جناعة الأداء، الفصول املزيانياتية اليت مل ت هذه الواثئق

، ويتعلق الأمر ابلفصول املتعلقة ابلتاكليف املشرتكة، والتسديدات 2019موضوع مشاريع جناعة الأداء برمس الس نة املالية 

والتخفيضات وال رجاعات الرضيبة، والنفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية وكذا الفصلني اخلاصني ابلنفقات املتعلقة خبدمة 

 .ادلين العمويم
 

 لهيلكة الربامج املزيانياتية للقطاعات الوزارية لتتوافق أأكرثالتحسني املس متر  عىلمواكبة القطاعات الوزارية واملؤسسات  كبنت  مع ذكل،

 ، . يف هذا الصدد، وعىل سبيل املثال ل احلرصخمطط العمل القطاعي متعدد الس نوات معالاسرتاتيجية القطاعية وعند الاقتضاء،  مع
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 51.17 طار رمقال   -قانونالرتبية الوطنية والتكوين املهين قصد موامئة براجمهام املزيانياتية مع احملاور الاسرتاتيجية للمتت مواكبة قطاعي 

 .وكذا قطاع الش باب والرايضة تعلق مبنظومة الرتبية والتكوين والبحث العلميامل 
 

القطاعات الوزارية تنكب مواكبة  جديدة، يةات قطاع عامتد اسرتاتيجيواس مترارا لهذا الهنج، ويف ظل التوجه العام الرايم ل

مراجعة هيلكة مزيانياهتا واحلرص عىل توافقها مع الس ياسة العمومية املنوطة ابلقطاع الوزاري أأو  عىل واملؤسسات، حسب احلاةل،

املتعلق  2021/12حلكومة رمق نشور رئيس اوذكل تطبيقا مل  املؤسسة، وعىل انبثاق الربامج املزيانياتية عن الاسرتاتيجية القطاعية

 .لقانون املالية 130.13ملعايري املرجعية للمزيانية املهيلكة حول الربامج واملرتكزة عىل جناعة الأداء املنبثقة عن القانون التنظميي رمق اب
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o حتديد أأهداف ومؤرشات جناعة الأداء: 
 

 

 التساؤل أأو املالحظة:

o طار مشاريع  املبالغة أأحياان يف عدد الأهداف واملؤرشات املتعلقة ابلربامج احملددةىل ظاهرة ال شارة ا   جتدر  اعة الأداءجنيف ا 

مؤرشا. كام  889هدفا، رصد لتتبعها  422لتحقيق  برانجما 121مت حتديد  2019فربمس س نة  .وهو ما يعقد من معلية تتبعها

الأداء من خالل مالمسة النتاجئ، بل يه عبارة عن مؤرشات لتتبع  اعةأأن العديد من هذه املؤرشات ل متكن من تتبع جن

 .النتاجئ أأو حتقيق الأهداف أأو جودة املرفق العام الوسائل واخلدمات املقدمة عوض

o  حتيل عىل الوسائل املادية  العايل والبحث العلمي التعلمياملؤرشات املعمتدة لقياس أأهداف برانمج "القيادة واحلاكمة" لقطاع

، كام هو الشأأن ابلنس بة للمؤرشين املتعلقني بنسب تعطي فكرة عن جناعة الأداء والبرشية املرصودة والأنشطة املنفذة أأكرث ما

 حتسني تدبري املوارد البرشية". فقد تبني، من"وال داري والذلان ميكنان من قياس مدى بلوغ هدف  التأأطري البيداغويج

الس نة ول يعطيان فكرة عن  أأهنام مرتبطان ابلأساس بعدد املناصب املالية احملدثة يف خالل اس تقراء حمتوى هذين املؤرشين،

واملؤسسات الرتبوية. وابلنس بة ملؤرش عدد اخلدمات  مس توى تأأهيل وكفاءة الأطر الرتبوية وال دارية املش تغةل ابجلامعات

عالم مندجمة" فريتكز عىل من أأجل قياس مدى بل ال ليكرتونية املتوفرة لفائدة املس تعملني املعمتد رساء منظومة ا  وغ هدف "ا 

 تطويرها ول يعطي فكرة عن مس توى رىض مس تعميل تكل اخلدمات أأو عن نس بة تغطيهتا حلاجيات عدد اخلدمات اليت يمت

 .املس تعملني أأو عن نس بة اس تعاملها من طرف املرتفقني

o  الثاين لربانمج "املوارد  ، عىل اخلصوص الهدفلقطاع الصحةوميكن ذكر أأمثةل أأخرى بقطاعات خمتلفة كام هو احلال ابلنس بة

ومس متر  سايسأأ املوارد البرشية عن طريق تكوين  واذلي يتعلق ب "تعزيز قدرات "البرشية وتعزيز قدرات املنظومة الصحية

  : مبا ييل ، ويتعلق الأمر"تدخل يف خانة "مؤرشات الأنشطة مؤرشات ، اذلي مت خبصوصه اعامتد ثالثدة"و جو ذمتنوع و 

  ؛خرجيي املعاهد العليا للمهن المتريضية وتقنيات الصحة عدد -

 ؛الوطنية للصحة العمومية سةاملدر خرجيي  عدد -

 .املوظفني املس تفيدين من دورات التكوين املس متر عدد -
 

o  مكية ل متكن  مؤرشات وع وجودة التكوين، فا ن املؤرشات املعمتدة يه يف الواقعنوعكس ما حتيل عليه تسمية الهدف من ت

 .مبفردها من القياس الفعيل ملدى حتقيق الهدف املذكور أأعاله
 

 من التقرير( 18 و 17)ص  
 

 عنارص اجلواب:
 

o  97هدفا، مهنا  422برانجما مزيانياتيا و 121جسلت القطاعات الوزارية واملؤسسات اليت أأعدت وقدمت تقارير جناعة الأداء 

بلغ  متوسط الأهداف و . يالاجامتعمؤرشا مس تجيبا للنوع  178مؤرشا، مبا يف ذكل  889هدفا مس تجيبا للنوع الاجامتعي، و 

 علام أأن العدد املرجعي 2,1أأهداف، بيامن بلغ  متوسط املؤرشات حسب الأهداف  3علام أأن العدد املرجعي هو  3,48حسب الربامج 
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، برمس س نة 996و 435لأداء اخنفض عىل التوايل من عدد الأهداف ومؤرشات جناعة اأأن ، ول بد من ال شارة  .مؤرشات 3هو 

 .2019، برمس س نة 889و 422، ا ىل 2018

القطاعات  جيب أأن يمت مقارنة بعدد الربامج املزيانياتية وعىل اخلصوص بعدد املؤرشاتو الأهداف غري أأن قراءة تعداد ومتوسط 

 املعنية. الوزارية واملؤسسات

خصوصا عىل  القطاعات ، سرتكز مواكبة2021/12تفعيال للمنشور رمق  اعة الأداءجن ومن هجة أأخرى، وهبدف جتويد مؤرشات

حداث املؤرشات  الاس تعاضة و/أأو حذف مؤرشات الأنشطة أأو الوسائل، وكذا املؤرشات اليت ل تتيح قياس ال جنازات وحرص ا 

 اجلديدة يف تكل اليت ترتمج أأحد أأبعاد جناعة الأداء.
 

o  تسامه يف دمع  " واليتبرامج ادلمع واملساندةا ىل فئة " حلاكمة" لقطاع التعلمي العايل والبحث العلمي"القيادة وابرانمج ينمتي

من الوظائف املشرتكة عىل مس توى جل القطاعات الوزارية  ةمجموع ،ويغطي هذا الربانمج بصفة عامة .تنفيذ الس ياسات العمومية

)مبا فهيا  جناعة أأداء برامج ادلمع واملساندة، من هجة، التحمك يف املوارد رهاانت هتموابلنظر لطبيعة هذه الوظائف،  واملؤسسات.

جناعة الأداء ال جاملية للقطاع الوزاري أأو املؤسسة، ومن يف والوسائل والتاكليف وكذا جودة اخلدمات مبا يسامه  املناصب املالية(

وتعزيز صالحيات وموارد  والتمنية املس تدامةملرتبطة ابلرمقنة لس امي يف اجلوانب ا انحية أأخرى، املسامهة يف ترس يخ مثالية ال دارة

 .ال دارات الالممركزة
 

" فيجب مس توى تأأهيل وكفاءة الأطر الرتبوية وال دارية املش تغةل ابجلامعات واملؤسسات الرتبويةوخبصوص املالحظة املبداة بشأأن" 

ىل أأن ولوج خمتلف درجات أأساتذة التعلمي العايل يمت  واليت حتدد  لترشيعات املتعلقة ابلتعلمي العايل والبحث العلميوفق اال شارة ا 

حمددة  مؤهالتاليت يس تلزم ولوج خمتلف درجاهتا  ال داريةاملؤهالت وادلرجات العلمية املطلوبة، وهو الشأأن كذكل ابلنس بة للأطر 

بغض النظر  جاميل للطلبة وعدد الأساتذة املداومنيلعدد ال  اب ترشيعيا وتنظمييا. مع ذكل، تبقى طبيعة ومدلول املؤرش مرتبطة أأساسا

 ".: البحث العلمي والتكنولويج 908ربانمج عن أأبعاد اجلودة اليت يرصدها عىل اخلصوص "ال
 

o  ابلفعل تبقى املؤرشات املذكورة ذات صبغة مرتبطة ابلأنشطة. يف هذا الصدد، ما فتئت مواكبة القطاعات الوزارية

 عىل   أأداء وظائف التكوين املتوج بشواهد تفرض قرهنا مبؤرشات تعكس نس بة ال دماج املهين للخرجيني واملؤسسات توحض أأن جناعة

دماج   نس بة : 1.1.416ؤرش امل املؤرشات " غرار  النس بة  :1.3.905ؤرشو"امل العايل"  التعلمي  مؤسسات  من  اخلرجيني ا 

دي"، ما يعكس ابلتايل جودة التكوين والتعلامت ومدى توافقها مع متطلبات ابلنس يج الاقتصا املهينالتكوين  خرجيي ل دماج الاجاملية

من القدرات  الرفع تحدايتسوق الشغل من الكفاءات. مع ذكل، تبقى املؤرشات موضوع املالحظة ذات أأمهية وراهنية كبرية ابلنظر ل 

 ابحلق يف الصحة. املتعلقة تكل الاجامتعية ل س امي حتقيق العداةل بغية واجملالية اجلهوية التفاواتت وتقليص

 :عىلخصوصا  ، سرتكز مواكبة القطاعات2021/12رمق ، وتفعيال للمنشور ؤرشاتهذه املجتويد فضال عىل ذكل، وهبدف 
 

الاس تعاضة و/أأو حذف مؤرشات الأنشطة أأو الوسائل، وكذا املؤرشات اليت ل تتيح قياس ال جنازات أأو ل تتوفر عىل  -

 مس هتدفة؛توقعات س نوية وقمية 

حداث املؤرشات اجلديدة يف املؤرشات اليت ترتمج أأحد أأبعاد جناعة الأداء؛ -  حرص ا 
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 موضوعي حتديد قمي توقعية وقمي مس هتدفة طموحة تنبثق عن اسرتاتيجية القطاع الوزاري أأو املؤسسة وترتكز عىل حتليل -

 للنتاجئ؛

وحتديد وتقدمي كيفية  اكفة التوضيحات املهنجية تسجيلمن خالل احلرص عىل موثوقية املؤرشات وصدقية املعلومات اليت توفرها  -

جتميع املعلومات املتعلقة ابملؤرشات واحتساهبا. كام يتوجب أأن يرتكز احتساب املؤرشات عىل مساطر وأ ليات مضمونة لتتبع 

 ها وكذا تقيميها وافتحاصها.وجتميع ومعاجلة وكذا حفظ املعطيات والواثئق اخلاصة هبا، لس امي لغاايت تفسريها وتربير نتاجئ 
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o التقارير القطاعية املتعلقة بنجاعة الأداء ومناقشة التأأخر يف ا عداد: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

عدادمن بني الصعوابت اليت قد تعرتض التزنيل الفعيل لهذا الورش، نذكر  . اعة الأداءالتقارير القطاعية املتعلقة بنج ومناقشة التأأخر يف ا 

جناز الربامج املنبثقة عن الس ياسات العمومية مبارشة بعد انهتاء الس نة  الأهداف خر من تقيمي مدى حتقيقأأ وس ميكن جتاوز هذا الت وا 

 .برجمة مزيانية الس نوات الالحقة حتسني املالية املعنية قصد
  

 من التقرير( 18)ص 
 

 

 عنارص اجلواب:
 
 

الأداء تلخيصا وجتميعا لتقارير جناعة الأداء املعدة من طرف القطاعات الوزارية أأو املؤسسات برمس  يشلك التقرير الس نوي حول جناعة

لقانون املالية يودع مرشوع قانون التصفية املتعلق  130.13من القانون التنظميي رمق  66و 65الس نة املالية املعنية. وطبقا للامدتني 

كتب جملس النواب يف أأجل أأقصاه هناية الربع الأول من الس نة الثانية اليت تيل س نة تنفيذ قانون بتنفيذ قانون املالية س نواي ابلأس بقية مب 

رفاق مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية بعدد من الواثئق من بيهنا التقرير الس نوي حول جناعة  الأداء املالية املعين ويمت ا 

 .يةاملعد من طرف الوزارة امللكفة ابملال 
 

لقانون املالية ذي الصةل حزي التنفيذ، حرصت احلكومة عىل التقيد ابلآجال القانونية  130.13ومنذ دخول مقتىض القانون التنظميي رمق 

 ئقل يداع مرشوع قانون التصفية املتعلق بتنفيذ قانون املالية والواثق املرافقة ابلربملان، وتبقى دراسة ومناقشة هذا املرشوع وهذه الواث

 ابلربملان مرهتنة ابلربجمة ادلاخلية لأشغال املؤسسة الترشيعية.
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o املسؤولني عىل الربامج همام عدم حتديد: 
 

 

 التساؤل أأو املالحظة:

ة الوزارية واملؤسسات املنخرطة يف مقارب القطاعات من القانون التنظميي لقانون املالية، مت عىل مس توى 39تطبيقا ملقتضيات املادة 

وتتبع منظومة جناعة الأداء ابلقطاعات الوزارية واملؤسسات املعنية. غري أأنه  بتزنيل جناعة الأداء تعيني مسؤولني عن الربامج ملكفني

مفصال للمهام  جردا ، ما يفرضهؤلء املسؤولني بشلك رمسي خبصوص تعيني أأدوارمه وهماهمم عىل أأرض الواقع همام عدم حتديدلوحظ 

 .الربانمج فضال عن رضورة توحيد املامرسات يف هذا اجملال املس ندة ملسؤول
  

 من التقرير( 18)ص 
 

 

 عنارص اجلواب:
 

وعيا ابنتفاء الطابع الرمسي خبصوص مسطرة تعيني وحتديد أأدوار وهمام مسؤويل الربامج عىل مس توى عدد من القطاعات الوزارية 

املتعلق بدور وهمام مسؤول الربانمج املنصوص  2021أأبريل  15تارخي ب  2021/09واملؤسسات، أأصدر رئيس احلكومة املنشور رمق 

   .لقانون املالية 130.13عليه يف القانون التنظميي رمق 

 .ويروم هذا املنشور حتديد دور وهمام مسؤول الربانمج وكيفية تعيينه من طرف رئيس ال دارة املعنية بواسطة رساةل تلكيف مبهمة

رفاق هذا املنشور بمنوذج رساةل تلكيف مبهمة مسؤول الربانمجوبغرض توحيد املامرسات يف  . هذا اجملال مت ا 

 :ويعهد ا ىل مسؤول الربانمج، عىل اخلصوص ب

عداد وحتيني اسرتاتيجية الربانمج. يف هذا ال طار، يتعني عىل مسؤول الربانمج مراعاة موامئة اسرتاتيجية الربانمج مع اسرتاتيجية  - ا 

 ملؤسسة و كذا تزنيلها عىل مس توى الهيالك العملياتية؛القطاع الوزاري أأو ا

 حتديد أ ليات العمل الكفيةل بتحقيق النتاجئ املتوخاة؛ -

تنظمي وتنش يط حوار التدبري عىل مس توى ال دارة املركزية، وعند الاقتضاء، مع املصاحل الالممركزة وابيق الفاعلني املسامهني يف  -

  تنفيذ الربانمج؛

جناز الأهداف املسطرة؛وضع منظومة مجع امل -      علومات وأأدوات القيادة الكفيةل بتحديد وقياس مدى ا 

 حتديد وال رشاف عىل أ ليات التحمك يف  اخملاطر املرتبطة بتزنيل الربامج. -
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o نظام معلومايت ميكن من تتبع جناعة الأداء غياب: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

الأداء"، نذكر مهنا عىل  النجاعة وقوف عىل بعض نقاط الضعف اليت طبعت تزنيل ورشمكنت التحرايت اليت قام هبا اجمللس من ال

 :اخلصوص

 النظام املذكور من أأجل  عىل ، حيث ل يتوفر عدد كبري من القطاعات الوزاريةنظام معلومايت ميكن من تتبع جناعة الأداء غياب

طار مشاريع جن جناز املشاريع والربامج احملددة يف ا  عدم توفر أأغلب . وما يزيد من حدة هذا العائق الأداء اعةتتبع مدى ا 

ن أأجل توفري املعلومات الالزمة م (unité de contrôle de gestion)" القطاعات الوزارية عىل "وحدة مراقبة التس يري

 عىل وجوب، رمغ التنصيص بشأأن الأس باب اليت حالت دون حتقيق الأهداف املسطرة توضيحات لقيادة جناعة الأداء وتقدمي

حداهثا قواعد تنظمي القطاعات  حتديد ( بشأأن2005دجنرب  2) 1436من شوال  29الصادر يف  2.05.1369مبوجب املرسوم  ا 

دارية ملكفة مبا  القطاعات منه عىل أأن "تنظمي 6الوزارية والالمتركز ال داري. حيث نصت املادة  الوزارية يتضمن وجواب بنيات ا 

 ة التس يري..."؛التدقيق ومراقب -ييل: ... 

  تعيني مسؤولني عن برامج تغطي بعض املهام ل تندرج مضن اختصاصاهتم بل تعد من مصمي همام بعض املؤسسات والرشاكت

 العمومية اليت توجد حتت وصاية القطاع الوزاري املعين.

 من التقرير( 19 و 18)ص  
 

 عنارص اجلواب:
 

ذات الأولوية املتعلقة ابلعمل عىل تطوير الأنظمة  2019و 2018نتني املاليتني يف س ياق توصية تقريري افتحاص جناعة الأداء للس  

نتاج واس تغالل وحفظ املعطيات املتعلقة ابلربامج، أأكد منشور رئيس احلكومة رمق  أأن التدبري القامئ عىل   2021/21املعلوماتية بغية ا 

نتاج مؤرشات جناعة ا ىل ما تتيحه من حيثالنتاجئ يس توجب تكفل نظم معلوماتية خاصة اب  ، ضامن موثوقية املؤرشات لأداء ابلنظر ا 

وذكل ابس تخالصها انطالقا من النظم املعلوماتية لتجنب الأخطاء اليت ميكن أأن تعرتي معليات التجميع والتوثيق واحلساب اليدوي 

نتاج املؤرشات  فاعلني املتدخلني يف سلسةل جناعة توفري وتبادل معلومات موحدة ومشرتكة بني اكفة الو للمؤرشات وتقليص لكفة ا 

  .الأداء واحلفاظ عىل بياانت ومعطيات املؤرشات قصد الاس تعاملت الالحقة لس امي لأغراض املراقبة والتقيمي والافتحاص

رساء نظم معل ىل العمل عىل ا  وماتية توفر واعتبارا لهذه املزااي، تضمن املنشور املذكور تعلاميت تدعوا القطاعات الوزارية واملؤسسات ا 

نتاج لوحات قيادة جناعة الأداء.  اكفة املعطيات الرضورية ل رساء التدبري القامئ عىل النتاجئ وكذا ا 

من هجة أأخرى تشلك أ ليات مراقبة التس يري ضامان لس تدامة وموثوقية منظومة جناعة الأداء. ووعيا هبذه الأمهية تنكب وزارة 

رساء منظومة الاقتصاد واملالية عىل بلورة وتفعيل خم خاصة بنجاعة الأداء عىل مس توى القطاعات  مراقبة التس يريطط معل يروم ا 

صدار نص تنظميي يدعو  ىل التوفر  القطاعات الوزارية واملؤسساتالوزارية واملؤسسات. وتتعلق أأمه حماور هذا اخملطط اب  هذه  عىلا 

صدار املراجع املهنجية الالزمة، وتوفري املواكبة وا  .جناعة الأداءاملرتكزة عىل مراقبة التس يري لتكوين الرضوريني يف جمال املنظومة، وا 
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اس تنتاجات تقرير اجمللس الأعىل للحساابت حول نتاجئ 

 : مؤرشات تقيمي جناعة أأداء برامج

 

 

 قطاع الرتبية الوطنية
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 التساؤل أأو املالحظة:

o  طار مرشوع جناعة الأداء املتعلقة ابلرمغ من التقائية معظم احملاور الاسرتات يجية لقطاع الرتبية الوطنية والربامج احملددة يف ا 

دراجه مضن الربامج املذكورة وهوهبذا الأخري، ف ن البعض مهنا مل يمت ا  اذلي ل  "ما مت رصده يف برانمج "الرتبية غري النظامية ا 

جراءات مرتبطة ابملكون املتعلق -2015للجميع" كام هو منصوص عليه ابلرؤية الاسرتاتيجية  هيل الرتبويأأ ابلت" يتضمن أأي ا 

 .ابلتعلمي عن بعد والتعلمي الرمقي والتعلمي اذلايت واذلي يعىن 2030
 

o  ،دماج برانمج "حماربة الأمية" يف مقاربة جناعة الأداء وعدم ربطهابل ضافة ا ىل ذكل بأأهداف ومؤرشات حمددة.  لوحظ عدم ا 

 .الاسرتاتيجية املهمة انمج حول اجلودة ابلرمغ من كونه أأحد احملاوريف حني مل يمت اعامتد أأي بر
 

 من التقرير( 20 )ص
 

 عنارص اجلواب:

 

يشمل مرشوع جناعة الأداء أأمه الأهداف املقرتنة ابلربانمج واليت تعكس جوانبه الأساس ية. علام أأن املراجع املهنجية لنجاعة  -

كام أأن املدى البعيد والطابع الشمويل لبعض الأهداف الاسرتاتيجية   .3ا ىل  1من الأداء حتدد متوسط عدد الأهداف حسب الربامج 

ىل أأهداف ميكن قرهنا ابلربامج املزيانياتية. ل يساعد عىل  ترمجهتا ا 

 ويبقى حتديد جمال واختيار العنارص املضمنة بواثئق جناعة الأداء صالحية أأصيةل وحرصية للقطاع املعين.

ة حملاربة الأمية مؤسسة معومية تمتتع ابلشخصية املعنوية والاس تقالل املايل. وقد أأحدثت مبوجب الظهري تعترب الواكةل الوطني -

ىل أأن هذه 38.09( بتنفيذ القانون رمق 2011أأغسطس 17) 1432رمضان  16الصادر يف  1.11.142الرشيف رمق  . وجتدر ال شارة ا 

دراج الاعامتدات اخلاصة هبا مضن اعامتدات قطاع الرتبية الوطنية عند الواكةل ختضع لوصاية رئيس احلكومة، وابلرمغ من ذكل ي مت ا 

عداد قانون املالية الس نوي.  ا 
 

  :فقد مت اعامتد 2021فبالنس بة ملرشوع جناعة الأداء برمس س نة  ابلنس بة لعامتد برانمج حول اجلودة، -

  ؛والتكوين الرتبية جبودة الارتقاء :912الربانمج 

  ؛الفاعلني وتعبئة املنظومة حاكمة :900برانمج 

  لزامية الفرص وتاكفؤ ال نصاف :901برانمج  ؛التعلمي وا 

  واجملمتع ابلفرد الارتقاء أأجل من الثانوي بعد وما التأأهييل التعلمي :902برانمج. 
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 التساؤل أأو املالحظة:

الأداء القطاع الرتبية الوطنية وهو ما يطرح تساؤلت  ةكونة ملرشوع جناعمت حتديد الاكتب العام للوزارة مسؤول عن مجيع الربامج امل

 .املعنيني هبذا الورش حول مدى ا رشاك وتعبئة ابيق املسؤولني الآخرين
 

 من التقرير( 20 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

نشور الس يد ا مل تعني، وفقوي الربامج.  املتدخلني يف قيادةعالوة عىل حتديد املسؤول عن الربانمج يرصد مرشوع جناعة الأداء اكفة 

املتعلق ابملعايري املرجعية للمزيانية املهيلكة حول الربامج واملرتكزة عىل جناعة  2021يوليوز 26بتارخي  2021/12رئيس احلكومة رمق 

أأدوار ة، يمت اعامتده عىل مس توى لك قطاع أأو مؤسس اذلي ،ميثاق التدبري أأن حيدد ،الأداء املنبثقة عن القانون التنظميي لقانون املالية

 ومسؤوليات لك املتدخلني يف تنفيذ الربامج املزيانياتية.
 

كام مت تمتميه وتغيريه ابملقرر رمق  2019نونرب  22بتارخي  086.19رمق  وزير الرتبية الوطنيةيف س ياق تزنيل مقتضيات مقرر الس يد هذا، و

 ولني عن الربامج:مت تعيني السادة املديرين املركزيني مسؤ  2020دجنرب  22بتارخي  046.20

 :قيادة، حاكمة وتعزيز الرايدة 1.

 ؛مدير الشؤون العامة واملزيانية واملمتلاكت :مسؤول الربانمج 

لزامية التعلمي لضامن ال نصاف واجلودة .2  :ا 

 مدير)ة( الاسرتاتيجية وال حصاء والتخطيط؛ :مسؤول الربانمج

 :واجملمتع ء ابلفردالارتقا أأجل من الثانوي وما بعد التأأهييل التعلمي .3

 املناجه مدير :الربانمج مسؤول

 :النظامية غري الرتبية .3

 النظامية. غري الرتبيةمدير  :الربانمج مسؤول
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 التساؤل أأو املالحظة:

 :مت الوقوف عىل عدة نقائص مشرتكة بني معظم الربامج مهناكام 

 18بتارخي  4/215احلكومة رمق  رئيسكام هو منصوص عليه يف منشور  جتاوز عدد أأهداف الربانمج احملدد يف ثالثة عىل الأكرث -

لزامية التعلمي لضامن الانصاف واجلودة الذلين  ، ويتعلق الأمر بلك من برانمج قيادة، حاكمة وتعزيز2015يونيو  الرايدة وبرانمج ا 

 ؛ثالثة  مت تزنيلهام عرب أأربعة أأهداف بدل

ىل الأس باب والاكراهات اليت أأدتعدم التطرق يف تقارير تقيمي جناعة ال - ا ىل عدم حتقيق الأهداف  قطاع بشلك دقيق ومفصل ا 

ابلنس بة للمس توى ال عدادي، مل يتطرق تقرير جناعة  . مفثال، خبصوص املؤرش املرتبط بنس بة الانقطاع عن ادلراسةاملسطرة

  ؛يق الأهداف املسطرة هبذا اخلصوصالأس باب والعوامل اليت منعت حتق  الأداء املعد من طرف الوزارة املعنية، ا ىل

ىل القمية املس هتدفة والنتاجئ احملققة للمؤرش الرئييس والاكتفاء ابملؤرشات الفرعية - نذكر مهنا عىل سبيل املثال: . عدم ال شارة ا 

ة ادلراسة اس تكامل ادلراسة ابلأسالك الثالثة ونس بة متابع متوسط عدد الأساتذة للك مفتش، عدد التالميذ املتأأخرين، نس بة

 للحاصلني عىل الباكلوراي؛

ىل قمية الأهداف املتوخاة - من خدمات ادلمع الاجامتعي  . ويتعلق الأمر عىل اخلصوص بنس بة املس تفيدينحتقيق نتاجئ ل ترىق ا 

ي %، نس بة الاكتظاظ ابل عداد8,2نس بة متوقعة تقدر ب  % مقابل6,1ابل عدادي )ادلاخليات واملطامع املدرس ية( اليت بلغت 

% ونس بة الانقطاع عن ادلراسة يف ال عدادي اليت انهزت 7نسبهتا املس هتدفة يف  % يف حني حددت11,6اليت قاربت 

الثانوي اذلي  يمت بلوغ العدد املس هتدف للأساتذة للك مفتش خاصة ابلنس بة للسكل % فقط. كام مل 7,9توقع  % بيامن مت10,9

أأس تاذا  89من طرف الوزارة مل يتجاوز  للك مفتش يف حني أأن املعدل املتوقعأأس تاذا  145ليزال مس تواه مرتفعا، حيث بلغ 

  .للك مفتش

 من التقرير( 22 )ص
 

 عنارص اجلواب:

 نظرا لأمهية وجحم ورهاانت وخصوصيات القطاع مت اعامتد أأكرث من ثالثة أأهداف لبعض الربامج.  -

تراجع ملموس يف نسب فقد مت تسجيل ة للمس توى ال عدادي خبصوص املؤرش املرتبط بنس بة الانقطاع عن ادلراسة ابلنس ب- 

 .قيق النس بة املتوقعةرمغ عدم حت  2018مقارنة بس نة  لذلكور 3,1نقطة ابلنس بة لال انث و  4,1الانقطاع حبوايل 

ة ومركزة وتفاداي لكرثة املؤرشات-  دراج املؤرشات الرئيس ية راجع ا ىل احلرص عىل تقدمي مؤرشات ُمَوهجه  .عدم ا 

واملطامع املدرس ية( يالحظ أأن التوقعات اكنت  نس بة املس تفيدين من خدمات ادلمع الاجامتعي ابل عدادي )ادلاخليات صوصخب- 

 .ال جنازاتطموحة مقارنة مع 

ىل عدم اس تكامل  ، وذكل2018أأرقاما مرتفعة مقارنة مع ما اكن عليه س نة  جسل فقدخبصوص نس بة الاكتظاظ ابل عدادي -  راجع ا 

  .وكذا العدد املرتفع من املدرس يني احملالني عىل التقاعد 2019-2018ات املدرس ية املعمتدة لدلخول املدريس البناء

 .2019من مركز تكوين املفتشني برمس س نة فمل يكن هناك خرجيون  لأساتذة للك مفتشعدد ا صوصخب- 
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اس تنتاجات تقرير اجمللس الأعىل للحساابت حول نتاجئ 

 : رشات تقيمي جناعة أأداء برامجمؤ

 

 

 الصحةقطاع 
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 التساؤل أأو املالحظة:

 :اسس، مت الوقوف عىل عدة نقائص نذكر مهنا ابلأ وزارة الصحةمن خالل حتليل نتاجئ مؤرشات تقيمي جناعة اداء برامج 
 

o  املعنية و ليست نتاجا لتزنيل احملاور  برامج وزارة الصحة أأهنا تتطابق بشلك كبري مع الهيلك التنظميي للوزارةيربز حتليل

حيث ل  ،"2025ل تغطي هذه الربامج مجيع حماور "خمطط الصحة  ،. ابل ضافة ا ىل ذكلالاسرتاتيجية الكربى للقطاع

برامج و أأهداف و مؤرشات لتتبع احملورين السابع و الثامن من ادلعامة  2019يتضمن مرشوع جناعة الأداء برمس س نة 

 تعلقني ب "حتسني الولوج اىل الأدوية و املواد الطبية" و "حتسني الولوج اىل منتجات ادلم املأأمونة".الأوىل و امل 
 

 من التقرير( 24 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

ىل الأدوية واملواد الطبية يعترب من أأولوايت الوزارة ومن اجملالت الأفقية اليت هتم جل الربامج املزيانياتية خاص ن حتسني الولوج ا   ةا 

كام خصص لها حساب خاص يسمى احلساب اخلصويص للصيدلية املركزية وذكل لرشاء الأدوية واملواد الطبية.  703و 702و 701

ىل منتجات ادلم  ىل الأدوية واملواد الطبية" و"بتحسني الولوج ا  ضافة احملورين املتعلقني "بتحسني الولوج ا  ماكنية ا  وعليه سيمت دراسة ا 

 ية الربامج املعنية يف النسخ املقبةل من جناعة الأداء.مضن اسرتاتيج  "املأأمونة
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 التساؤل أأو املالحظة:
 

 : أأسفر التقيمي الأويل لنجاعة أأداء وزارة الصحة عىل ما ييل

 فامي خيص برانمج توفر و اس مترارية عرض العالجات و صون البنية الأساس ية و التجهزيات الصحية: 

مركز( لعدد مراكز تصفية اللكي جمهزة مبعدات وجتهزيات  100) 2021صعبة املنال يف أأفق س نة  مت وضع قمية مس هتدفة -

مركز متوقع( و مقارنة مع عدد املراكز اليت مت اجنازها سنيت  73مقابل  13) 2019غس يل اللكي ابلنظر ملا مت حتقيقه س نة 

مل يمت تربير عدم حتقيق القمية املس هتدفة و التطرق اىل مراكز. كام أأنه  5اليت بلغت عىل التوايل مركزين و  2018و  2017

 ؛التدابري التصحيحية الواجب اختاذها من أأجل تفادي التأأخر املسجل عىل مس توى اجناز هذه املراكز

و  ،وحدة 50يف  2019س نة  ةمت حتديد عدد املؤسسات الاستشفائية اليت اس هتدف تعزيزها و/أأو جتديد أأهجزهتا البيوطبي -

مؤسسة. كام  80و 78جناز هذه العمليات خبصوص ا  حيث مت عىل التوايل  2018و  2017أأقل مقارنة بسنيت هو هدف 

 ؛مؤسسة استشفائية 306هو  2021ىل أأن الهدف املسطر يف أأفق ا  جتدر الاشارة 

 الفارق الكبري املسجل و ال دلء ابل جراءات التصحيحية عىل مس توى عدد املؤسسات يرترب عدم  -

لهيا، حيث مت كهدف بلك هجة بيامن مت حتديده رياجملهزة بساكن الاستشفائية  والنتيجة اليت مت البلوغ ا 

 ؛%31 متوقعة، أأي بنس بة مل تتجاوز 29وتركيب تسعة أأهجزة ساكنري مقابل  تسلمي

اعامتده  ام متك  95%.بواليت تقدر  2017م الرفع من القمية املس هتدفة ملعدل توفري التجهزيات البيو طبية منذ س نة دع -

 .التجهزيات الرضورية فري تو ربغري مبارشة عة أأو مكؤرش وحيد لتحقيق الهدف املرتبط جبودة التكفل ابملرىض بطريقة مبارش 
 

 من التقرير( 27 و 26 )ص

 

 عنارص اجلواب:
 
 

املتعلق بتوفر  705لقد مت تصحيح وتدارك هذه الأخطاء يف النسخ احلالية من مشاريع جناعة الأداء خاصة فامي خيص الربانمج 

يتضمن لك  2020واس مترارية عرض العالجات وصون البنية الأساس ية والتجهزيات الصحية. كام أأن تقرير جناعة الأداء برمس س نة 

 التربيرات املتعلقة بعدم حتقيق القمي املس هتدفة.
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 التساؤل أأو املالحظة:

 ام املنظومة الصحيةفامي خيص برانمج التخطيط والربجمة والتنس يق ودمع هم : 

 بعوامل خارجية اكلهدف املتعلق ابملسامهة يف ثرهاأأ تصعوبة التحمك يف حتقيق بعض الأهداف نظرا ل  -

آ   اخنراط متدخلنيعىل، اذلي يتوقف حتقيقه توس يع التغطية الصحية لفائدة لك الفئات الاجامتعية  خرينأ

 .لصندوق الوطين للضامن الاجامتعياكيف القطاع 
 

 التقرير( من 27 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

 الاجامتعية الفئات لك لفائدة الصحية التغطية توس يع يف الوزارة مسامهة ا ىل يشري فهو  :2.701 الصحية ابلتغطية املتعلق الهدف ا ن

وط اختيار من بني رش  منوذج مرشوع جناعة الأداءحدد  وقد .الوزارية القطاعات لك هيم اذلي اجملمتعي املرشوع هذا يف رشيك بكوهنا

جيب أأن حتدد الوسائل الرضورية لتحقيق هذه الأهداف وأأل تتداخل مع اختصاص حبيث  ترفق بأ ليات العمل الالزمة أأنالأهداف 

كام يشرتط الاقتصار عىل الأهداف اليت .  اقتصادي-برامج أأو مؤسسات أأخرى وأأل تكون مرتبطة بشلك وثيق ابحمليط السوس يو

قطاع املعين و/أأو الهيئات التابعة هل أأو اخلاضعة لوصايته مبا يضمن تقليص تأأثري العوامل اخلارجية يف تدخل يف نطاق اختصاصات ال

رفاقها بأ ليات  جنازها. حتليلبلوغ هذه الأهداف، مع ا   للمخاطر احملمتةل اليت ميكن أأن تقوض ا 
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 التساؤل أأو املالحظة:

املتعلق بدمع التعاقدية  حيث يتعلق الأمر أأساسا ابلهدف، الأهداف املسطرة عدم كفاية بعض املؤرشات لتشمل لك جوانب -

جاعة اليت تأأخذ بعني الاعتبار نبري ال دعقود ت دعدحيث مت اعامتد  .بقطاع الصحة يتودمع تفعيل برانمج ال صالح املوازان

 .وية للصحة مكؤرش وحيدية مع املديرايت اجلهت املزياان مقاربة النوع واليت أأبرهما لك مسؤول عن الربامج
 

 من التقرير( 27 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

ن املؤرش املعمتد ل يكف جياد يف صعوبة هناك الأحيان بعض يف وحده لقياس جوانب الهدف املسطر حبيث أأنه يا   قياس مؤرشات ا 

عادة صياغة الهدف املرتبط هبذا املؤرش ليصبح  املرتبطة الأداء واذلي مت  دية ومواكبة تزنيل اجلهويةدمع التعاقابلهدف. ذلكل متت ا 

دراجه يف مشوع جناعة الأداء برمس س نة  الارتباط، املؤرشات لك جوانب أأهداف ل يشرتط أأن تعكس  . من جانب أآخر،2021ا 

ذا اكن الأمر كذكل، س يرتتب عنه تضخم عدد الأهداف  .مؤرشات الأداء ابلنس بة للك هدف 3 ا ىل 1ن ل حتديد مظلس امي يف  وا 

 ؤرشات. وامل
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 التساؤل أأو املالحظة:

 . يتعلق الأمر مبؤرشدون الرفع من مس تواها 2019ة نمت حتقيقها س   2021ضع قمي مس هتدفة يف أأفق و  -

 .27%ة الساكنة املس تفيدة من نظام املساعدة الطبية اليت مل تتجاوز نسبته املس هتدفة بس  ن 
 

 من التقرير( 27 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

 عىل يعمتد 2012 مارس 13 يوم هللا نرصه السادس محمد املكل اجلالةل صاحب تعمميه انطالقة أأعطى اذلي الطبية املساعدة امنظ ا ن

 8,5 يغطي أأن ،2006 لس نة الاكتوارية ادلراسة حددت واذلي املعوزين الساكن لفائدة الوطين والتضامن الاجامتعية املساعدة مبدأأ 

 .القانون حبمك 160.000 ا ىل ابل ضافة مس تفيد، مليون

 التأأمني أأجرأأة عدم ظل يف 100% يفوق ما الأهلية نس بة بلغت الطبية، املساعدة نظام تعممي معلية من س نوات 7 وبعد وعليه،

 .املس تقلني لفائدة املرض عن الأسايس ال جباري
 

ذا اكن هذا ال جناز اس تثنائيا ابلرضورة تغي الأجل احملدد لتحقيقهال يقتيض بلوغ القمية املس هتدفة قبل  كام أأنه ري هذه الأخرية،  لس امي ا 

. وميكن، حسب نوعية املؤرش، أأن يفيض بلوغ القمية املس هتدفة ا ىل حذف اخلارجية راجعا ا ىل عوامل غري اعتيادية تتعلق ابلعوامل

 املؤرش املعين.
 

ن النقص املسجل عىل مس توى دقة حتديد بعض القمي، قد مت تدارك -202 0ه يف مشاريع جناعة الأداء برمس س نواتولال شارة، فا 

2021. 
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 التساؤل أأو املالحظة:

 ائيةشفية والاست ائ فامي خيص برانمج ا جراءات وخدمات الرعاية الصحية الأولية وما قبل الاستشف: 

o  مروحيات النقل الطيب  عقد . ويتعلق الأمر مبؤرشع حتقيق بعض املؤرشاتتبالاقتصار عىل أأفق زمين حمدود يف ت

ومؤرش نس بة  2019بس نة  فهيامالاكتفاء  ايل املشغةل ومؤرش عدد مصاحل املساعدة الطبية املس تعجةل اذلين متجس تعالا

 ؛2018 س نةترص فيه عىل اق الولدات القيرصية اذلي 

o الاجامتعية حيث ل  ة الطبيةبعامتد معدل الرد عىل شاكايت املواطنني مكؤرش وحيد لتحقيق هدف حتسني جودة املواك ا

 .ة الطبية الاجامتعيةبيغطي هذا املؤرش مجيع املكوانت املرتبطة ابملواك 
 

 من التقرير( 27 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

 2019فامي خيص اخملطط املتعلق ابملس تعجالت الطبية اكن يشمل مشاريع هتم النقل ابملروحيات تغطي أأربع هجات يف أأفق  -

أأما فامي خيص املؤرش املتعلق ابلولدات القيرصية اكن  .ملصاحل املساعدة الطبية ذلكل اكن الأفق الزمين حمدودونفس الأمر ابلنس بة 

 الهدف هو احملافظة عىل نفس القمي احملققة.

ىل أأنه متت مراجعة مجموعة من لأهداف و مؤرشات هذا الربانمج يف مشاريع جناعة الأداء برمس س نوات  -2020وجتدر ال شارة  ا 

2021. 

ة مي" س نة ق القيرصية الولدات س بة"ن  ، ابلنس بة للمؤرش2020حدد مرشوع جناعة أأداء وزارة الصحة برمس س نة  هذا، وقد

ابلنظر  2021" ابتداء من س نة النقل الطيب الاس تعجايل املشغةل مروحيات عدد". كام مت حذف املؤرش "2022مس هتدفة جديدة "

 لتحقيق قميته التوقعية.
 

  .ة يف بعض الأحيان ل جياد مؤرشات أأخرى لقياس الهدف ذلكل يمت الاقتصار فقط عىل مؤرش واحدهناك صعوب -

ىل أأن املؤرش املرتبط هبذا الهدف متت مراجعته يف مشاريع جناعة الأداء برمس س نوات  حيث أأصبح  2021-2020جدير ابل شارة ا 

 .عية "املؤرش معدل "رىض املس تفيدين من خدمات املساعدة الطبية الاجامت

ثل اجلوانب الأساس ية الارتباط. وميكن الاقتصار عىل مؤرش مم لك جوانب هدف ب ل يشرتط أأن حتيط املؤرشات من هجة أأخرى،

 للهدف.
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 التساؤل أأو املالحظة:

  الصحة ال جنابية وحصة الأم والطفل والشاب والساكنة ذات الاحتياجات اخلاصةفامي خيص برانمج: 

o ويتعلق الأمر عىل اخلصوص ابلهدف املرتبطالأهداف املتوخاةقمية  ل ترىق ا ىل حتقق نتاجئ . 

نس بة املشاركة يف "و  "معومية نس بة الولدات مبؤسسة حصية"حيث جسل املؤرشان  .وحصة الأم جنابيةبتحسني الصحة ال  

ابل نسب مس هتدفة قدرت مق 28,1%و 69,2% ما يعادل عىل التوايل 2019الكشف املبكر عن رسطان الثدي" س نة 

 ؛%40و  %80ب 

o يتعارض مع منشور  قياس حتقيق الهدف الثاين املتعلق بتحسني الصحة الاجنابية و حصة الأم من خالل مخسة مؤرشات مما

 رئيس احلكومة سالف اذلكر اذلي يدعو اىل عدم جتاوز ثالث مؤرشات.

 

 من التقرير( 28 و27  )ص
 

 

 عنارص اجلواب:
 

عداد مشاريع جناعة الأداء يف حني ل أأثناءاملس هتدفة لك س نة  حتيني القمييمت نه أأ ىل جتدر ال شارة ا   - يسمح بتحيني القمي  ا 

أأو  ا ىل وجود قمي مس هتدفة مت جتاوزها ابلنس بة للس نوات السابقةيؤدي  الأمر اذلي .املس هتدفة ابلنس بة ل عداد تقرير جناعة الأداء

ىل النسب املس هت  .دفة اليت تبقى توقعية وجيب حتييهنا حسب ال جنازاتوجود نتاجئ ل ترىق  ا 
 

 .مت تدارك الأمر وحاليا هذا الهدف يتضمن فقط ثالثة مؤرشات لقياس الهدف املتعلق بتحسني الصحة الاجنابية وحصة الأم -

جراءات التصحيحية مهنجيا، يبقى عدم حتقيق التوقعات أأحد الفرضيات املبدئية واليت تفرض تفسري الفوارق املسجةل وحتديد ال  

 املزمعة.
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اس تنتاجات تقرير اجمللس الأعىل للحساابت حول نتاجئ 

 : مؤرشات تقيمي جناعة أأداء برامج

 

 

 الفالحةقطاع 
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 التساؤل أأو املالحظة:

 : عىل ما ييل قطاع الفالحة-الغاابت الصيد البحري و التمنية القروية و املياه و وزارة الفالحة وأأسفر التقيمي الأويل لنجاعة أأداء 

 416)تطوير السالسل املنتجة( و رمق  415أأنه فامي يتعلق ابلربامج رمق  ،تبني من خالل مقارنة الهيلك التنظميي للوزارة مع براجمها

و يتعلق الأمر  ،حية( فه ي تطابق الهيلك التنظميي لقطاع الفالحة)ري و هتيئة الفضاءات الفال 418)تعلمي و تكوين و حبث( و رمق 

مبديرية تمنية سالسل الانتاج و مديرية التعلمي و التكوين و البحث و مديرية الري و اعداد اجملال الفاليح. أأما ابلنس بة للربامج رمق 

ات الغذائية( فهو يغطي الاختصاصات اخملوةل للمكتب )احملافظة عىل الرثوة احليوانية و النباتية و السالمة الصحية للمنتوج 417

 مكؤسسة معومية حتت وصاية الوزارة. ،الوطين للسالمة الصحية للمنتجات الغذائية
 

 من التقرير( 29 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

ىل أأن قطاع الفالحة والتمنية القروية قام بتزنيل أأهداف ومؤرشات جديدة للربامج مندرجة يف  طار الاسرتاتيجية جتدر ال شارة ا  ا 

طار مرشوع جناعة الأداء املصاحب  اجلديدة "اجليل الأخرض" وأأيضا املصادقة علهيا. وقد مت أأخد هذه املؤرشات بعني الاعتبار يف ا 

 .2022ملرشوع قانون املالية 

اذلي  4/2015كومة رمق من هجة أأخرى، فقد قامت الوزارة ابختيار الأهداف واملؤرشات الأساس ية وذكل امتثال ملنشور رئيس احل

 أأهداف كحد أأقىص للك برانمج. 3حدد عدد الأهداف يف 
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 التساؤل أأو املالحظة:

 فامي خيص برانمج تعلمي وتكوين وحبث: 

دماج اخلرجني من مؤسسات التعلمي العايل" و "نس بة الرىض - عطاء نتاجئ املؤرشين: " نس بة ا   عدم ا 

 " مقارنة مع أأهداف املهنة؛النوعي للمهنيني

عطاء - عطاء القمية املس هتدفة ونتاجئ املؤرشات الفرعية اخلاصة ابذلكور وال انث دون ا  احلصيةل ال جاملية ملؤرش  الاكتفاء اب 

صدارات الباحثني والأساتذة الباحثني  ؛""معدل ا 

حيث بلغ عدد هذه  .الأداء اعةجنمبرشوع ضعف عدد الرتاخيص املمنوحة للمستشارين الفالحني مقارنة مبا مت حتديده كهدف  -

جناز بلغت ترخيصا، أأي 800، يف حني اكن هدف الوزارة منح 358الرتاخيص   ؛%45 بنس بة ا 

الرتاخيص املمنوحة  وضع مؤرش وحيد للهدف املتعلق بتنظمي همنة املستشار الفاليح اخلاص، حيث ل يغطي مؤرش عدد -

 .بطة بتنظمي هذه املهنةللمستشارين الفالحني مجيع اجلوانب املرت 
 

 من التقرير( 31 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

جناز دراسة  - مل تعطى نتاجئ هاذين املؤرشين نظرا للصعوابت املرتبطة ابعامتدهام واذلي يتطلب مجع املعلومات عن طريق ا 

طار مرشوع جناعة الأداء اخلاص مبرشوع قانون املالية  جراءات اقرتحت  2022اس تقصائية بشلك منتظم. ويف ا  الوزارة ا 

تصحيحية ابلتنس يق مع مؤسسات التعلمي العايل الفاليح بتعويض هذين املؤرشين ابملؤرش التايل "النس بة الرتامكية للحاصلني 

واذلي يعكس جودة التعلمي العايل الفاليح ويتالءم مع اهداف خارطة طريق  عىل دبلوم مبؤسسات التعلمي العايل الفاليح"

طار اسرتاتيجية اجليل الأخرضالتعلمي العايل الف  ؛اليح يف ا 

دخالها من خال النظام املعلومايت  - ن املعلومات اخلاصة بتقرير جناعة الأداء واليت يمت ا  تتطابق مع تكل اليت مت   ebudget2ا 

ىل النظام املعلومايت ال  عداد مرشوع جناعة الأداء لنفس الس نة. و يف هذا ال طار جتدر ال شارة ا  ابن ا  دخالها ا  سالف اذلكر مل ا 

دخال قمية احلصيةل ال جاملية للمؤرش.  يسمح اب 

طار مرشوع جناعة الأداء اخلاص مبرشوع قانون املالية   2022ومن هجة أأخرى، قامت الوزارة ابستبدال هذا املؤرش يف ا 

 ؛ابملؤرش التايل "معدل النرش يف اجملالت ذات جلنة مراجعة"

ازات ابلنس بة "لعدد الاعامتدات املمنوحة للمستشارين الفالحيني. فتجدر خبصوص تفسري الفارق بني التوقعات وال جن -

ىل أأنه مت تبين التوقعات لس نة يتضمن عدد  800عىل أأساس احتساب العدد الرتامكي، حيت أأن العدد  2019 ال شارة ا 

ىل غاية  2015الاعامتدات املمنوحة ابتداء من   .2019ابل ضافة العدد املتوقع لس نة  2018ا 

مت اعامتد العدد الرتامكي عىل اعتبار أأن املعمتدين برمس الس نوات السالفة اذلكر لزالوا ميارسون يف ميدان الاستشارة  وقد

 الفالحية )مدة صالحية الاعامتد مخس س نوات(.
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ن العدد املتوقع برمس س نة  عامتدات متثل عدد الا 600اعامتدا عىل اعتبار أأن  200يكون هو  2019واعتبارا ملا تقدم، فا 

ىل غاية ممت  .2018س نة  املسلمة ا 

هنا انجتة عن عدد الطلبات املقدمة خالل س نة 158)=358(200-أأما ابلنس بة للزايدة  واليت جاءت فوق  2019، فا 

خبارية  التوقعات نتيجة اجملهودات املبذوةل يف جمال التواصل للتعريف مبهنة املستشار الفاليح اخلاص عرب تنظمي محالت ا 

خبارية لفائدة خرجيي مؤسسات التعلمي العايل الفاليح ومؤسسات التكوين املهين الفاليح والعديد من وحتسيس   ية )أأايم ا 

خبارية عرب وسائل الاعالم مرئية ومسموعة(. ذاعة وصالت ا   الأنشطة الأخرى أأمهها انتاج وا 

طار مراقبة جناعة الأداء جاء بتوصية من امل  2019كام أأن اعامتد العدد "الغري الرتامكي" ابلنس بة لس نة  فتش ية العامة للاملية يف ا 

 ؛لربانمج التعلمي والتكوين والبحث

طار ق - ربانمج وذكل امتثال ملنشور رئيس احلكومة ا الذهام قطاع الفالحة والتمنية القروية ابختيار الأهداف الأساس ية يف ا 

 .أأهداف للك برانمج 3اذلي حدد عدد الأهداف يف  4/2015رمق 

صالح  2019 ة أأخرى، حسب منوذج مرشوع جناعة الأداء لس نةومن هج املعد من طرف وزارة الاقتصاد واملالية وا 

  .ال دارة، جيب أأن يكون عدد الأهداف واملؤرشات حمدودا لتسهيل مقروئيهتا
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 التساؤل أأو املالحظة:

 فامي خيص برانمج دمع و خدمات متنوعة: 

لهيا. ويتعلقو  الأمر ب "توفري النظم املعلوماتية  ضع مؤرشان ل ميكنان بشلك جيل من قياس مس توى حتقيق الأهداف املراد الوصول ا 

حتسني "ويتعلق الأمر كذكل هبدف  .املعلوماتية" مكؤرش وحيد لتحقيقه مس تعميل النظم س بة رىض"ن وتقوية أأمهنا" اذلي مت اعامتد 

 اذلي تسعى الوزارة حتقيقه وتتبعه ابلعامتد فقط عىل "معدل لكفة التس يري ال داري للمصاحل حسب "التس يري ال داري للمصاحل

 ".ظفو امل
 

 من التقرير( 31 )ص 

 

 عنارص اجلواب:
 

 

طار برانمج ادلمع واخلدمات املتنوعة وذكل امتثال ملنشور  رئيس قام قطاع الفالحة والتمنية القروية ابختيار الأهداف الأساس ية يف ا 

  .4/2015احلكومة رمق 

الوزارة عىل تعزيز واس تكامل مراجعة املؤرشات اخلاصة بربانمج "ادلمع واخلدمات املتنوعة"، هبدف جعلها وجهية  ومعلت مصاحل

  ."2030-2020ومنسجمة خصوصًا يف ظل تزنيل الاسرتاتيجية اجلديدة "اجليل الأخرض 

طار التحضري ملرشوع قانو ىل أأنه يف ا  متت املشاركة يف ورشات معل حتت ا رشاف مديرية املزيانية أأمثرت  2022ن املالية لس نة ونشري ا 

طار مرشوع جناعة  عن مراجعة أأهداف ومؤرشات برانمج "ادلمع واخلدمات املتنوعة" حيث سيمت أأخذها بعني الاعتبار تدرجييا يف ا 

  . 2022الأداء ابتداء من س نة 
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اس تنتاجات تقرير اجمللس الأعىل للحساابت حول نتاجئ 

 : مؤرشات تقيمي جناعة أأداء برامج

 

 

 التجهزي و النقل و اللوجستيكقطاع 
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 التساؤل أأو املالحظة:

 :عىل ما ييللتجهزي و النقل و اللوجستيك قطاع ا -وزارة التجهزي و النقل و اللوجستيك و املاء أأسفر التقيمي الأويل لنجاعة أأداء 
 

o هنا، يف نفس الوقت، ل ميكن اعتبارها  ابلرمغ من كون الربامج ل تتعارض مع احملاور الأساس ية احملددة لتمنية القطاع فا 

ظميي الكربى لكوهنا ليست منبثقة عهنا، بل تتطابق بشلك كبري مع الهيلك التن  منسجمة متاما مع اخليارات الاسرتاتيجية

 .مديرية الربانمج املتعلق هبا للوزارة، حيث تغطي لك
 

 من التقرير( 32 )ص 

 

 عنارص اجلواب:
 

ن برامج الوزارة تنسجم مع احملاور الأساس ية احملددة لتمنية القطاع وتتطابق بشلك كبري مع الهيلك التنظميي للوزارة نظرا لكون هذا  ا 

عداده لينسجم مع القطاعات اليت    ترشف علهيا الوزارة وبذكل تغطي لك مديرية الربانمج املتعلق هبا.الأخري مت ا 
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 التساؤل أأو املالحظة:

 فامي خيص برانمج الطرق: 

جناز الطرق الرسيعة مكؤرش وحيد لهدف "تمنية الش بكة الطرقية". يف حني أأن هذا - ل يغطي مجيع  املؤرش وضع "نس بة ا 

 .الطرق الرسيعة ة بتمنية الش بكة الطرقية حيث أأن الش بكة الطرقية ل تقترص عىلاجلوانب املرتبط

ىل متوسطة -  .ومس توى بلوغها "عدم وجود قمية مس هتدفة ملؤرش "نس بة الطرق اليت توجد يف حاةل جيدة ا 

، متكنت الوزارة 2019 ، خفالل س نةم بلوغ الهدف احملدد ملؤرش نس بة هتيئة احملاور اليت تعرف ارتفاعا يف حوادث السريدع -

تعترب هذه النتيجة غري اكفية مقارنة مع القمية  % مهنا. كام50% من هذه احملاور بيامن اكن من املتوقع هتيئة 42من هتيئة 

  100%. واحملددة يف 2022املس هتدفة يف أأفق 
 

 من التقرير( 35 )ص 

 

 عنارص اجلواب:
 

 .باط. وميكن الاقتصار عىل مؤرش ميثل اجلوانب الأساس ية للهدفل يشرتط أأن تشمل املؤرشات اكفة منايح هدف الارت  -

ىل متوسطة"كقمية مس هتدفة  % 75مت حتديد  - أأي  2030يف حدود س نة  ملؤرش "نس بة الطرق اليت توجد يف حاةل جيدة ا 

 نقطة لك س نة. 1.25مبعدل 
 

ىل العوامل ال  -  تالية:يعزى التباين بني القمية املتوقعة لهذا املؤرش وتكل املنجزة ا 
 

 ضافية متعمقة؛ عدم جتانس سطح بعض املقاطع الطرقية مما يتطلب دراسات تقنية و  جيوتقنية ا 

 ا خالل بعض الرشاكت ابلوفاء ابلزتاماهتا؛ 

 .ضافية ملعاجلة عدم الاس تقرار اجليوتقين ببعض املقاطع الطرقية املعنية  رضورة القيام بأأشغال ا 
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 التساؤل أأو املالحظة:

 فامي خيص برانمج املوائن واملكل العمويم البحري: 

جنازمت حتقيق نتاجئ ل ترىق ا ىل مس توى الأهداف املتوخاة من الربانمج املشاريع البحرية املتعلقة حبامية  ، فباس تثناء مؤرش نس بة ا 

ن الوزارة مل12الساحل اذلي مت حتقيق التمنية املس هتدفة والبالغة  ىل النسب املس هتدفة فامي يتعلق تمتكن من الوصو  %، فا  ل ا 

جنن املؤرشين: " ابملؤرشات امخلس الأخرى. خنص ابذلكر ز املوائن اجلديدة املنبثقة عن الاسرتاتيجية الوطنية اس بة تقدم أأشغال ا 

جناز بلغت عىل التوايل" 2030 املينائية يف أأفق  77و  18% و "نس بة التحديد التقين للمكل العمويم البحري"، الذلين عرفا نسب ا 

 من التقرير( 35 )ص90%.    %  و33ب مس هتدفة بلغت عىل التوايل س%، مقابل ن 
 

 عنارص اجلواب:
 

يرجع  ،2030ابلنس بة ملؤرش: نس بة تقدم أأشغال ا جناز املوائن اجلديدة املنبثقة عن الاسرتاتيجية الوطنية املينائية يف أأفق  

جنازات س نة  ىل: 2019الاختالف امللحوظ بني توقعات وا   بشلك أأسايس ا 

  م؛ 16ادلراسات اخلاصة مبيناء ادلاخةل الأطليس وذكل من أأجل احلصول عىل أأعامق كبرية تبلغ  ثيحتد 

   املينائية املشاريعتغري يف التلكفة ال جاملية لبعض. 

أأثناء حساب  ديتوسط اجلدنه وفقا لتوصيات املفتش ية العامة للاملية مت حذف مرشوع ميناء الناظور غرب امل أأ  ا ىلجتدر ال شارة  كام

جنازه.  هذا املؤرش وذكل لكون رشكة الناظور غرب املتوسط يه امللكفة اب 

ىليرجع الاختالف امللحوظ  أأساسا  ،ابلنس بة ملؤرش: نس بة اجناز مشاريع التوس يعات املينائية   :ا 

 ضافة رصيف جديد متعدد الأغراض مبيناء اجلهبة )الشطر  من التوسعة(؛ 2 تأأخر حتديث ادلراسات اخلاصة اب 

 آت امحلاية مبيناء ادلار البيضاء؛  تأأخر حتديث ادلراسات اخلاصة بتوس يع منشأ

 .تغري يف التلكفة ال جاملية لبعض املشاريع املينائية 

ومنجزاهتا ا ىل  2019يرجع التباين املسجل بني توقعات س نة  ،ابلنس بة ملؤرش: نس بة جاهزية مؤسسات التشوير البحري 

منارة س يدي : تعلق الأمر ابملنارات التاليةي بيات ل جناز معليات الصيانة يف حاةل حدوث عطب يف أأحد املنارات. و تأأخر تفويت الطل 

 -منارة س يدي مصباح ،القنيطرة -منارة س يدي الهامشي البحراوي ،طنجة -منارة الرشف ،طنجة -منارة بونتا سرييس  ،احلس مية -عابد

 اجلديدة. -منارة لةل فاطنة  ،اجلديدة -منارة س يدي الضاوي ،اجلديدة

ىل: يرجع الفرق املالحظ ،ابلنس بة ملؤرش: نس بة التحديد التقين للمكل العمويم البحري   بشلك رئييس ا 

 تأأخر مكتب ادلراسات يف تسلمي امللفات املعدةل بعد الأخذ بعني الاعتبار مالحظات الوزارة، ول س امي عىل مس توى 

دواتانن قلمي الناظور:  ،من اخلط الوطين( % 6,1م )لك 1.55 :عامةل أأاكدير ا  قلمي الصويرة:  ،من اخلط الوطين(% 2لكم ) 6,69ا  ا 

قلمي ادلاخةل:  ،من اخلط الوطين(  %2.1لكم ) 5,39  من اخلط الوطين(؛ 9.2%لكم ) 2,98ا 

  ق لكم  9,75لمي ادلاخةل: التأأخري يف تسلمي اخملرجات الأوىل املتعلقة بدراسات حتديد املكل العمويم البحري عىل مس توى ا 

 من اخلط الوطين(؛%2,2 )

  .الرتكزي عىل حفص امللفات التقنية لتحديد املكل العمويم البحري عىل املس توى املركزي 
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 التساؤل أأو املالحظة:

 فامي خيص برانمج النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية: 

o  الطرقية"، "الرفع  مر ابلأهداف التالية: "حتسني السالمةعدم المتكن من حتقيق أأي هدف من أأهداف الربانمج، ويتعلق الأ

 ؛"من مس توى اخلدمات املقدمة" و "حتسني حاةل حظرية عرابت النقل الطريق

o ا ىل عدم حتقيق ت أأد عدم التطرق يف تقارير تقمي جناعة أأداء الوزارة بشلك دقيق ومفصل اىل الأس باب والاكراهات اليت

حيث بررت الوزارة املعنية عدم حتقيق  ،"ؤرش "تقليص عدد القتىل واملصابني جبروح خطرية. فباس تثناء مالأهداف املسطرة

هناابلسلوك غري الواعي لعدد من مس تخديم الطرق،  %، ابلأساس6الهدف املنشود، وهو حتقيق نس بة تطور بنقص  يف  فا 

  .الربانمج املقابل مل تدل مبا يفرس ضعف جناعة أأداء هذا
 

 (من التقرير 35 )ص 
 

 عنارص اجلواب:

معاجلة احملاور الاسرتاتيجية اليت تشلك خطرا عىل املواطنني وبعض احملاور الطرقية اليت جسلت هبا حوادث سري مميتة  عتربت  -

آفة حوادث السري التحدايتوادث السري، أأمه حالنقط واملقاطع اليت تعرف ترامك  كذاو    .املطروحة لتحسني السالمة الطرقية وحماربة أ

نس بة هتيئة احملاور اليت تعرف تراكام يف  ه مبؤرش القياس "نا ال طار مت اختيار الهدف " حتسني السالمة الطرقية" ومت قر يف هذ

عادة هتيئة احملاور الطرقية  من خاللوذكل بغرض تتبع تنفيذ العمليات الرامية لتحسني رشوط السالمة الطرقية  ، حوادث السري" ا 

 وادث السري.ح ومعاجلة النقط السوداء اليت تعرف ترامك ،الطرق اليت تشلك خطرا عىل مس تعميل

ىل العوامل ، املتوقعة %50عوض  2019س نة  %42 نس بةولقد بلغ هذا املؤرش     :التاليةويرجع هذا الفرق ا 

 ضافية معمقة؛  عدم جتانس سطح بعض املقاطع الطرقية مما يتطلب دراسات تقنية وجيوتقنية ا 

 لوفاء ابلزتاماهتا؛بعض الرشاكت اب  ا خالل 

 ضافية ملعاجلة عدم الاس تقرار اجليوتقين ببعض املقاطع الطرقية املعنية   .رضورة القيام بأأشغال ا 
 

اليت و ابيق الش بكة الطرقية مس توى تواصل الوزارة، خالل الس نوات القادمة، القيام بعمليات ا صالح النقط السوداء عىل وف وس

 .متثل أأكرب نس بة حوادث السري

التذكري أأن الوزارة، ابل ضافة ا ىل هذا الربانمج، تقوم بعمليات للتشوير الطريق س نواي ابلنس بة للطرق اليت توجد حتت ا رشافها وجيب 

  لكم س نواي. 5000ما يقارب  ريتشو حيث يمت 

ليت أأدخلهتا والتعديالت ا سامهت الرادارات اجلديدة املثبتة ،تقليص عدد القتىل واملصابني جبروح خطرية ابلنس بة ملؤرش: -

تقليص عدد املصابني جبروح خطرية جراء حوادث السري ابلطرق  الوزارة عىل نظام معاينة اخملالفات وامحلالت التحسيس ية املنجزة من

ىل احلول دون حتقيق الهدف املسطر كذكل لتقليص  الوطنية يف مقابل ذكل أأدى السلوك الغري الواعي لعدد من مس تخديم الطرق ا 

 عدد القتىل.
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يتدخل يف هذه العملية لك من مراكز  ،الآجال املتوسطة ملعاجلة ملفات رخص الس ياقة وملفات البطاقة الرمادية ابلنس بة ملؤرش:و

دخال املعطيات املتعلقة بصاحب الرخصة واملصاحل املركزية اليت ىل الرشكة  تسجيل العرابت اليت تقوم اب  تقوم ابملصادقة علهيا ابل ضافة ا 

 ز اليت تقوم بطبع هذه الرخص، اليشء اذلي ينعكس عىل الآجال احملققة.صاحبة الامتيا
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 التساؤل أأو املالحظة:

 :فامي خيص برانمج دمع الاسرتاتيجيات القطاعية 

جنازها ا حيول دون تتبع نتاجئعدم قيام الوزارة بتحديد أأهداف ومؤرشات تقيمي جناعة أأداء هذا الربانمج مم . املشاريع والعمليات املزمع ا 

طار مواكبة الاسرتاتيجيات القطاعية ىل أأنه يف ا  املنجزة من طرف املؤسسات والرشاكت العمومية التابعة لها،  حيث اكتفت ابل شارة ا 

عاانت للتجهزي أأو كزايدة يف الاستامثر والتس يري للوزارة يمت حتويلها لفا يمت ختصيص اعامتدات مالية من مزيانية ئدة هذه املؤسسات اك 

طار رأأساملها تفعيل الاسرتاتيجيات  وأأضافت أأن هذه الاعامتدات تشلك الزتامات ادلوةل احملددة يف العقود والتفاقيات اليت توقعها يف ا 

  .القطاعية يف جمالت النقل والبنيات التحتية واللوجستيك
 

 من التقرير( 36 )ص
 

 اب:عنارص اجلو 

طار مزيانيات  - متثل التحويالت املالية لفائدة املؤسسات العمومية التابعة للوزارة نس بة هممة من مجموع الاعامتدات املفتوحة يف ا 

براز هذا اجملهود املبذول  .الاستامثر للوزارة، حيث ميكن يف بعض الأحيان أأن تتجاوز نس بة الثلث وأأمام هذه الأمهية اكن من الالزم ا 

 .وزارة لمتويل املشاريع اليت يعهد تنفيذها للمؤسسات والرشاكت العمومية التابعة لهامن طرف ال

طار  - قران لك معلية من معليات حتويل الاعامتدات املالية لأحد الربامج الأخرى للوزارة، حيث يقترص دورها يف ا  ولصعوبة ا 

ع املسطرة مضهنا، مت التوصل ا ىل خلق برانمج جديد جامع لهذه تنفيذ عقود الربانمج اجلارية عىل املسامهة املالية يف متويل املشاري

جناز الزتامات الوزارة املتضمنة يف هذه العقود  .العمليات مع حتديد أأهدافه يف ا 

كام حيدث مبوجب العقود الربانمج بني ادلوةل واملؤسسات العمومية التابعة لها أ لية لتتبع تنفيذ الزتامات الأطراف املوقعة واليت  -

جناز الأهداف املسطرة يف هذا ال طار وذكلمن   عرب مؤرشات مرمقنة. خاللها تمتكن الوزارة من التحقق من ا 
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اس تنتاجات تقرير اجمللس الأعىل للحساابت حول نتاجئ 

 : مؤرشات تقيمي جناعة أأداء برامج

 

 

 وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخرض و الرمقي
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 ال تساؤل أأو املالحظة:

 : عىل ما ييلوزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الأخرض و الرمقي أأسفر التقيمي الأويل لنجاعة أأداء 

o املسمى  2020رؤية  -التجارة والتوزيع ، حيث أأن خمطط تمنيةرمغ أأن الوزارة ل تتوفر عىل اسرتاتيجية هتم قطاع التجارة

فا هنا ، 2015قد توقف معليا س نة  2020ا ىل  2008من  ر أأن يشمل الفرتة املمتدة"خمطط رواج" واذلي اكن من املنتظ

 ؛تعمتد خارطة طريق للهنوض بقطاع التجارة والتوزيع

o طار مرشوع جناعة الأداء والهيلك ن املقارنة بني الربامج اليت مت حتديدها من طرف الوزارة يف ا  التنظميي للوزارة، تبني أأن  ا 

نه من الناحية املزيانياتية 431و  429و 428الربامج أأرقام  دارية )مديرايت( لهذه الأخرية وابلتايل فا  مل  يه عبارة عن هيالك ا 

مضمون وأأهداف ال صالح اذلي جاء به القانون التنظميي القانون املالية،  يمت تبين مهنجية جناعة الأداء بشلك يامتىش مع

 مت بلورهتا نتيجة لتزنيل الاسرتاتيجيات املعمتدة ابلقطاعات الثالث بل ابلرجوعتبع جناعة الأداء مل تت ل  حيث أأن الربامج املعمتدة

ىل الوحدات ال دارية اليت هتيلك وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض والرمقي  .ا 
 

 من التقرير( 38 و 37 )ص
 

 عنارص اجلواب:

 

: تمنية  431تتناول مضموان واردا يف اسرتاتيجية "الربانمج  هذه النقطة أأن فامي يتعلق ابملالحظة الأوىل، جتدر ال شارة ا ىل -

 " ول تبدي مالحظة أأو توصية حمددة تس توجب اجلواب أأو التعليق.التجارة و اجلودة
 

ترتكز حول برامج  وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخرض والرمقيمزيانية  خبصوص املالحظة الثانية، جدير ابذلكر أأن -

نعاش  428برانمج " و ": الاقتصاد الرمقي 429برانمج ة" و "تمنية التجارة و اجلود 431: برانمجاملهن " : التمنية الصناعية و ا 

هذه العمل املعمتدة من طرف  ةلسرتاتيجيوأأحد احملاور الرئيس ية  ا". ويعكس لك واحد من هذه الربامج مكوان مندجمالاستامثرات

بلورته استنادا عىل خمطط الترسيع  متت 428بارش من اسرتاتيجية الوزارة، فالربانمج منبثقة بشلك أأسايس وم هنا و لك ،الوزارة

نشاء الربانجمني  تواليا. استنادا عىل اسرتاتيجيتا املغرب الرمقي ورواج 431 و 429 الصناعي بيامن مت ا 
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 التساؤل أأو املالحظة:

o صندوق الهنوض زيانية العامة، تتوفر الوزارة عىل احلساب املسمى ابل ضافة ا ىل الاعامتدات اخملصصة لربامج الوزارة من امل"

لوحظ عدم ربطه بأأي من  درمه. وخبصوص هذا احلساب، مليون 10,26اذلي يتوفر عىل رصيد قدره  بتشغيل الش باب"

رشوع مل يأأخذ . حبيث أأن هذا امل 2019مرشوع جناعة الأداء املتعلق ابلوزارة برمس س نة  الربامج اليت مت حتديدها يف ا طار

مس توى  هذا احلساب اخلصويص كدعامة مالية خمصصة لمتويل أأحد الربامج وابلتايل مل يمت تقدمي نتاجئه عىل بعني الاعتبار

 ؛تقرير جناعة أأداء الوزارة

o  ىل حيث مل تتعد ع النسب العامة لاللزتام والأداء تبقى متواضعةمن خالل البياانت الواردة يف اجلدول أأعاله، يتضح أأن

والأداء اخلاصة بلك برانمج، حيث بلغت  . وختفي هذه الأخرية فوارق كبرية يف نسب الالزتام%29,2% و30,7التواىل 

% خبصوص برانمج "تمنية 16حني مل تتجاوز هذه النس بة  % يف91,3دمع وقيادة" "نس بة الالزتام فامي يتعلق ابلربانمج 

سالف  "د، أأن ارتفاع نسب الالزتام والأداء املتعلقة ابلربانمج "دمع وقيادةالتجارة واجلودة". وجتدر ال شارة يف هذا الصد

ىل كونه يت اذلكر راجع ابلأساس  .من مجيع نفقات املوظفني والأعوانضا 
 

 من التقرير( 39 و38   )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

اعامتدات  قتصاد الأخرض والرمقيوزارة الصناعة و التجارة و الا مرشوع جناعة أأداء، رصد 2021ابتداء من الس نة املالية  -

نعاش الصناعية التمنيةلربانمج " " واليت خصصتوالاستامثرات الصناعية صندوق التمنيةو " "صندوق الهنوض بتشغيل الش باب"  وا 

 ؛الاستامثرات
 

هنا تبقى متواضعة خبصوص برانمج "تمنية التجارة واجلودة" ن ابلنسب العامة لاللزتام والأداء يتعلق فامي - ظرا لتوقف معظم فا 

ىل 2019مشاريع الربانمج خالل س نة  ل أأن نسب الالزتام والأداء املتعلقة ابلربانمج "دمع وقيادة" اليت وصلت ا  غري  %91,3، ا 

منا يتضمن مشاريع ذات بعد عرضاين هتم لك برامج الوزارة مثل  ىل كونه يتضمن فقط نفقات املوظفني والأعوان، وا  راجعة ابلأساس ا 

 هارات وحتسني اس تغالل املوارد وحتديث النظام املعلومايت وحتديث ال دارة...تمنية امل 
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 التساؤل أأو املالحظة:

 نعاش الاستامثرات  :فامي خيص برانمج التمنية الصناعية وا 

o نعاش الاستامثرات مجيع الأهداف اليت سطرها خمطط نعاش  يالترسيع الصناع عدم مشول أأهداف برانمج التمنية الصناعية وا  اك 

حداث نصف مليون  الاستامثرات ومض القطاع غري املهيلك اىل القطاع املهيلك، حيث مت الاكتفاء ابلهدفني املتعلقني اب 

ضايف وتقليص جعز املزيان  ؛التجاري منصب شغل ا 

o أأنه ل ميكن ، يف حنيالتجاري" املزيان املوهجة للتصدير الصناعي مكؤرش وحيد لتحقيق هدف "تقليص جعز املعامالت اعامتد 

 .الصادرات بل جيب الأخذ بعني الاعتبار جحم الواردات من التقليص من مس توى جعز املزيان التجاري فقط عرب الرفع
 

 من التقرير( 40 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

ن خلق  ضايف وتقليص جعز املزيانا  ليط الضوء يه أأهداف اسرتاتيجية وعامة، خمتارة بعناية لتس  التجاري نصف مليون منصب شغل ا 

نعاش الاستامثراتعىل مدى جناعة أأداء  ، وحامت اجناز املؤرشات املرتبطة هبا سوف مير مضنيا من  خالل برانمج التمنية الصناعية وا 

نعاش الاستامثرات ومض القطاع غري املهيلك اىل القطاع املهيلكحتقيق أأهداف خاصة وحمددة من قبيل   .ا 
 

 خمطط، مت حتيني حماور 19جاحئة كوفيد  الأزمة الاجامتعية والاقتصادية املرتبطة بتفيش ويف ظل اش تداد 2020ابتداء من س نة 

مليار درمه من  34لتشجيع الانتاج الوطين وومس "صنع يف املغرب" ، وذكل من خالل انتاج حميل ملا قميته  الترسيع الصناعي

 . التجاري تقليص جعز املزيان لتايلالواردات وهو ما سيسامه ل حماةل يف خفض جحم الواردات من هجة، واب

 املوهجة : جحم املعامالت1.2.428ؤرش " مبؤرش واحد "املجعز املزيان التجاري : تقليص2.428هدف قد مت ربط "ال ولال شارة، ف

التمنية والقدرة التنافس ية للصناعة، وكذكل عن هجود الرتوجي وتسهيل وصول حول معلومات  يتضمناذلي  "الصناعي للتصدير

ىل الأسواق املغربية املنتجات الصناعية  ادلولية. ا 
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 التساؤل أأو املالحظة:

  الاقتصاد الرمقيفامي خيص برانمج: 

o الربامج الس تة، مت  مؤرشات . مفن بنيال دلء ابلنتاجئ املتعلقة مبؤرشات قياس حتقيق أأهداف برانمج الاقتصاد الرمقي مدع

عطاءالاكتفاء فقط  حد اب  ىل الأس باب  تمت اث واكةل التمنية الرمقية. كام أأنه ملنس بة تقدم ا  ال شارة يف تقرير جناعة أأداء الوزارة ا 

 ؛اليت حالت دون ذكل

o  زاةل الطابع املادي عىل اخلدماتاعامتد مؤرشات غري شامةل للك جوانب الأهداف اذلي ل ميكن  العمومية . ويتعلق الأمر اب 

 ؛س تعمل اخلدمةقياسه فقط مبؤرش نس بة ال دارات اليت ت 

o م مراحل تقد . ويتعلق الأمر بنس بةاعامتد مؤرش يرتبط حتقيقه بعوامل خارجية ل تتحمك فهيا الوزارة بشلك مبارش

 .مواءمة ال طار القانوين املتعلق ابلقتصاد الرمقي/تفعيل
 

 من التقرير( 40 )ص
 

 عنارص اجلواب:

ىل  - واكةل التمنية  نه وبعد خلقأأ ل ا  هداف ومؤرشات هذا الربانمج أأ ضعت مديرية الاقتصاد الرمقي يه من و ن أأ جتدر ال شارة ا 

ىل عدم التطابق والتاكمل يف حتديد وتتبع الأهداف واملؤرشات ويف الأخري مت التفاق عىل ا  س ناد هده املهمة الهيا مما أأدى ا  الرمقية مت 

 ؛ةتغيري اغلب الأهداف واملؤرشات يف مرشوع جناعة الس نة املوالي
 

مؤرشات الأداء ابلنس بة  3 ا ىل 1، لس امي يف ظل حتديد من بلك جوانب أأهداف الارتباط حتيط املؤرشاتط أأن يشرت  ل -

 للك هدف؛
 

ساطر ابلنظر لطبيعته للم  ، خيضع هذا املؤرش"القانوين ال طار تقدم مراحل تفعيل ومواءمة نس بة 1.1.429"املؤرش  خبصوص -

ية ال دار وكذا السلط  للحكومة العامة الأمانة، واليت تتطلب تدخل القانونية ىل النصوصلمصادقة عالرضورية ل والتنظميية الترشيعية

  .واملصادقة عليه التنظميي النصرشوع مب  املعنيةالعمومية 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

 

 التساؤل أأو املالحظة:

 فامي خيص برانمج تمنية التجارة واجلودة: 

والباعة املتجولني املهيلكني"  وخنص ابذلكر "نس بة عرصنة نقاط البيع. عدم حتديد النتيجة احملققة خبصوص العديد من املؤرشات

جناز املشاريع املهيلكة" و"عدد مشاريع ولايت التفاوض"  ىل ال كراهات والأس باب . و"نس بة ا  كام مل يمت ال شارة يف تقرير جناعة الأداء ا 

  .اليت حالت دون ذكل
 

 من التقرير( 41 )ص
 

 عنارص اجلواب:

ىل أأن نس بة حتقيق هذا املؤرش تعمتد بشلك أأسايس عىل  :نقاط البيع والباعة املتجولني املهيلكنينس بة عرصنة  - جتدر ال شارة ا 

ا طالق الاسرتاتيجية اجلديدة للتجارة، ويف انتظار الانهتاء من هذه الاسرتاتيجية مل يمت ا طالق أأي مرشوع لتحديث جتارة القرب منذ 

شهًرا مع وزارة ادلاخلية من  18اتفاقية مدهتا  2016ق ابلباعة املتجولني، وقعت الوزارة يف عام فامي يتعل أأما حىت الآن. 2016عام 

تأأهيل الباعة املتجولني بقيادة الواليني والعامل بمتويل من املبادرة الوطنية للتمنية البرشية من خالل  أأجل اجناز الربانمج الوطين ل عادة

جاملية قدرها   مليون درمه. 150سامهت فهيا الوزارة ب  درمهمليون  526.87مزيانية ا 

مليون درمه مت حتويلها من قبل هذه الوزارة حلساب املبادرة الوطنية للتمنية البرشية عند  100تنقسم مسامهة الوزارة ا ىل قسمني: 

ملرشوع الأويل للربانمج واليت ي من املفرتض حتويهل بعد تقيمي امليون درمه واذل 50والبايق املقدر ب  2016عام  توقيع التفاقية يف

عادة تأأهيل  ىل ا   عامةل ومقاطعة. 43ابئع متجول يف  63000هيدف ا 

جناز املرشوع. 50مل يمت حتويل هدا البايق ادلي قدره   مليون درمه لعدم توفر املعطيات اخلاصة اب 

كام أأن . الاسرتاتيجية اجلديدة للتجارة تعمتد نس بة حتقيق هذا املؤرش بشلك أأسايس عىل ا طالق نس بة ا جناز املشاريع املهيلكة: -

 مع وزارة ادلاخلية ووزارة الاقتصاد واملالية ووزارة الفالحة ووايل هجة الرابط وعامل الرابط وسال 2017الوزارة وقعت اتفاقًا يف عام 

 .جامعة ابجلهة 18ومتارة والقنيطرة واجمللس اجلهوي و 

منتجات الغذائية الزراعية يف هجة الرابط وسال ومتارة والقنيطرة حتت القيادة املبارشة تتعلق هذه التفاقية بتحقيق مجمع تسويقي لل 

جاملية قدرها  للولية بتلكفة  .مليون درمه عىل ثالث مراحل 150مليون درمه بلغت مسامهة الوزارة فهيا  550ا 

 أأن دفع القسطني الآخرين يعمتد عىل مدى التقدم ، يف حني2018مليون درمه يف عام  60اوفت الوزارة ابلزتاهما بدفع حصهتا البالغة 

 املرشوع اذلي يتعرث اليوم يف انتظار املصادقة عىل موقع اجملمع اجلديد. احملرز يف

 دراسات أأساس عىل التفاوضية الولايت حتديد يمت ، 14-91للقانون اجلديدة للأحاكم وفقًا عدد مشاريع ولايت التفاوض: -

 .واخلاص العام طاعنيالق مع والتشاور التأأثري

ل أأن نتاجئ هده ادلراسات من أأجل  ولتحقيق هذه الغاية، أأطلقت الوزارة دراس تني كام نظمت مشاورات مع القطاعني العام واخلاص ا 

جناز. تطوير الولايت  التفاوضية مل يمت احلصول علهيا بعد، ولهذا السبب مل يمت حىت الآن حتقيق أأي ا 
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 التساؤل أأو املالحظة:

ىل قمية الأهداف املتوخاة اليت متت مواكبهتا مقارنة مع العدد  . خنص ابذلكر الاخنفاض امللحوظ يف عدد الرشاكتحتقيق نتاجئ ل ترىق ا 

رشكة،  185رشكة بيامن مل تمتكن من مواكبة سوى  250اس هتدفت مواكبة  . حيث أأن الوزارة2018و 2017املتوقع وما مت حتقيقه س نة 

 8,5بلغ  النس بة املس هتدفة نفس الأمر ينطبق عىل مس توى متوسط مدة بقاء البضائع يف املوائن املغربية اذلي من% 74أأي ما يناهز 

 . 2018و 2017 أأايم كام عرفت هذه املدة ارتفاعا مقارنة مع س نة 6أأايم مقابل قمية مس هتدفة حددت يف 
 

 من التقرير( 41 )ص
 

 عنارص اجلواب:

 ن الاخنفاض امللحوظ يف عدد الرشاكت اليت متت مواكبهتا راجع ابلأساس ا ىل :اعدد الرشاكت اليت متت مواكبهت  :ا 
 

 جناز 15منو رمق املعامالت عند التصدير بنس بة  من حتقيق عدم جتديد عقود تمنية التصدير للرشاكت اليت مل تمتكن % وا 

 اخلاصة ابلتصدير )الزتامات العقد(؛ % من خطة العمل25
 

 ج املصدرين املبتدئني وذكل لعدم توفرمه عىل القدرة املالية الاكفية لتحمل نفقات تتعلق انسحاب رشاكت من برانم

جناز برانمج معلها رجاع ادلوةل لنفقات للرشاكت اليشء اذلي ل يتناسب  اب  للتصدير. يعمتد هذا الربانمج عىل مبدأأ ا 

 صغرية ومتوسطة؛ وجحم هذه الرشاكت اليت يف غالبيهتا رشاكت
 

 آخر نسخة عدم جتديد ا لربانجمني والاكتفاء بتس يري العقود مع الرشاكت املس تفيدة من الربانمج برمس النسخ السابقة. أ

 .2018وابلنس بة لربانمج املصدرين املبتدئني س نة  2016ابلنس بة لربانمج عقود تمنية التصدير تعود لس نة 
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حول نتاجئ اس تنتاجات تقرير اجمللس الأعىل للحساابت 

 : مؤرشات تقيمي جناعة أأداء برامج

 

 

 الس ياحة والنقل اجلويقطاع 
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 التساؤل أأو املالحظة:

 الس ياحة والنقل اجلويقطاع  -الس ياحة والنقل اجلوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجامتعيوزارة أأسفر التقيمي الأويل لنجاعة أأداء 

 :عىل ما ييل

o عىل التوايل، ب "هندسة وتطوير املنتوج املتعلقني 404و 403رد والتكوين مكسؤول عن الربانجمني رمق مت حتديد مدير املوا ،

نعاش الس يايح"،  ، مكقاوةل (SMIT) يندرج الربانمج الأول مضن همام الرشكة املغربية للهندسة الس ياحية يف حنيالس يايح" و"ال 

، املسؤول عن  ONMTالثاين من اختصاص املكتب الوطين املغريب للس ياح فامي يعترب الربانمج .لقطاع الس ياحة معومية اتبعة

ضافة ا ىل ذكل، فا ن مديرية املوارد والتكوين تضطلع مبهام املسؤول عن الربانجمني  الرتوجي لوهجة املغرب للس ياح الوطنيني وادلوليني. ا 

لهي ةلواملوكواملهام  رمغ أأن طبيعة اختصاصاهتا ل تتناسب سالفي اذلكر طار الربجمة املزيانياتية اجلديدة.ا    ا يف ا 
 

 من التقرير( 42 )ص
 

 عنارص اجلواب:

املتعلق بدور وهمام مسؤول الربانمج املنصوص عليه يف القانون  2021أأبريل  15بتارخي  2021/09احلكومة رمق  وفقا ملنشور رئيس

  ىل صفة مدير مركزي.جيب أأن يتوفر مسؤول الربانمج ع ،لقانون املالية 130.13التنظميي رمق 

 01"تطوير الرأأسامل البرشي" مبوجب مقرر بتارخي  402مت تعيني مدير املوارد والتكوين مسؤول عن قيادة الربانمج رمق  وبناء عليه،

وجب "دمع حاكمة وقيادة اسرتاتيجية" مب 400ومت تعيني مدير الاسرتاتيجية والتعاون مسؤول عن قيادة الربانمج رمق  .2020أأكتوبر 

 .2020أأكتوبر  01مقرر بتارخي 
 

 403للس ياحة مسؤول عن قيادة الربانمج رمق  ملكتب الوطين املغريبا مدير الاسرتاتيجية والتعاون بتنس يق معمدير مت تعيني  يف حني

 .2020أأكتوبر  01" مبوجب مقرر بتارخي هندسة وتطوير املنتوج الس يايح"
 

 404رشكة املغربية للهندسة الس ياحية مسؤول عن قيادة الربانمج رمق ل ا مدير اون بتنس يق معالاسرتاتيجية والتعمدير مت تعيني  امك

نعاش الس يايح"  .2020أأكتوبر  01" مبوجب مقرر بتارخي ال 
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 التساؤل أأو املالحظة:

 فامي خيص برانمج دمع حاكمة وقيادة اسرتاتيجية: 

o حداث ا الس ياحة ودمع التمنية  لأليات ووضع التدابري املتعاقد بشأأهنا" من أأجل مواكبة قطاععدم حتديد نتيجة مؤرش "نس بة ا 

مبؤرشات أأكرث تالؤما دون ال شارة اىل  ويف هذا الصدد، أأوحضت الوزارة أأهنا قامت ابستبداهل .2020ومشاريع رؤية 

 ؛املؤرشات اليت حلت حمهل

o  ضعف النتاجئ احملقة  . ويمتثليمت بلوغ القمية املس هتدفة ملؤرشاتهعدم حتقيق أأي هدف من أأهداف الربانمج الأربعة حيث مل

ية س  ن  2019ب اجلنس اذلي بلغ س نة ساملكتب ح  ابمللموس يف مؤرش معدل رىض املوظفني عن الهتيئة واملعدات وأأاثث

ي جسل وكذكل املؤرش املرتبط مبعدل حتديث الأنشطة الس ياحية اذل% 80% يف حني أأن النس بة املس هتدفة يه 57,5

 ؛ 75%% مقابل معدل متوقع انهز50معدل  2019%، حيث وصل س نة 25توقعه بلغ  فارق سليب مقارنة مع ما مت

o  اذلكر اذلي حددها يف  أأهداف لتزنيل اسرتاتيجية هذا الربانمج خبالف ما ينص عليه منشور رئيس احلكومة سالف 5وضع

 .ثالثة عىل الأكرث
 

 من التقرير( 44 )ص
 

 عنارص اجلواب:

  حداث اَلليات املالحظات يف  التدابري املتعاقد بشأأهنا"، سيمت الأخذ بعني الاعتبار هذه ووضعفامي خيص مؤرش "نس بة ا 

 النسخ املقبةل ملرشوع جناعة الأداء.
 

 احملينة النسخة من حذفهام مت ولقد 1.400 الهدف مضن يندرج أأنه ا ىل ال شارة فتجدر 1.1.400 املؤرش خيص فامي أأما 

ثر عىل وذكل الأداء جناعة عملرشو  .16/84 الصفحة 6312 رمق للاملية العامة للمفتش ية الأويل التقرير يف الواردة املالحظة نفس ا 

 وس تعمل هذه الوزارة عىل أأخد توصيات جلنة الافتحاص بعني الاعتبار يف النسخ القادمة ملشاريع جناعة الأداء.
 

 عن الهتيئة واملعدات، وسيمت تفعيل النقطة املتعلقة بغياب معايري لختيار عينة املوظفني مت تقدمي اس امترة وضعت لتقيمي رىض 

املوظفني يف النسخة املقبةل لنجاعة الأداء. أأما خبصوص تسجيل املؤرش املرتبط مبعدل حتديث الأنشطة الس ياحية لفارق سليب مقارنة 

طة الس ياحية وذكل ملراجعة جوانهبا القانونية والتنظميية. بتوقيف لعمليات حتديث بعض الأنش مع التوقعات، فميكن تفسري ذكل

فالتغيريات اليت ختضع لها قوانني بعض الأنشطة الس ياحية اكل يواء الس يايح ووالكء الأسفار واملرشدين الس ياحيني دفعوا من أأجل 

ىل الالمادية أأنشطهت  .اتأأجيل مشاريعهم الهادفة ا 
 

 ن نوعية خالل مجموعة من التوصيات املنبثقة من اجامتعات املواكبة اليت انعقدت  ديدها منمت حتالأهداف واملؤرشات  وعدد ا 

ذ مت التفاق عىل أأن تكون الس نوات املقبةل عبارة عن حمطات  الاقتصاد و مع مصاحل وزارة صالح ال دارة وخرباء أأجانب، ا  املالية وا 

 مس توى املقروئية من طرف امجليع. يمت من خاللها تطوير مشاريع جناعة الأداء بشلك مس متر جيعلها يف
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 التساؤل أأو املالحظة:

  ابيق الربامجفامي خيص: 

o  يوائية ال ضافية الس نوية اليت  عدم بلوغ الهدف احملدد خبصوص الطاقة، هندسة وتطوير املنتوج الس يايحابلنس بة لربانمج ال 

يرانية  12.500 رسير مقابل 7.600. حيث مت حتقيق يتوجب تقدميها لالس تغالل رسير مس هتدف. كام يعد مس توى الطاقة ال 

 .رسير 49.000واحملددة يف  2021القمية املس هتدفة يف أأفق  ضعيفا مقارنة مع 2019ال ضافية لس نة 

o  وهجة املغرب مكؤرش  من مل يمت حتديد القمية املس هتدفة ونتيجة مؤرش معدل الرىض، ال نعاش الس يايحأأما فامي يتعلق بربانمج

ىل أأن البياانت املتعلقة هبذا  ، حيث أأشارت الوزارةدف الرفع من معدل الاهامتم ابملغربهبمت وضعه  يف تقرير جناعة الأداء ا 

 .اليت ستسمح بقياسها املؤرش غري متاحة، يف انتظار بدء ادلراسة

o  جلوي ال جاميل مسجال الشحن ا عدم بلوغ الهدف احملدد ابلنس بة لتطورعىل  برانمج الطريان املدينكام مت الوقوف خبصوص

  .طنا .535,261فارقا سلبيا بلغ  2019س نة 
 

 من التقرير( 45 و 44 )ص
 

 عنارص اجلواب:

 يوائية ورفع جحم الاستامثرات،  للهندسة الس ياحية لرشكة املغربيةتسامه ا مبقدار جزيئ يف بلوغ أأهداف خلق الطاقة ال 

 وذكلاجل خلق منتوج يامتىش والطلب العاملي واحمليل  لجهات ذات الأولوية منالس يايح ل وتوجيه الاستامثر  فالرشكة يه أأداة لتحفزي

جناز دراسات والتعريف هبا قصد اس تقطاب مستمثرين معوميني وخواص متاش يا مع الاسرتاتيجية اليت يزنلها قطاع الس ياحة ويف  .عرب ا 

برام اتفاقيات مبارشة مع الرشاكء املعنيني  طار برامج هذا ال طار، تقوم الرشكة اب  من أأجل تزنيل ادلراسات املنجزة لتنفيذ املشاريع يف ا 

  هجوية لتطوير املنتوج الس يايح.

  أأخذ املكتب الوطين املغريب للس ياحة علام هبذه املالحظة، وقد أأجرى عدة دراسات عىل املس توى الوطين ملعرفة متطلبات

 .ملصدرةالس ياحة ادلاخلية وعىل املس توى ادلويل دلراسة طلب الأسواق ا

 جناز بلغت 2019"النقل اجلوي للمسافرين )ال جاميل("، برمس س نة  :عرف املؤرش طنا مقابل توقع حمدد   96.075، نس بة ا 

ىل أأنه جسل تطورا همام حيث انتقل من 1,5طن مسجال بذكل فارقا سلبيا طفيفا يقدر ب  97.610يف  %. مع ذكل جتدر ال شارة ا 

 .2019طن س نة  96.075ا ىل  2018طن س نة  65.209

و  PORTNETبني وزارة التجهزي والنقل واللوجيستيك وادارة امجلارك و  2016برام اتفاقية لرتوجي الشحن اجلوي يف ماي ا  ولقد مت 

الواكةل املغربية لتمنية الانشطة اللوجيستيكية و املكتب الوطين للمطارات و رشكة اخلطوط امللكية املغربية و الكونفدرالية العامة 

 قاولت املغربية من أأجل توفري مجيع الظروف املناس بة للوصول للهدف املتوىخ.للم

ىل أأن املؤرشين الآخرين املرتبطني بتطور النقل اجلوي، واملتعلقان عىل التوايل ب"تطور النقل اجلوي للمسافرين"  كام جتدر ال شارة ا 

(" قد حققا القيمت املتوقعة برمس ICAOنظمة العاملية للطريان املدين)و "معدل فعالية تنفيذ املعايري واملامرسات املوىص هبا من قبل امل 

 .2019س نة 
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يضاحات حول توصيات اجمللس الأعىل للحساابت خبصوص  ا 

 تزنيل ورش جناعة الأداء:
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 توصيات اجمللس الأعىل للحساابت:

o  طرف احلكومة والعمل عىل أأن  مجة الأولوايت احملددة مناعامتد مقاربة من شأأهنا أأن جتعل من قانون املالية ال لية الرئيس ية لرت

طار مشاريع جناعة الأداء  الاسرتاتيجيات القطاعية؛ تعكس الربامج املدرجة يف ا 

o عداد تقارير جناعة الأداء القطاعية مبارشة بعد انهتاء الس نة املالية لمتكني مجيع املتدخلني من تقيمي مدى حتقيق  العمل عىل ا 

جنا  شأأنه حتسني برجمة مزيانيات الس نوات الالحقة؛ ز الربامج املنبثقة عن الس ياسات العمومية، مما منالأهداف وا 

o وحدة مراقبة التس يري " احلرص عىل أأن تتوفر القطاعات الوزارية واملؤسسات املنخرطة يف ورش جناعة الأداء عىل" 

(unité de contrôle de gestion) للقيادة من أأجل توفري املعلومات الالزمة. 
 

 من التقرير( 47 و 5 )ص
 

 عنارص اجلواب:

  وفقا لال طار املرجعي املؤطر ملهنجية جناعة الأداء واذلي أأعدته وأأصدرته وزارة الاقتصاد واملالية، يتعني عىل القطاعات

يجية القطاعية وعند الاقتضاء ويف الوزارية واملؤسسات املنخرطة يف مقاربة جناعة الأداء تزنيل الربامج املزيانياتية انطالقا من الاسرتات 

ىل اسرتاتيجية قطاعية خاصة، من خمطط العمل القطاعي متعدد الس نوات لظ وتأأكيدا  .افتقار بعض القطاعات الوزارية واملؤسسات ا 

 26 بتارخي 2021/21عىل مراعاة الاتساق بني الربامج املزيانياتية والاسرتاتيجيات القطاعية، نص  منشور رئيس احلكومة رمق 

املتعلق ابملعايري املرجعية للمزيانية املهيلكة حول الربامج واملرتكزة عىل جناعة الأداء املنبثقة عن القانون التنظميي لقانون  2021يوليوز

املالية  عىل أأنه يتوجب عىل القطاعات الوزارية واملؤسسات، حسب احلاةل، مراجعة هيلكة مزيانياهتا واحلرص عىل توافقها مع 

سة العمومية املنوطة ابلقطاع الوزاري أأو املؤسسة وعىل انبثاق الربامج املزيانياتية عن الاسرتاتيجية القطاعية، خصوصا، يف ظل الس يا

 اعامتد عدد من القطاعات لسرتاتيجيات جديدة.
 

  عدا املتعلق( 2015يوليو  15) 1436من رمضان  28صادر يف  2.15.426رسوم رمق من امل 32وفقا للامدة د وتنفيد قوانني اب 

عداد تقارير جناعة الأداء القطاعية، يتعني عىل القطاعات الوزارية واملؤسسات املالية كام مت تعديهل و تمتميه رسال هذه اخلاصة هبا و  ا  ا 

ىل الوزارة امللكفة ابملالية يف  ما ميكهنا من أأخذ  ،من الس نة اليت تيل س نة تنفيذ قانون املالية املعين أأجل أأقصاه ممت شهر يوليوالتقارير ا 

عداد مرشوع مزيانياهتا الالحقة  .معطيات هذه التقارير ابلعتبار عند ا 
 

  تشلك أ ليات مراقبة التس يري ضامان لس تدامة وموثوقية منظومة جناعة الأداء. ووعيا هبذه الأمهية تنكب وزارة الاقتصاد

رساء منظومة   خاصة بنجاعة الأداء عىل مس توى القطاعات الوزارية  التس يري مراقبةواملالية عىل بلورة وتفعيل خمطط معل يروم ا 

صدار نص تنظميي يدعو  ىل توفر هذه املنظومة،  القطاعات الوزارية واملؤسساتواملؤسسات. وتتعلق أأمه حماور هذا اخملطط اب  ا 

صدار املراجع املهنجية الالزمة، وتوفري املواكبة والتكوين الرضوريني يف جمال    .بنجاعة الأداءاملرتكزة عىل يري مراقبة التس  وا 
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يضاحات حول  : ا 
 

 

 ات اجمللس الأعىل للحساابت خبصوصمالحظ

 جعز املزيانية وادلين العمويم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية املزيانية
 مديرية املزيانية
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 مالحظات حول جعز املزيانية
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o ماليري درمه 7تصنيف بعض المتويالت مببلغ  من خالل زيانيةالتحمك يف جعز امل: 
 

 ؤل أأو املالحظة:التسا

ماليري درمه مضن املداخيل  7نتج أأيضا عن تصنيف بعض المتويالت مببلغ  2019التحمك يف مس توى العجز يف س نة يالحظ أأن 

، خالفا ملا ينص عليه دليل ال حصاءات املالية احلكومية املعمتد من طرف صندوق النقد ادلويل. واذلي مبوجبه جيب غري اجلبائية

ملذكور كديون للخزينة. وخبصوص هذه العملية، فقد س بق للمجلس أأن أأصدر نفس املالحظة خبصوص ا صدار احتساب املبلغ ا

جارة بقمية مليار درمه س نة   .2018شهادات صكوك س يادية من نوع ا 
 

 (من التقرير 50صفحة (

 

 عنارص اجلواب:
 

مبا يف ذكل حصيةل  املداخيل، من هجة، الفارق بني زيانيايت عىل أأساس بيان حتمالت وموارد اخلزينة ويمتثل يفالرصيد املحيتسب 

ونفقات الاستامثر واليت تتضمن النفقات املتعلقة ابقتناء  النفقات العاديةمن هجة أأخرى، و تفويتات الأصول )مالية أأو غري مالية(، 

ىل التدفق الصايف للحساابت اخلصوصية للخزينة.   الأصول ابل ضافة ا 
 

نفاق عىل اقتناء الأصول تفويتيتأأثر بلك من عائدات زيانيايت املالرصيد بعبارة أأخرى، فا ن  . وهذه املهنجية اليت تعمتد الأصول وال 

دخال  متكن من جتويد مقروئية املعطيات املتعلقة  بعض التعديالتعىل املعطيات احملاس باتية كام حددها القانون التنظميي للاملية مع ا 

 ا. بتوقعات قانون املالية ونتاجئ تنفيذه
 

طار تزويد ا عادة تصنيف املعامالت يف الأصول وفقًا ابملعطيات املطلوبة لرشاكء ادلولينيويف ا  ، ول س امي صندوق النقد ادلويل، يمت ا 

 س نةللمعايري ادلولية ل حصاءات املالية احلكومية عىل النحو املنصوص عليه يف دليل ا حصاءات املالية العامة لصندوق النقد ادلويل ل 

هبدف الامتثال الاكمل للمعايري ادلولية )توس يع نطاق قد مت الرشوع منذ س نوات يف ا صالح ا حصائيات املالية العمومية، و . 2014

 (.امةالعوازنة املعداد تصنيف املعامالت وا  الاس تحقاق، التغطية، التسجيل عىل أأساس 
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 تتعلق ابدلين املس تحق عىل اخلزينةمالحظات 
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 التساؤل أأو املالحظة:

% 55 ،2018%( مقارنة بس نة 3,4مليون درهام )زائد  24.566واصل ادلين املس تحق عىل اخلزينة منحاه التصاعدي بزايدة قدرها 

مليون درهام ا ىل  345.177لينتقل من  2009ادلين املس تحق منذ س نة  مهنا عىل شلك ديون خارجية. ويف هذا ال طار، تضاعف

 ٪ خالل الفرتة املذكورة.8، مبعدل س نوي متوسط قدره 2019 مليون درهام س نة 747.187
 

 

 (من التقرير 52صفحة  (

 

 عنارص اجلواب:
 

ذ املزيانية، يف متكرر جعز لوجود طبيعية نتيجة يه ادلين جحم يف الزايدة ا ن  بنيته لتطوير هممة المتويلية احتياجات املغرب أأن ا 

التفاواتت  من احلد و الشغل فرص وكذا الرثوة من املزيد خلق أأجل من منوه مصادر وتنويع قتصادها وحتديث الأساس ية التحتية

 .الفقر اجملالية و

%( مقارنة بس نة 3,4)زائد  مليون درهام 24.635ونتيجة لهذا، واصل ادلين املس تحق عىل اخلزينة منحاه التصاعدي بزايدة قدرها 

 345.177لينتقل من  2009ويف هذا ال طار، تضاعف ادلين املس تحق منذ س نة  % مهنا عىل شلك ديون خارجية.55، 2018

 .خالل الفرتة املذكورة %8قدره ، مبعدل س نوي متوسط 2019درهام س نة مليون 747.255مليون درهام ا ىل 
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 التساؤل أأو املالحظة:

ذا أأخذان بعني الاعتبار مبلغ  طار أ ليات المتويل يف مليارات درمه، اذلي مت احلصول عل  7ا  سريتفع ادلين املس تحق ، 2019يه يف ا 

% من 65.7.  ونتيجة ذلكل، فا ن ادلين املعدل بلغ نس بة 2018مقارنة بعام  %4.5درمه، أأي بزايدة  754.699عىل اخلزينة ا ىل 

% واذلي مت ال عالن 60غ % عن هدف احلكومة يف الوصول ا ىل مس توى دين يبل 5,7الناجت ادلاخيل اخلام، أأي بفارق سليب قدره 

 .2021-2017عنه يف الربانمج احلكويم 
 

 

 (من التقرير 53 و 52صفحة  (

 

 عنارص اجلواب:
 

طار أ ليات المتويل املبتكرة ليست هل 7مبلغ  ا ن بل يمت احتسابه عىل مس توى  صفة ادلين مليارات درمه اذلي مت احلصول عليه يف ا 

 الرصيد املزيانيايت. 

 

مبا يف ذكل حصيةل  املداخيل، من هجة، الفارق بنيكام هو مبني عىل مس توى بيان حتمالت وموارد اخلزينة د الرصيميثل هذا 

ونفقات الاستامثر واليت تتضمن النفقات املتعلقة ابقتناء  النفقات العاديةمن هجة أأخرى و تفويتات الأصول، )مالية أأو غري مالية(، 

 الأصول.
 

نفاق عىل اقتناء الأصول تفويتيتأأثر بلك من عائدات انيايت زي الرصيد املبعبارة أأخرى، فا ن  . وهذه املهنجية اليت تعمتد الأصول وال 

 متكن من تأأطري توقعات قانون املالية وتتبع تنفيذها. بعض التعديالتعىل املعطيات احملاس باتية موازاة مع 
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ائدة ادليون املضمونة من طرف ادلوةل لفحول  ةمالحظ

 مؤسسات ورشاكت معومية
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 التساؤل أأو املالحظة:

 155.3% لتنتقل من 3.1ارتفاع ادليون املضمونة من طرف ادلوةل لفائدة مؤسسات ورشاكت معومية بنس بة  2019عرفت س نة 

ىل  در ال شارة يف هذا . وجت2019-2015% خالل الفرتة 5، مسجةل معدل منو بلغ يف املتوسط مليار درمه 160.2مليار درمه ا 

ىل أأن هذه ادليون املضمونة ل تأأخذ بعني الاعتبار عند احتساب دين اخلزينة  .الصدد ا 
 

 )مباليري ادلرامه(  2019و 2015ويبني اجلدول أأدانه تطور ادلين ادلاخيل واخلاريج اذلي تضمنه ادلوةل بني عايم  
 

 2019و 2015ني عايم تطور ادلين ادلاخيل واخلاريج املضمون من قبل ادلوةل ب

طبيعة ادلين املضمون 

 من قبل ادلوةل

2015 2016 2017 2018 2019 

 35,2 28,5 27,4 23,9 21,7 دين داخيل

 125 126,8 124,9 115,1 105,6 دين خاريج

 160,2 155,3 152,3 139 127,3 اجملموع

 املصدر: معطيات مديرية اخلزينة واملالية اخلارجية

 (ريرمن التق 53صفحة  (
 

 عنارص اجلواب:
 

 واملقاولت تعترب ادليون املضمونة اليت تعئب من دلن ابيق املقرتضني العموميني غري اخلزينة )أأي الاقرتاضات بضامن ادلوةل للمؤسسات

 تنشأأ عهنا العمومية( خصوما احامتلية رصحية ل املنفعة ذات وللمؤسسات العمومية، وللجامعات الرتابية املالية وللمؤسسات العمومية،

ل يف حاةل عدم قدرة املدينني  سداد  عىلمطالبة بتقدمي الضامن دلفع مس تحقاهتا مبارشة من دلن ادلوةل لفائدة اجلهات املقرضة، ا 

دراهجا يف دين اخلز  عداد احصائيات ادلين ل ميكن ا  ينة. الالزتامات املتعلقة بتكل ادليون. وابلتايل ووفقا للمعايري ادلولية املعمتدة يف ا 

ع أأساس عىل ادلين ا حصائيات أأو حتليل ابل ضافة ا ىل ذكل ومتاش يا مع نفس املعايري ادلولية ل ميكن تداول  دلين أأو العمويم لدلين ُمجمه

ىل اللجوء دون العمومية ال دارات  .البياانت توطيد مبدأأ  ا 

در  خاص مهنجية توطيد دين ال دارات العمومية ملف ويف هذا الصدد، تناول اذلي  املديونية حول الس نوي التقرير اجه يفومت ا 

 .2021 لس نة املالية قانون صاحب مرشوع

 ا حصائيات دلليل وذكل وفقًا العمومية ال دارات لقطاع املكونة الهيالك مجيع مشل املؤسساتية التغطية هنا عىل أأن نطاق ال شارة وجتدر

ن نطاق قطاع حيث، 2014 لعام احلكومة مالية  :يغطي القطاعات الفرعية التالية وميةال دارات العم ا 

 )اخلزينة(؛ العامة املزيانيةاحلكومة املركزية املدرجة يف  -

 ؛التجارياملؤسسات العمومية ذات الطابع غري ، أأي العامة املزيانيةاحلكومة املركزية الغري مدرجة يف  -

  الرتابية؛امجلاعات  -

  .و منظامت التقاعد والاحتياط الاجامتعي -
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بلغ جحم ادلين املوطد القامئ  فقد ،2022 لس نة املالية قانون اذلي صاحب مرشوع املديونية حول الس نوي جاء يف التقرير كامو   هذا،

% 56,8مليار درمه، أأي  655,1 يناهز ما، 2019 س نة مبمتعىل قطاع ال دارات العمومية جتاه ابيق ادلائنني، الوطنيني واخلارجيني، 

ىل أأن جحم ادلين املوطد لقطاع ال دارات العمومية 2018 س نة مبمت% 56,0ل جاميل مقابل ا ادلاخيللناجت ل  ابلنس بة . وجتدر ال شارة ا 

منظامت التقاعد  حبوزة اليت(. ويرجع هذا الفرق حلجم حمفظة س ندات اخلزينة 2019 س نة مبمت% 64,8أأقل من جحم دين اخلزينة )

 أأصول لكوهناوفقًا ملفهوم التوطيد،  طرهحااليت يمت و  ،ة الاقتصادية والاجامتعيةصندوق احلسن الثاين للتمنيو والاحتياط الاجامتعي 

آن يف وديوان  ية، أأي قطاع ال دارات العمومية.ات داخل نفس الوحدة املؤسس واحد أ
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 ارتفاع نفقات خدمة ادلينحول  ةمالحظ
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 التساؤل أأو املالحظة:

. وقد ة دين اخلزينة النفقات املرتبطة ابلفوائد والعمولت والنفقات املتعلقة ابس هتالاكت ادلين املتوسط والطويل الأمدتشمل خدم

مليون  136.141، حيث بلغت 2018-2016زايدة يف خدمة ادلين، بعد أأن ظلت يف اجتاه تنازيل خالل الفرتة  2019شهدت س نة 

 .مليون درهام 124.725اذلي جسل خدمة دين بنحو  2018%( مقارنة بعام 9.2 )زائد مليون درهام 11.416درمه، بزايدة قدرها 
 

  

 (من التقرير 53صفحة (

 
 

 عنارص اجلواب:
 

ىل ارتفاع  2019يعزى الارتفاع املسجل يف خدمة ادلين يف س نة  فوائد ومعولت وكذا حتمالت أأصل ادلين ادلاخيل ابخلصوص ا 

 . ادلين ادلاخيل
 

ىل ابلنس بة لأصل  مع العمل أأن سداد  ، بنية الاكتتاابت املنجزة خالل الس نوات الفارطةادلين ادلاخيل، فا ن هذا التطور يرجع أأساسا ا 

آجال الس ندات وهكذا، فقد جسلت حتمالت أأصل ادلين املرتبطة بس ندات اخلزينة  .أأصل ادلين ادلاخيل يكون مرة واحدة عند هناية أ

ابلنظر ا ىل بنية  2019مليار درمه عىل التوايل س نة  13مليار درمه و 3,5يصل ا ىل س نة ارتفاعا  15س نوات و 10ذات مدد 

 س نوات. 5، يف حني تراجعت حتمالت أأصل ادلين املرتبطة بس ندات اخلزينة ذات مدد أأقل من 2004و 2009ال صدارات لسنيت 

 ادلاخيل ادلينأأساسا ا ىل الارتفاع املسجل يف جحم ، فهو يعزى ادلاخيل ادلين ومعولت وائدفامي خيص الارتفاع امللحوظ املسجل يف ف

 مليار درمه. 35,5بتدفق صايف قدره  2018يف 
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 التدبري النش يط لدلين ادلاخيلحول  ةمالحظ
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 التساؤل أأو املالحظة:

التساؤل حول جناعة التدبري متتالية من الرتاجع،  ، بعد ثالث س نوات2019دمة ادلين املسجةل يف عام املتعلقة خبتثري املبالغ الكبرية 

الفعال لدلين ادلاخيل، واليت ينبغي أأن متكن من التحمك يف الاس تحقاقات من خالل اعامتد التسوية الس نوية والشهرية لسداد أأصل 

 بصفة متوازنة حتد من اخملاطر اليت حتدق هبذا النوع من العمليات. ادلين ونفقات الفائدة
 

 التقرير( من 54 )ص
 

 

 عنارص اجلواب:
 

ن لعمليات س ياسة التدبري النش يط لدلين ادلاخيلفامي يتعلق بنجاعة  جيايب عىل تبادل س ندات اخلزينة ، فا  ذ اس تحقاقات أأثر ا  ادلين ا 

ذ متكن من خفض ذروة التسديدات وابلتايل متليس جدول سداد ادلين. كام أأن هذه العمليات ل تأأثر عىل تدفقات اخلزينة الع مومية ا 

صدارها. لس نداتاخلزينة املعاد رشاؤها ابلقمية ال جاملية  لس نداتيمت استبدال القمية ال جاملية   اخلزينة اليت مت ا 
 

عادة رشاءنه يمت تسجيل معلية تبادل س ندات اخلزينة كعمليتني منفصلتني حيث حتتسب معلية ا  غري أأنه من وهجة نظر حماسبية، ف  ا 

صدار هتالك ادلين ومعلية س ندات اخلزينة يف فصل اس  يف فصل موارد الاقرتاضات  املعاد رشاؤها تكلبدل من  س ندات جديدةا 

 املتوسطة والطويةل الأجل.
 

 3,1عمليات حبوايل ال  ذهيف تقليص مس تحقات الشهور املعنية هب 2019سامهت معليات تبادل س ندات اخلزينة املنجزة س نة  وقد 

 مليار درمه يف املتوسط الشهري.
  

ذ متكن  يؤثرلعمليات التدبري النش يط لدلين ادلاخيل  املنتظم اللجوء، فا ن وهكذا العمليات من التخفيف  هذهنوعيا عىل تدبري ادلين ا 

عادة المتويل املرتبط بدين اخلزينة  لس ياسة  أأمثليسامه يف تدبري  ممامتليس حاجيات اخلزينة عىل مدار الس نة  عربمن خطر ا 

  حتسني ظروف متويل اخلزينة.ال صدارات وابلتايل يف
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يضاحات حول  : ا 

 

 

 مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت 

 املتعلقة ابملوارد

 

 

 

 

 

 مديرية املزيانية
 مديرية املزيانية
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o املوارد العادية اخنفاض: 
 التساؤل أأو املالحظة:

، مقابل نس بة حتصيل 2018مقارنة مع س نة   %3,9مليون درمه، مسجةل اخنفاضا نسبته  260.889,3بلغت املوارد العادية ما مجموعه 

ىل اخنفاض املوارد غري اجلبائية بنس بة بلغت  %102,9جيابية مقارنة مع التوقعات انهزت ا    .% 20,9ويعزى هذا الرتاجع ا 

 : 2019و 2018ويبني اجلدول التايل نسب الاجناز وتطور املوارد العادية خالل سنيت 

 2019و  2018توزيع املوارد العادية احملصةل خالل سنيت 

 نوع املوارد

  ادلرامه()مباليني

حتصيالت 

2018 

توقعات قانون 

 2019املالية 

حتصيالت 

2019 

نس بة اجناز / 

توقعات قانون 

 2019املالية 

نس بة التطور 

و  2018بني 

2019 (%) 

 0,02- 96 526,4 220 615,2 228 566,9 220 املوارد اجلبائية

 20,9- 163 362,9 40 807,9 24 005,3 51 املوارد غري اجلبائية

 3,9- 102,9 889,3 260 423,1 253 572,2 271 وعاجملم

 2019ومرشوع قانون التصفية لس نة  2018املصدر قانون التصفية لس نة 
 

، خاصة ابلنس بة 2018وقد عرفت نسب ال جناز اليت حققهتا املوارد اجلبائية تراجعا مقارنة بتكل اليت مت تسجيلها خالل س نة . 136

 (.%3,7%( وكذا رسوم التسجيل والمترب )انقص 3,9وغري املبارشة )انقص %(  5,6للرضائب املبارشة )انقص 

 من التقرير( 59 و 57 )ص 

 

 عنارص اجلواب:
 

ىل: ،%3٫6والبالغ  ،وال جنازات املسجةل عند هناية الس نة 2019 يعزى الفارق بني توقعات قانون املالية لس نة-   ابلأساس ا 

  يداعه ابلربملان، تأأخذ بعني الاعتبار التدابري الترشيعية 2019لس نة املالية كون تقديرات موارد مرشوع قانون املالية ل ، كام مت ا 

ضافية، واليت قدرت برمس س نة  املقرتحة لتحقيق مليون درمه. غري أأن مجموعة من هذه التدابري مت تعديلها أأو  4.103ب  2019موارد ا 

 ؛مليون درمه- 2.039ما قدره  الأثر النامج عن خمتلف التغيريات حذفها دون مالءمة تقديرات املوارد مع هذا ال جراء. ويبلغ

  دارة الرضائب، غري أأن  املوارد الناجتة عن معليات التحصيل توقعاتكون تمت بناء عىل الهدف املتوىخ حتقيقه من طرف ا 

، حيث انتقلت من 2015من س نة  القمية احملددة لهذا الأخري مت الرفع مهنا بشلك كبري فامي خيص املوارد ال ضافية، وذكل ابتداء

 %.63٫3بزايدة قدرها ، أأي 2019مليون درمه برمس س نة  21.132مليون درمه ا ىل  12.946
 

مليار درمه  12، حيث جتاوزت سقف 2019و  2018مس توايت هممة خالل سنيت  املوارد املتأأتية من معليات املراقبةكام جسلت 

 احملددة مس بقا. الأهداف تبلغ مل املسجل سابقا، غري أأهنا وابلرمغ من ذكل
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ن التحيني  اكن 2019الأخري للتقديرات برمس س نة  وتقوم املديرية العامة للرضائب بتحيني توقعات قانون املالية بصفة منتظمة، حيث ا 

 .% )نس بة حمتس بة مقارنة ابملوارد ال جاملية احملصةل من قبل املديرية العامة للرضائب(100٫7يف حدود 

من احلساب املرصد لأمور خصوصية  مليار درمه 24مببلغ  حتويالتتضمن  2018ولال شارة فا ن املداخيل غري اجلبائية برمس س نة  -

 املتعلق ابملنح املتأأتية من جملس التعاون اخلليجي لفائدة املزيانية العامة.

 .%3.9عوض اخنفاض بنس بة  %5.4مليار درمه أأو  13.3ارتفاعا حبوايل وبدون احتساب هذا التحويل، فقد جسلت املوارد 
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o  ومن الفئات اخلاضعة تركزي ال يرادات الرضيبية عىل عدد حمدود من دافعي الرضائب

 :للرضيبة
 

 التساؤل أأو املالحظة:

o مديرية الرضائب بعض ال جراءات ملواهجة هذا  . وقد اختذتتتحمل أأقلية من امللزمني العبء الأكرب لرضائب ادلوةل الرئيس ية

ىل قواعد  الوضع، ل س امي من خالل التحول الرمقي والانفتاح عىل ابيق اجلهات الفاعةل العمومية مهنا واخلاصة، مما مكن من الوصول ا 

 .متعددة للبياانت اذلي ساعد عىل حتسني الالزتام بقواعد ال قرارات الرضيبية

o  ،ل يزال الزتام بعض اخلاضعني للرضائب غري اكف. وينطبق هذا الوضع بشلك خاص عىل الرضيبة عىل ورمغ هذه اجملهودات

ذ أأنه من بني املسجلني اخلاضعني للرضيبة البالغ عددمه الرشاكت، اليت ل تزال تتحملها أأقلية حمدودة من املقاولت ، مل 493.617. ا 

ا كبريا من هذه الفئة ل يفي ابلزتاماته س نواي، حيث مل يتجاوز عدد اخلاضعني . يف حني أأن جزء358.617طة ييتعد مجموع الفئة النش  

قراراهتم برمس الس نة املالية  . كام أأن ال قرارات اليت رصحت بأأرابح مل تتجاوز نس بة 241.776ما مجموعه  2019للرضائب اذلين قدموا ا 

32% . 

o  ،نتاج مل يمت بعد حتقيق احلياد التام لرضيبة ال وعالوة عىل ذكل قمية املضافة حيث يس تثين اتساع القطاع غري املهيلك دوائر ا 

نه ينعكس سلبا عىل العائد الفعيل لهذه الرضيبة ويزيد، كام متت ال شارة أأعاله، من وتوزيع بأأمكلها من نطاق هذه الرضيبة . وابلتايل فا 

 الضغط الرضييب اذلي ميارس عىل القطاع املهيلك ورشاكته الأكرث شفافية.

o  آلك الرضيبة عىل الرشاكت حيث يبلغ عدد اخلاضعني يف نفس الس ياق، فا ن منحى تطور الرضيبة عىل القمية املضافة مماثل لتأ

. وتشلك ال قرارات املدينة املقدمة من قبل 281.793مقابل خاضعني نشطني ل يتجاوز عددمه  833.181للرضيبة عىل القمية املضافة 

 من احلالت.% فقط 42هؤلء الأشخاص اخلاضعني 

o  ىل يرادات من هاتني الرضيبتني حيث تأأيت ويؤدي هذا الوضع ا  يرادات90تركزي كبري لال  الرضيبة عىل الرشاكت  % من ا 

يرادات الرضيبة عىل القمية املضافة يمت حتصيلها من 90% فقط من الرشاكت اخلاضعة كام أأن 3احملصةل من  % من 7.4% من ا 

 الأشخاص اخلاضعني لها.

 من التقرير( 64 و 63 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

ىل أأنه عىل الصعيد ادلويل، ترتكز ال يرادات الرضيبية حول أأقلية من الرشاكت، حتقق اجلزء الأكرب من جحم رمق  لبد من ال شارة ا 

يرا70٪ من الرشاكت بأأكرث من 5املعامالت والأرابح اخلاضعة للرضيبة املرصح هبا، حيث تسامه أأقل من  جاميل ال  دات ٪ من ا 

 الرضيبية.
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o  اجلهاتتركزي ال يرادات الرضيبية عىل عدد حمدود من: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

% 81,7ل تزال املداخيل اجلبائية مركزة يف عدد حمدود من اجلهات ولتزال هجتا ادلار البيضاء سطات والرابط سال القنيطرة متثالن 

ضافة العائدات اجلبائية جلهة طنجة تطوان احلس مية.4,86من حصيةل الرضائب ويرتفع مس توى الرتكزي ا ىل  ذا متت ا   % ا 

جاميل ال يرادات الرضيبية  .ويوحض الرمس البياين أأدانه حصة ال يرادات الرضيبية احملصةل يف اجلهات املسامهة الرئيس ية يف اململكة من ا 

 
 من التقرير( 66 و 65 )ص

  

 عنارص اجلواب:

ىل عاملني أأساس ينييعزى الرتكزي اجلغرايف للمداخي  :ل الرضيبية ا 

تركزي الأنشطة الاقتصادية نتيجة وفورات احلجم ابل ضافة ا ىل ا ماكنيات السوق وادليناميكيات الاقتصادية للنظم البيئية يف  -

٪ 58احلس مية يف خلق -تطوان-القنيطرة وطنجة-سال-سطات والرابط-يف هذا الصدد، سامهت لك من هجات ادلار البيضاء: املنطقة

 .٪ عىل التوايل10.9٪ و15.3٪ و31.8من الرثوة الوطنية، بنس بة بلغت 

 .٪( نفقات الاس هتالك الهنايئ للأرس عىل املس توى الوطين51.5وابملثل، فقد جسلت هذه اجلهات أأكرث من نصف )

يداعها دلى املديرايت اجلهوية للرضائبأأثر املقر الاجامتعي:  - اليت تضم املقرات الاجامتعية  من املعلوم أأن ال قرارات الرضيبة يمت ا 

للرشاكت. وهكذا يمت احتساب املداخيل اجلبائية للرشاكت املتوفرة عىل فروع بسائر أأرجاء الرتاب الوطين لفائدة املديرية اجلهوية 

الرشاكت اليت  للرضائب اليت يتواجد هبا املقر الاجامتعي. فعىل سبيل املثال يمت احتساب الايرادات اليت حققهتا مجموعة من كربايت

 متارس أأنشطهتا يف ربوع املغرب، لفائدة املديرية اجلهوية للرضائب ابدلار البيضاء أأو الرابط.
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o حتسني املداخيل من خالل معليات المتويل: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

o  ،متزيت  2019ل أأن س نة ا  تشمل املداخيل غري اجلبائية املداخيل العادية لدلوةل اليت يمت حتصيلها خارج نطاق اجلباايت

عادة تأأجري دراج بعض مداخيل معليات المتويل مضن هذه الفئة حيث قامت اخلزينة بثالث معليات ا  مع مستمثرين  bail) -(cessionاب 

ىل املستمثرين اذلين يوافقون عىل تفويهتامؤسساتيني خالل نفس الس نة  . ويرتكز هذا النوع من املعامالت عىل نقل امللكية العامة ا 

جيار طوال املدة املتفق بشأأهنا، حيث تس تعيد ادلوةل، يف هناية املدة، امللكية الاكمةل ملمتلاكهتا  .لدلوةل لس تغاللها، مقابل دفع ا 

o  وهكذا، مت تنفيذ معليتني هبذا اخلصوص مع الصندوق املغريب للتقاعد، أأولها تعلقت بأأربعة مراكز استشفائية جامعية مقابل

مليون درمه عىل نفس  670س نة. أأما الثانية فرتتبط ببعض املباين ال دارية لدلوةل مبقابل مايل قدره  40عىل مدى  مليار درمه 4,6مبلغ 

دارية أأخرى مقابل دفع   عاما 30مليار درمه عىل مدى  1,7املدة. وأأبرمت الصفقة الثالثة مع صندوق ال يداع والتدبري بشأأن بناايت ا 

ارها مداخيل غري جبائية يه أأقرب ا ىل معليات متويل من النوع التأأجريي واليت جيب أأن تصنف عىل . وهذه املداخيل اليت مت اعتب161

أأهنا ديون، حسب تعريف املعايري ادلولية ل حصائيات املالية العمومية. ويف هذا الصدد، حيدد دليل ا حصائيات ادليون لصندوق النقد 

تساب القمية ال جاملية للممتلاكت لتعكس التغيري يف املاكل الاقتصادي. وابلتايل، اح  وفقا للأعراف ال حصائية، يمت  ...  "ادلويل أأنه

نشاء عقد ال جيار يساوي قمية الأصل ويمت متويهل بقرض بنفس القمية ... فا ن الالزتام يف   ."شلك دين عند ا 

o  ذا نتج عهنا سداد مدفوعات، همام اكنت تسميهتا، يف كام أأنه ليس من املفرتض اعتبار بعض املداخيل كأهنا مداخيل عادية ا 

ضافة ا ىل هذا، يمت تسديد ال يرادات املذكورة عىل  مواعيد ومبالغ حمددة. هذه املدفوعات تقابل يف الواقع اس هتالاك للمبلغ املس تمل. وا 

مئويتني، زايدة كبرية أأساس سعر فائدة معادل أأعىل بكثري من مس توى الفائدة املتداول. وينتج عن هذا الفارق، اذلي يزيد عن نقطتني 

ل أأن هذه املبالغ تزتايد منذ   .2018مقارنة ابملبالغ اليت مت مجعها كام جتدر ال شارة ا 

 : 2019و 2018ويوحض اجلدول أأدانه تطورها خالل عايم  

 : طور معليات المتويل املصنفة مكداخيل غري جبائية46  #جدول

 2019 2018 مليار درمه

 - 1.0 اصدار الصكوك

 4.6 - عقد اجيار املراكز الاستشفائية اجلامعية نقل

 2.4 - نقل اجيار املباين الادارية

 7.0 1.0 اجملموع

 2019املصدر تقرير اجمللس الاعىل للحساابت حول تنفيذ مزيانية ادلوةل برمس س نة 

 

 من التقرير( 69 )ص
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 عنارص اجلواب:
 

طار أ لية المتويل املبتكرة برمس س نة بعمليات التدبري  تعلق العمليات السالفة اذلكرت  . 2019النش يط للمحفظة العمومية املنجزة يف ا 

عادة ال جيارمداخيل هذه العمليات هذا، وتعترب  -lease) موارد غري رضيبية ما دام مصدرها معليات بيع هنائية وليس معليات ا 

back .) 
 

و املوارد و  التاكليف علقة بتصنيف النفقات املوجودة عىل مس توى وضعيةكام أأن صندوق النقد ادلويل، اذلي يقوم بتحديد القواعد املت

   اليت متكن من حساب جعز املزيانية ، يعترب المتويالت املبتكرة غري مؤثرة عىل مس توى املديونية.

أأصول ادلوةل  مثار بعضا   ، معليات هتدف ابلأساس ا ىل2019تعترب هذه  المتويالت املبتكرة اليت أأطلقهتا ادلوةل س نة  ،يف الواقع- 

برام العقارية يف السوق املايل، عرب تفويهتا، بصفة هنائية، ا ىل مستمثرين مؤسساتيني معوميني  مع احلفاظ عىل اس تغاللها من خالل ا 

جيار مع املالكني اجلدد مندرجة مضن ، ما جيعلها عىل عائدات كراء هذه العقارات من مزيانية ادلوةل ؤلءه احيصل مبوجهب ادلوةل لعقود ا 

  .املداخيل العادية غري اجلبائية

برز اللجوء ا ىل هذه المتويالت املبتكرة ابعتبارها السبيل الأمثل للحفاظ عىل مسار تصاعدي لالستامثرات العمومية، خاصة يف  وقد

ذ أأن اعامتد هذه الصيغة مكن و كذا يف تزنيل الاسرتاتيجيات القطاعية البنية التحتية الأساس ية موارد مالية من احلصول عىل  وةلادل، ا 

  ديونيهتا.م اثقالمع جتنب والتعلمي  الصحة ياليت حيتاهجا البدل، كام هو احلال ابلنس بة لقطاع العموميةالاستامثرات  لمتويل اضافية
 

املالية، ابل ضافة ا ىل مكنت هؤلء املستمثرين املؤسساتيني من توس يع جمال استامثراهتم، وتنويع التوظيفات قد  هذه العمليات كام أأن

جيار لفائدة نظام املعاشات املدنية. -كام هو احلال ابلنس بة للصندوق املغريب للتقاعد -توفري آمنة ومنتظمة يف شلك ا   مداخيل أ
 

نة أأما فامي خيص نس بة الفائدة اليت مت اعامتدها حلساب عائدات الكراء، فقد مت حساهبا عىل اساس معدل الفائدة عىل س ندات اخلزي - 

  .مرفوعا هبامش رحب للمستمثر

ضافية مبساعدة رشاكء جدد، وكذا حتسني كفاءة التدفقات املال  ية، ونظرا ملا أأابنت عنه هذه ال ليات المتويلية من مزااي تتيح تعبئة موارد ا 

 العمليات السابقة.ادلروس املس تفادة من  مع الأخذ بعني الاعتبارتعزتم وزارة الاقتصاد واملالية مواصةل هذا الورش، وذكل 
 

رضورة ضبط العجز املزيانيايت يف حدود مقبوةل،  فرضي و اذلي ،روج من الأزمة الصحيةاملتسم ابخلهذا اخليار ميليه الس ياق احلايل و 

نعاش الاقتصاد الوطين اذلي أأابن عن -وكذا حتسني التوازانت املاكرو دل انتعاش مشجعة )معمعامل اقتصادية، والاخنراط يف مواصةل ا 

مع رضورة تلبية حاجيات املواطنني املزتايدة  ،من هجة(، 2020س نة  %3,6-مقابل  2021برمس س نة  %6,5  منو متوقع يف حدود

 .من هجة أأخرى جراء هذه الأزمة الصحية(،
 

للموارد املالية ، حيث تفرض نفسها بشلك مزتايد مكصادر متويل ممكةل حمورايهذا الس ياق، تلعب أ ليات المتويل املبتكرة دوًرا  يف

ىل التفكري يف أ ليات جديدة   لس ياق املغريب.مالمئة ل التقليدية، من هنا تأأيت احلاجة ا 

 

 

 

 

 



67 
 

 

 توصيات اجمللس الأعىل للحساابت:

o حتسني توقعات املداخيل غري اجلبائية. 
 

 

 من التقرير( 96 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

ت املسجةل، خاصة برمس املداخيل غري اجلبائية الأخذ بعني الاعتبار املعطيات تس تدعي املقارنة بني توقعات قوانني املالية وال جنازا

 التالية:

  اجلبائية وغري اجلبائية و اليت تبقى رهينة مبدى حتقق الفرضيات املعمتدة  الطابع التقديري للتوقعات املرتبطة بلك من املداخيل

 العمومية؛ولت ايف التوقعات. ومكثال عىل ذكل، رحبية املؤسسات واملق

  طبيعة بعض املداخيل اليت جتعلها غري مدرجة يف التوقعات، كأموال املساعدة واملبالغ املدفوعة من احلساابت اخلصوصية

 للخزينة عىل سبيل املثال.

ىل "المتويالت املبتكرة" كأداة للمتويل اذلايت لالستامثرات  2019وابلنس بة للس نة املالية  العمومية عىل وجه اخلصوص، مت اللجوء ا 

مليار درمه( وحقوق  7مليار درمه عرب تفويت أأصول عقارية معومية ) 9.4وتفادي الاس تدانة. وقد مكن هذا التوجه من تعبئة حوايل 

مليار درمه(. وقد أأدرجت هذه املوارد عىل مس توى احملاس بة املزيانياتية مضن مداخيل الصندوق اخلاص ابستبدال  2.4اس تغالل )

دراهجا  مليار درمه(  2.4مليار درمه( واملداخيل املتنوعة ) 7أأمالك ادلوةل ) عىل التوايل. أأما عىل مس توى ال حصاءات املالية فقد مت ا 

 ة.مضن املداخيل غري اجلبائي
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يضاحات حول  : ا 

 

 مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت املتعلقة 

 ابلنفقات اجلبائية
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o بائية بشلك دوريمراجعة النفقات اجل  دمع: 

 التساؤل أأو املالحظة:

، ول تمت واملتدخلني املعنيني لآخرين ل تمت مراجعة النفقات اجلبائية بشلك دوري من قبل وزارة الاقتصاد واملاليةيسجل اجمللس أأنه 

بقاء علهيا أأو تعديلها أأو حذفها أأثناء مناقشة مشاريع قوانني املالية الس نوية  .دراسة اجلدوى من ال 

 من التقرير( 73 )ص 
 

 عنارص اجلواب:
 

 :نشطة الاقتصادية وبعض الرضائب والرسومترتكز النفقات اجلبائية يف املغرب حول بعض الأ  ،عىل غرار ابيق ادلول
 

 أأمثةل عىل نوع الرتكزي عىل املس توى ادلويل نوع الرتكزي

الرتكزي حول 

 رضائب معينة

 ؛2020٪ من النفقات اجلبائية س نة 40يف فرنسا، متثل حصة الرضيبة عىل ادلخل  -

 ؛2019٪ من النفقات اجلبائية خالل س نة 81يف الس نغال، متثل حصة الرضيبة عىل القمية املضافة  -

 .2019٪ من النفقات اجلبائية برمس س نة 68يف الاكمريون، متثل حصة الرضيبة عىل القمية املضافة  -

٪ من النفقات 69عي" و "الصناعة" و "والكء الس يارات" من يف تونس، اس تفاد "القطاع الاجامت - الرتكز القطاعي

 ؛2019اجلبائية س نة 

واملعادن" و"الصناعة  صناعة الأغذية الزراعية" و "النفط والغاز»يف الاكمريون، اس تفاد قطاع  -

 .2019٪ من النفقات اجلبائية يف عام 54املعدنية" من 
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 توصيات اجمللس الأعىل للحساابت:

o بقاء علهيا. تتبع النفقات   اجلبائية بشلك دوري والقيام بدراسات حول جدوى ال 
 

 

 من التقرير( 96 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

سقاطات وخصوم ورضائب جزافية  عفاءات لكية أأو جزئية أأو مؤقتة، وختفيضات وا  يتضمن النظام الرضييب عدة حتفزيات يف شلك ا 

 لقتصاد وتشجيع الاستامثر والتمنية املس تدامة ا ىل غري ذكل.بغرض حتقيق أأهداف عديدة اكلهنوض اب ،وتسهيالت مالية
 

يمت جرد هذه النفقات الرضيبية وتقيميها يف التقرير الس نوي للنفقات اجلبائية اذلي يرفق مبرشوع قانون املالية، وذكل هبدف تأأمني 

طار مالمئ لتفعيل ال صالح املرتقب للنظام الرضييب.   شفافية أأفضل وخلق ا 

 

 
 

ذ يمت ا قرتاح حذف الاعفاءات املنهتية الصالحية وكذا ال عفاءات اليت تعترب غري مربرة وفقا ملقاصد ال صالح اجلبايئ الرايم ا ىل ا 

 توس يع الوعاء واحلد من ال عفاءات غري املربرة مع ختفيض الأسعار تدرجييا للتخفيف من العبء الرضييب.
 

جد هممة، وذكل ابلعامتد عىل التقرير  2021و  2006ىض قوانني املالية ما بني سنيت وتعد حصيةل التدابري اجلبائية اليت مت حذفها مبقت

 مليار درمه. 22,7تدبريا، يقدر مبلغها ال جاميل مبا يناهز  146اخلاص ابلنفقات اجلبائية، حيث انهز عدد التدابري اليت مت حذفها 

آاثرها غري أأن التقرير الس نوي للنفقات اجلبائية ظل مقترصا عىل تقدي ر الانعاكسات املالية املتعلقة ابلتدابري اجلبائية لقانون املالية دون أ

 الاقتصادية والاجامتعية.
 

عفاءات الرضيبية وذكل بدءا  مت 2017وانطالقا من مرشوع القانون املايل لس نة  ال دماج التدرجيي للآاثر الاقتصادية والاجامتعية لال 

دراهجا يف تقرير النفقات اجلبائية ابلآاثر الاقتصادية والاجامتعية للت عفاءات السكن الاقتصادي، واليت مت ا  دابري اجلبائية املتعلقة اب 

، وسيمت التعممي التدرجيي للآاثر الاقتصادية والاجامتعية لبايق التدابري اجلبائية خالل 2017املرفق مبرشوع قانون املالية لس نة 

 الس نوات املقبةل.
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يضاحات  : حول ا 

 

 

 مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت املتعلقة 

 بظروف تنفيذ املزيانية العامة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية املزيانية
 مديرية املزيانية
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o الاعامتدات املفتوحة اخملصصة للمعدات والنفقات اخملتلفة ارتفاع: 

 
 التساؤل أأو املالحظة:

مليون درمه  45.130,1 ما مجموعه 2019بلغت الاعامتدات املفتوحة اخملصصة للمعدات والنفقات اخملتلفة برمس س نة 

  .8,7، أأي ابرتفاع يعادل %2018مليون درمه برمس س نة  41.536,8مقابل 
 

 من التقرير( 79 )ص
 

 عنارص اجلواب:

 
ليه ابلأساس ا ىل التطور اذلي عرفته ال عاانت اخملصصة للأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين  يعزى الارتفاع املشار ا 

منصب، حيث انتقلت الاعامتدات اخملصصة لهذا  15.000تعاقدين مبعدل س نوي يقدر ب مبوازاة مع وترية توظيف امل 

 مليار درمه. 2,4، مسجةل زايدة تساوي 2019مليار درمه س نة   5,2ا ىل 2018مليار درمه س نة  3,6الغرض من 
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o  خملتلفةاملعدات والنفقات االاعامتدات املفتوحة برمس نفقات تغيريات هممة عىل مس توى: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

دارة ا ىل أأخرى.  جسلت الاعامتدات املفتوحة برمس نفقات املعدات والنفقات اخملتلفة عدة زايدات ختتلف من ا 

 ويبني اجلدول التايل أأمه التغيريات اليت جسلهتا بعض الوزارات واملؤسسات عىل هذا املس توى:

 مس توى فصل املعدات والنفقات اخملتلفة حسب القطاعات ىل: أأكرب نسب تغيري الاعامتدات ع57جدول # 

 القطاعات الوزارية أأو املؤسسات

 )مباليني ادلرامه(

الاعامتدات 

 املفتوحة

الاعامتدات 

 ال ضافية

الاعامتدات 

 الهنائية

 نس بة الزايدة

)%( 

 115 97 52 45 جملس املستشارين 

 89 131 61 69 جملس النواب

 64 283 6 453 2 830 3 وزارة ادلاخلية

 37 828 225 603 رئيس احلكومة

 23 17 3 13 الأمانة العامة للحكومة

 15 007 3 381 626 2 وزارة الأوقاف والشؤون ال سالمية

 13 30 4 27 الوزارة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة ابلشؤون العامة واحلاكمة

 12 419 45 374 وزارة الاقتصاد واملالية

 11 000 5 500 500 4 ةوزارة الصح

 11 694 68 626 وزارة التجهزي والنقل واللوجيستيك واملاء

 10 652 1 148 504 1 وزارة الثقافة والتصال

 2019مرشوع قانون التصفية لس نة  - املصدر: اجمللس الأعىل للحساابت

 من التقرير( 80 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

حمدودة حبيث ل جيوز الالزتام ابلنفقات والأمر برصفها وأأداهئا ا ل يف  الاعامتدات املفتوحة مبوجب قانون املالية

من القانون التنظميي للاملية وذكل من أأجل تأأطري مراقبة تنفيذ  58حدود الاعامتدات املفتوحة وفقًا للامدة 

ة اثنية، ومن املزيانية مبا يتوافق مع الاعامتدات الأولية املرصدة، وجتنب أأي جتاوز لأسقف التحمالت. من هج

جراء تعديالت خالل الس نة، أأقرها القانون  أأجل ضامن املزيد من املرونة يف تدبري النفقات العمومية، ميكن ا 

 التنظميي لقانون املالية، عىل مس توى الاعامتدات املفتوحة مبوجب قانون املالية، وذكل هبدف:
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 عداد من فصل  من خالل اقتطاعات املزيانية، ضامن تغطية الاحتياجات العاجةل أأو غري املتوقعة أأثناء ا 

 من القانون التنظميي للاملية(؛ 42)املادة  واخملصصات الاحتياطيةالنفقات الطارئة 

  من القانون التنظميي  34عن طريق أأموال املساعدة )املادة  نفقات ذات مصلحة عامةال متويل بعض

بنفس املبلغ ا ضافة ا ىل الاعامتدات املمنوحة  يفتح اعامتد وميكن أأن .والوصااي حصيةل الهباتأأو  للاملية(

 مبوجب قانون املالية؛

 ضافية لالعامتدات املمنوحة مبوجب قانون املالية أأثناء الس نة، مبوجب مراس مي للوزير  فتح اعامتدات ا 

فائدة من دفوعات ل واملتأأتية القانون التنظميي للاملية( 27و  22الية )الفقرة الثالثة من املادتني مللكف ابامل

 مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل. و احلساابت اخلصوصية للخزينة من املزيانية العامة

يف هذا ال طار بلغت التغيريات اليت أأجريت عىل الاعامتدات املفتوحة عىل مس توى فصل املعدات والنفقات 

 .اجلدول التايلمليار درمه، موزعة حسب العمليات يف  4٫118ما يعادل  2019اخملتلفة برمس س نة 
 

 2019: تغيري الاعامتدات عىل مس توى فصل املعدات والنفقات اخملتلفة برمس س نة 1جدول#

 2019س نة  مباليني ادلرمه

 14.218 الاعامتدات املفتوحة مبوجب قانون املالية

التغيريات املسجةل عىل 

 مس توى الاعامتدات

 مبوجب

 1.443 النفقات الطارئة و اخملصصات الاحتياطية 

 44 أأموال املساعدة

 2.453 اعامتدات اضافية

 3.940 مجموع التغيريات

 4.118 2019مجموع  التغيريات برمس س نة 

 

 أأي بنس بة مليار درمه 2٫038 جتدر ال شارة ا ىل أأن هذه الاعامتدات الاضافية تتضمن ما يعادلو  ،هذا

عادة حتويلها  83%   .فق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةلاحلساابت اخلصوصية للخزينة ومراىل ا  متت ا 
 

لهيا يف اجلدولاليت  التغريات خيص أأمه  أأما فامي  ل، أأي ما يعاد57# جسلهتا الوزارات واملؤسسات املشار ا 

املفتوحة  ضافيةالافا هنا انجتة أأساسا عن الاعامتدات  %،95٫5زايدة بلغت  بنس بةأأو  مليار درمه 3,940

قتطاعات من فصل النفقات الطارئة الاو مليار درمه 2٫453الية مبا مجموعه الوزير امللكف ابمل مبوجب مراس مي

 .مليار درمه 1٫435 لمبا يعاد واخملصصات الاحتياطية
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o الاحتياطية واخملصصات الطارئة النفقاتفصل امتدات املفتوحة اخملصصة لالاع ارتفاع: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

ابلنس بة للنفقات الطارئة واخملصصات  2018الس نة املالية أأن جسلت الاعامتدات املفتوحة برمس  بعد

هنا قد تضاعفت برمس س نة 2017% مقارنة بس نة 48٫5تراجعا بنس بة الاحتياطية  مسجةل مبلغا  2019، فا 

 ، كام يوحض اجلدول التايل:2018% مقارنة بس نة 118مليار درمه، مما ميثل ارتفاعا نسبته  73,قدره 

 2015قتطاعات املدرجة عىل مس توى فصل النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية ما بني : توقعات الا 63جدول # 

 2019و 

 طبيعة الاقتطاعات

 )مباليري ادلرامه(  
2015 2016 2017 2018 2019 

 2,0 --- 1,0 ---  --- اقتطاعات لفائدة فصول املوظفني والأعوان

 1,7 1,7 2,3 3,3 3,0  اقتطاعات لفائدة فصول املعدات والنفقات اخملتلفة

 3,7 1,7 3,3 3,3 3,0 اجملموع

 2019 و  2018و2017 و  2016 و2015 املصدر: الكراسات املزيانياتية لس نوات             
 

 من التقرير( 86 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

هتم، ابلنس بة للنفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية وفق مقاربة واقعية الاعامتدات  مت حتديد سقف

س نواي، طبيعة وجحم النفقات اليت تدخل يف هذا ال طار وذكل من خالل رؤية استرشافية للتحمالت اليت 

 ميكن متويلها من خالل هذا الفصل، دومنا ال خالل ابلتوازانت العامة للاملية العمومية.
 

تشلك متغريا  والأعوانلفائدة فصول املوظفني  اخملصصة قتطاعاتمن خالل اجلدول املذكور يظهر جليا أأن الا

. ويعزى ذكل ا ىل قتطاعات لفائدة فصول املعدات والنفقات اخملتلفةهمام يف رصد الاعامتدات ابل ضافة ا ىل الا

اليت لقانون املالية  130.13القانون التنظميي رمق من  58اعامتد الطابع احملدود لنفقات املوظفني وفق املادة 

قات املوظفني والأعوان والأمر برصفها وأأداهئا ا ل يف حدود الاعامتدات جيوز الالزتام بنف تنص عىل أأنه ل

املفتوحة. وهكذا يشلك فصل النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية هامشا مزياانتيا لتحمل نفقات 

مىت مل يمت بشلك دقيق ضبط الوقع املايل وتفاصيهل خاصة يف ظل مسار  موظفني والأعواناس تثنائية لل

عداد مرشوع قانون املاليةمشاورات  ، كام اكن احلال ابلنس بة للحوار الاجامتعي مع الفرقاء الاجامتعيني عند ا 

 .2019لس نة 
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o  رصد اعامتدات عىل مس توى فصول املوظفني والأعوان مضن النفقات الطارئة

 :واخملصصات الاحتياطية
 

 التساؤل أأو املالحظة:

اليت مل  2018، وخالفا لس نة ت الطارئة واخملصصات الاحتياطية املتعلقة ابلنفقا فامي خيص توزيع الاعامتدات

يمت خاللها رصد أأي اعامتدات عىل مس توى فصول املوظفني والأعوان مضن النفقات الطارئة واخملصصات 

مليار درمه  2قد خصص ما قدره  2019الاحتياطية عىل مس توى قانون املالية، فا ن قانون املالية لس نة 

  مليار درمه لفائدة فصول املعدات والنفقات اخملتلفة. 1,7و  صول املوظفني والأعواناكقتطاع لفائدة ف
 

 

 من التقرير( 86 )ص

 
 عنارص اجلواب:

 

طار الاقتطاعات اخملصصة ل  2019لس نة  فائدة فصول املوظفني والأعوانتبقى الاعامتدات املفتوحة يف ا 

تغطية الزايدة يف الأجور املرتتبة عن تفعيل احلاجة ا ىل يف ظل  ا جامل ابلطابع احملدود لهذه النفقات، مربرة

 .2019مقتضيات اتفاق احلوار الاجامتعي لأبريل 
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o  ل تس تويف رشط  الاحتياطية واخملصصات الطارئة النفقاتاقتطاعات من فصل

 :وتتسم بطابعها املتكرر س نواي صعوبة توقعها
 

 التساؤل أأو املالحظة:
 

 

ذا اكنت أأغلب  الاقتطاعات اليت متت من فصل النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية لفائدة فصول ا 

املوظفني والأعوان مربرة بتغطية الزايدة يف الأجور املرتتبة عن تفعيل مقتضيات اتفاق احلوار الاجامتعي 

الأحيان، ل  ، فا ن الاقتطاعات لفائدة فصول املعدات والنفقات اخملتلفة ل تزال، يف أأعلب2019لأبريل 

تس تويف رشط صعوبة توقعها )مصاريف حراسة املباين ال دارية ومس تحقات املاء والكهرابء ومجعيات الأعامل 

آت الأطر واملنح ادلراس ية لفائدة الطلبة وأأداء ال عانة اخملصصة  الاجامتعية وتغطية املصاريف املتعلقة مباكفأ

عداد لبعض املؤسسات...(. كام أأن طابعها املتكرر س نواي  يس توجب رضورة أأخذها بعني الاعتبار أأثناء ا 

  مشاريع قوانني املالية قصد برجمهتا عىل مس توى مزيانيات خمتلف القطاعات.
 

  من التقرير( 87 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

 الطارئة النفقات فصل من متت اليتالاقتطاعات لفائدة فصول املعدات والنفقات اخملتلفة  خبصوص

توقعها تعذر فا ن مجملها عبارة عن خمصصات احتياطية ابل ضافة ا ىل نفقات طارئة  اطيةالاحتي واخملصصات

عداد مرشوع قانون املالية، ويدخل يف  ابن ا  لك جعز حممتل يف املصاريف الاعتيادية لبعض  هذا البابا 

  أأو املؤسسات.  القطاعات الوزارية
 

من الاس تفادة من الاعامتدات املتوفرة بفصل  من هنا، وجب التأأكيد عىل أأن متكني قطاع أأو مؤسسة معينة

ل بعد استنفاذ مجيع الهوامش املزيانياتية من خالل القيام  ، لالنفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية يمت ا 

بتحويالت بني بنود مزيانية القطاع أأو املؤسسة املس تفيدة. هذا، وتبقى الاقتطاعات املنجزة ذات طابع 

عداد قانون املالية، وفق مقتضيات املادة اس تعجايل أأو غري مق لقانون املالية من القانون التنظميي  42رر حني ا 

ميكن أأن تبارش اقتطاعات من الفصل املذكور، عن طريق اعامتد تمكييل، لسد  : ’’اذلي ينص عىل أأنه

عداد املزيانية  .‘‘احلاجيات املس تعجةل أأو غري املقررة حني ا 
 

راسة طبيعة الاقتطاعات املنجزة وتطورها، وعند التأأكد من طابعها املتكرر من هجة أأخرى، تمت س نواي د

بنفس الوقع املزيانياىت وبنفس القمية، يمت رصد الاعامتدات الرضورية لها مضن بنود  مزيانيات القطاعات 

 الوزارية أأو املؤسسات املعنية.
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o الاستامثر-التاكليف املشرتكة حتويالت هممة عىل مس توى: 
 

 أأو املالحظة: التساؤل

% من الاعامتدات الهنائية 99مليون درمه، أأي  21.226الاستامثر اليت مت تنفيذها -بلغت التاكليف املشرتكة

. ويبني حتليل تنفيذ نفقات الاستامثر للمزيانية العامة أأن هذه النفقات اكنت موضوع 2019برمس س نة 

احلساابت اخلصوصية للخزينة واملؤسسات الاستامثر ا ىل -حتويالت هممة من فصل التاكليف املشرتكة

الاستامثر يبقى وس يةل مزيانياتية مرحلية يف -واملقاولت العمومية. وابلتايل يالحظ أأن فصل التاكليف املشرتكة

طارها، مبوجب قانون املالية، لفائدة احلساابت اخلصوصية للخزينة  انتظار حتويل جل الاعامتدات املفتوحة يف ا 

 ولت العمومية، كام يبني ذكل اجلدول التايل:واملؤسسات واملقا

الاستامثر لفائدة احلساابت اخلصوصية للخزينة -: توزيع التحويالت من فصل التاكليف املشرتكة74 جدول # 

 واملؤسسات واملقاولت العمومية

 املؤسسات واملقاولت العمومية واحلساابت اخلصوصية للخزينة

 )مباليني ادلرامه(

النفقات 

 ور برصفها املأأم

 النس بة املئوية

% 

صالح معدات القوات املسلحة امللكية"   49 10.415 احلساب اخلصويص للخزينة "رشاء وا 

 23 4.845 حتويالت أأخرى

 11 2.430 الصندوق اخلاص حلصيةل حصص الرضائب املرصدة للجهات

 8 1.800 صندوق دمع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية

 4 900 حات النقل الطريق احلرضي والرابط بني املدنصندوق مواكبة ا صال

 4 836 تسديد لفائدة حساابت خصوصية أأخرى للخزينة

 100 21.226 اجملموع

 2019املصدر: مرشوع قانون التصفية لس نة 
 

 من التقرير( 94 و 93 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

تنفيذ مشاريع الاستامثر اليت تنخرط يف  مهتميكن تنفيذ نفقات الاستامثر للمزيانية العامة عىل شلك حتويالت 

طار   الس ياسات العمومية ، وفق منط من الرشاكة بني القطاعني العام واخلاص. تزنيلا 

لقانون املالية ،  130.13يمت مبقتىض القانون التنظميي رمق  فانهالاستامثر،  -فامي خيص فصل التاكليف املشرتكةو 

 الطابع الافقي والظريف عىل مس توى هذا الفصل.رصد املوارد الرضورية  للأوراش ذات 
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قد  2019برمس س نة  الاستامثر-التاكليف املشرتكة يف فصل الاعامتدات املربجمة جحمن أأ  ا ىل ةوجتدر ال شار 

اليت مت تنفيذها عىل بلغت التاكليف  ديسمرب من نفس الس نة 31يف و .مليار درمه 20٫420بلغ ما مقداره 

اليت مت تنفيذها يف هناية س نة  مقارنة ابلتاكليف %4 ، بزايدة تقاربمليار درمه 21٫266  الفصلمس توى هذا 

2018 . 
 

الاقتصاد واملالية يف متويل قطاع  سامهةاملتعلقة مب  هذه الاعامتدات بشلك أأسايس تغطية النفقات وقد خصت

طار  جةاملندر دلمع تنفيذ العديد من الاسرتاتيجيات القطاعية وة، هيلكشاريع امل امل بعض  ا ذاتفاقيات وكيف ا 

آت العامةاملسامهة يف  عادة الهيلكة اخلاصة بقطاع املؤسسات و املنشأ  .ا 
 

 :اىل التحويالت لفائدة احلساابت اخلصوصية للخزينة ما ييل وقد مشلت هدة النفقات ابل ضافةهذا، 

 مناالرشكة السعودية املغربية لالستامثر  مسامهة ادلوةل يف الرفع من رأأسامل  400) استامثر" ءيئ" أأسامال 

 ؛(مليون درمه

  مسامهة املزيانية العامة برمس حتمل دين الرضيبة عىل القمية املضافة للمكتب الوطين للكهرابء واملاء

 ؛(مليون درمه 399٫284) 2013ديسمرب 31فاحت يناير و  الصاحل للرشب املسجل ما بني

 ديدية يف اطار برتوكول التفاق املوقع مع تسديد القرض ادلي حصل عليه املكتب الوطين للسكك احل

 ؛(مليون درمه 295٫746) 2013ادلوةل بشان حتمل دين الرضيبة عىل القمية املضافة حىت ممت س نة 

 ( مليون درمه 250متويل برانمج التمنية اجملالية ل قلمي احلس مية)؛ 

 ؛(مليون درمه 230 اجلنوب )تسديد لفائدة واكةل الانعاش والتمنية الاقتصادية والاجامتعية لأقالمي 

 ( مليون درمه 200دفعات لفائدة صندوق ضامن املقاولت الصغرى و املتوسطة). 
 

أأسايس من النفقات بشلك فيتكون الاستامثر،  -من فصل التاكليف املشرتكة "التحويالت الأخرى" أأما بند

اقات بني ادلوةل والأطراف املعنية. غري أأنه املتعلقة بمتويل بعض املشاريع املهيلكة املنصوص علهيا يف ا طار التف

ابلقتصاد واملالية يف متويل  امللكفةأأصبحت هذه النفقات تشمل فقط مسامهة الوزارة  2018و منذ س نة 

دراهجا  ،املشاريع املذكورة  يف مزيانياهتا اخلاصة.مبارشة حبيث ان مساهامت ال دارات الأخرى يمت ا 
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 التساؤل أأو املالحظة:

ذا الاستامثر، واليت يمت تنفيذها عرب حتويالت ا ىل -مت الأخذ بعني الاعتبار نفقات فصل التاكليف املشرتكة ا 

% ا ىل 71بعض احلساابت اخلصوصية للخزينة واملؤسسات العمومية، ترتفع نس بة تنفيذ نفقات الاستامثر من 

جناز %. ويبقى هذا املس توى دون الأهداف املتوخاة، مما يؤرش عىل وجود بع78 ض الصعوابت يف برجمة وا 

 املشاريع املقررة يف املزيانية.

 الاستامثر.-ويلخص اجلدول التايل نس بة تنفيذ نفقات الاستامثر دون احتساب التاكليف املشرتكة

 2019الاستامثر خالل س نة -نفقات الاستامثر املنجزة دون احتساب التاكليف املشرتكة: 75جدول # 

 طبيعة الاقتطاعات

 يري ادلرامه( )مبال 

ال عامتدات 

 الهنائية 

النفقات اليت 

 مت رصفها 

نس بة 

  التنفيذ

% 

-نفقات الاستامثر دون احتساب التاكليف املشرتكة

 الاستامثر 

69.172 49.342 71 

 99 21.226 21.440 الاستامثر-النفقات املشرتكة

 78 70.568 90.612 نفقات الاستامثر مجموع

 2019ع قانون التصفية لس نة املصدر: مرشو          
 

 من التقرير( 94 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

يمت رصف التحويالت برمس مزيانية الاستامثر لفائدة احلساابت اخلصوصية للخزينة و املؤسسات واملقاولت 

 العمومية، ابعتبارها رافعات أأساس ية لالستامثر العمويم، وفق معايري حمددة )منشور وزير الاقتصاد واملالية

اخلاص ابملؤسسات واملقاولت العمومية( مرتبطة مبدى التقدم احملرز  2013مارس  12بتارخي  0864-2رمق 

 يف تنفيذ املشاريع الاستامثرية ووضعية خزينهتا.
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o  (30)جتاوز سقف  الاعامتداتترحيل%: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

 تطبيقا للقاعدة املنصوص علهيا يف القانون ابلرمغ من الرتاجع املسجل عىل مس توى جحم الاعامتدات املرحةل

% من اعامتدات الأداء 30التنظميي لقانون املالية واليت تنص عىل حرص جحم الاعامتدات املرحةل يف نس بة 

 :املفتوحة، فقد لوحظ جتاوز بعض القطاعات الوزارية واملؤسسات لهذه النس بة كام يوحض ذكل اجلدول التايل

  2019امتدات الأداء املرحةل ابلعامتدات الأصلية حسب القطاعات لس نة : مقارنة اع 97#  جدول

 

 2019املصدر: مرشوع قانون التصفية لس نة            

 من التقرير( 116 )ص

 عنارص اجلواب:
 

٪ من أأرصدة الاستامثر املرّحةل عىل مس توى بعض القطاعات الوزارية، فتجدر 30ابلنس بة لتجاوز سقف 

. ال جراءوزارة الاقتصاد واملالية تسهر عىل التطبيق الصارم للنص التنظميي املتعلق هبذا ال شارة ا ىل أأن 

عداد دورية خاصة ابلرتحيالت ترسل ا ىل القطاعات الوزارية.  حيت تقوم لك س نة اب 

 ابلنس بة للاملية٪ املنصوص عليه يف القانون التنظميي 30كام أأن قانون املالية الس نوي يتضمن اس تثناء لسقف 

برمس نفقات الاستامثر للمزيانية العامة والالزتامات املتبقية املؤرش علهيا واليت مل عامتدات الأداء املفتوحة ل

 يصدر الأمر برصفها  لفائدة الربامج واملشاريع املس تفيدة من أأموال املساعدة.
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أأن الالزتامات املؤرش  ومع ذكل، عندما يتبني .التحمك يف مس توى املبالغ املرحةل ا ىلوهتدف هذه القاعدة 

علهيا واليت مل يصدر الأمر برصفها برمس اعامتدات الاداء، ل ميكن ترحيلها يف حدود احلد الأقىص املذكور، يمت 

دراهجا يف اعامتدات الأداء املفتوحة برمس نفقات الاستامثر للس نة اجلارية. وميكن هذا التدبري من مالءمة  ا 

 .التنفيذ ىلعقطاعات الاعامتدات املربجمة مع قدرة ال

ذا أأخذان بعني الاعتبار هذا املعطى فا ن الاعامتدات املرحةل مل تسجل جتاوزا للسقف املذكور، كام  وعليه، ا 

 تربز ذكل الأمثةل التالية:

  ا ىل س نة  2019: مجموع الاعامتدات اليت مت ترحيلها من س نة وزارة الشغل وال دماج املهينفامي خيص

 درهام موزعة اكلتايل: 31.609.567,76يبلغ  2020

 23.868.018,49  ؛2020درهام متثل اعامتدات الأداء املفتوحة برمس قانون مالية 

 7.741.549,70  درهام متثل اعامتدات الأداء برمس الربامج واملشاريع املس تفيدة من أأموال املساعدة

 عىل شلك هبات خارجية.

 2020س نة غاية درهام ا ىل  23.868.018,49ليت بلغت وا 2019وعليه، فا ن الاعامتدات املرحةل برمس س نة 

ذا ما علمنا  أأن الاعامتدات املفتوحة لهذه الوزارة برمس س نة  مل تعرف أأي جتاوز للنس بة احملددة، تبلغ  2020ا 

 درهام. 23.917.500من هذه الاعامتدات تقدر ب  %30وأأن درهام  79.725.000

  واملقدر  %30نس بة فا ن املبلغ املسجل فوق ، جستيك واملاءوالنقل واللو وزارة التجهزي لأأما ابلنس بة

ل جيب واليت ملشاريع املموةل عن طريق أأموال املساعدات ااعامتدات  صخي مليون درمه 531,79ب 

 .احتساهبا يف هذه النس بة

  من الاعامتدات املفتوحة برمس  %30، فيأأخذ بعني الاعتبار وزارة العدلابلنس بة لرتحيل اعامتدات

   .درمه 9.800.0000دون احتساب أأموال الهبات اليت تقدر ب ون املالية قان
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o  غياب الطابع الاس تعجايل أأو الطارئ جملموعة من الاقتطاعات من فصل النفقات

 :2019 الطارئة واخملصصات الاحتياطية لس نة
 

 التساؤل أأو املالحظة:

فصل النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية  يتبني من خالل دراسة املراس مي املتعلقة ابلقتطاعات من

دراهجا،  2019 لس نة غياب الطابع الاس تعجايل أأو الطارئ جملموعة مهنا، علام أأن غالبية هذه النفقات ميكن ا 

عداد املزيانية، يف البنود اخملصصة لها عىل مس توى املزيانيات القطاعية، ومناقش هتا حسب طبيعهتا  خالل ا 

 نية اخملتصة.داخل اللجان الربملا

 ويقدم عىل سبيل املثال اجلدول التايل بعض الاقتطاعات اليت تتكرر عرب الس نوات.

  2019: أأمثةل لبعض الاقتطاعات اليت تكررت س نة  99جدول # 

 نوعية النفقات

 )مليون درمه(  

 اقتطاعات

2016 

 اقتطاعات

2017 
 اقتطاعات

2018 
 اقتطاعات

2019 
 45,0 180,0 180,0 100,0 منح ادلراسة

تغطية العجز احلاصل يف مزيانية التس يري جمللس 

 املستشارين

30 42,96 20,0 51,9 

تغطية العجز احلاصل يف مزيانية التس يري جمللس 

 النواب 

59,9 35,5 40,0 63,3 

عانة تس يري لفائدة الكولف املليك بدار السالم  8,0 8,0 8,0 8,0 ا 

عانة لفائدة معهد ادلراسات العليا الع  1,8 1,8 1,8 1,8 ربيةا 

ضافية لفائدة الأمانة العامة للحكومة  20,8 20,8 22,1 21,3 اعامتدات ا 

 190,8 270,6 290,4 221,0 اجملموع

 2019 و  2018و2017 و  2016 قوانني املالية للس نوات املالية بتنفيذاملصدر: الواثئق املتعلقة            
 

 من التقرير( 119 )ص

 عنارص اجلواب:
 

الاس تعجايل أأو مربرة ا جامل بطابعها  فصل النفقات الطارئة واخملصصات الاحتياطية الاقتطاعات منتبقى 

من القانون التنظميي لقانون املالية، حيث ل ميكن القيام بأأي  42، وفق ما تنص عليه مقتضيات املادة الطارئ
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طار مسطرة مضبوطة، خمصصة ذلكل وذ ل يف ا  كل بعد القيام بدراسة اجلدوى لأي اقتطاع من هذا الفصل ا 

 طلب هبذا اخلصوص، بناء عىل املعلومات املتوفرة حينه وبعد استنفاد مجيع الاماكنيات املزيانياتية املتاحة.
 

ن ال شارة ا ىل تطور بعض النفقات اليت تتكرر عرب الس نوات، ابعتبارها نفقات ل تس تويف الطابع  كام ا 

فادات التالية:حبمك تكر  الاس تعجايل أأو الطارئ  ارها، مردود عليه من خالل ال 

جحم بعض النفقات الغري البنوية والغري الثابتة س نواي كتكل املرتبطة ابملنح ادلراس ية واليت تراجعت كثريا  -

 ؛2019مليون درمه س نة  45ا ىل  2018مليون درمه  س نة  180من 

ة تكل املتعلقة مبدى اخلصاص املسجل جحم الاقتطاعات غري مس تقر ابلنس بة جلل هذه النفقات، خاص -

مبزيانية جمليس النواب، مما يدل عىل صعوبة تقديرها خصوصا يف ظل املبادرات اليت يقوم هبا اجمللسني دلمع 

 عدد من القضااي الوطنية؛ 

دراهجا مضن الكراسات املزيانياتية. بعض النفقات دلهيا طابع خاص وابلتايل ل -  ميكن ا 
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o املالية تركزي التحويالت يف الربع الأخري من الس نة: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

o  من مجموع املبالغ 49٬3من حيث التحويالت عىل امتداد الس نة املالية، فقد مت تسجيل ما نسبته %

% متبوعا بشهر دجنرب 17,9احملوةل يف الربع الأخري من الس نة، حيث جسل أأعىل مس توى خالل شهر نونرب 

 %؛16,3ة بنس ب

o  ،وتبني هذه الوضعية الصعوابت اليت تواهجها بعض القطاعات الوزارية من أأجل التحمك يف توقعاهتا

حيث يلجأأ بعض الآمرين ابلرصف ا ىل حتويالت انطالقا من بنود املزيانية مل تربمج اعامتداهتا أأصال لهذا الغرض 

 وذكل لتجاوز النقص يف الاعامتدات عند ال جناز.

 ل التايل هذا التطور.  ويبني اجلدو 

 : تطور حتويالت الاعامتدات حسب لك شهر102 جدول # 

 (%)  النس بة مبلغ التحويالت مبليون درمه الشهر 

 2.1 345.6 يناير

 1.4 229.8 فرباير

 7.3 1.218.0 مارس

 8.4 1.399.3 أأبري

 7.6 1.276.6 ماي

 9.6 1.599.5 يونيو

 8.4 1.405.8 يوليوز

 5.9 980.5 غشت

 6.2 1.034.5 ش تنرب

 9.0 1.494.1 أأكتوبر

 17.9 2.981.2 نونرب

 16.3 2.723.9 دجنرب

 100 16.688,7 اجملموع

   2019املصدر: مرشوع قانون التصفية لس نة            
 

 من التقرير( 122 )ص
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 عنارص اجلواب:
 

ون التنظميي لقانون املالية وكذا املرسوم ا ن حتويل الاعامتدات يه معليات مزيانياتية مرخص لها مبوجب القان

مرسوم  من 34و 23التنظميي لقانون املالية، واملادتني  القانون من 45التطبيقي هل، وخاصة من خالل املادة 

 ومتكن هذه التطبيق. 
 

مع ومبا يتالءم  التنفيذ خالل الس نةملتطلبات ضامن مرونة معينة يف تدبري الاعامتدات وفقًا من املقتضيات 

 . أأهداف جناعة التدبري

من هجة أأخرى، فقد حدد القانون التنظميي لقانون املالية كيفية اللجوء ا ىل حتويالت الاعامتدات خالل الس نة، 

 متكن من تعزيز احرتام ختصص الاعامتدات:واليت  أأدانه،وذكل عرب القواعد 

للتحويالت  املالية ابلنس بةنون % من اخملصصات الأولية املفتوحة مبوجب قا10حتديد حد أأقىص قدره  -

 الربامج؛املرتامكة بني 

ا خضاع التحويالت بني اجلهات داخل نفس الربانمج وبني الربامج داخل نفس الفصل، للتأأشري املس بق  -

 لوزارة الاقتصاد واملالية.
 

ات ، فا ن لك حساب يتضمن بندا ل دراج الاعامتداحلساابت املرصدة لأمور خصوصيةأأما خبصوص تدبري 

عداد املزيانية. وميكن التأأشري، خالل الس نة املالية، عىل حتويالت من هذا البند لفائدة  اليت مل تمت برجمهتا عند ا 

بنود أأخرى من نفس احلساب، مىت اكنت احلاجة ذلكل مربرة. وتمت أأجرأأة هذه التحويالت وفق نفس 

 الرشوط املعمول هبا ابلنس بة املزيانية العامة.

٪ جيد مربره يف 49ا ن تركزي التحويالت برمس مزيانية الاستامثر يف الربع الرابع بنس بة من هجة أأخرى، ف

عىل مس توى القطاعات الوزارية. حيت يمت واملشاريع الاعتبارات املرتبطة بتدبري تنفيذ خمتلف العمليات 

طالق طلبات العروض وكذا الالزتامات والت وطيد ختصيص النصف الأول من الس نة أأساسا لتحضري وا 

 ،والأشغال املربجمة ال جناز املادي للعملياتالتقدم يف احملاس بايت، يف حني يشهد الفصل الثاين ابملوازاة مع 

 وامر ابلرصف.الأ  يتجسد من خاللالتنفيذ املايل كذكل عىل مس توى تقدما 
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o لعمويمالاعامتدات التمكيلية املتعلقة ابلتجاوزات املسجةل عىل مس توى نفقات ادلين ا تطور: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

o  جسلت الاعامتدات التمكيلية املتعلقة ابلتجاوزات املسجةل عىل مس توى النفقات املتعلقة ابدلين

%. وقد جسل هذا املبلغ ارتفاعا هاما حيث تضاعف 26,2 مليون درمه أأي نس بة 12.487,1العمويم مبلغ 

 ؛مليون درمه 936اليت جسلت  2018مرة مقارنة مع س نة  13بأأزيد من 

o  مهت فصل 86,8ويتبني من خالل توزيع الاعامتدات التمكيلية حسب فصول ادلين العمويم أأن %

فوائد ومعولت متعلقة ابدلين العمويم بيامن اقترص فصل اس هتالك ادلين العمويم املتوسط والطويل الأجل 

  %.2,13 عىل نس بة

 من التقرير( 123 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

سداد أأصل  ارتفاعأأساسا اىل  فصل اس هتالك ادلين العمويم املتوسط والطويل الأجلور يف يعزى هذا التط

 املبلغ ارتفاعوذكل نتيجة  ،2019قانون املالية لس نة  بتوقعاتمليار درمه مقارنة  10,5ادلين ادلاخيل حبوايل 

عادة تمت ياذل  مقابل درمه مليار 18,2 بلغ حيث 2020 س نة مس تحقات برمس 2019 س نة رشاءه ا 

 .درمه مليار 6 انهزت توقعات
 

 وطويةل ةاملتوسط قرتاضاتس هتالك الا، فقد عرفت دفعات الأقساط املتعلقة اباخلاريج لدلين ابلنس بة ماأأ 

فوائد فامي عرفت مبالغ ال ،2019% مقارنة مع التوقعات الأولية لس نة 1,5 قدر بيارتفاعا طفيفا  الأجل

 قارنة مع التوقعات الأولية.% م5,1اخنفاضا حبوايل  عمولتالو 
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o ترش يد النفقات العمومية حول توصيات اجمللس الأعىل للحساابت: 
 

 .العمل عىل وضع معايري لرتش يد النفقات العمومية -
 

 من التقرير( 96 )ص 
 

 عنارص اجلواب:
 

طبيعهتا الاقتصادية، تعمتد وزارة الاقتصاد واملالية عىل معايري خاصة لرتش يد النفقات العمومية ختتلف حسب 

كام تأأخذ بعني الاعتبار، عند تزنيل هذه املعايري، الطابع اخلاص واحلساس لبعض القطاعات الوزارية أأو 

( واليت تس تثىن من تطبيق 19املؤسسات املعنية )اكملصاحل الأمنية وقطاع الصحة خالل انتشار جاحئة كوفيد 

 بعض هذه التدابري حسب جمال تدخلها:
 

  التحمك يف برجمهتا من خالليمت  لنفقات املوظفنيفبالنس بة: 

 عادة  حلاقأأصبحت شاغرة خالل الس نة حرصاي لتسوية حالت ال   اس تعامل املناصب اليت وا 

 ال دماج؛

 لغاء املناصب املالية بعد ال حاةل عىل التقاعد  ابس تثناء تكل املتعلقة ببعض القطاعات احلساسة؛ ا 

 عادة انتشار املناصب املالية لتغطية العجز احلاصل يف املوارد اس تغالل ال ماكانت املتاحة من خال ل ا 

 البرشية عىل املس تويني اجملايل والقطاعي؛

 حداث املناصب املالية لفائدة القطاعات  الاقتصار عىل الاحتياجات الرضورية وامللحة املرتبطة اب 

طار احلرص عىل ضامن جودة اخلدمات املقدمة للم  .واطننيالاجامتعية، وذكل يف ا 
 

  كذكل الشأأن ابلنس بة لنفقات الاستامثر اليت جيب أأن تأأخذ برجمة الاعامتدات اخلاصة هبا بعني الاعتبار

 املعايري التالية:

  عطاء الأولوية لربجمة الالزتامات املتعلقة ابملشاريع قيد التنفيذ، ول س امي املشاريع اليت اكنت موضوع ا 

 جالةل املكل، أأو مع املؤسسات ادلولية وادلول املاحنة؛اتفاقيات وطنية أأو دولية موقعة أأمام 

  ربط برجمة املشاريع اجلديدة ابلتسوية املس بقة للوضعية القانونية للعقار اخملصص لها، وذكل يف ا طار

احرتام املقتضيات الترشيعية والتنظميية املتعلقة بزنع امللكية لأجل املنفعة العامة، وكذا التقيد 

املتعلق ابلقتناءات والتخصيصات العقارية اليت هتم  2021/02تني ابملنشور رمق ابملسطرتني الوارد

 املكل اخلاص لدلوةل؛
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  واليت ختضعالامتناع عن برجمة النفقات اخلاصة ابقتناء الس يارات )تقليص ا ىل احلدود ادلنيا أأو 

عادة تأأهيل املللموافقة  قرات واملباين ال دارية املبدئية لرئيس احلكومة( وكذا تكل املتعلقة بتشييد وا 

 .وتأأثيهثا
 

 :أأما ابلنس بة للنفقات املرتبطة بتس يري ال دارة، فيتعلق الأمر ب 

  نفقات يمت ا خضاع رصفها للموافقة املس بقة لرئيس احلكومة تطبيقا ملنشوره يف هذا ال طار كنفقات

 ؛(14/2020ادلراسات )منشور رمق 

 طار الرسائل املؤطرة ملرشوع قانون املالية، حسب  نفقات يمت تسقيف الاعامتدات اخملصصة لها يف ا 

احلاجيات امللحة والرضورية، حبيث ل ميكن جتاوز سقف الاعامتدات احملدد لها عىل مس توى 

الكراسات املزيانياتية. هذا، وختضع هذه النفقات س نواي للرتش يد كام هو احلال ابلنس بة لس نة 

صالح وصيانة 70قص : نفقات التنقل داخل وخارج اململكة )ان2021 %( ونفقات ادلراسات وا 

%(, وكنتيجة ذلكل قفد مت استنفاد 30%( ورشاء الوقود والزيوت )انقص 50املركبات )انقص 

مجيع هوامش الرتش يد بفعل تدابري التقليص اليت عرفهتا هذه النفقات خالل ثالث س نوات الأخرية 

 .  19ت جاحئة كوفيد (، خصوصا يف ظل س ياق التصدي لتداعيا2019-2020-2021)

وجتدر ال شارة ا ىل أأنه يمت كذكل احرتام نفس هذه املعايري أأثناء تنفيذ املزيانية خالل الس نة، حيث تشري 

القرارات املشرتكة للوزير امللكف ابملالية والوزراء املعنيني ا ىل وجوب خضوع حتويل الاعامتدات املتعلقة هبذه 

 يرية املزيانية.النفقات احلساسة للتأأشري املس بق ملد

  طار هجود الرتش يد وعقلنة النفقات العمومية، اكلنفقات وأأخريا هناك نفقات يمت تأأطري مسطرة تنفيذها يف ا 

املتعلقة ابل عاانت وادلفوعات لفائدة املؤسسات واملقاولت العمومية واحلساابت اخلصوصية للخزينة 

ل، خيضع رصف ال عاانت لفائدة املؤسسات ومرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل. فعىل سبيل املثا

، اذلي يشرتط موافاة مديرية 864-2واملقاولت العمومية ملقتضيات منشور وزير الاقتصاد واملالية رمق 

داءات  رفاق طلب حتويل ال عانة ببيان شهري للأ املزيانية ببيان شهري خلزينة املؤسسة املس تفيدة، وا 

فها وكذا بربانمج العمليات املتوقع أأداؤها خالل الثالث أأشهر املنجزة والعمليات اليت صدر أأمر برص 

 املقبةل.
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يضاحات حول  : ا 

 

 

 مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت املتعلقة 

 مبرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مديرية املزيانية
 مديرية املزيانية
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o تسجيل تغيريات عىل مس توى توقعات موارد الاستامثر: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

مضن قانون املالية لس نة  توقعات ملوارد الاستامثرال شارة أأن املرافق التابعة مخلس قطاعات وزارية مل تدرج بشأأهنا جتدر 

 : مليون درمه كام يوحض ذكل اجلدول التايل 147,8، ومع ذكل جسلت تغيريات بلغت ما مجموعه 2019

 
 من التقرير( 112 )ص

 

 عنارص اجلواب:
 

ىل أأن مقت  ، قد نصت عىل أأنه 2015يونيو  02بتارخي  130.13من القانون التنظميي رمق  23ضيات املادة جتدر ال شارة ا 

ن اقتىض احلال، الزايدة احملمتةل ملداخيل الاس تغالل عىل النفقات لمتويل نفقات الاستامثر، وذكل مبوجب قرار  ترصد، ا 

 للوزير امللكف ابملالية.

 
 

عادة    ال دماج:املندوبية العامة ل دارة السجون وا 

 .مليون درمه كفائض املداخيل املس توفاة عىل نفقات الاستامثر املنجزة برمس الس نة الفارطة 2,85مت رصد 
 

 :وزارة العدل 

ىل أأنه قد مت رصد   -مليون درمه كفائض املداخيل املس توفاة عىل النفقات املنجزة برمس الس نة الفارطة 0,014جتدر ال شارة ا 

  كفائض مداخيل الاس تغالل املرصدة لنفقات الاستامثر.مليون درمه 0,03استامثر و 
 

 وزارة ادلاخلية: 

نه ميكن رصد مبالغ من فائض الاس تغالل لتغطية جزء من نفقات  دراج توقعات بشأأن موارد الاستامثر فا  ابلرمغ من عدم ا 

 الاستامثر.
 

 وزارة الش باب والرايضة: 

ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل التابعة لوزارة الش باب امثر لفائدة مصاحل رصد أأية موارد أأو نفقات است 2019 برمس س نةمل يمت 

صالحات رضورية خالل الس نة عىل مس توى لك من املعهد املليك لتكوين أأطر والرايضة ل أأنه ومن أأجل القيام بأأشغال وا  ، ا 

ل ذكل، عرفت املزيانيات الهنائية الش بيبة والرايضة ومصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرايضية، مل ميكن التنبؤ هبا قب

 لهذين املرفقني برجمة بعض نفقات الاستامثر، خصص لمتويلها جزء من الفائض املرحل عن الس نة املاضية.
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o الاستامثر نفقات ضعف: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

o  النفقات املأأمور مليون درمه، جسلت  3.633,12مقارنة ابلعامتدات الهنائية املرصودة لالستامثر، اليت بلغت

، فا ن 2018% كنس بة تنفيذ لالعامتدات. مقارنة مع س نة 34مليون درمه وهو ما ميثل  1.225,78برصفها مبلغ 

وتبقى هذه النسب غري اكفية لتنفيذ نفقات %. 20هذه النس بة عرفت حتس نا نسبيا بعد أأن اكنت يف مس توى 

 .الاستامثر املربجمة

o  بصورة مس تقةل التابعة لست قطاعات وزارية اليت مل يتضمن قانون املالية  وابس تثناء مرافق ادلوةل املسرية

قطاعا مل تتعد نس بة تنفيذ  11املرافق التابعة ل خبصوصها أأية تقديرات أأولية ومل تنفذ أأية نفقات لالستامثر، فا ن 

نفقات الاستامثر هبا  . يف حني أأن املرافق التابعة مخلس قطاعات وزارية جتاوزت تنفيذ%50نفقات الاستامثر هبا 

 :ويفصل اجلدول التايل هذه املعطيات هذه النس بة.

 : تنفيذ نفقات الاستامثر ملرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل موزعة حسب القطاعات 95#  جدول

 
 معاجلة اجمللس الأعىل للحساابت 2019ومرشوع قانون التصفية لس نة  2019املصدر: قانون املالية لس نة 

 من التقرير( 113 و112 )ص
 

 

 

 عنارص اجلواب:
 

حتتوي أأيضا  ملرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل ابلنس بة ستامثرنفقات الاجيب ال شارة هنا أأن الاعامتدات املرصدة ل 

اخنفاضا ملحوظا نتيجة حذف مرفق املسري بصورة مس تقةل  2020منذ س نة واليت جسلت ، عىل الاعامتدات املرحةل

 .الس نويعرب الطرق والسالمة الطرقية" مبوجب قانون املالية  "مديرية النقل
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  :قطاع التواصل 

، لكون هذه الس نة اكنت 2019س نة خالل تنفيذ نفقات الاستامثر  ، يرجع ضعفللمعهد العايل لال عالم والتصالابلنس بة - 

 ينيترتب عن ذكل بعض التأأخر يف حت ، وقد 2019مرحةل انتقالية للمعهد حيث عرفت تعيني مدير جديد ابتداء من شهر ماي 

 بتفويض ال مضاء للمدير اجلديد كآمر ابلرصف مساعد.  ةالواثئق اخلاص

، ابلأساس ا ىل غياب 2019، فيعزى ضعف تنفيذ مزيانيته برمس س نة املعهد العايل ملهن السمعي البرصي والسيامنأأما فامي خيص - 

آمر ابلرصف مساعد ابملعهد، حيث أأنه منذ منتصف غ  ىل غاية منتصف ماي س نة  2017شت س نة أ ، اكنت مجيع 2019وا 

املعامالت والتدابري يف اجملال املايل تمت من خالل الوزارة الوصيّة، واكنت مجيع التأأشريات يوقعها لك من الس يد الوزير أأو 

 تنفيذ املزيانية.الاكتب العام أأو الس يد مدير املوارد البرشية واملالية للقطاع، مما نتج عنه اخنفاض يف مس توى 

ل ابتداء  2019انطالقا من منتصف شهر ماي لس نة  آمر ابلرصف مساعد ا  وبعد تعيني مدير جديد للمعهد، مل يمت تلكيفه مبهمة أ

 . وهو ما نتج عنه تدين يف نس بة تنفيذ املزيانية خالل هذه الس نة.2019من منتصف شهر يوليوز 

  وزارة التجهزي والنقل واللوجستيك و املاء: 

هنا 2019الوزارة برمس س نة هذه التابعة ل  املسرية بصورة مس تقةلفامي خيص الاعامتدات الهنائية ملرافق ادلوةل  تضم الرصيد ، فا 

ذ مت حذف  1.569.000.000تعدى  واذلي 2019النقل الطريق والسالمة الطرقية خالل س نة  ملديريةالكبري املرتامك  درمه، ا 

 وذكل بعد حتديد هيلكة جديدة للقطاع. 2020لس نة  هذا املرفق برمس قانون املالية

  عداد الرتاب الوطين و التعمري و ال ساكن وس ياسة املدينة  :وزارة ا 

لكوهنام مل حيققا الهدف املنشود نظرا  الوزارةهذه ل اتبعني  بصورة مس تقةل ينمسري دلوةل قد مت حذف مرفقني ل ىل أأنهجتدر ال شارة ا  

جناز مداخيل ذاتية   اكفية كام نصت عىل ذكل مقتضيات القانون التنظميي لقانون املالية.من حيث ا 

  دارة ادلفاع الوطين  :ا 

دارة ادلفاع الوطين، فا ن نس بة التنفيذ بلغت  الس نة  خالل، مع العمل أأن هذه النس بة قد عرفت حتس نا %60,55فامي خيص ا 

 .2020املالية 

اصة ابملركز املليك لالس تكشاف الفضايئ عن بعد برمس الس نة املالية من هجة أأخرى، فا ن الاعامتدات الهنائية لالستامثر اخل

درمه، حيث مت  902,72 987 8وقد اس تقرت مداخيل الاستامثر الفعلية يف  .درمه 902,72 987 11قد بلغت  2019

ل نس بة اجناز فعلية وهو ما يعاد788 997 6 ,09يف حني بلغت النفقات املنجزة درمه،  480,87 176 7الالزتام مبوجهبا مببلغ 

 .%78يف حدود 
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 :مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةلتوصيات اجمللس الأعىل للحساابت خبصوص 

o ضبط أأجنع للتوقعات املتعلقة مبوارد مرافق ادلوةل املسرية بصورة مس تقةل املسجةل بقوانني املالية؛ 

o العمل عىل حتسني نس بة ال جناز املتعلقة بنفقات الاستامثر. 

 من التقرير( 114 ص) 

 

 عنارص اجلواب:

 

تعمل مصاحل وزارة الاقتصاد واملالية والقطاعات املعنية عىل حتسني التوقعات وبرجمة املشاريع حىت يمت ادراج موارد ونفقات - 

عداد قانون املالية لكام أأمكن التوقع   لغها.امببالاستامثر خالل مرحةل ا 

 ستامثر والاس تغالل لهذه املرافق عرب حتسني برجمهتا الس نوية.سيمت العمل عىل حتسني تنفيذ نفقات الا- 
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يضاحات حول  : ا 

 

 

 مالحظات اجمللس الأعىل للحساابت املتعلقة 

 ابحلساابت اخلصوصية للخزينة
 

 مديرية املزيانية
 مديرية املزيانية
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o أأمهية رصيد احلساابت اخلصوصية للخزينة: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

مليون درمه، عىل الرمغ من  115.266ما قدره  2019نة بأأمهية رصيدها املرتامك اذلي بلغ س نة تتسم احلساابت اخلصوصية للخزي 

 .2018% مقارنة مع س نة 1٬5أأنه جسل اخنفاضا طفيفا نسبته 

 :2019و 2016ويوحض اجلدول التايل مداخيل ونفقات وأأرصدة هذه احلساابت بني سنيت 

 2019و 2016للحساابت اخلصوصية للخزينة بني سنيت : تطور املداخيل والنفقات احملققة  79جدول # 

 املداخيل والنفقات

 )مباليني ادلرامه(  
2016 2017 2018 2019 

نس بة 

التطور ما 

 2018بني 

 2019و 

)%( 

 20 - 101.365 92.369 95.161 90.247 املداخيل

 26 - 108.110 123.870 104.407 95.778 الالزتام ابلنفقات

 29 - 90.897 109.786 81.384 76.375 رصفها املؤرش علهياالنفقات املأأمور ب

 160 + 10.468 17.417 - 13.777 13.872 الرصيد الس نوي

 1,5 - 115.266 117.040 136.475 122.786 الرصيد ال جاميل املرتامك

 2019نة ومرشوع قانون التصفية برمس س   2018و 2017و  2016املصدر: قوانني التصفية برمس س نة           

 من التقرير( 98 )ص

 
 عنارص اجلواب:

 
 

 عىل دائنة وتعترب أأخرى، ا ىل س نة من خصويص حساب لك يرحل رصيد ،املالية لقانون التنظميي القانون من 28 للامدة وفقا

 .اخملصصات من النفقات وحساابت خصوصية لأمور املرصدة احلساابت ادلوام أأرصدة
 

ىل ال شارة كام جتدر  ل وابلتايل به، ملزتما يكون خصوصية لأمور املرصدة احلساابت لأغلب املرحل الرصيد من مةهم نس بة أأن ا 

ضافيا خايل رصيدا ميثل جنازها يمت أأن ميكن ل احلساابت هذه نفقات من كثري لكون الالزتام، أأي من صافيا ا   س نة خالل ا 

طارها مما ملموةلا املشاريع تنفيذ تعرتض اليت ال كراهات الاعتبار بعني أأخذا واحدة، آجالها، مثل متديد يف يسامه يف ا  جناز أ  وصيانة ا 

جناز السجنية املؤسسات وجتهزي وبناء الطرق  .الرايضية التحتية البنية وا 
 

طار التفاقيات  بوعليه، فا ن حتليل ارتفاع الأرصدة ل جي أأن يمت مبعزل عن جحم الالزتامات اليت تقرها هذه الأرصدة، خاصة يف ا 

 أأساسا مع امجلاعات الرتابية.املربمة 
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o  احلساابت اخلصوصية للخزينة موارد جنازاتتوقعات واالفرق ما بني: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

مليون درمه، مقابل  101.364٬88ما مجموعه  2019بلغت املداخيل ال جاملية املنجزة برمس احلساابت اخلصوصية للخزينة س نة 

%. وقد عرفت احلساابت املرصدة لأمور خصوصية وحساابت 119ليون درمه، أأي بنس بة تنفيذ م  85.081٬99توقعات قدرها 

% عىل التوايل، كام هو 143% و 116النفقات من اخملصصات جتاوزا للتوقعات برمس قانون املالية حيث جسلت نسب الاجناز 

 موحض يف اجلدول التايل:

 2019مس س نة احلساابت اخلصوصية للخزينة بر : موارد81 جدول # 

 احلساب اخلصويص نوع

 )مباليني ادلرامه(

توقعات قانون 

 املالية

2019 

(1) 

احلقوق املثبتة 

 الصافية

 املداخيل

 احملصةل

(2) 

 نس بة ال جناز

(2)/(1) 

(%) 

 116 85.843,89 85.837,22 74.115,44 احلساابت املرصدة لأمور خصوصية

 - 0,00 0,00 للتذكرة حساابت الاخنراط يف الهيئات ادلولية

 12 11,75 11,75 100 حساابت العمليات النقدية

 25 16,45 16,45 66,05 حساابت المتويل

 143 15.492,79 15.492,79 10.800,50 حساابت النفقات من اخملصصات

 119 101.364,88 101.358,21 85.081,98 اجملموع

 2019نون التصفية لس نة مرشوع قا - املصدر: اجمللس الأعىل للحساابت             

 من التقرير(100 و 99 )ص

 

 عنارص اجلواب:
 

جراء الزتامات يف غياب املوارد  ماكنية ا  ن التقديرات الأولية للحساابت اخلصوصية للخزينة تتوىخ دامئا احلذر نظرا لرتابطها مع ا  ا 

تحصيل هذه املوارد عىل امتداد الس نة وكون بعض مما س يؤثر سلبا عىل التوازن املايل املتوقع، كام أأنه وبفعل الطابع التدرجيي ل 

املوارد اخلاصة ابلأشهر الأخرية للس نة املالية اجلارية، يمت تقديرها بناء عىل فائض املوارد ابلنس بة للس نة الفارطة، كام هو احلال 

.عتبار مجمل هذه ال كراهاتابلنس بة للرسوم الش به الرضيبية اليت تمتزي بتقلب حتصيلها، فا ن مقاربة الربجمة تأأخذ بعني الا
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o ضعف نسب الالزتام مقارنة مع الاعامتدات: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

عرفت الاعامتدات الهنائية للحساابت اخلصوصية للخزينة وكذا احلساابت املرصدة لأمور خصوصية زايدة هممة مقارنة مع 

ن ابملقابل مل تعرف نسب الالزتام حتس نا يوازي ذكل، كام %. لك237الاعامتدات الأصلية املفتوحة مبوجب قانون املالية بنس بة 

 يبني ذكل اجلدول التايل:

 2019: توقعات وتنفيذ نفقات احلساابت اخلصوصية للخزينة لس نة 83 جدول # 

احلساب  نوع

 اخلصويص

 )مباليني ادلرامه(

توقعات 

 قانون املالية

2019 

الاعامتدات 

 الهنائية

نسب تطور 

 الاعامتدات

(%) 

زتامات الال

 ابلنفقات

نس بة 

 الالزتام

(%) 

النفقات 

املأأمور 

برصفها 

 املؤرش علهيا

نس بة النفقات 

املأأمور برصفها 

 املؤرش علهيا

(%) 

احلساابت املرصدة 

 لأمور خصوصية 

(1) 

71.910,26 170.428,23 237 92.040,55 54,01 77.830,27 84,56 

احلساابت  مجموع

اخلصوصية 

 (2)للخزينة 

84.397,38 199.871,15 237 108.109,78 54,09 90.897,30 84,08 

(%) (1)/(2) 85,20% 85,27% - 85,14% - 85,62% - 

 2019مرشوع قانون التصفية لس نة  - املصدر: اجمللس الأعىل للحساابت           

 من التقرير(101 و 100 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

نة تطرأأ علهيا بعض التغيريات خالل الس نة، حيث يمت الرفع من سقف ينبغي التذكري بأأن برجمة احلساابت اخلصوصية للخزي 

تاكليف هذه احلساابت للأخذ بعني الاعتبار الرصيد املرحل، وذكل حىت تمتكن من تغطية حاجياهتا املتعلقة بمتويل املشاريع 

 حة مبوجب قانون املالية. املربجمة. وهذا ما يفرس ابلأساس الزايدة املسجةل مقارنة مع الاعامتدات الأصلية املفتو 

ىل أأن نس بة هممة من الرصيد املرحل لأغلب احلساابت املرصدة لأمور خصوصية يكون ملزتما به ، سواء عىل وجتدر ال شارة ا 

طار التفاقيات مس توى برامج اس تعاملها أأو يف طار هذه احلساابت أأن املشاريع املربمة يف كام  .املربمة ا   وابلنظر لأمهيهتا وطابعهاا 

ىل القيام بدراسات قبلية للتأأكد من جدواها ومدى مطابقهتا للأهداف املسطرة، مما قد ،الاسرتاتيجي يرتتب عنه بعض  حتتاج ا 

هذه  لتنفيذ املراحل الأوىل خاللضعف الالزتام ابلنفقات لس امي بالتأأخري يف بدء معلياهتا. وهو اليشء اذلي يفرس نوعا ما 

 .املشاريع
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o 2018مقارنة مع س نة  2019اابت اخلصوصية للخزينة برمس الس نة املالية اخنفاض نفقات احلس:  
 

 التساؤل أأو املالحظة:

مليون  109.785,65، من 2019، اخنفضت نفقات احلساابت اخلصوصية للخزينة، برمس الس نة املالية 2018مقارنة مع س نة 

ىل   . كام عرف 2018و  2017% بني سنيت 35ة قدرها % مقابل زايد17مليون درمه، أأي ابخنفاض قدره 90.897,30 درمه ا 

صدار النفقات اخنفاضا بنس بة  ىل 88,6%، حيث انتقل من 17,2ا    2019. % س نة84% ا 

 من التقرير( 100 )ص
 

 عنارص اجلواب:
 

ىل نفقات  2018مقارنة بس نة  2019ابلنس بة لخنفاض نفقات احلساابت اخلصوصية للخزينة برمس س نة  فهو راجع ابلأساس ا 

 24,5احلساب املرصد لأمور خصوصية املسمى "احلساب اخلاص مبنح دول جملس التعاون اخلليجي" واليت بلغت ما يقارب 

 .2019مليون درمه س نة  477يف حني مل تتجاوز هذه النفقات  2018مليار درمه س نة 

طابع الاس تثنائية وذكل راجع لطبيعة وبصفة عامة، فا ن منحىن تطور نفقات ومداخيل احلساابت اخلصوصية للخزينة يغلب علهيا 

 بعض النفقات واملداخيل اليت تكون حمدودة يف الزمان واليت ميكهنا تغيري منحى تطورها العادي، مقارنة مع نفقات املزيانية العامة.
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o العمليات النقدية حساب: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

ىل أأن حساابت العمليات الن  مليون درمه مت التأأشري علهيا ورصفها 8.394قدية عرفت الزتامات ابلنفقات بلغت جتدر ال شارة ا 

  يف غياب الاعامتدات الهنائية املتعلقة هبا.
 

 من التقرير( 100 )ص

 

 عنارص اجلواب:
 
 

من القانون  28و  27جيب التذكري بداية ابملقتضيات القانونية اليت تؤطر حساابت العمليات النقدية واملمتثةل  أأساسا يف املادتني 

هذه  ، حيث تبنيالتنظميي لقانون املالية اللتني تس تثنياها من القواعد املعمول هبا ابلنس بة للحساابت اخلصوصية الأخرى

ومتسك بكيفية تربز النتاجئ  مبوجب قانون املالية للس نة هاحيدد مكشوف  كام ،حراكت الأموال ذات الأصل النقدي احلساابت

 .الهنائية
 

 داخيلم ، مضنتدرج عىل أأبعد تقدير ،مالية معينة يف حساابت العمليات النقدية برمس س نة املثبتة اخلسائرو  الأرابحف ا،من هن

 .مهنا اس تخلص خالل الس نة الثانية املوالية للس نة اليت ،العامة املزيانية تاكليف أأو
 

وكذا لغياب  سا بتقلبات أأسعار الرصف ونسب الفائدة،ذكل، ونظرا لطبيعة العمليات املدرجة يف هذه احلساابت، واملرتبطة أأسا

للرساميل، مفن  ادلولية قالسو  يتيحها تطور التدبري النش يط لدلين اخلاريج واليت تبقى رهينة ابلفرص اليت قبلية لعمليات رؤية

دراج تقديرات مرمقة بشأأهن  توقع الأثر الصعب  ا يف قوانني املالية.املايل لهذه العمليات بصفة مدققة. من هنا، ل يمت ا 
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o مداخيل تفوق التوقعات: 
 

 التساؤل أأو املالحظة:

o  يبني حتليل احلساابت املرصدة لأمور خصوصية أأن بعض هذه احلساابت تنجز خالل الس نة املالية مداخيال تفوق

 التوقعات بعدة أأضعاف. وفامي ييل احلساابت اليت ضاعفت عىل الأقل مرتني توقعات مداخيلها:

 2019: احلساابت املرصدة لأمور خصوصية اليت ضاعفت توقعات مداخيلها برمس س نة 85 ل # جدو 

 احلساابت  بيان

 )مباليني ادلرامه(

تقديرات 

 املوارد لس نة

2019 

 املوارد

نس بة تطور 

 املوارد

(%) 

معامل 

 التضاعف

 16,48 1.548 329,61 20,00 الصندوق الوطين للعمل الثقايف 

 13,02 1.202 390,54 30,00 دة الأمن الوطينصندوق ادلمع لفائ

 8,52 752 8.864,79 1.040,00 احلساب اخلاص ابستبدال أأمالك ادلوةل

 6,18 518 2.164,22 350,00 مرصدات املصاحل املالية

 3,69 269 442,69 120,00 الصندوق اخلاص دلمع مؤسسات السجون

 3,02 202 67,85 22,50 كنولوجيةالصندوق الوطين دلمع البحث العلمي والتمنية الت 

 2,96 196 266,32 90,00 الصندوق اخلاص ابلقتطاعات من الرهان املتبادل

 2,66 166 2.126,16 800,00 الصندوق الوطين لتمنية الرايضة

 2,61 161 130,73 50,00 صندوق ادلمع لفائدة ادلرك املليك

ت السالم صندوق مشاركة القوات املسلحة امللكية يف مأأموراي

 والأعامل ال نسانية وادلمع برمس التعاون ادلويل

200,00 512,17 156 2,56 

 2,22 122 443,53 200,00 الأساس ية للمواصالت ةصندوق اخلدم

 2,08 108 208,23 100,00 صندوق تمنية الصيد البحري

 2,06 106 740,66 360,00 صندوق الأموال املتأأتية من ال يداعات ابخلزينة

رابح واخلسائر املرتتبة عىل حتويل مبالغ النفقات العامة ا ىل معالت الأ 

 أأجنبية

 - - 6,26 للتذكرة

 - - 5,77 للتذكرة صندوق التمنية الطاقية

 2019مرشوع قانون التصفية لس نة  - املصدر: اجمللس الأعىل للحساابت
 

o دة س نوات، وتفرس هذه الوضعية برتحيل وعالوة عىل ذكل، يالحظ توايل هذا املنحى لتطور املداخيل عىل مدى ع

الأرصدة املرتامكة عدم مراجعة تقديرات املوارد املتوقعة عىل ضوء تكل احملصةل. وما مل يمت تصفية هذه الأرصدة املرتامكة، 

ضافة اىل تكل اليت مت امل صادقة علهيا من فستبقى مجموعة من احلساابت تس تفيد خالل الس نة املالية من موارد هممة ا 

  خالل قانون املالية.
 

من التقرير( 103 و 102 )ص
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 عنارص اجلواب:
 

حيدد قانون املالية للس نة جحم مداخيل ونفقات احلساابت اخلصوصية للخزينة واملبلغ الأقىص لسقف النفقات اليت ميكن أأن تدرج 

ضايف يساوي الزايدة  ،اليةميكن أأن يرفع سقف هذه احلساابت خالل الس نة بقرار للوزير امللكف ابمل غري أأنه .فهيا وذكل بفتح اعامتد ا 

ضايف يساوي فائض  يف املداخيل املنجزة مقارنة مع الاعامتدات املفتوحة خالل الس نة مبوجب قانون املالية. كام ميكن أأن يرصد اعامتد ا 

ن الزايدات املسجةل  تللأداءااملداخيل ابلنس بة  مقارنة مع الاعامتدات الأصلية املفتوحة املنجزة برمس الس نة املالية املنرصمة. وعليه فا 

 يف هذا الصدد، ميكن رسد الأمثةل التالية: ختص أأساسا الرفع من سقف هذه احلساابت.

 :صندوق ادلمع لفائدة الأمن الوطين

مليون 1.041  مبلغ 2019لس نة  "صندوق ادلمع لفائدة الأمن الوطين" رصد لأمور خصوصيةسقف التحمالت للصندوق امل بلغ

مليون  1.052مببلغ   2019ا ىل س نة  2018درمه و الفائض املرحل من س نة  30.000.000مه مبا فهيا املداخيل املرتقبة مببلغ در

ىل أأن برجمة مداخيل 2018درمه.  وميثل هذا الفائض الفرق بني املوارد احملصةل والنفقات املؤداة برمس س نة  . وجتدر ال شارة ا 

 ال دارة املعنية.الصندوق تمت بناء عىل توقعات 

 :الصندوق اخلاص دلمع مؤسسات السجون

، فتجدر ال شارة 2019مليون درمه س نة  120خبصوص الصندوق اخلاص "دلمع مؤسسات السجون" واذلي بلغ سقف حتمالته 

ىل  ىل أأنه قد مت الرفع من هذا السقف ا  اذلاتية اليت مت  وذكل بناء عىل املداخيل 2020مليون درمه برمس قانون املالية لس نة  150ا 

 املاضية. تسجيلها برمس امخلس س نوات

ىل أأن فائض املداخيل املس توفاة عىل الأداءات برمس الس نة الفارطة قد بلغ 2019برمس س نة  أأما مليون  1.494,5، فتجدر ال شارة ا 

ية الصادرة عن احملامك ومصاريف مليون درمه برمس حصيةل الغرامات والعقوابت املال  290,78وأأن املداخيل اذلاتية قد بلغت  ،درمه

عادة  ،القضاء والرضيبة القضائية علام أأن برجمة سقف التحمالت الأويل يمت بناء عىل توقعات املندوبية العامة ل دارة السجون وا 

 ال دماج.

 الصندوق الوطين للعمل الثقايف:

صة هبذا الصندوق، لفائض املداخيل املنجزة عن النفقات املؤداة يعزى الارتفاع امللحوظ للموارد الهنائية مقارنة ابلتقديرات الأولية اخلا

ىل أأن هذا الفائض يرتبط يف جزء منه بنفقات مت الالزتام هبا مقدما خالل الس نة املالية 2018برمس س نة  من  2018، مع ال شارة ا 

آخر خمصص لأداء نفقات املش2019الاعامتدات املرصودة هل خالل الس نة املالية  اريع الاستامثرية اليت تنجز عىل املدى ، مع جزء أ

 املتوسط.

زايرة املواقع ادلخول لتعرفة تذاكر نتيجة للرفع من  الصندوقاذلاتية لهذا داخيل امل ا يفارتفاع 2019ابل ضافة ا ىل ذكل، عرفت س نة 

آثر التارخيية ابلنس بة للزوار الأجانب لتسجيل ابملعاهد املوس يقية التابعة لوزارة ، وحصيةل كراء املواقع واملعامل التارخيية ورسوم اواملأ

 يف التصوير السيامنيئ. الثقافة وكراء بعض الفضاءات من أأجل اس تغاللها

 الصندوق الوطين لتمنية الرايضة:

ن تقديرات املوارد لس نة  أأخذت بعني الاعتبار ادلفوعات املربجمة عىل مس توى املزيانية العامة لوزارة الش باب والرايضة  2019ا 

ىل أأنه لف تقيمي املوارد اذلاتيةتعذر ائدة هذا الصندوق من أأجل متويل خمتلف برامج تطوير البنيات التحتية الرايضية، مع ال شارة ا 
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خالل مرحةل  2019الرئيس ية الأخرى واملتأأتية خصوصا من دفوعات الفاعلني يف جمال اليانصيب الوطين وأألعاب احلظ برمس س نة  

عداد مرشوع قانون املال   ( ابلنظر ا ىل :2018ية )فرتة ش تنرب وأأكتوبر ا 

  آخر  2019يمت دفع هذه املوارد عرب أأشطر طوال الس نة املالية للصندوق املذكور، مع العمل أأن الشطر الأول لس نة ل يف أ مل يدفع ا 

عداد التوقعات الأولية ؛ 7ماي(، أأي بعد حوايل  10الأسدس الأول )  أأشهر من مرحةل ا 

 وعات يعمتد عىل قرارات الأهجزة التدبريية للرشاكت املعنية فامي خيص حرص احلساابت الس نوية واملصادقة عىل حتديد قمية هذه ادلف

قرار نسب توزيع الأرابح بني املسامهني، ويه عنارص ل ميكن معرفهتا مس بقا لتقيمي املوارد املعنية.  نتاجئ الس نة املاضية وا 

ن الأ  جناز املداخيل املعنية من أأجل برجمة الاعامتدات املرصودهو جدر أأخذا بعني الاعتبار هذين العنرصين، فا   لها عنة انتظار ا 

عداد مزيانيات معدةل لكام اقتىض الأم رصد  يتجىل يف ، عوض تقيمي قبيل لهذه املوارد يكون معه هامش اخلطأأ كبرياذكل رطريق ا 

 ا الصندوق.زن املايل املس تقبيل لهذىل التوااعامتدات مالية مس نودة مبداخيل لن تتحقق مما س يؤثر سلبا ع

 : ادلمع لفائدة ادلرك املليكصندوق 

ىل  %40لفائدة ادلرك املليك من  حصيةل الغرامات التصاحلية واجلزافيةرفع نس بة  2019قد مت برمس قانون املالية لس نة ل  %60ا 

 وهو ما يفرس ارتفاع مداخيل هذا الصندوق. ،2019برمس قانون املالية لس نة 

 :ق مشاركة القوات املسلحة امللكية يف مأأمورايت السالم والأعامل ال نسانية وادلمع برمس التعاون ادلويلصندو 

ن مداخيل القوات واليت عرفت ارتفاعا ابلنظر لزتايد دور  ومساهامت املنظامت ادلولية تترتبط أأساسا ابسرتداداصندوق ال  ذاه ا 

 تالقايض برفع الاسرتدادا 2018و كذا لقرار الأمم املتحدة يف س نة  ال نسانية املسلحة امللكية يف مأأمورايت السالم والأعامل

 اخملصصة للتجريدات العسكرية لدلول املشاركة.

 صندوق التمنية الطاقية: 

ىل أأن هذا احلساب ل يس تفيد من دفوعات من املزيانية العامة عىل غرار مجموعة من احلساابت الأخرى حيث  ،جتدر ال شارة ا 

 ،املوارد من فائض مداخيل النفقات و اذلي يمت ترحيهل من س نة لأخرى ابعتبار أأن هذا الصندوق اس تفاد من موردين فقط تتكون

 ومسامهة صندوق احلسن الثاين.   وهام ادلفع اذلي قامت به بعض دول اخلليج

عىل أأساس حتديد سقف  ،هذا الصندوق "للتذكرة" كسقف حتمالتعبارة يمت عىل مس توى قانون املالية اعامتد  ،لهذه الاعتبارات

 حتمالت جديد بعد ترحيل الفائض للس نة املنرصمة.

آاثصندوق ماكحفة   :الصندوق الوطين محلاية البيئة و التمنية املس تدامةو  ر الكوارث الطبيعيةأ

ل املنجزة عن النفقات املؤداة برمس يفرس ارتفاع املوارد الهنائية مقارنة ابلتقديرات الأولية اخلاصة هبذا الصندوق برصد فائض املداخي

جنازها خالل س نة واحدة اعتبارا : 2018س نة   ، علام أأن كثريا من النفقات ل ميكن ا 

  جناز اليت يمت اجنازها يف اطار  مشاريع الوقاية من الفيضاانت ومطارح معاجلة النفاايت املزنليةلطبيعة املشاريع املعنية مثل ا 

 ؛اتفاقيات عىل عدة س نوات

 طار هذه احلساابتأأخ  .ذا بعني الاعتبار ال كراهات اليت قد تعرتض تنفيذ املشاريع املربجمة يف ا 
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جامل، وجب التذكري بأأن رصيد هذه احلساابت املرتامك القابل للرتحيل من الس نوات الفارطة، يضم يف جزء منه الالزتامات املدرجة  ا 

طار اتفاقياتتوطيد اجلزء الآخر هو عبارة عن عىل مس توى برامج اس تعامل هذه احلساابت، يف حني أأن   الزتامات مدرجة يف ا 

جناز املشاريع سابقة وكذا املشاريع اجلديدة ، واليت سيمت تنفيذها عىل مراحل وبشلك تدرجيي خالل عدة س نوات، حبسب تقدم ا 

طار هذه التفاقيات  .املربجمة يف ا 
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o مداخيل تتجاوز احلاجيات: 
 

 : التساؤل أأو املالحظة

ن بعض احلساابت املرصدة لأمور خصوصية تس تفيد من مداخيل تتجاوز حاجياهتا مما يعكس بعض أأوجه القصور اليت تعرفها ا  

 % من مداخيلها. 50معلية رصد املوارد العمومية. ويبني اجلدول أأسفهل احلساابت املرصدة لأمور خصوصية اليت مل تتعد نفقاهتا 

 2019% من مداخيلها برمس س نة 50خصوصية اليت مل تتعد نفقاهتا : احلساابت املرصدة لأمور 86جدول # 

 احلساابت املرصدة لأمور خصوصية 

 )مباليني ادلرامه( 

الاعامتدات  

 الهنائية 
 النفقـــات

النفقـــات/ الاعامتدات 

 الهنائية )%(

 0  0,00  10,00 صندوق التأأهيل ال جامتعي 

 0  0,00  623,37 الزراعي صندوق ال صالح 

 0  5,00  10.935,97 التأأمني صندوق تضامن مؤسسات 

 0  7,30  1.483,02 صندوق التضامن بني اجلهات 

 1  0,28  20,40 صندوق ادلمع املقدم ملصاحل املنافسة ومراقبة الأسعار واملدخرات ال حتياطية 

 4  123,11  3.484,22 صندوق اخلدمة الأساس ية للمواصالت 

 4  476,50  11.207,00 مبنح دول جملس التعاون اخلليجي  احلساب اخلاص

 5  50,04  1.058,97 صندوق التاكفل العائيل 

 5  6,07  116,98 صندوق حتديث ال دارة العمومية 

 7  922,50  13.102,39 احلساب اخلاص ابستبدال أأمالك ادلوةل 

 10  11,70  115,71  صندوق حتديد وحامية وتمثني املكل العام البحري واملينايئ 

 15  335,31  2.274,73 صندوق حماربة الغش امجلريك  

 18  106,97  603,00 الصندوق الوطين دلمع البحث العلمي والتمنية التكنولوجية  

 18  33,43  187,43 صندوق الصيد الربي والصيد يف املياه ادلاخلية  

 23  363,50  1.612,42 صندوق التمنية الطاقية  

 24  55,90  237,67 احلساب اخلاص بنتاج اليانصيب  

ندماج احلرضي    24  1.392,57  5.869,29 صندوق التضامن للسكىن وال 

صندوق مشاركة القوات املسلحة امللكية يف مأأمورايت السالم والأعامل  

 ال نسانية وادلمع برمس التعاون ادلويل 
1.493,60  380,89  26 

 27  1.473,97  5.402,04 الصناعية و الاستامثرات صندوق التمنية  

 29  1.467,90  5.051,27 مرصدات املصاحل املالية  

 30  1.231,83  4.103,99 صندوق مواكبة اصالحات النقل الطريق احلرضي و الرابط بني املدن  
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 32  329,97  1.041,84 صندوق ادلمع لفائدة الأمن الوطين  

 33  417,96  1.276,76 ضع واثئق الهوية ال لكرتونية و واثئق السفر الصندوق اخلاص بو  

 34  180,75  533,92 احلساب اخلاص ابلقتطاعات من الرهان املتبادل  

 37  64,49  173,93 صندوق ادلمع لفائدة ادلرك املليك  

 38  431,98  1.135,08 الصندوق الوطين محلاية البيئة و التمنية املس تدامة  

 38  3.550,84  9.290,61 صندوق التمنية القروية و املناطق اجلبلية   

 39  745,70  1.907,72 الصندوق الوطين الغابوي  

آاثر الكوارث الطبيعية    40  318,81  797,55 صندوق ماكحفة أ

 40  940,29  2.328,86 الصندوق اخلاص دلمع احملامك  

 42  3.226,68  7.761,83 ية البرشية صندوق دمع املبادرة الوطنية للتمن  

 43  243,99  571,02 الصندوق الوطين للعمل الثقايف  

نعاش ودمع الوقاية املدنية    45  233,63  522,59 الصندوق اخلاص اب 

 49  4.491,07  9.191,61 صندوق دمع الامتسك الاجامتعي 

 50  301,13  600,00 صندوق دمع اسعار بعض املواد الغذائية 

 2019مرشوع قانون التصفية لس نة  - املصدر: اجمللس الأعىل للحساابت
 

 من التقرير( 104 و 103 )ص
 

 عنارص اجلواب:

ن التفاوت  املبني هبذا اجلدول ميكن أأن يفرس ابلعتبارات التالية: ما بني الاعامتدات الهنائية والنفقات ا 

لكن اعامتدات ختامية بعد الرفع من سقف النفقات بعد ال دلء ابلواثئق يه ليست اعامتدات س نوية و  ،الاعامتدات الهنائية- 

احملاس باتية املتعلقة برتحيل الرصيد. كام أأن هذا الرصيد هو ترامك لس نوات عديدة وابلتايل ل جيب حتليهل من منظور س نوي 

 مرتبط ابلس نة املالية موضوع الافتحاص.

ىل أأن الع ضافة ا ىل لك هذا، جتب ال شارة ا  ، ديد من احلساابت اخلصوصية لها الزتامات حماس باتية عىل شلك اعامتدات مرحةلا 

ىل ال لزتامات اليت تكون موضوع اتفاقيات وبرامج كربى وليست ابلرضورة الزتاما حماس باتيا ( اكحلساابت EHB) ابل ضافة ا 

 املتعلقة ب :

  ؛الصندوق الوطين دلمع البحث العلمي والتمنية التكنولوجية -

  ؛لصندوق الوطين محلاية البيئة و التمنية املس تدامةا -

 اجلبلية؛ صندوق التمنية القروية و املناطق -

  .الصندوق اخلاص دلمع احملامك -

ومكثال عىل  ،ورصد بعض املوارد القارة لهذه الغاية الغرض من بعض احلساابت اخلصوصية للخزينة هو تدبري بعض اخملاطر نا  

   .ؤسسات التأأمنيصندوق تضامن م جندذكل 
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 وملزيد من التوضيح، نس تعرض الأمثةل التالية:هذا، 

 وزارة ادلاخلية: 

ىل أأنه قد مت الرفع من سقف اعامتداهتا  خبصوص احلساابت املرصدة لأمور خصوصية التابعة لوزارة ادلاخلية، فتجدر ال شارة ا 

 استنادا عىل الفائض املرحل اذلي مت تسجيهل برمس الس نة الفارطة.

للحساابت املرصدة لأمور  2019( والنفقات برمس س نة 2018يبني اجلدول أأسفهل املداخيل )دون احتساب الفائض لس نة 

 دلرمه( :اب) خصوصية التابعة لوزارة ادلاخلية

 
 .)*( بناء عىل جدول ترحيل الرصيد 

 التالية:بلغت النسب قد  2019بناء عىل معطيات اجلدول أأعاله، جيدر التأأكيد عىل أأن النفقات برمس س نة 

 %5,6"؛برمس "صندوق ادلمع املقدم ملصاحل املنافسة ومراقبة الأسعار واملدخرات الاحتياطية 

 %94,76 "؛برمس "صندوق مواكبة ا صالحات النقل الطريق احلرضي والرابط بني املدن 

 %170,42 "؛برمس "الصندوق اخلاص بوضع واثئق الهوية الالكرتونية وواثئق السفر 

  %30,30"؛برمس "صندوق دمع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية 

 %116,81 "نعاش الوقاية املدنية  .برمس "الصندوق اخلاص اب 

ىل أأن الرصيد املرتامك عىل مس توى لك حساب واخلايل من الالزتام ميكن من تغطية جزء من النفقات الواردة يف  وجتدر ال شارة ا 

 اجلدول أأعاله.

 : وزارة العدل

ىل أأن وزارة العدل قد معلت يف الس نوات الأخرية عىل القيام صندوق التاكفل العائيلفقات خبصوص ن ، فتجدر ال شارة ا 

 بعمليات حتسيس للتعريف هبذا الصندوق والفئات املس تفيدة منه وذكل هبدف الرفع من نفقاته. 

ىل انه برمس س نة  مليون درمه وأأن  190,53لفائدة الصندوق  ، بلغت حصيةل الرسوم القضائية املرصودة2019وجتدر ال شارة ا 

 مليون درمه. 898,96فائض املداخيل املس توفاة عىل الأداءات برمس الس نة الفارطة قد بلغ 

صالح ال دارة و ابلوظيفة العمومية: صندوق حتديث ال دارة العمومية:   الوزارة املنتدبة دلى رئيس احلكومة امللكفة اب 

ىل أأن سقف التحمالت الأويل برمس س نة خبصوص صندوق حتديث ال دارة ا ماليني  10بلغ  2017لعمومية، جتدر ال شارة ا 

مليون درمه. وقد مت رفع  20و 15ا ىل  2019و  2018 سنيتدرمه مث ارتفع هذا السقف الأويل للصندوق املذكور تباعا برمس 

ىل  ىل الفا 116.976.506,06سقف اعامتدات الصندوق املذكور ا   .2018ئض املرحل برمس س نة درمه، استنادا ا 

النفقات /المداخيل النفقات السنوية المداخيل  السنوية)*( الصندوق

5,60% سعار واملدخرات الإحتياطية                       5.000.000             280.000 صندوق ادلمع املقدم ملصاحل املنافسة ومراقبة الأ

94,76%  صندوق مواكبة اصالحات النقل الطريق احلرضي و الرابط بني املدن                1.300.000.000    1.231.830.000

170,42% لكرتونية و واثئق السفر                   245.252.000      417.960.000  الصندوق اخلاص بوضع واثئق الهوية الإ

30,30%  صندوق دمع املبادرة الوطنية للتمنية البرشية                3.103.580.000      940.290.000

116,81% نعاش ودمع الوقاية املدنية                  200.010.000      233.630.000  الصندوق اخلاص بإ
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ىل عدة عوامل تتعلق مبدى فيعزى  ،2019برمس س نة نس بة الالزتام بنفقات صندوق حتديث ال دارة العمومية فامي خيص ضعف  ا 

حيث  جناز هذه املشاريع، وذكل نظرا لصعوبة تنفيذهااب  جاهزية املشاريع اليت حظيت ابلنتقاء من طرف اللجنة الوزارية اخملتصة 

الصندوق ال دارات برضورة انتقاء انئل الصفقة وموافاة كتابة الصندوق ابلواثئق املثبتة ذلكل. وترتبط هذه العوامل يف بعض يلزم 

احلالت بعدم توفر الاعامتدات اخلاصة ابل دارات املعنية، وكذا ابل عالن عن طلبات العروض لأكرث من مرة )صفقة غري ممثرة( 

عادة التنظميأأو بتغري عىل مس توى الهيلكة  فرق العمل امللكفة بتدبري املشاريع تغري ب وأأحياان  ،(ال دارية )دمج القطاعات أأو ا 

 .لتنفيذهااملنتقاة، مما حيول دون الالزتام ابلعامتدات اخملصصة 

 :صندوق اخلدمة الأساس ية للمواصالت

ت بناء عىل التقديرات الس نوية لها. ومن بني برجمة املوارد اخلاصة بصندوق اخلدمة الأساس ية للمواصال ،2019متت برمس س نة 

خصائص هذ الصندوق، أأن هذه املوارد يصعب تقديرها خالل قانون املالية لأهنا حتدد بعد خصم قمية اخلدمات الأساس ية اليت 

طار برانجمهم الاستامثري  ة لتقنني التصالت.وذكل بعد معليات افتحاص مايل وتقين تقوم به الواكةل الوطني ،يقوم هبا الفاعلني يف ا 

مليون درمه و ميثل هذا املبلغ  200يف  2019دد سقف نفقات صندوق اخلدمة الأساس ية للمواصالت برمس س نة حت، عليهو 

 ساس ية للمواصالت.املساهامت املس تحقة عىل مس تغيل الش باكت العامة للمواصالت يف همام و حتمالت اخلدمة الأ 

املشاريع املتعلقة ابخلدمة الأساس ية للمواصالت و كذا برجمة اعامتداهتا مضن مزيانية صندوق ىل أأن انتقاء ا   شارة كذكلوجتدر ال  

 يمت طبقا لقرارات جلنة تدبري اخلدمة الأساس ية للمواصالت اليت يرتأأسها الس يد رئيس احلكومة.  ،اخلدمة الأساس ية للمواصالت

مر ابلرصف دوق اخلدمة الأساس ية للمواصالت يمت بطلب من الآ ولية والتعديلية لصنن برامج الاس تعامل الأ ا  فمن هجة أأخرى، 

و ذكل وفق ما صودق عليه  ،مرين املساعدين ابلرصف يف اطار الغالف املايل احملدد للك مرشوعنقال عن الآ  )رئيس احلكومة(

 اللجنة السالفة اذلكر، و ابلتايل فان الربجمة هتم فقط فائض الاعامتدات املرحةل. من طرف

 :اخلاص مبنح دول جملس التعاون اخلليجي احلساب

جتدر ال شارة بأأن الاعامتدات املتوفرة يف هذا احلساب اخلصويص للخزينة تمتثل يف الهبات اليت مت منحها من طرف دول جملس 

ئية اجلامعية جتهزي املراكز الاستشفا بناء و صخت التعاون اخلليجي و تتشلك أأغلبية النفقات املموةل من مشاريع استامثرية هممة

ىل  3 منس توجب تنفيذها وأأداء نفقاهتا بشلك تدرجيي عىل املدى املتوسط )ي  و اليت ،مبختلف هجات اململكة س نوات(،  5ا 

وابلتايل فالنفقات املربجمة س نواي يمت حتديدها بناء عىل دراسة احلاجيات الرضورية لتنفيذ هذه املشاريع وبتشاور مع القطاعات 

 املعنية هبا.

 :حتديد وحامية وتمثني املكل العام البحري واملينايئ صندوق

 ييل: ساسا فاميأأ تتلخص  2019الصندوق خالل س نة  هبذان العمليات املربجمة أأ بوجب التذكري  صندوق،هذا ال  فامي خيص

 دراسات دمع الرشيط الساحيل؛ 

 ادلراسات العامة املتعلقة بربانمج املوائن واملكل البحري واملينايئ؛ 

 عادة حتديد املكل العام البحري واملينايئ وحاميتها  شغال حتديد و أأ ت و ادلراسا. 

جناز   ن ا  موةل من املداخيل وامل ،(الس نوية ون درمه )سقف الاعامتداتيمل  16طلب اعامتدات مالية تناهز يتهذه العمليات ا 

 .البناء من املكل العام البحري واملينايئحصيةل الأاتوى املرتبطة ابحتالل املكل العام البحري واقتالع مواد  احملصل علهيا من
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ىل  عرب مراحل  الس نةالاعامتدات املفتوحة خالل  تمت يف حدودالصندوق ذا العمليات املربجمة هبهذه  ذتنفي نأأ وجتدر ال شارة ا 

جناز ادلراسات مما ينتج عهنا نسب اجنا ز متفاوتة من )خالل س نة وس نتني(، ويعزى ذكل ا ىل طبيعة تنفيذ العمليات املرتبطة اب 

ىل  ىل أأ س نة ا   خرى.  أأ خرى )عالية أأو ضعيفة(. وابلتايل تتفاوت نسب تنفيذ الاعامتدات ابملقارنة مع املداخيل من س نة ا 

ىل أأن نس بة تنفيذ العمليات املعمتدة هبذا الصندوق خالل الس نوات القادمة سوف تعرف تقدما كبريا يف نسب ا  شارة كام جيب ال  

طاوذكل  ،الاجناز ساسا عىل ضبط أأ ترتكز سوف  الربامج ني املكل العمويم البحري. هذهمثوت  يةحاماسرتاتيجية تزنيل  ريف ا 

لكم من السواحل  2820لكم من السواحل املتوسطية و 580 ابلنس بة لاملكل العمويم البحري واملينايئ ني وحامية مثوت 

 الاطلس ية.

 :الم والأعامل ال نسانية وادلمع برمس التعاون ادلويلصندوق مشاركة القوات املسلحة امللكية يف مأأمورايت الس

ن مداخيل واليت عرفت ارتفاعا ابلنظر لزتايد دور  دات ومساهامت املنظامت ادلوليةاسرتدهذا الصندوق ترتبط أأساسا اب ا 

ن. القوات املسلحة امللكية يف مأأمورايت السالم والأعامل ال نسانية الصفقات اخلاصة  ابل ضافة لعامل ارتفاع املداخيل، فا 

كام أأن مساطر التفاوض  فهيا، ابلتجهزيات والعتاد تمتزي ببطء مساطرها نظرا لبعدها الاسرتاتيجي وتعدد الأطراف املتدخةل

 املرتبطة هبا تتطلب وقتا ابلنظر لكوهنا تس تلزم موافقة اجلهات املعنية لدلول املوردة.

 صندوق التمنية الصناعية و الاستامثرات:

 ن  : عاش الاستامثراتنفقات ا 

 طار رمقطار تعاقدي مبوجب القانون ال  ا  يف  ،من طرف ادلوةل من أأجل دمع القطاع اخلاصهتم هاته النفقات املبالغ املرصدة 

العقود اخلاصة املربمة بني ادلوةل  تأأطر و (.19و  17)املادتني  1995نونرب  8مبثابة ميثاق لالستامثرات الصادر يف  18.95

جناز الاستامثر املقرتح من هجة أأخرى. عىل أأن واملقاولت ا ملنافع اخملوةل للمقاولت من هجة والواجبات املفروضة علهيا فامي يتعلق اب 

جناز الاستامثرات املزمع القيام هبا يف  ضافية يف  ،شهرا انطالقا من اترخي التوقيع عىل العقد 36حيدد أأجل ا  آجال ا  وميكن أأن حتدد أ

 .قوة قاهرة حاةل حدوث

 31) 1421ذي القعدة  6صادر يف  2.00.895من املرسوم رمق  3أأنه ل يمت دفع مسامهة ادلوةل املنصوص علهيا، يف املادة  لا  

جناز اخلدمة ووفق  مبثابة 18.95 من القانون ال طار رمق 19و 17( لتطبيق املادتني 2001يناير  ل بعد ا  ميثاق لالستامثرات، ا 

 .يف ملحق به العقد اخلاص أأوجدول اس تحقاق تقديري ينص عليه 

ووجب اذلكر، أأن ما تمت برجمته يف هذا الصندوق يقترص عىل توقعات ادلفوعات لفائدة املقاولت املوقعة لعقود استامثر مع ادلوةل، 

جناز املرشوع وتقدمي الواثئق الرضورية لدلوةل قصد الاس تفادة من املنحة، حيث يالحظ يف مجمتواليت تبقى رهينة بو   وعة منرية ا 

ل خالل  جناز املرشوعالس نة املوالية و ذكل نظرا ل احلالت عدم تقدمي ملف الواثئق لالس تفادة من املنحة ا   .تأأخر ا 

 نفقات التمنية الصناعية: 

فهتم نفقاته املبالغ املرصدة ملنح  ،)الشق املتعلق ابلستامثرات الصناعية) صندوق التمنية الصناعية والاستامثرات خبصوص

يداع رشاكت القطاع  .الصناعية اخملوةل لرشاكت القطاع اخلاص امثرالاست ن نفقات هذا احلساب اخلصويص تبقى رهينة اب  ا 

 .اخلاص لطلبات حتويل املنح املس تحقة عن مشاريعها الاستامثرية اليت متتد يف أأغلب الأحيان ملدة مخس س نوات
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 صندوق التمنية الطاقية:  

 ،لأمور خصوصية ل يس تفيد من أأي دفع برمس املزيانية العامةصندوقا مرصدا حاةل خاصة ابعتباره يعترب صندوق التمنية الطاقية 

 يف حني يعمتد يف موارده عىل ترحيل الفائض من س نة لس نة.

 جتدر ال شارة يف هذا الصدد للأمور التالية:

طار تعاقدي و مه: تمت عىل مس توى هذا الصندوق برجمة ادلفعات لفائدة املس تفيدين من دمع الصندوق  .1 يف ا 

MASEN وONEE  وIRESEN  طار  ،واليت من املتوقع دفعها خالل الس نة املالية مع العمل أأن الالزتامات يف ا 

 ؛العقود املوقعة مع ادلوةل تتجاوز ما متت برجمته

  ؛بغية ترش يد ادلفعات تمت برجمة الفائض عىل مس توى الاعامتدات الغري املربجمة .2

و املعادن املسؤول املبارش عىل الربجمة ابعتبار الس يد الوزير هو الآمر ابلرصف لهذا الصندوق مبعىن أأن يعترب قطاع الطاقة 

 الربجمة تعكس خمطط معل الوزارة.

 :صندوق التضامن للسكىن وال ندماج احلرضي

ابملقارنة ابلنفقات اليت مليون درمه  5.869,29، فا ن املداخيل البالغة صندوق التضامن للسكىن وال ندماج احلرضيابلنس بة ل 

وبأأن النفقات متثل  ،مليون درمه تفرس بكون هاته املداخيل تضم الرصيد املرحل من الس نوات املاضية 1.392,57تقدر ب 

ىل أأن  املبالغ اليت مت رصفها خالل الس نة من طرف الوزارة الوصية وفق الاحتياجات المتويلية الفعلية للمشاريع. و جتدر ال شارة ا 

طار التفاقيات املتعلقة الالزت  لهيا، نظرا لكون هذه الالزتامات حتتسب يف ا  امات ال جاملية للصندوق تفوق املداخيل املشار ا 

طار حت جناز املشاريع املس تفيدة من متويل الصندوق واليت سيمت جتميعها، يف ا  ، لتعطي صورة ديث نظام احملاس بة العموميةاب 

جاملية عن نفقات الصندوق.  ا 

 : دلمع لفائدة ادلرك املليكاصندوق 

ىل  %40لفائدة ادلرك املليك من  حصيةل الغرامات التصاحلية واجلزافيةرفع نس بة  2019مت برمس قانون املالية لس نة  ، %60ا 

 للنفقات فان برانمج معل الصندوق ميتد عىل مدى عدة س نوات.، وابلنس بة وهو ما يفرس ارتفاع مداخيل هذا الصندوق

  :القروية و املناطق اجلبليةصندوق التمنية 

تطبيقا للتعلاميت  ينجز اذلي أأساسا برانمج تقليص الفوارق اجملالية والاجامتعية يف العامل القروي صندوقهتم اعامتدات هذا ال 

 عرب حتويالت س نوية للصندوق.املعنية وتسامه فيه القطاعات الوزارية  2015امللكية السامية الواردة يف خطاب العرش لس نة 

 ،س نتنيمدى عىل الفعيل للمشاريع اليت تنجز أأغلهبا  تعترب س نوات الانطالق 2019و 2018 أأن سنيت ا ىلكام جتدر ال شارة 

 .الربانمج )مناطق جبلية(من خالل التضاريس وكذا الظروف املناخية اليت تعرفها أأغلبية املناطق املس هتدفة  وبةنظرا لصع

، أأبلغت اللجنة الوطنية لتمنية اجملال القروي واملناطق اجلبلية الآمرين ابلرصف 2019اية ووعيا مهنا بوضعية النفقات املنجزة هن

متام املشاريع املدرجة مبخططات العمل لسنيت  ،امللكفني ابل جناز وذكل من أأجل  2020قبل ممت س نة  2018و 2017برضورة ا 

 الأداءات. وتريةالرفع من 

للنفقـــات مس توايت هممة  لربانمج تطورا ملموسا حيث جسلت ال جنازات املاليةجناز اا  ، عرف 2021و  2020وحبلول سنيت  

ىل هناية شهر ، 2020 ممت  .%70و  %68بلغت عىل التوايل  2021كتوبر أأ وا 
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 :صندوق الصيد الربي والصيد يف املياه ادلاخليةو  الصندوق الوطين الغابوي

طار ابط برتحيل فائض الأرصدة بل ن تطور الاعامتدات املفتوحة للحسابني ليس مرتبطا فقا   رتفاع املداخيل احملصةل يف ا 

طار تفعيل توهجات اسرتاتيجية غاابت املغرب ذاحلسابني اخلصوصيني. يف ه  2030-2020ا الصدد وجب التذكري أأنه يف ا 

ضايف يناهز  %40س تعرف برامج الاستامثر ارتفاعا يناهز  سيمت متويلها  ،مليون درمه 600يس تلزم تعبئة غالف مايل س نوي ا 

طار ه ين احلسابني اخلصوصيني ابل ضافة اىل موارد أأخرى. ذاعامتدا عىل تركيبة مالية تضم فائض الأرصدة واملداخيل احملصةل يف ا 

طار أأ ن التشخيص الأويل اذلي أأ حيث  بعني الاعتبار الأرصدة احلالية واملتوقعة  ذعداد الاسرتاتيجية املذكورة أأخا  جنز يف ا 

 .للتزنيلصوصيني املعنيني فامي هيم تعبئة املوارد املالية الالزمة للحسابني اخل

 الصندوق الوطين للعمل الثقايف:

س توجب تنفيذها وأأداء ي تتشلك أأغلبية النفقات املموةل عن طريق هذا احلساب اخلصويص للخزينة من مشاريع استامثرية هممة 

، س نواي املشاريعوات(، ومع رصد الاعامتدات املالية اخملصصة لهذه س ن 5ا ىل  3عىل املدى املتوسط )من نفقاهتا بشلك تدرجيي 

أأساسا من النفقات اليت سيمت أأداؤها خالل الس نوات ، واملشلكة ينتج عن ذكل بطء يف تصفية الأرصدة املرتامكة س نة بعد أأخرى

 الالحقة.

 صندوق دمع الامتسك الاجامتعي:

حداث صندوق دمع الامتسك طار قانون املالية لس نة  جيدر التذكري أأنه مت ا  أأجل ضامن حسن  ومنهذا،  .2012الاجامتعي يف ا 

طار  ،، مت احلرص عىل رصد الاعامتدات املالية الالزمة جملموع برامج ادلمع املس تفيدة من مداخيل هذا الصندوقهتدبري  وذكل يف ا 

املتطلبات من أأجل املسامهة و اسة احلاجيات تعاقدي مع الأطراف املعنية يس تجيب لقواعد احلاكمة اجليدة، و كذا بناء عىل در 

يف سد اخلصاص لمتويل هذه الربامج. كام جيدر التوضيح أأن الاعامتدات املربجمة يف هذا الصندوق يمت احتساهبا بناء عىل دراسة 

 .ت الربامج املعنيةاملعطيات املتوصل هبا من طرف القطاعات املس تفيدة، وذكل لتحديد املبالغ الالزمة للمسامهة يف متويل حاجيا

وابلتايل فا ن هذه املامرسة توفر برجمة متناسقة ملوارد صندوق دمع الامتسك الاجامتعي، كام تس تجيب لس ياسة ضبط وترش يد 

النفقات العمومية و كذا متطلبات ا صالح القانون التنظميي لقانون املالية، ل س امي فامي خيص تعممي ثقافة التدبري املرتكز عىل 

 و املردودية، و خلق التوازن بني احلاجات المتويلية خملتلف الس ياسات و بني ال ماكنيات املتاحة.النجاعة 

 يه انجتة عن برجمة ،2019مليون درمه س نة  9.191،61كام ينبغي التوضيح أأن الاعامتدات الهنائية لهذا الصندوق واليت بلغت 

شري فقط ا ىل مجموع املداخيل الصافية حبمك أأنه مل ت ، و ل 2012س نة  الس نوات الفارطة و ذكل منذ عنمجموع املداخيل املنقوةل 

ل   .2014من س نة  ابتداءيمت تفعيل الصندوق ا 

جيايب للصندوق و اذلي بلغ ىل غاية  6ما يفوق  و جتدر ال شارة أأن تواجد رصيد ا   ليس بوضعية خاصة 2018دجنرب مليار درمه ا 

جيابية يف الس نوات الأوىل مجموع احلساابت اخلأأن ذكل  ،ذا الصندوقهب صوصية للخزينة احلديثة النشأأة تتوفر عىل أأرصدة مالية ا 

ويه الوضعية اليت عرفها صندوق دمع  ارتفاع معدل النفقات اخلاصة هبا.رمغ يمت اس هتالكها مع مرور الس نوات ل  ،ل حداهثا

والاخنفاض اذلي جسلته ، موةل من خالل الصندوقامل اذلي عرفته لكفة الربامج يتصاعدل نحى االامتسك الاجامتعي أأمام امل 

 .2016املداخيل ابتداء من س نة 
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o ضعف النفقات مقارنة بأأسقف التحمالت: 
 

 : التساؤل أأو املالحظة

o  ل أأهنا ابلرمغ من ذكل جسلت بعض احلساابت اخلصوصية للخزينة معليات هممة لرفع أأسقف حتمالهتا بصفة ملحوظة، ا 

 :2019تفرس هذه الزايدات. ويوحض ذكل اجلدول أأسفهل برمس الس نة املالية مل تعرف تسجيل نفقات هممة 

 بيان احلساابت 

 )مليون درمه(

 الاعمتـادات 

 الأولية  

 الاعامتدات 

 الهنائيـــــة  

املعامل 

 املضاعف

الالزتامات 

 ابلنفقات

نس بة 

الالزتام 

)%( 

 النفقات املأأمور

برصفها املؤرش 

 علهيا

نس بة النفقات 

 املأأمور

برصفها املؤرش 

 علهيا )%(

  100 0,004  0  0,004 124,7  623,4  5 صندوق ال صالح الزراعي 

  100 5,000  0  5,00 13,7  10.936,0  800 صندوق تضامن مؤسسات التأأمني 

صندوق ادلمع املقدم ملصاحل املنافسة ومراقبة 

 الأسعار واملدخرات ال حتياطية
5  20,4  4,1 0,28  1  0,281 100  

احلساب اخلاص مبنح دول جملس التعاون 

 اخلليجي
  11.207,0 للتذكرة

 
224,5 0  47,7  20  

  1.612,4 للتذكرة صندوق التمنية الطاقية
 

36,4 0  36,4 100  

  86 123,114  4 143,76 17,4  3.484,2  200 صندوق اخلدمة الأساس ية للمواصالت

  100  50,035  5  50,04 6,6  1.059,0  160 صندوق التاكفل العائيل

دارة العمومية   79  6,071  7  7,71 5,8  117,0  20 صندوق حتديث ال 

  100  922,503  7  922,50 12,6  13.102,4  1.040 احلساب اخلاص ابستبدال أأمالك ادلوةل

  87  335,307  17  386,63 3,2  2.274,7  700 صندوق حماربة الغش امجلريك 

الوطين دلمع البحث العلمي والتمنية الصندوق 

 التكنولوجية
22,5  603,0  26,8 106,97  18  106,965  100  

صندوق الصيد الربي والصيد يف املياه 

 ادلاخلية
25  187,4  7,5 33,43  18  33,429  100  

  100  55,903  24  55,90 2,4  237,7  100 احلساب اخلاص بنتاج اليانصيب

ندماج احلرضيصندوق التضام   100  1.392,573  24  1.392,65 2,9  5.869,3  2.000 ن للسكىن وال 

  97  1.473,971  28  1.516,71 3,2  5.402,0  1.700 صندوق التمنية الصناعية والاستامثرات

  100  1.467,899  29  1.467,90 14,4  5.051,3  350 مرصدات املصاحل املالية

النقل الطريق  صندوق مواكبة ا صالحات

 احلرضي و الرابط بني املدن
2.000  4.104,0  2,1 1.243,45  30  1.231,833  99  

احلساب اخلاص ابلقتطاعات من الرهان 

 املتبادل
90  533,9  5,9 180,75  34  180,751  100  
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صندوق مشاركة القوات املسلحة امللكية يف 

نسانية وادلمع  مأأمورايت السالم والأعامل ال 

 برمس التعاون ادلويل

200  1.493,6  7,5 512,17  34  380,885  74  

  100  745,702  39  745,70 2,9  1.907,7  650 الصندوق الوطين الغابوي

 .معاجلة اجمللس الأعىل للحساابت-   2019املصدر: مرشوع قانون التصفية لس نة

o حلساابت ومدى ضبط احتساب وتتبع املوارد املرصدة هذا الوضع يدعو للتساؤل حول جدوى معلية رفع أأسقف هذه ا

 لها.
 

 من التقرير( 105 )ص
 

 عنارص اجلواب:

كام متت ال شارة ا ىل ذكل، مفا يرسي عىل معليات الرفع من املوارد بعد ترحيل الأرصدة املتأأتية من الس نوات الفارطة، يرسي 

 صيات.رفع من سقف النفقات مع التذكري ببعض اخلصو معليات كذكل عىل 

سقف النفقات يه معلية حماس باتية فقط ل عامل التوازن بني النفقات واملوارد، وغالبا ما تعمد املصاحل اخملتصة لوزارة  رفعفعملية 

ىل املالية   عدم برجمة الفائض املذكور.ا 

ما :قسطا كبريا من هذه الاعامتدات اليت مل تكن حمل رصف للنفقا، فا ن متت ال شارة ا ىل ذكلكذكل، وكام   ت حتتوي ا 

 اعامتدات حماس باتية ملزتم هبا؛ -

 الزتامات موضوع اتفاقيات وبرامج ليست موضوع الزتام حماس بايت؛ -

، كام هو الشأأن ابلنس بة لصندوق تضامن هذه احلساابت حداثاملرتبطة اب   اخملاطرأأو مقابل ملوارد رصدت لتدبري  -

 مؤسسات التأأمني.

 : اليةوملزيد من التوضيحات، نقدم الأمثةل الت

 صندوق التمنية الصناعية و الاستامثرات:

 نعاش الاستامثرات  :نفقات ا 

وجب اذلكر، أأن ما تمت برجمته يف هذا الصندوق يقترص عىل توقعات ادلفوعات لفائدة املقاولت املوقعة لعقود استامثر مع ادلوةل 

جناز املرشوع و تقدمي الواثئق الرضورية لدلوةل  قصد الاس تفادة من املنحة، حيث يالحظ يف مجموعة من واليت تبقى رهينة بوثرية ا 

ل خالل  جناز املرشوعالس نة املوالية و ذكل نظرا ل احلالت عدم تقدمي ملف الواثئق لالس تفادة من املنحة ا   .تأأخر ا 

ملتبقي للس نة اجلارية ا ىل وهذا ما يفرس كون النفقات املأأمور برصفها ضعيفة مقارنة ابلعامتدات الهنائية، و ذلكل يمت ترحيل الرصيد ا

 الس نة املالية املقبةل مع القيام برفع سقف حتمالت الصندوق املذكور.

ن نس بة ترحيل ،صندوق الصيد الربي والصيد يف املياه ادلاخليةو  الصندوق الوطين الغابوي طار  حيث ا  الاعامتدات املربجمة يف ا 

تتجىل ابخلصوص يف ارتباط هذا الأخري  ،لهل العديد من ال كراهاتصندوقني، ترتبط أأساسا خبصوصية القطاع اذلي تتخهذين ال 

يكولويج اذلي يتعدى الس نة املالية تدخل عدة رشاكء يف تنفيذ بعض مشاريع القطاع )الساكنة احمللية وذوي حقوق و  ابلزمن ال 

ملقاولت الغابوية،  ىدلقدرة ال جناز حمدودية خربة وختصص و و  مراجعة أأسعار الصفقاتو  ...(للوزارات اخلارجيةالانتفاع، املصاحل 
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بسبب الأعداد اليت تتقاعد بدون تعويض. ورمغ ذكل، قطاع املياه والغاابت عىل مس توى عالوة عىل نقص يف املوارد البرشية 

ثل س يعمل القطاع عىل مواصةل اجلهود واختاذ التدابري الالزمة للخفض من الاعامتدات املرحةل س نواي وذكل لضامن تدبري أأم 

 للامل العام.
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  : توصيات اجمللس الأعىل للحساابت
 

o  جناز تقيمي شامل حول احلساابت املرصدة لأمور خصوصية يف أأفق مراجعة حصص الرسوم املرصدة لها، مع ا 

 احلرص عىل عدم ختصيص موارد تفوق ما هو رضوري لتغطية نفقاهتا؛

o  ماكنية تسقيف موارد احل  ساابت اخلصوصية للخزينة؛دراسة ا 

o  مراجعة طريقة تقدمي برامج الاس تعامل املتعلقة ابحلساابت املرصدة لأمور خصوصية مع المتيزي بني نفقات

الاستامثر ونفقات التس يري من أأجل ال حاطة ابجملهود اذلي تبذهل ادلوةل فامي يتعلق ابلستامثر يف مجمهل كيف ما 

 اكن الوعاء املزيانيايت؛

o ىل تقليص عدد احلساابت املرصدة لأمور خصوصية واحلذف التدرجيي للنفقات اليت  مواصةل اجملهودات الرامية ا 

طار املزيانية العامة لدلوةل، اكلنفقات املتعلقة ابملوظفني، اليت تكتيس طابعا اعتياداي وش به  ميكن حتملها يف ا 

 .نظايم

 من التقرير( 106 )ص 

 

 عنارص اجلواب:
 

طار هجودها-  بصدد التفكري يف تقيمي  الاقتصاد واملاليةاملبذوةل ل عامل ال صالحات املهيلكة للحقل املزيانيايت، فوزارة  يف ا 

شامل للحساابت اخلصوصية، ولال شاكلت املثارة مع الفاعلني املعنيني أأخدا بعني الاعتبار من هجة، رضورة احرتام 

ومن هجة أأخرى عدم ال خالل ابللزتامات اليت تتحملها هذه احلساابت  املبادئ املزيانياتية املمتثةل يف الوحدة والشمولية،

 ودورها يف تزنيل مشاريع كربى.
 

هذه املقاربة املتوازنة تس توجب أأول تقيامي أأوليا ذا طابع تقين يتوىخ ادلراسة املعمقة لبنيات احلساابت املهمة، واقرتاح 

والنفقات امللزتم هبا سواء حماس باتيا أأو تكل اليت تكون موضوع خمرجات وبدائل ل تؤثر عىل السري العادي للربامج 

 اتفاقيات.
 

ل أأن أأي ا صالح مقرتح يف هذا الشأأن، جيب أأن يراعي أأول احرتام املنظومة القانونية اليت أأرساها القانون التنظميي للاملية  ا 

 ذكورة.وكذا التزنيل السلس والتدرجيي لال جراءات يف مراعاة اتمة للك اجلوانب امل
 

، وبزتامن مع تزنيل القانون ال طار  للجباايت، سيمت اختاذ بعض 2022وأأخريا جتدر ال شارة أأنه انطالقا من الس نة املالية 

دراج بعض الرسوم  اكلرمس اجلوي للتضامن  ال جراءات اجلزئية اليت تروم ا ىل حذف بعض الرسوم الش به الرضيبية وكذا ا 

نعاش الس ياحة يف املنظومة ال  رضيبية مع رصد مجمل موارده يف املزيانية العامة.وا 

 نفس املقاربة سيمت أأجرأأهتا ابلنس بة ملرافق ادلوةل املسرية بطريقة مس تقةل.
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