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I. مدخل :  
 

 المغير  14-00 المكررة من القانون التنظيمي رقم       16طبقا للفقرة األولى من المادة      
مرافق للدولة مسيرة بـصورة     "تعتبر  "  لقانون المالية    7-98والمتمم للقانون التنظيمي رقم     

غير المتمتعة بالشخصية المعنوية والتي تغطي بموارد ذاتية بعـض          " مستقلة مصالح الدولة  
ويجب أن يهدف نـشاط     .  غير المقتطعة من االعتمادات المقيدة في الميزانية العامة        نفقاتها

  ".المصالح المذكورة أساسا إلى إنتاج سلع أو تقديم خدمات مقابل دفع أجر
  

يتضح من خالل هذا التعريف أن مصالح الدولة المسيرة بـصورة مـستقلة تتميـز               
مات المقدمة وتعزيز فعاليـة ومرونـة       بخاصيتين أساسيتين تهدفان إلى تحسين جودة الخد      

تتعلق الخاصية األولى بتوفر مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة         . تدبير الموارد العمومية  
على االستقاللية المالية، بينما ترتبط الخاصية الثانية باستخالص هذه المصالح لجزء مـن             

  .تكاليف الخدمات المقدمة من طرفها
  

لة المسيرة بصورة مستقلة آلية مهمـة مـن أجـل تفعيـل             هذا، وتعتبر مرافق الدو   
االستراتيجيات القطاعية خاصة في مجاالت الصحة والتعليم والفالحة والسياحة والـصناعة         
التقليدية والطاقة والمعادن، وذلك بالنظر إلى الطابع الجهوي أو المحلي الذي تكتسيه أغلبية             

  .          هذه المرافق
  

الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب مجاالت تدخلها فـي مـا           هكذا، تساهم مرافق    
  :يلي

  
تعميم وتحسين ولوج الساكنة إلى الخدمات الصحية عبر المؤسسات االستشفائية التـي             

  تغطي مجموع التراب الوطني؛
  

تنمية الكفاءات وتعزيز التكوين لفائدة الموارد البشرية العاملـة بمختلـف القطاعـات              
لبحري والفالحة والطاقة والمعـادن والـسياحة وتهيئـة التـراب           االقتصادية كالصيد ا  

والتعمير والرياضة والجيولوجيا واإلعالم واإلحصائيات واالقتـصاد التطبيقـي وكـذا           
  اإلدارة؛

  

  تشجيع االستثمار على المستوى الجهوي عبر المراكز الجهوية لالستثمار؛  
  

الخصوص بتهيئة وصيانة الطـرق     ويتعلق األمر على    . إنجاز وصيانة البنيات األساسية    
والمسالك القروية والمساهمة في إعداد وتفعيل سياسـة الوقايـة والـسالمة الطرقيـة              
والمالحة البحرية وكذا تعزيز نظام توقع األرصاد الجوية واإلنـذار لفائـدة مختلـف              

   اقتصادية؛-القطاعات السوسيو
  

ة والغابوية وكذا حماية التنوع     تثمين وحماية الموارد الطبيعية خاصة المنتوجات البحري       
  .الطبيعي
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  : ثالثة أجزاءحول هذا التقرير تمحوري
  

 إلى تطور عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وتوزيعهـا           الجزء األول  يتطرق 
   تدخلها؛تحسب مجاال

  
 والمحاسبية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة       اليةالحصيلة الم الجزء الثاني    يتضمن 

 المنجزة خالل الـسنة المـذكورة       ها ونفقات ها وذلك عبر تحليل موارد    2008سنة  برسم  
 ؛2007مقارنة مع سنة 

 
 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة خالل       أهم منجزات  لتقديم   الجزء الثالث  يخصص 

 .2010 و2009الثالث سنوات األخيرة والعمليات المبرمجة برسم سنتي 
  

II. تدخلهاتسيرة بصورة مستقلة حسب مجاالتطور وتوزيع مرافق الدولة الم : 
 

 مرفقـا سـنة     177انتقل العدد اإلجمالي لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة من          
 13  إحـداث  ويعزى هذا االرتفاع إلى     . 2009  المالية سنةال مرفقا برسم    190 إلى   2008

  :كل التالي موزعة على الش2009مرفقا مسيرا بصورة مستقلة  برسم قانون المالية لسنة 
 

التـابع  " مصلحة السياحة الثقافية للـشباب    "مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى        
ويقوم هذا المرفق بتدبير برامج تبادل زيارات الشباب علـى    . لوزارة الشبيبة والرياضة  

 مركـزا لالسـتقبال     31الصعيدين الوطني والدولي واإلشراف على شبكة تتكون مـن          
 اب الوطني؛بمختلف أرجاء التر

 
" مديرية تأهيل األطر اإلداريـة والتقنيـة      "مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى        

وتتجلى مهمة هذا المرفق في النهوض بالتكوين الموجه لموظفي         . التابع لوزارة الداخلية  
الجماعات المحلية واالستجابة لتطلعات مختلف الهيئات الالممركزة والمجموعات التابعة         

 لها؛ 
  

ويتعلق األمر بمرافـق الدولـة المـسيرة        . ثالثة مراكز استشفائية تابعة لوزارة الصحة      
 :   بصورة مستقلة التالية

  
 ؛"المركز االستشفائي اإلقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك" 
 ؛"المركز االستشفائي اإلقليمي بفاس" 
 ".المركز االستشفائي اإلقليمي بجرادة" 

 
المركز الـوطني إلجـراء االختبـارات       "ستقلة المسمى   مرفق الدولة المسير بصورة م     

ومن المنتظر أن يلعـب هـذا المرفـق دورا          . التابع لوزارة التجهيز والنقل   " والتصديق
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مركزيا في المشاريع المرتقب إنجازها من طرف الحكومة من أجل تقليص عدد حوادث            
حية، منها على   السير  على الطرقات والحد من خطورتها عبر تفعيل عدة مشاريع إصال           

 الخصوص إصالح نظام المراقبة والفحص التقني؛
 

 إضفاء صفة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة على معهـدين وأربعـة مراكـز               
للتكوين المهني في مجال الفنون التقليدية تابعة لقطاع الصناعة التقليدية، وذلك من أجل             

 مجـال التكـوين وفقـا للمخطـط         تمكينها من إنجاز األهداف اإلستراتيجية للقطاع في      
 حسب نظام التكـوين     2015 متخرج في أفق     51.000االستعجالي الرامي إلى تكوين     

 بالتدرج؛
  

التابع للوزارة  " مصلحة الثانويات الفالحية  "مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى        
ـ         . المكلفة بالفالحة  درج لفائـدة   وتتجلى مهمة هذا المرفق في تدبير برنامج التكوين بالت
 .الشباب القروي

  
وتبعا للتغيير الذي عرفه النص المتعلق بتنظيم واختصاصات وزارة التجهيز والنقل،           

 تغيير تسمية مرافق الدولة المسيرة بـصورة مـستقلة          2009تم برسم قانون المالية لسنة      
  :التابعة لهذه القطاعات كما يلي

  
مصلحة شبكات مـصالح الـسوقيات      "ب  " قسم الصيانة واالستغالل والسالمة الطرقية     " 

 ؛"والعتاد
 

 ؛"مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية"ب " مديرية سالمة النقل عبر الطرق" 
  

 ؛"المديرية العامة للطيران المدني"ب " مديرية الطيران المدني" 
  

ع العدد اإلجمالي لمرافق الدولة المسيرة بـصورة        يتوزوتبعا لهذه التغييرات، يمكن     
  :ستقلة حسب القطاعات كما يليم

  
  القطـاع  تعمل فـي مجـال    من مجموع عدد المرافق،      % 76 مرفقا أي ما يمثل      145 

ستـشفائية  تتعلـق بالعالجـات اال    تقدم خدمات   % 41 مرفقا، أي    78االجتماعي منها   
 % 28أي   مرفقـا    54و ،)المستشفيات المدنية والعسكرية ومراكز صحية متخصصة       (

فق تقدم خدمات في مجال تكوين األطر العليا والتكوين المهنـي           مجموع عدد المرا  من  
السياحة والصيد البحري والفالحة والطاقـة      : والتكوين المستمر في مختلف المجاالت      

 االقتصاد التطبيقي اإلحصاء و وعلوم اإلعالم والتواصل و   والمعادن والهندسة المعمارية    
 واإلدارة؛
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تعمل في مجال تشجيع القطاعات االقتصادية      من مجموع المرافق    % 14 مرفقا أي    26 
بإنعاش االستثمار على    كلفتت % ) 9( لالستثمار ةجهويالكز  امرمنها على الخصوص ال   

 الصعيد الجهوي ؛
  

  البنيات التحتية ؛من مجموع المرافق تعمل في مجال% 7 أي  مرفقا14 
  

ـ من مجموع المرافق تعمل على الخـصوص فـي مجـال            % 3 أي   مرافق 5  ق التوثي
 .والبحث

 
  حسب مجال نشاطها  لدولة مسيرة بصورة مستقلةل امرفق 190 توزيع  :1رسم رقم 

القطاع االجتماعي
76%

قطاع التوثيق 
والبحث
3%

قطاع إنعاش 
األنشطة االقتصادية

قطاع البنيات التحتية14%
7%

  
 

   2002تطور عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة منذ سنة   :2رسم رقم 

150 153 151
157 158 161

177

190

100

125

150

175

200

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

  

145

14 26
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III.  مستقلة حول مرافق الدولة المسيرة بصورة ماليةمعطيات 
  

تطرق هذا الجزء من التقرير للموارد والنفقات المنجزة من طرف مرافق الدولـة             ي
  .2007 سنة وتطورها مقارنة مع 2008المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 

  
    الموارد1.3

  
مرافق الدولة المسيرة بـصورة مـستقلة       مجموع   الموارد المنجزة من طرف      تبلغ

 3.532,70 مليون درهم مقابل توقعـات قـدرها         3.820,24 ما قدره    2008برسم سنة   
  .2007خالل سنة  % 103مقابل  % 108مليون درهم أي بنسبة إنجاز بلغت حوالي 

  
  :وتتوزع هذه الموارد حسب طبيعتها كما يلي

  
ناتجة أساسـا عـن المبـالغ       وهي  مليون درهم    1.590,36 وتقدر ب    الموارد الذاتية  

ويتعلق األمر علـى الخـصوص      . مرافق المعنية المحصلة من الخدمات التي تقدمها ال     
المعطيات المتعلقـة   تقديم  ق الرمادية ورخص السياقة و    اور األ تسليمبالمبالغ المتأتية من    
 ؛المستشفيات العموميةالخدمات العالجية في بعض توفير باألرصاد الجوية و

 
تقـدر   و  الميزانية الممنوحة لبعض مرافق الدولة المـسيرة بـصورة مـستقلة           إعانات 

 مجـال الفـي    استفادت منها أساسـا المرافـق العاملـة       ، وقد  مليون درهم  718,93ب
العالجـات   مليون درهم لفائـدة  255,84 مليون درهم منها    616,62االجتماعي بمبلغ   

 مجال التكوين ؛ل مليون درهم 187,10و الصحية
 

يله إلى السنة  وتم ترح2007فائض االستغالل واالستثمار الذي تم إنجازه في نهاية سنة          
 . مليون درهم1.510,95 ويصل إلى الموالية

  
    بنية موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةتطور: 3رسـم رقم 

  2008 و2007ما بين سنة 
  

2008 2007 

إعانات 
الميزانية
19%

الموارد الذاتية
41%

الفائض 
المرحل
40%

 

إعانات 
الميزانية
15%

الموارد الذاتية
44%

الفائض 
المرحل
41%
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من طرف مرافـق     %76 بنسبة   2008 سنة   برسمإجماال، تم إنجاز الموارد الذاتية      
  .والبنيات التحتيةالدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لقطاعات الصحة 

  
  توزيع الموارد الذاتية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  : 4رسم رقم 

  )بماليين الدراهم( 8200حسب القطاعات الوزارية خالل سنة 
797,01

601,76

179,07

12,52
0

200

400

600

800

القطاع االجتماعي  قطاع البنيات التحتية   قطاع إنعاش األنشطة  
االقتصادية 

قطاع التوثيق والبحث  

  
  

وارد الذاتية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة تطورا خـالل الفتـرة           عرفت الم 
  : على الشكل التالي2006-2008

  
  

  )بماليين الدراهم(تطور الموارد الذاتية : 5رسم رقم 
  

1 041,87

1 468,62

1 590,36
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  نفقات ال 2.3
  

المسيرة بلغت نفقات االستغالل واالستثمار المنجزة من طرف مجموع مرافق الدولة           
 3.271,15 مليون درهـم مقابـل       1.821,08 ما قدره    2008بصورة مستقلة خالل سنة     

  % . 56مليون درهم من االعتمادات المفتوحة أي بنسبة إنجاز 
  

  :تتوزع النفقات المنجزة حسب طبيعتها كما يلي
  

  مليون درهم وتتعلق أساسا بأجور األعوان المؤقتين العاملين        97,77: نفقات الموظفين  
 مليون درهم برسم اإلعتمـادات المفتوحـة، أي         105,73بالمرافق المعنية وذلك مقابل     

 ؛%92,47نسبة إنجاز 
 

  مليون درهم وهو مـا يمثـل حـوالي           1.398,29: نفقات المعدات والنفقات المختلفة    
  مليون درهم ؛1.996,64من االعتمادات المفتوحة والتي بلغت % 70,03

 
 .مليون درهم 325,02: نفقات االستثمار 

 
  

  2008بنية نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة   :6رسم رقم 

نفقات االستثمار 
18%

نفقات المعدات 
والنفقات المختلفة 

77%

نفقات الموظفين 
5%

  
  
  
  
  
  
  
  



 2010 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة
 

  تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
 

11

  
  االعتمادات المفتوحة واالعتمادات المنجزة تطور :  7رسم رقم

  )بماليين الدراهم(  8200-7200خالل الفترة 

3 109,12

1 689,06

3 271,15

1 821,08

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

2007 2008

االعتمادات المفتوحة
االعتمادات المنجزة

  
  

 بواسطة مرافق الدولة    2008من النفقات خالل سنة      % 84امة، تم إنجاز    بصفة ع 
والبنيـات التحتيـة    %) 67 (االجتمـاعي مجـال  الالمسيرة بصورة مستقلة العاملـة فـي      

)17.(%  
 

 من طـرف مرافـق      2008 سنة   برسمويبين الرسم التالي توزيع النفقات المنجزة       
  :خلهامجاالت تدالدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب 

  
  

   مجاالت التدخلتوزيع النفقات المنجزة حسب :   8 رسم رقم
  )بماليين الدراهم( 8200برسم سنة 

1224,66

297,96 266,35
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قطاع التوثيق والبحث  
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خـالل سـنة    % 87بصفة عامة، بلغت نسبة تغطية النفقات بواسطة الموارد الذاتية          
2008.  
  

   فائض مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلـة3.3
  

خالل مقارنة الموارد والنفقات المنجزة في إطار مرافق الدولـة المـسيرة   يتبين من   
 أن هذه المرافق حققت فائضا فـي نهايـة الـسنة بلـغ              2008بصورة مستقلة برسم سنة     

أخـذا بعـين     وذلك   2007 مليون درهم سنة     1.647,93 مليون درهم مقابل     1.999,16
  . السابقة الماليةبير السنةاالعتبار مجموع فائض الموارد على األداءات برسم تد

  
  على مستوى مرافق الدولة المـسيرة        2008من الفائض سنة    % 78تم تسجيل   وقد  

  .%)35 (البنيات التحتيةو%) 43( االجتماعي مجالالبصورة مستقلة العاملة في 
  
  
  

  
   على النفقات  المواردر فائضتطو : 9رســـم رقم 
  )بماليين الدراهم (8200-6200 خالل الفترة

1 401,02

1 647,93

1 999,16

500
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1500
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 IV- مجاالت تدخل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: 
  

   المجال االجتماعي 1.4
  

تمثل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في المجال االجتمـاعي أغلبيـة             
مـن مجمـوع    % 76مرفقا، أي    190 مرفقا من مجموع     145المرافق حيث يبلغ عددها     

وتعمل هذه المرافق أساسا في مجـاالت الـصحة         . فق الدولة المسيرة بصورة مستقلة    مرا
  .وتكوين األطر والتكوين المهني والتكوين المستمر وكذا في مجاالت الرياضة والثقافة

  
  

  مرافق الدولة العاملة في المجال االجتماعي حسب القطاعات  توزيع : 10رســـم رقم 

تكوين األطر  
والتكوين المهني 

37%
مجاالت أخرى

3%

الصحة
54%

الرياضة والثقافة 
6%

53

5

79
8

  
 في إطار مرافق الدولة 2008هذا، وبلغت نفقات التسيير واالستثمار المنجزة سنة 

درهم،   مليون1.224,66المسيرة بصورة مستقلة العاملة في المجال االجتماعي ما قدره 
   .2008منها بواسطة الموارد الذاتية المنجزة سنة % 65وتمت تغطية نسبة 

  
  : الصحيالقطاع 1.1.4

  
 79 العاملة فـي القطـاع الـصحي        بصورة مستقلة  ةفق الدولة المسير  امريبلغ عدد   

 مرفقا تابعا لوزارة الصحة في شكل مستشفيات ومؤسسات الـدعم التقنـي،            72مرفقا منها   
 مرافق تابعة إلدارة الدفاع الوطني في شكل مستشفيات عسكرية ومركز طبي            7إضافة إلى   
  .للجراحة
  
في القطاع الصحي    الحكومة   إستراتيجيةلتفعيل  ت  وتعتبر هذه المرافق من أهم اآلليا      

والرامية إلى تعزيز المكاسب المحققة والحد من االختالالت التي الزالت تطبع هذا القطاع             
  .بهدف تحسين الوضع الصحي للساكنة وتكريس مبدأ الحق في الصحة للجميع
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 :وتتوخى هذه اإلستراتيجية تحقيق األهداف األساسية التالية
  

ن المؤشرات الصحية خاصة على صعيد نسبة وفيات األمهات واألطفـال عنـد              تحسي 
الوالدة والتي تشكل تحديا مهما للبالد على المستوى الصحي، بحيث مـن المتوقـع أن               

 والدة ونسبة وفيـات     100.000 عن كل    50 إلى   227تنتقل نسبة وفيات األمهات من      
 . 2012  والدة في أفق1000 عن كل 15 إلى 47,4األطفال من 

 
تعزيز ثقة المواطن في المنظومة الصحية من خالل إرساء دعائم صحة عمومية تنافسية  

 وفعالة سهلة الولوج خاصة بالنسبة لذوي الدخل الضعيف؛
 

تنمية عروض العالجات وتحسين جودتها وضمان توزيعها بشكل متوازن على مجموع            
 التراب الوطني؛

 
 من األمراض المزمنة الجديدة وأمراض السرطان؛ التكفل باألمراض العادية والوقاية  

 
فـي أفـق    % 25تقليص نسبة تكاليف العالجات الممولة من طرف األسر لتصل إلـى             

2015. 
 

 فـي إطـار     2008هذا، وقد بلغت نفقات التسيير واالستثمار المنجزة خالل سـنة           
 مليون  746,26مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في المجال الصحي ما قدره            

  .2008منها بواسطة الموارد الذاتية المنجزة سنة % 81درهم وتم تمويل 
  

 المستشفيات الخاضعة لنظام مرفق الدولة المـسير بـصورة مـستقلة            1.1.1.4
  والمؤسسات التابعة لقطاع الصحة

 
وتتوزع الوحدات االستشفائية ومؤسسات الدعم الخاضعة لنظام مرفق الدولة المسير          

  : كما يلي72تقلة والبالغ عددها بصورة مس
  

  وحدة استشفائية عامة أو متخصصة؛67 
  

 مؤسسات للدعم التقني والعلمي للمستشفيات خاصة فيمـا يتعلـق بـالتموين بالـدم               5 
 :و يتعلق األمر بالوحدات التالية. ومشتقاته والمراقبة والوقاية من األمراض 

 
 ؛)مركز وطني ومركز جهوي ( مركزين لتحاقن الدم  

 وطني للوقاية من األشعة؛المركز ال 

 وطني للصحة؛المعهد ال  
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 . مديرية األدوية والصيدلة 

  المستشفيات 1.1.1.1.4
 

مهام وتنظيم المستشفيات ذات نظام مرفق الدولـة المـسير بـصورة              - أ
 :مستقلة

  
 مؤسـسات  تعتبر المستشفيات الخاضعة لنظام مرفق الدولة المسير بصورة مـستقلة       

  :أساسا بما يليف استشفائية تتكل
  

توفير خدمات الفحص والعالجات والخدمات الصحية لفائدة المرضى والجرحى والنساء           
 ؛الحوامل

 
 ضمان استمرارية العالجات والخدمات اإلستشفائية والمساعدة الطبية والمستعجالت؛ 

  
 اليةسـتعج االفي عمليات الطب الوقائي والتربية الصحية والمساعدة الطبيـة          المساهمة   
 كليـات الطـب والـصيدلة      لفائدة طلبـة     تطبيقيتكوين  و مع الفاعلين المعنيين     شراكةب
أطر ومهنيـي ومـدبري القطـاع       تكوين  ومدارس التكوين المهني و   معاهد  ب المتدربينو

 ؛الصحي
  

في تطوير أنشطة البحـث فـي        المباشرة أو بتعاون مع مؤسسات التكوين         المساهمة   
  . الصحيةلصحي واإلدارةمجال الصحة العمومية واالقتصاد ا

  
ومن أجل إنجاز هذه المهام في أحسن الظروف تم وضـع نظـام جديـد لتـسيير                 

 .المستشفيات والوحدات التابعة لها حسب حجم نشاط المستشفى المعني وطاقته االستعابية
  

تم تجميع المستشفيات ذات نظام مرفق الدولة المسير بـصـورة          وفي هذا اإلطار،    
  من   مرفقتكون كل   يو. كزا استشفائيا إقليميا أو على مستوى العماالت       مر 67مستقلـة في   

 . واحد إلى أربعة مستشفيات
  

 :أساسا من المسيرة بصورة مستقلة تتأتى الموارد الذاتية لهذه المرافقو
  

  األيام اإلستشفائية واألتعاب الطبية والجراحية؛عنحصيلة األداءات  
 

 ؛ الخارجيةطبية والجراحيةحصيلة األداءات مقابل العمليات ال 
  

 ؛باألشعة والبيولوجية والترويضحصيلة فحوصات  
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 . ورخص السياقةموارد متأتية من منح الشواهد الطبية القانونية 

  
  الخاصة بالمستشفياتنتاجاإلمؤشرات   - ب

  
عرفت مؤشرات اإلنتاج بالمستشفيات ذات نظام مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة           

 2008فقد تطورت هذه المؤشرات خالل سنة       . تحسنا ملموسا  األخيرة   سنواتالثالث  خالل  
  : كما يلي2007مقارنة مع سنة 

  
 ؛2007مقارنة مع سنة % 12 ارتفاع عدد الوافدين على المستشفيات بنسبة 

 
 ؛2007مقارنة مع سنة % 5الكبرى بنسبة عدد التدخالت الجراحية ارتفاع  

  
 ؛2007مقارنة مع سنة % 12بة بالمستشفيات بنسعدد الوالدات ارتفاع  

  
 على مستوى المستشفيات ذات نظام مرافق الدولة المـسيرة          حصص تصفية الدم  ارتفاع   

 ؛2007مقارنة مع سنة % 15بصورة مستقلة بنسبة 
 

 .2007مقارنة مع سنة % 6ارتفاع مدة اإليواء المتوسطة بنسبة  
  

 :2006ويبين الجدول أسفله تطور أنشطة هذه المرافق منذ سنة 
  

التطور نسبة 
2007/2008 

 طبيعة األنشطة 2006 2007 2008

عدد األشخاص الوافدين على  - 2.327.805 2.446.466 2.775.939 13,47%
 المستعجالت 

الفحوصات المتخصصة  - 933.690 1.151.979 1.303.464 13,15%
 الخارجية

 اإلستشفاء مع اإلقامة - 693.544 689.466 724.745 5,12%

 فصوحات باألشعة - 1.061.243 1.141.690 1.145.667 0,35%

 تحاليل مختبرية - 2.714.876 3.035.446 3.295.464 8,57%

 تدخالت جراحية آبرى - 145.499 154.000 161.431 4,83%

 والدات - 228.525 237.749 265.971 11,87%

 حصص لتصفية الدم - 145.190 179.997 207.245 15,14%
  

  
  من أجل تعزيز جودة الخدماتالمتخذةالحات  اإلص-ج

  

 من أجل تحسين تدبير المستـشفيات        عدة تدابير  اتخاذسنوات األخيرة   للقد تم خالل ا      
   : ويتعلق األمر أساسا بما يلي. ذات نظام مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
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برنامج دعم تدبير    مستشفيات بالمعدات الطبية والتقنية وذلك في إطار         10تهيئة وتجهيز    

 قطاع الصحة؛
  

 21 ويـشمل    2011انطالق مشروع توسيع إصالح المستشفيات الذي يمتد إلى غايـة            
وفـي  .  مليار درهم    1,59 جهات بتكلفة مالية تفوق      9مؤسسة استشفائية موزعة على     

 مستشفيات بمواقع جديدة بكل من سال وتمارة والجديـدة          5هذا اإلطار، سيتم إعادة بناء      
رة وطنجة، كما ستعرف مستشفيات أخرى إصالحات هامة بكـل مـن خنيفـرة              وخنيف

والصويرة وتطوان أو إصالحات طفيفة بكل من طانطان وقلعة السراغنة وتارودانـت            
 وشفشاون والعرائش وتازة أو إعادة البناء واإلدماج بكل من وارزازات والراشيدية ؛

 
ترة التابعة للمستشفيات من أجل الرفـع       هيكلة وإصالح المكاتب المكلفة باالستقبال والفو      

من فعاليتها في مجال استخالص الديون خاصة لدى مؤسسات تدبير التأمين اإلجبـاري             
ولهذه الغاية، تم وضع شبابيك خاصة بجميع المستشفيات تتعلق بالتـأمين           . عن المرض 

، كما تم وضع شباك خـاص بنظـام المـساعدة           "عناية"اإلجباري عن المرض وبنظام     
وفي نفس اإلطار تم العمل علـى تفعيـل         . طبية بأربع مستشفيات بجهة تادلة أزيالل     ال

برنامج التكوين في مجال مساطر وآليات التغطية الصحية األساسـية لفائـدة مهنيـي              
  مركزا صحيا؛     17ومدبري القطاع الصحي ب 

  
بجهة تادلة   2008مواكبة تفعيل نظام المساعدة الطبية الذي انطلق شهر نونبر من سنة             

أزيالل، وذلك عبر تعزيز مستشفيات هذه الجهة بالموارد البشرية اإلضافية وتزويـدها            
باألدوية والقيام بدورات تكوينية لفائدة موظفي مكاتب االسـتقبال والفـوترة التـابعين             

 ألربعة مستشفيات متواجدة بالجهة المذكورة؛
  

نوية ووضع تصنيف للمستشفيات على     تنظيم األيام االستشفائية بهدف تقديم الحصيلة الس       
 أساس مجموعة من مؤشرات األداء، وذلك في إطار تتبع وتقييم المستشفيات العمومية؛

  
باعتبارها مقاربة تلقائية تهدف إلى تحسين التديبر والرفع مـن          " مسابقة الجودة " اعتماد   

اكـل  جودة الخدمات، ويرمي هذا اإلجراء من جهة إلى تطـوير تنظـيم وتـدبير الهي              
االستشفائية، ومن جهة أخرى إلى تشجيع الفرق العاملة عبر إرساء ثقافة التقييم والكفائة             

 2007وقد عرفت هذه المسابقة التي انطلقت سـنة         . واالعتراف بالمجهودات المبذولة  
  مستشفى ؛13 تم منها تتويج 2008 مستشفى في نسخة 53مشاركة 

  
اعتباره مقاربة للتقييم المـستمر لجـودة        وضع برنامج لالفتحاص الداخلي للمصحات ب      

 الخدمات ترمي إلى التأكد من توافق الخدمات المقدمة لمعايير الجودة المعمول بها؛ 
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وفي هذا الصدد، تـم     . تفعيل برنامج العتماد المؤسسات االستشفائية العمومية والخاصة       
سبيل التجربة بأربع   تطبيق دليل اعتماد المستشفيات وكذا الدليل المرجعي لالعتماد على          

 .مؤسسات استشفائية
  

نظـام مرفـق الدولـة      ل الخاضعة المستشفيات   في إطار بلغت النفقات المنجزة    وقد  
 مليون درهم وهو مـا يمثـل        400,97 ما قدره    2008المسير بصورة مستقلة خالل سنة      

من هـذه النفقـات     % 87,48وقد تم تمويل    . من مجموع االعتمادات المرصدة   % 76,88
 بواسطة إعانـات الميزانيـة وفـائض        ة النسبة المتبقية  تمت تغطي وة الموارد الذاتية    بواسط

  .2008والذي تم ترحيله إلى سنة  2007 الموارد على النفقات المنجزة في نهاية سنة
 

 ينـدرج   2010-2009وتجدر اإلشارة إلى أن برنامج هذه المرافق خالل الفتـرة           
 والتي تهدف أساسا إلى تحقيق مـا        2012-2008ضمن إستراتيجية وزارة الصحة للفترة      

 :  يلي
  

تأهيل صيدليات المستشفيات عبر وضع إطار ملزم ولوائح لألدوية الباهـضة الـثمن               
واألساسية وتعزيز كفاءات الموارد البشرية العاملة بهذه الصيدليات وإعداد دليل حـول            

 ألنظمة الطبية؛طرق تقييم الحاجيات ووضع الئحة الطلبات المتعلقة باألدوية وا
 

 مؤسسة استشفائية عموميـة تـم       12تفعيل مقاربة التقييم الذاتي على سبيل التجربة ب          
 انتقائها باعتماد مبدأ التطوع؛

 
تفعيل برنامج التكوين المستمر لفائدة األطر المدبرة وبعض مهنيـي قطـاع الـصحة               

رضى والصيدليات  العاملين بمختلف المستشفيات حول تدبير جودة العالجات وسالمة الم        
االقتصادية والتدبير المالي والمحاسبي للمستـشفى      -وكذا وضع نظام المعلومات الطبية    

 .   ولمواردها البشرية
 
مراكز ومختبرات التحليل والبحث البيولوجي ومديريـة       :  مؤسسات الدعم    2.1.1.1.4  

  األدوية والصيدلة
  

ستشفائية والعالجية خاصـة     هذه المرافق وحدات أساسية لدعم المؤسسات اال       تعتبر
  .عبر تزويدها بمشتقات الدم والتحليالت المخبرية والفحوصات المتعلقة باألوبئة وباألدوية

  

 ما  2008وقد بلغت نفقات التسيير واالستثمار التي أنجزتها هذه المرافق خالل سنة            
ـ تومنها بواسطة مواردها الذاتيــة      %  61,80 مليون درهم تم تمويل        99,55قدره    تم
إعانـات الميزانيـة العامة والفائض الذي تم ترحيلـه إلـى          ة النسبة المتبقية بواسطة     تغطي
  .2008 سنة
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   المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط والمركـز الجهـوي لتحـاقن الـدم              1.2.1.1.1.4
   بالدار البيضاء 

  
لـدم  يقوم هذان المركزان بتزويد الوحدات الصحية العمومية والمصحات الخاصة با         

 .ومشتقاته
  

 مركزا جهويا لتحـاقن الـدم       16ويشرف المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط على        
  .  بنكا للدم موزعا على مجموع التراب الوطني37و

 
 مـا    في 2008لمركز الوطني لتحاقن الدم برسم سنة       اوتتجلى أهم مؤشرات أنشطة     

  :يلي
 

  

 2008 مختلف المتبرعين خالل سنة       هذه المراكز من   تلقتهاغ عدد أكياس الدم التي      وبل 
  ؛%8 أي بزيادة 2007سنة   كيسا 176.177 كيسا مقابل 190.504مجموعه ما 

 
غ عدد منتوجات مشتقات الدم التي تم تحضيرها من طرف المراكز الجهوية لتحاقن             وبل 

الدم للمملكة، باالعتماد على أكياس وآليات خاصة تتوفر عليهـا هـذه المراكـز، مـا                
  أي 2007منتوجـا سـنة      387.332  مقابل 2008 منتوجا سنة    432.866مجموعه  

 ؛ %12بزيادة 
  

 وأبناك   عدد منتوجات مشتقات الدم التي تم توزيعها على المستشفيات والمصحات          انتقال 
%. 4 أي بزيـادة     2008سـنة    253.292 إلى   2007 خالل سنة    244.271الدم من   

 :حسب الجهة المتستفيدة كما يلي 2008 و2007ويمكن توزيع هذا العدد خالل سنتي 
 

 

  2007 2008 التطورنسبة 
 المستشفيات - 178.942 178.140 %-0,45

 المصحات - 65.329 75.152 15,04%
 المجموع 244.271 253.292 3,69%

    
  

فتنـدرج فـي    أنشطة المركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء        أما في ما يخص     
  : الدم التي ترمي إلى تحقيق األهداف التاليةإطار إستراتيجية النهوض بتحاقن

  
 تلبية جميع الحاجيات المرتبطة بمنتوجات الدم ومشتقاته؛ 
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تزويد المركز الوطني لتحاقن الدم بالكمية المطلوبة من البالزما الطرية المجمـدة مـن               
 أجل إنتاج األدوية المشتقة من الدم؛

 
ولهذا الغـرض، سـيتم     %. 70ته الحالية   العمل على تعميم التبرع بالدم والذي تبلغ نسب        

إلـى  % 5العمل على تحسيس المواطنين لرفع نسبة زيادة عدد المتبرعين الجدد مـن             
 %.50سنويا و كذا بلوغ نسبة إعادة التبرع تصل إلى % 10

  
  : في ما يلي2008وتتمثل أهم مؤشرات نشاط هذا المركز برسم سنة  

  
 أي بزيادة   2007 كيسا سنة    50.074ل   مقاب 2008سنة   كيسا من الدم     52.279جمع   

مـن مجمـوع    % 70 حوالي   2008وتبلغ نسبة المتبرعين المتطوعين سنة      %. 4,38
 ؛المتبرعين

  
 منتوجا من مشتقات الدم على المستشفيات ومصحات الدار البيـضاء           83.523توزيع   
 ؛%15,5 أي بزيادة 2007 سنة ا منتوج74.244 مقابل 2008 سنة بناك الدمأو

  
.  بلوغ هذه النتائج بفضل حمالت التوعية والتحسيس بأهمية التبـرع بالـدم            وقد تم 

ويتعلق األمر أساس بأيام األبواب المفتوحة في وجه العموم وإحـداث هيئـات ووداديـات               
جديدة للمتبرعين وتنظيم زيارات لمركز التحاقن لفائدة المجموعات المدرسية والجمعيـات           

  .المهتمة بهذا الميدان
  

خص تأمين مسلسل معالجة الدم ، خضع المركز الجهوي لتحـاقن الـدم              وفي ما ي  
  .بالدار البيضاء الفتحاصين داخليين وافتحاصين خارجيين

   
نجازها من طرف مركزي تحاقن الدم بالربـاط     إوقد بلغت النفقات اإلجمالية التي تم       

ليون درهم  م118,58مقابل  مليون درهم 68,10 ما قدره  2008والدارالبيضاء خالل سنة    
تمويل هـذه    وتم   %.57,43نجاز تصل إلى    إوهو ما يمثل نسبة     من االعتمادات المفتوحة    

بواسطة موارد ذاتية والباقي من خالل إعانات الميزانية العامة         % 77,86النفقات في حدود    
  .المحقق برسم السنوات السابقةوالرصيد الفائض 

  

فـي إطـار     2010-2009ترة  الف تحاقن الدم برسم     يبرنامج عمل مركز  ويندرج  
 :ويرمي أساسا إلى إنجاز العمليات التاليةالسياسة الوطنية لتحاقن الدم 

  
ومراكش وبنك للدم بشيشاوة      والجديدة بناء المراكز الجهوية لتحاقن الدم بالدار البيضاء       

 ؛والمحمدية
 

  ؛بناء فروع جهوية لتحاقن الدم بكل من أسا الزاك ووادي زم وأبي الجعد وأصيال 
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ـ على مستوى    لتحاقن الدم و   ةكز الجهوي االمربعض  بناء غرف للتبريد ب      وفـروع  ك وبن
 ؛تحاقن الدم 

 

 ؛لتقنية  الدم بالمعدات الطبية وا وبنوكتحاقنالتجهيز مراكز  
  

المركـز الـوطني    لربط الشبكة الوطنية لتحاقن الدم والمشكلة مـن         اعتماد المعلوميات    
لستة عشر من أجل تحسين تدبير هذه المراكز وجـودة           ا والمراكز الجهوية لتحاقن الدم   

 الخدمات المقدمة بها؛
 

تعزيز التكوين واستكمال الخبرة في مجال تقنيات التحاقن ومراقبة الجودة لفائدة األطباء             
 . فرعا للتحاقن29 بنكا للدم و13 مركزا جهويا و16والبيولوجيين والتقنيين العاملين ب 

 

  ني للصحة  المعهد الوط2.2.1.1.1.4
  

متابعة األوضـاع المرتبطـة     يتكلف المعهد الوطني للصحة التابع لوزارة الصحة ب       
 .مشاكل الصحة واألوبئة في المغربب

  

المتعلقـة  لسياسة الحكومية   لدعم ا  ة تقني آليةوتشكل مختبرات المعهد الوطني للصحة      
ـ .  الـوطني  صعيدضمان السالمة الصحية على ال    من أجل   الصحة العمومية   ب وفر هـذا   وي

 ذاكو البيئة وفي مجال الطب الشرعي وتسمم  الغذائيةالنظافةالمعهد الخبرة التقنية في مجال 
على الـصعيدين المركـزي      نجاعة أداء مختبرات الصحة العمومية       حسينتنسيق التدبير وت  

  .والجهوي
 

كما يقوم هذا المعهد من خالل مختبراته بتطوير العديد من محاور البحث العلمي في              
ألمراض المعدية وعلم الوراثة الطبي وتقييم مخـاطر        التي تهم ا  المجاالت الصحية والبيئية    

  . الساكنةتلوث النظام البيئي وأثره على صحة 
 
 :يقوم المعهد بالمهام األساسية التاليةهكذا، و
  

  

 تطوير الخبرة والدعم العلمي والتقني وإنجاز بحوث في مجال البيولوجيا الصحية؛ 
  

 ؛نسانصحة اإلمراقبة  وتطوير أنظمة ة الصحياعايير في ميدان البيولوجياقتراح م 
  

قطاع الصحة والـسهر علـى      الطاقم الطبي وشبه الطبي والعلمي ل     المساهمة في تكوين     
 نشر المعلومات ؛

  

 .المراقبةإنعاش وتنمية التعاون الدولي في ميادين البيولوجيا و 
  

ي تحظى باألولوية لدى وزارة الصحة، قـدم        وباإلضافة إلى الدعم التقني للبرامج الت     
 المراكز االستشفائية الجامعية  المعهد الوطني للصحة عدة خدمات لفائدة المندوبيات الطبية و        
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ومحاكم االستئناف والمحاكم االبتدائية واألمن الوطني ومصالح محاربة        والجماعات المحلية   
مـات  احال والمطـاعم ومحطـات      الغش والصناعة الكيماوية والصناعة الغذائية والفنـادق      

  .المعدنية والخواص
 

ويمكن تقديم مؤشرات أنشطة المعهد الوطني للصحة خالل الثالث سنوات األخيـرة            
  :حسب أقطاب األنشطة كما يلي) 2006-2008(

    
 :الدعم التقني لفائدة البرامج الوطنية للصحة وشبكة مختبرات الصحة العمومية 

 
 مـا   2008-2006الوطني للـصحة خـالل الفتـرة         أنجز المعهد    في هذا اإلطار،  

  : تحليال موزعا كما يلي156.464مجموعه 
  

  2006 2007 2008 المجموع
البيولوجيا الطبية  - 38.888 37.453 40.925 117.266
 البيولوجيا البيئية - 10.003 16.447 12.748 39.198

 المجموع 48.891 53.900 53.673 156.464
 

 رةتقديم الخدمات والخب 
  

 أنجز المعهد الوطني للصحة خالل الفترة المذكورة مـا مجموعـه            في هذا اإلطار،  
  : تحليال موزعا كما يلي103.925
  

  2006 2007 2008 المجموع
البيولوجيا  - 22.064 14.006 13.623 49.693

 الطبية 
البيولوجيا  - 18.753 18.539 16.940 54.232

 البيئية
 المجموع 40.817 32.545 30.563 103.925

 
 تعزيز نجاعة مختبرات الصحة العمومية 

 
 كمـا   2008-2006يمكن تلخيص العمليات المنجزة في هذا اإلطار خالل الفتـرة           

  :يلي
  

  2006 2007 2008 المجموع
 عدد التفاعالت التي تمت مراقبتها  - 20 20 10 50

 عينات مراقبة الجودة الخارجية - 540 320 540 1.400
 وين لفائدة العاملين في المختبرات تك - 19 379 100 498
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 أنشطة البحث والتأطير والتكوين 

  
 العمليـات   2008-2006 أنجز المعهد الوطني للصحة خالل الفترة        في هذا اإلطار،  

  :التالية
  

  
  2006 2007 2008 المجموع

 منشورات - 12 31 22 65
 بحوث ورسائل - 50 29 47 126

 
 من طرف المعهد الوطني للصحة خالل سـنة         وقد بلغت النفقات اإلجمالية المنجزة    

الموارد الذاتيـة   واسطة  بمنها  % 10  نسبة  تم تمويل  ، مليون درهم  15,29 ما قدره    2008
 والـذي تـم     2007 سنة    المسجل برسم  فائضالبواسطة إعانات الميزانية العامة و    % 90و

  .2008ترحيله إلى السنة المالية 
  

 أساسـا   2010 و 2009حة برسم سنتي    ويتمحور برنامج عمل المعهد الوطني للص     
  :حول ما يلي

  
 وذلـك فـي     2010 تحليال سنة    64.640 و 2009 تحليال سنة    64.000إنجاز حوالي    

 إطار دعم البرامج الصحية؛
  

 وذلـك فـي     2010 تحليال سنة    38.380 و 2009 تحليال سنة    38.000إنجاز حوالي    
 إطار تقديم الخدمات والخبرة؛

  
 وذلك في إطـار     2010 عينة سنة    600 و 2009نة سنة    عي 560القيام بفحص حوالي     

 مراقبة الجودة الخارجية لمختبرات الصحة العمومية؛
  

متابعة العمليات المتعلقة بتنمية البحث في المجاالت المرتبطة بالصحة والبيئة وتـأطير             
 75 و 65وفي هذا اإلطار، يتوقع إنجاز علـى التـوالي          . المتدربين والتكوين المستمر  

 .2010 و2009وبحثا ورسالة خالل سنتي منشورا 
  

هذا، ومن أجل تمكين المركز الوطني للصحة من القيام بمهامه في أحسن الظروف،             
  . تأهيل البنايات اإلدارية للمركز وتحديث تجهيزاته2010-2009سيتم خالل الفترة 



 2010 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة
 

  تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
 

24

  
   المركز الوطني للوقاية من األشعة3.2.1.1.1.4

  
لوقاية وحماية اليد العاملة والبيئة من أخطـار اإلشـعاع          يعتبر هذا المركز مكلفا با     

 .مـضرة وواإلصابات التي قد تسببها األجهزة التي تستعمل أو تحتوي على مواد مـشعة              
  :ما يلي وتتجلى أهم أنشطة هذا المركز في

  
 مراقبة العاملين المعرضين لإلشعاعات؛ 

  
 غير طبية؛ ألهداف طبية ومواد مشعة مراقبة المؤسسات التي تستعمل  

  
 إنجـاز  في ميدان الحماية من األشعة والسالمة النوويـة و         القواعد المساهمة في إعداد     

 ها؛ مصادر اإلشعاعات والحماية منإبطال مفعولالدراسات المتعلقة بإحداث أو 
  

  على الحدود؛المواد المشعةمراقبة استيراد واستعمال ونقل وتخزين  
  

  مراقبة وقياس مستوى األشعة؛ 
  

 قبة مستوى األشعة في البيئة والمواد الغذائية؛مرا 
  

 . الضرورةعند يلاستعجامـراقبة تدبير النفايات المشعة والتدخـل بشكل  
  

بإنجاز  2008-2006الفترة  قام المركز الوطني للوقاية من األشعة خالل        هذا، وقد   
  :كما يلي  حسب مجاالت تدخلهتتوزععمليات عدة 

  
 معالجة :العمال المعرضين لألشعة أثناء مزاولة أعمالهم     مراقبة مستوى اإلشعاع لدى      
  لقياس اإلشعاع؛عملية 91.800 تحليلو

 
 :فحص مدى مطابقة المعدات الطبية والصناعية والمخبرية لمعايير الوقاية من األشعة           

 ؛ات فحصا بالمقرات وحول مصادر اإلشعاع1.025إنجاز 
 

  فحصا؛380 إنجاز :مراقبة اإلشعاع على الحدود 
  

  نوعا من مصادر اإلشعاع؛ 3.290ص لـ يرخت ال:الترخيص لمصادر اإلشعاع 
  

ـ  يتعلق باإلشعاع على   تحليال 850 إنجاز   :مراقبة البيئة والمواد الغذائية       مـن  ات عين
 ؛مختلف المواد
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 وتدقيق والتأكد مـن      عملية فحص  100 حواليز  انجإ :قياس مختلف أنواع اإلشعاعات    
 ؛اس مختلف أنواع اإلشعاعات نجاعة أجهزة االستشعار وقي

  
  تدخالت مع التحكم في الوضعية؛ 10 إنجاز حوالي :التدخل في الحاالت المستعجلة 

  
في مجال الوقايـة مـن األشـعة مئـات           التكوين    استقبل مركز  :تنظيم دورات تكوينية   

 إطارا من المركـز فـي نـدوات         30كما شارك حوالي    .  المغاربة واألفارقة  المتدربين
 لتكوين بالخارج؛وورشات ل

  
 مواصلة تعزيز عالقات التعاون مع الهيئـات الدوليـة والمختبـرات            :التعاون الدولي  

 .النموذجية في الخارج
 

 4,29 ما قـدره     2008وقد بلغت النفقات المنجزة من طرف هذا المركز برسم سنة           
انات عن طريق إع  % 68منها بواسطة الموارد الذاتية و    % 32 نسبة    تم تمويل  ،مليون درهم 

  .2008 والمرحل إلى السنة المالية 2007الميزانية العامة والفائض المسجل في نهاية 
 
على الخصوص إلـى     2010 و 2009يهدف برنامج عمل هذا المركز خالل سنتي         

  : تحقيق ما يلي 
  
الحد من االستعمال المفرط للمواد المشعة في مختلف المجاالت االجتماعية واالقتصادية            
 ؛)اعة والتعليم والبحث والفالحة والماءالطب والصن(

 
 تلبية المتطلبات الحالية والمستقبلية لتنمية البرنامج الطاقي الوطني والبحث العلمي؛ 

 
تلبية الحاجيات في مجال مراقبة اإلشعاع على الحدود واالستجابة لمعايير الوقاية مـن              

 . األشعة
  

  :ألهداف في ما يليوتتجلى أهم العمليات المبرمجة من أجل بلوغ هذه ا
 

المعرضين ألخطار  لعاملين  لتشمل جميع ا  قياس اإلشعاعات   معدات  توسيع مجال تغطية     
 ؛اإلشعاع

  
المحتويـة  لتجهيزات  بالنسبة ل   مدى االستجابة لمعايير الوقاية من األشعة      تعزيز مراقبة  

 ؛هاداري استعلى مصادر لإلشعاع ومراقبة
  

 ؛ وتدبير النفايات المشعةةتعزيز مراقبة البيئة والمواد الغذائي 
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  وتحديث مختبرات المركز؛تجديد بعض تجهيزات االستشعار وقياس اإلشعاعات 
  

 طنجـة    ئيوضع وحدتين لالستشعار لمراقبة األجهزة التي تـصدر إشـعاعات بمينـا            
 المتوسطي والجرف األصفر ؛

  
 . تعزيز التكوين والتعاون في مجال الوقاية من األشعة 

  
  يرية األدوية والصيدلة مد4.2.1.1.1.4

  
  : التالية األساسيةتقوم هذه المديرية بالمهام

 
تحديد معايير اإلنتاج وتعبئة وتوزيع وبيع وتخزين األدوية والمـواد الـصيدلية وشـبه               

 الصيدلية؛
  

لقـوانين الجـاري بهـا    لذلك طبقا و ثمنة األدوية والتخصصات الصيدليةإطار ألتحديد  
 العمل؛

  
 جودتها؛قبة مراة األدوية األساسية وضمان إعداد وتحيين الئح 

  
منح المواد الصيدلية و  مختبرات إنتاج   بائعي األدوية بالجملة و   القيام بتفتيش الصيدليات و    

 هذه المواد؛تراخيص إنتاج 
 

 السهر على تدبير بنك المعطيات التقنية واالقتصادية المتعلقة باألدوية؛ 
 

ورية لمراقبة األدوية والتخصصات الصيدلية     إجراء التحاليل المخبرية والتجارب الضر     
 .واألنظمة الطبية والمواد شبه الصيدلية وذلك في إطار المختبر الوطني لمراقبة األدوية

  
 في إطـار إسـتراتيجية      2008ويندرج نشاط مديرية األدوية والصيدلة برسم سنة        

الراميـة إلـى     في شقها المتعلق بالسياسة الصيدلية و      2012-2008وزارة الصحة للفترة    
  :تحقيق األهداف التالية

  
 تحسين الجودة وتقليص اآلثار الجانبية والرفع من فعالية األدوية المسموح ببيعها فـي              

 السوق المغربية؛
 

تشجيع إنتاج وتسويق واستهالك األدوية الجنيسة من أجل الرفع من ولوج الساكنة إلـى               
 األدوية؛
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 كلفة مالئمة؛ ضمان عرض متوازن لألدوية األساساية ب 
 

 .االستعمال العقالني لألدوية من طرف مهنيي القطاع الصحي والمستهلكين 
 

  : كما يلي2008هذه المديرية برسم سنة العمليات التي أنجزتها يمكن تقديم حصيلة 
  

 ترخيـصا   1.273 رخصة لعرض األدوية األجنبية على االستهالك منها         2.456منح   
 ؛ هم العموم ترخيصا ي1.183يهم المختبرات و 

  
  دراسة لعينات من المنتوجات النهائية المستوردة ؛4.183إنجاز  

 
 خبرة تحليلية للتخصصات الصيدلية والمعدات الطبية علـى المـستوى           4.644إنجاز   

 الفيزيوكيماوي وعلم الصيدلة والميكروبيولوجي؛
 

  خبرة تحليلية للمواد األولية الفعالة؛1.827إنجاز  
  

 ية اعتيادية على كل عينات اللقاحات التي تدخل إلى التراب الوطني؛إنجاز خبرات تحليل 
  

  منتوجا جديدا؛421 مادة صيدلية منها 637دراسة  
  

 موافقة على اسـتيراد منتوجـات       229 موافقة على إنتاج المواد الصيدلية و      275منح   
 صيدلية؛

  
  طلبا حصلت على الموافقة؛81 طلبا للتوقف منها 93دراسة  

 
 . مهمة همت أساسا الصيدليات 350مهمة لتفتيش المواد الصيدلية منها  388إنجاز  

 
قـدره    ما 2008هذه المديرية برسم سنة     المنجزة في إطار     اإلجمالية   النفقاتوتبلغ  

 مـن إعانـات   % 48من موارد ذاتية و   % 52في حدود    هاليتموتم   ، مليون درهم  11,86
  .2008 المرحل إلى سنة 2007والفائض المسجل نهاية سنة الميزانية العامة 

  
 فـي   2010 و 2009ويندرج برنامج عمل مديرية األدوية والصيدلة برسم سـنتي          

  : والرامية أساسا إلى تحقيق األهداف التالية2012-2008إطار إستراتيجية الوزارة للفترة 
  

ضمان جودة المنتوجات الصيدلية عبر تدبير مراقبـة الـصيدلة مـن خـالل اعتمـاد                 
 اكبة وتعزيز مهام تفتيش البنيات العمومية المخصصة للعالجات؛الالتمركز ومو
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تحسين االستعمال العقالني لألدوية عبر تعزيز نظام المعلومـات المتعلـق باألنـشطة              
 المرتبطة بالتشجيع على االستعمال العقالني لألدوية؛

 
دة تحسين الولوج إلى األدوية عبر وضع مساطير جديدة لتحديد أثمنـة األدويـة وإعـا               

 دراسة هوامش الربح لكل مكونات سلسلة توزيع األدوية؛
 

 تعزيز التعاون عبر تنمية التنسيق في مجال األدوية والصيدلة بين مختلـف الفـاعلين               
 المعنيين؛

 
تحسين المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصيدلة عبر مأسسة لجنة أثمنة األدوية            

 بمثابة مدونة األدويـة     17-04بيقية للقانون رقم    ومواكبة مراحل إعداد النصوص التط    
 والصيدلة؛

 
الحرص على تتبع وتقييم السياسة الوطنية في مجال الصيدلة عبر إحداث خلية يناط بها               

 .إنجاز هذه المهمة
  

  الجراحي- المستشفيات العسكرية والمركز الطبي2.1.1.4
 

ة مرافق الدولـة     جراحي على صف   -تتوفر سبعة مستشفيات عسكرية ومركز طبي       
  :التاليةبالمرافق المسيرة بصورة مستقلة تابعة إلدارة الدفاع الوطني ويتعلق األمر 

 
 المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط؛ 

 
 المستشفى العسكري ابن سينـاء بمراكـش؛ 

  
 المستشفى العسكري موالي إسماعيل بمكناس؛ 

  
 المستشفى العسكري بالعيون ؛ 

  

  بالداخلة ؛المستشفى العسكري 
  

 المستشفى العسكري بكلميم؛ 
  

 .  الجراحي بأكادير-المركز الطبي  
 

 2007 تيوقد تطورت مؤشرات اإلنتاج األساسية للمستشفيات العسكرية خالل سـن         
  : كما يلي2008و
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                                    السنوات
 2008 2007 المؤشرات

 1.792 1.868 الطاقة االستيعابية 
 434.012 431.315  الفحوصاتعدد 
 433.546 411.919 أيام االستشفاء 
 54 51 (%)نسبة استغالل األسرة 
 7 8 )باليوم(معدل مدة االستشفاء بكل سرير  
 18.830 30.595 عدد التدخالت الجراحية 
 196.685 214.414 األشعةعدد الفحوصات ب 
 1.329.555 1.322.254 عدد تحليالت المختبرات 

  

  واالسـتثمار  برسم ميزانيات االستغالل   2008لغت النفقات المنجزة خالل سنة      وقد ب  
 مليون درهم ،    245,73ما قدره   والمركز الطبي الجراحي العسكري     لفائدة هذه المستشفيات    
تم تمويل الباقي بواسـطة إعانـات       و. بواسطة موارد ذاتية  % 78,38تم تمويلها في حدود     
  .2008 سنة الذي تم ترحيله إلى 2007ل سنة المسجفائض الالميزانية العامة و

 
  

إلى تحسين   2010 و 2009 برنامج عمل المستشفيات العسكرية برسم سنتي        هدفوي 
وتتجلـى  . جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات بالنسبة لعالج وإيواء المرضى     

  :أهم العمليات المبرمجة في هذا اإلطار في ما يلي
  

 للمستشفيات العـسكرية وتحـسين       التقنية المنظومةتعزيز  ن أجل   اقتناء معدات حديثة م    
 جودة الخدمات؛

 

 تهيئ البنيات التحتية بهدف تحسين استقبال المرضى وظروف العمل بالمستشفيات ؛  
 

تجهيز مختلف المصالح بالوسائل المعلوماتية خاصة تلك المكلفـة بإعـداد الفـاتورات              
 ؛والشؤون اإلدارية والمالية

  

  . لطاقة االستيعابية لبعض المستشفياتتعزيز ا 
  

    والتكوين المستمرالتكوين المهنيوتكوين األطر مجال  2.1.4
  

يبلغ عدد المدارس والمعاهد العاملة في مجال التكوين التي تتمتع بصفة مرفق الدولة             
وكـذا   بتكوين األطر العليا والمتوسطة والتقنيـين        هتم مرفقا، ت  54المسير بصورة مستقلة    

في مجاالت الصيد البحري والفالحة والمعادن والـسياحة وإعـداد          فير التكوين المستمر    تو
التراب الوطني والتعمير والرياضة والجيولوجيـا واإلحـصاء والمعلوميـات واالقتـصاد            

  . التطبيقي واإلدارة
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هذا، وتلعب هذه المؤسسات دورا أساسيا في تأهيل المقاولة المغربية عبـر تـوفير              
لبشرية المؤهلة من أجل تحسين تنافسيتها وذلك طبقـا ألهـداف اإلسـتراتيجيات             الموارد ا 

القطاعية وخاصة بالنسبة لقطاعات الصناعة والـسياحة والـصناعة التقليديـة والفالحـة             
  .والطاقة

  

تكوين حسب ال توزيع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المكلفة ب: 11 رسـم رقم
  9200مجال تدخلها خالل سنة 

السياحة  
والصناعة التقليدية 

44%

مجاالت أخرى
30%

الفالحة والصيد  
البحري
26%

  
  

هـذه   في إطـار     2008وقد بلغت نفقات االستغالل واالستثمار المنجزة خالل سنة          
منها بواسطة موارد   % 27,16  مليون درهم ، تم تمويل أكثر من       204,23المرافق ما قدره    

مرافـق  والباقي تم تمويله بواسطة إعانات الميزانية العامة وفائض ميزانيات هـذه ال           . ذاتية
  .2008 سنة والذي تم ترحيله إلى 2007 سنة المسجل
  

مرافق الدولة المسيرة بصورة مـستقلة العاملـة بمجـال الـسياحة             1.2.1.4
  والصناعة التقليدية

  

 مرفقا تتوزع كما 23يبلغ عدد المرافق العاملة في مجال السياحة والصناعة التقليدية      
  :يلي

  

 ع السياحة؛ معهدا ومركزا للتكوين تابعا لقطا17 
 

 .  معاهد ومراكز للتكوين تابعة لقطاع الصناعة التقليدية6 
  

  معاهد ومراكز التكوين الفندقي والتدبير السياحي  1.1.2.1.4
  

 مؤسسة  17قطاع السياحة من    تتشكل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة ل        
  .والتدبير الفندقيتكوين األطر والتقنيين المختصين في ميدان السياحة تتكلف ب
  

  : مستويات كما يلي4لى إ وتنقسم هذه المراكز
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 المعهد العالي الدولي للسياحة بمدينة طنجة ؛: المستوى العالي 

 
ثالثة معاهد متخصصة في التكنولوجيا الفندقية والسياحية تتواجـد         : التقني المتخصص  

 بكل من المحمدية وآكادير ومراكش؛
 

تكنولوجيا الفندقية والسياحية بمدن الجديدة وأرفود وفـاس        للهد   معا 8: المستوى التقني  
 وورزازات والسعيدية وسال وطنجة؛) معهدين(

 
أربعة مراكز للتأهيل المهني الفندقي والسياحي بأصيلة وابن سليمان         : المستوى التأهيلي    

 .والدار البيضاء والرباط
 

 التـي   للـسياحة  " 2010رؤية  "إطار تفعيل   برنامج عمل هذه المرافق في      ندرج  يو
تعتمد على مقاربة   وطنية في مجال التكوين الفندقي والسياحي        إستراتيجيةتهدف إلى إحداث    

  .ترتكز على التكامل واالستغالل األمثل والجودة
  

 وتـم  2012-2008ومن أجل ذلك ، تم إعداد عقد يتعلق بالموارد البشرية للفتـرة         
. 2008 يونيـو    14احة بتطوان المنعقدة بتـاريخ      توقيعه بمناسبة الدورة الثامنة أليام السي     

  ويهدف هذا العقد إلى إيجاد حل مناسب لمسألة الموارد البشرية سواء من الناحيـة الكميـة                
أو النوعية وذلك بغرض إرساء دعائم سياحة مستدامة ومسؤولة تقدم خدمات في مـستوى              

  .  عال
 

 ترشـيد منظومـة التكـوين       وقد تم في هذا اإلطار إيالء األولوية لمواصلة مجهود        
ومالءمة عرض التكوين حسب الجهات والطلب واعتماد المقاربة المرتكزة علـى الكفـاءة             
وإشراك المهنيين في التكوين وتعزيز الـشعب المهتمـة بجوانـب التعامـل واسـتعمال               

  .تكنولوجيات اإلعالم والتواصل
  

ة على المستويين الكمي    وبعد مرور سنة على تنفيذ هذا العقد، تم تسجيل نتائج إيجابي          
وقد مكنت المجهودات المبذولة من طرف هذه المرافق من تحقيـق اإلنجـازات             . والكيفي
  :التالية

  
 :التكوين المهني األساسي 

 
 برسـم الـسنة األكاديميـة              1.283ارتفاع عدد الخـريجين حيـث انتقـل مـن           

  %.31، أي بزيادة 2008-2007 سنة 1.685 إلى 2006-2007
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  :وين بالتدرجالتك 
  

يأتي هذا النوع من التكوين ليعزز التكوين األولي من خالل االرتكاز على القدرات             
التلقينية للمقاوالت بغية تمكين الشباب المنقطع عن الدراسة من تلقي الكفـاءات الالزمـة              

  .لتسهيل اندماجه في الحياة العملية
  

دد المتدربين بالتدرج مـن     وقد مكنت المجهودات المبذولة في هذا الصدد من رفع ع         
 وكذا رفع عـدد     2008-2007 متدربا سنة    1.272 إلى   2006-2005 متدربا سنة    615

  . متخرجا686 إلى  77الخريجين برسم نفس السنوات من 
  

 2005-2006 2006-2007 2007-2008 
 1.272 1.322 615 المسجلين
 686 398 77 المتخرجين
  

 تكوين أطر قطاع السياحة   
  

 المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة فاعال عموميا مهما في تكـوين أطـر               يعتبر
قطاع السياحة وقد مكن تعزيز قدرته االستيعابية من رفع عدد المسجلين والمتخرجين على             

 . 2008 و2001ما بين سنة % 25و% 33التوالي بنسبة 
  

 إعطـاء   تـم  ومن أجل الرفع من جودة التكوين ومالءمته مع حاجيات المهنيـين            
ويتعلق األمر  . انطالق عدة عمليات لإلصالح تهدف إلى تحسين جودة خدمات هذه المرافق          

  :على الخصوص بما يلي
  

  

إعادة هندسة برامج التكوين المهني وفق مقاربة ترتكز على الكفاءة وتأهيل واسـتكمال              
 خبرة المكونين؛

 
ل التسيير الفنـدقي يـشمل       إحداث المعهد العالي الدولي للسياحة لتكوين جديد في مجا         

 وذلك من أجل    2009-2008السلك العادي واإلجازة المهنية ابتداء من السنة الدراسية         
 االستجابة لحاجيات هذا القطاع من األطر المؤهلة؛

 
تعزيز أعداد المكونين وإعطاء انطالقة إنجاز دراسة حول إحداث سلك خاص بتكـوين              

 .احةالمكونين بالمعهد العالي الدولي للسي
 

ومن أجل إنجاز مهامها في أحسن الظروف، قامت مرافق الدولة المسيرة بـصورة             
  :     مستقلة العاملة في قطاع السياحة خالل الثالث سنوات األخيرة بما يلي
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 ؛تأهيل المقرات البيداغوجية والداخليات  
 

 ؛الحديثة  التعليميةالوسائل التجهيز بالمعلوميات واقتناء  
  

الهيئـات العموميـة     المحيط الخارجي عبر إبرام اتفاقيات للشراكة مـع          االنفتاح على  
 . والملتقيات حول قطاع السياحةوالمشاركة في المنتدياتوالخاصة 

 
ميزانيات مرافـق الدولـة     في إطار    2008بلغت النفقات المنجزة برسم سنة      هذا، و 

ـ  ةالفندق في ميدان    المسيرة بصورة مستقلة العاملة في مجال التكوين       عم مـا قـدره     ا والمط
وقـد  . من مجموع االعتمادات المفتوحة   % 73  إنجاز بلغت   مليون درهم أي بنسبة    56,21

% 84 و 2008المنجزة سنة   بواسطة الموارد الذاتية    % 16تم تمويل هذه النفقات في حدود       
  . والفائض المتوفر لدى هذه المرافقبواسطة إعانات الميزانية العامة

  
 أساسـا   2010 و 2009 المؤسسات التكوينية خالل سنتي      ويهدف برنامج عمل هذه   

  :إلى
  
 ؛2010 خالل سنة 5.587 و2009 طالبا ومتدربا خالل سنة 5.198تسجيل  

 

 .2010 دبلوما سنة 2.424 و2009 دبلوم سنة 2.400منح  
 

 2009وتتوزع أعداد المسجلين والمتخرجين حسب نوع التكـوين برسـم سـنتي             
  : كما يلي2010و

 
وينالتك أنواع الطلبة أنواع   2009 2010 

األطر تكوين 752 647 المسجلون  184 315 المتخرجون 
المتخصصون التقنيون 1.480 1.462 المسجلون  681 670 المتخرجون 
 1.065 944 المتخرجون التقنيون 2.240 2.083 المسجلون
المؤهلون العمال 1.115 1.006 المسجلون  494 471 المتخرجون 
عالمجمو 5.587 5.198 المسجلون  2.424 2.400 المتخرجون 

 
   معاهد ومراكز التكوين في ميدان الصناعة التقليدية2.1.2.1.4

  
 إضفاء صفة مرافق الدولة المسيرة بـصورة        2009تم بمقتضى قانون المالية لسنة      

ك من  معاهد ومراكز للتكوين المهني يعملون في مجال الصناعة التقليدية وذل       6مستقلة على   
  .أجل تحسين جودة الخدمات المقدمة واستخالص جزء من التكاليف المرتبطة بها
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مـراكش  : وتتواجد مؤسسات التكوين المعنية بأقطاب الصناعة التقليدية الوطنيـة          
  .ومكناس وفاس والرباط وورززات وإنزكان

  
  : من تحقيق ما يلي2010 و2009وسيمكن برنامج عمل هذه المرافق برسم سنتي 

  
 سـنة   800 و 2009 سنة   720ع عدد المستفيدين من التكوين مصحوب باإلقامة إلى         رف 

 ؛ 2010
 

 سـنة   1.702 و 2009 سـنة    1.293رفع عدد المستفيدين من التكوين بالتدرج إلـى          
 ؛2010

 
 سـنة   2.700 و 2009 سـنة    1.020رفع عدد المستفيدين من التكوين المستمر إلـى          

2010. 
  

بصورة مستقلة العاملة في مجـال الفالحـة         مرافق الدولة المسيرة     2.2.1.4
  والصيد البحري 

  
العاملة في مجال الفالحة والـصيد      يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة        

  : مرفقا موزعة كما يلي14البحري 
  

  مدارس ومعاهد التكوين ومصلحة الثانويات الفالحية تابعة للقطاع الفالحي؛7 
 

  . عة لقطاع الصيد البحري معاهد ومركز للتكوين تاب6 
  

   مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في مجال الفالحة 1.2.2.1.4
  
 مرافـق   8يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة لقطاع الفالحـة             

  :ويتعلق األمر بـ
  

 المدرسة الفالحية بتمارة؛  
 

 ي والتجهيز القروي ببوقنادل ؛المعهد  التقني المتخصص في الميكانيك الفالح 
  

 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات؛ 
  

 حل بوطاهر؛ معاهد تقنية فالحية بكل من الشاوية وتيفلت وسا3 
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 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين؛ 
 

  .مصلحة الثانويات الفالحية 
  
  :وتقوم هذه المؤسسات بالمهام التالية 

  
  ن مهندسي المياه والغابات؛تكوي 

  
 لتقنيين المتخصصين والتقنيين والعمال المؤهلين؛مهني لالتكوين ال 

  
التدرج المهني لفائدة الشباب القروي المنقطع عن الدراسة وذلك فـي إطـار             بالتكوين   

 تشاركي مع مراكز وبنيات أخرى للتكوين على المستوى الجهوي ؛
  

 . الفالحيإنجاز تحقيقات ودراسات في الميدان 
 

هذا، وتساهم هذا المرافق في محو األمية بالعالم القروي وخاصة بالنـسبة للنـساء              
وتوفر الدعم التقني لمهنيي القطاع الفالحي خاصة المقاولين الـشباب حـاملي المـشاريع              

  .الفالحية
  

ومن ناحية أخرى، من المرتقب أن تلعب هذه المرافق دورا أساسيا في مواكبة تنفيذ              
 بين  2009 أبريل   11 اتفاقية موقعة بفاس بتاريخ      16ت الجهوية للفالحة موضوع     المخططا

وتدخل هذه المخططات في إطار تفعيل االستراتيجية الوطنيـة         . الحكومة ومختلف الجهات  
الرامية إلى النهـوض بالفالحـة الوطنيـة        " مخطط المغرب األخضر  "في المجال الفالحي    

  .قتصاد الوطنيوتعزيز تنافسيتها وجعلها محركا لال
  

ويمكن تلخيص أهم العمليات التي أنجزتها هذه المرافـق خـالل الـثالث سـنوات               
  :األخيرة كما يلي

  
 2008-2007 2007-2006 2006-2005  المؤسسة

 136 131 118 عدد المسجلينمعهد التقنيين المتخصصين ببوقنادل
 400 350 300 التكوين بالتدرج 

كـل مـن    المعاهد التقنية الفالحية ب    244 239 270 عدد المسجلين
  6.549  التكوين بالتدرج تيفلت وشيشاوة وساحل بوطاهر

 133 132 103 عدد المسجلين المدرسة الفالحية بتمارة
 250 260 300 التكوين بالتدرج 

المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين     155 160 163 عدد المسجلين
  1.491  التكوين بالتدرج بالفوارات

 668 662 654 عدد المسجلين 
  9.900  التكوين بالتدرج المجموع
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وقد قامت هذه المرافق بمجموعة من اإلصالحات ترمي إلى تحسين جودة الخدمات            
  :المقدمة وذلك من خالل ما يلي

  
تأهيل الموارد البشرية وخاصة في ما يتعلق بتكوين المكونين في مجال هندسة التكوين              

 كوين بالتدرج؛وبيداغوجية الت
 

 إعادة هندسة برامج التكوين المعتمد على مقاربة الكفاءة؛ 
 

 إعادة تحديد شعب التكوين؛ 
 

 .المالءمة المستمرة للبرامج مع حاجيات التكوين 
  

 برسم ميزانيات مرافق الدولة المسيرة      2008وقد بلغت النفقات المنجزة خالل سنة       
 تم تمويلها   ، مليون درهم  41,68الحي ما قدره    بصورة مستقلة العاملة في مجال التكوين الف      

الفائض المتـوفر فـي     واسطة  تم تمويل الباقي ب   و ةذاتيالموارد  البواسطة   % 23في حدود   
  .2008 السنة المالية والذي تم ترحيله إلى 2007نهاية سنة 
  
 إلـى إنجـاز     2010-2009يهدف برنامج عمل هذه المؤسسات خـالل الفتـرة          و
  :التالية  األساسيةالعمليات
  

الرفع من أعداد المتدربين في إطار التكوين األولي فـي حـدود الطاقـة االسـتيعابية                 
 للمؤسسات وحسب المهن الجديدة المحددة وفق دراسات التخطيط؛

 
 وضع برامج جديدة مرتكزة على مقاربة الكفاءة؛ 

 
 مواصلة التكوين بالتدرج لفائدة الشباب القروي؛ 
  واإلدارية بغية تحسين البنيات وظروف استقبال المتدربين؛تأهيل البنايات البيداغوجة 

 
 تنمية الشراكة مع المهنيين؛ 

 
 .تثمين األراضي الموضوعة رهن إشارة هذه المؤسسات من أجل تحسين مردوديتها 

 
   الصيد البحريمجال معاهد ومراكز التكوين في 2.2.2.1.4

  
الصيد البحري والتـي تتـوفر      بلغ عدد مؤسسات التكوين المهني العاملة في مجال         ي 

المعهد العالي للصيد البحـري      : مرافق   6على صفة مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة        



 2010 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة
 

  تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
 

37

 بالحسيمة وآسـفي وطانطـان والعيـون        الصيد البحري في  معاهد للتكنولوجيا    4بأكادير و 
  . بالعرائشمركز للتأهيل المهني البحريو

  
  :يةتقوم هذا المرافق بالمهام األساسية التال

 
تلبية حاجيات قطاع الصيد البحري من األطر العليا والتقنيين واليـد العاملـة المؤهلـة                

 بمختلف فروع أنشطة الصيد البحري؛
  

 التكوين المستمر لفائدة البحارة الصيادين؛ 
  

المساهمة في عمليات اإلرشاد لفائدة مهنيي الصيد البحـري عبـر تحـسيس البحـارة                
 لنظافة وكذا المحافظ على الثروات والبيئة البحرية؛الصيادين بقواعد السالمة وا

  
  .     المساهمة في برامج محو األمية الوظيفية لفائدة البحارة الصيادين 

  
ينقسم التكوين الذي توفره مؤسسات التكوين في مجال الصيد البحري إلـى ثالثـة             و
التـدرج  بكـوين   التكوين البحري داخل المقاولة والتكوين المهني بالتنـاوب والت        : أصناف
   .المهني

  
 برسم ميزانيات االستغالل واالستثمار     2008بلغت النفقات المنجزة خالل سنة      قد  و

المـوارد  واسطة  ب% 73,82ها بنسبة    تم تمويل  ،  مليون درهم   27,92لهذه المرافق ما قدره     
ر  والفائض المتـوف   العامةبواسطة إعانات ميزانية    % 26,18 أي   ،الباقيتم تمويل   و. الذاتية

  .لدى هذه المرافق
  

ويمكن تقديم العمليات المنجزة من طرف هذه المرافق خالل الثالث سنوات األخيرة            
  :كما يلي

  
 :في مجال التكوين 

 
 تقنيـا   51 ضابطا في الصيد البحري منهم       1.151قامت مؤسسات التكوين بوضع     

ريجي هـذه   ويمكن تقديم أعداد خ   . رهن إشارة المهنيين   متخصصا في صناعة الصيد البحر    
  :المؤسسات كما يلي
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 2006 2007 2008 
التكوين األولي  مؤسسات التكوين البحري

الصحوب باإليواء 
 والتكوين بالتناوب

التكوين 
 بالتدرج

التكوين األولي 
الصحوب باإليواء 
 والتكوين بالتناوب

التكوين 
 بالتدرج

التكوين األولي 
الصحوب باإليواء 
 والتكوين بالتناوب

التكوين 
 التدرجب

 141 55 110 57 119 58 المعهد العالي للصيد البحري بآكادير
 154 77 154 77 51 51 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 203 42 165 45 69 73 آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 187 23 - 19 156 39 العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري

 229 52 243 52 195 34 طانطان-صيد البحريمعهد التكنولوجيا لل
 237 38  36 224 40 العرائش-مركز التأهيل المهني البحري
1.151 287 672 286 814 295 المجموع

  
 :المهني  مجال التأهيلفي  

  
يتم القيام ببرامج التكوين المستمر واإلرشاد ومحو األمية من أجل تأهيل العاملين في             

 2006 شـخص خـالل سـنوات        6.200اد من هذه البرامج حوالي      وقد استف . هذا المجال 
  .2008 و2007و

  
 :التكوين المستمر 

 
 2006 2007 2008 

عدد العمليات  المؤسسات
 المنجزة

عدد العمليات  عدد المستفيدين
 المنجزة

عدد العمليات  عدد المستفيدين
 المنجزة

 عدد المستفيدين

 118 10 48 3 129 5 المعهد العالي للصيد البحري بآكادير
 723 21 566 13 376 7 طانطان -معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 56 4 117 6 151 5  آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 522 9 494 4 483 6  العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 490 8 485 23 156 9 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري

 536 23 414 10 303 9  العرائش-المهني البحريمركز التأهيل 
 2.445 75 2.124 59 1.598 41 المجموع

  
 :محو األمية الوظيفية 
 

 2006 2007 2008 
عدد  المؤسسات

 المستفيدين
الشهادات 
 المسلمة

الشهادات  عدد المستفيدين
 المسلمة

الشهادات  عدد المستفيدين
 المسلمة

 22 61 36 70 97 159 اديرالمعهد العالي للصيد البحري بآك
 46 23 - 43 - 213 طانطان -معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 135 171 73 289 - 158  آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 47 219 8 40 27 196  العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 133 278 197 567 75 176 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 355 615 71 247 - 205  العرائش-مركز التأهيل المهني البحري
 738 1.367 385 1.256 199 1.107 المجموع
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 :اإلرشاد البحري 
 

 2006 2007 2008 
عدد العمليات  المؤسسات

 المنجزة
عدد العمليات  عدد المستفيدين

 المنجزة
عدد العمليات  عدد المستفيدين

 المنجزة
 عدد المستفيدين

 1.065 17 2.420 30 2.446 33 لمعهد العالي للصيد البحري بآكاديرا
 2.293 39 2.619 30 5.043 45 طانطان -معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 755 18 1.655 30 2.125 32  آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 1.624 35 2.911 30 2.416 15  العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 1.030 17 1.798 20 2.565 32 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 2.057 41 2.978 42 1.920 23  العرائش-مركز التأهيل المهني البحري
 8.824 167 14.381 182 16.515 180 المجموع

  
 : إلى تحقيق ما يلي2010 و2009يرمي برنامج عمل هذه المرافق برسم سنتي 

  
  ؛2010 متدربا سنة 2.945 و2009 متدربا سنة 2.725ولي لفائدة توفير التكوين األ 

  
 2009 شـخص سـنة      21.400توفير التكوين المستمر واإلرشـاد البحـري لفائـدة           
 ؛2010 متدربا سنة 22.750و

  
 .2010 متدربا سنة 2.450 و2009 شخص سنة 1.900محاربة األمية الوظيفية لدى  

  
  :ين وحسب السنوات كما يليوتتوزع هذه األعداد حسب مؤسسات التكو

  
  

 المؤسسات
  التتكوين المستمر  التكوين األساسي

 واإلرشاد البحري
 محاربة األمية

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
 400 300 2.800 2.500 655 575 المعهد العالي للصيد البحري بآكادير

 500 400 6.000 5.700 520 500 طانطان -معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 400 300 3.150 3.000 440 400  آسفي-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 400 300 3.400 3.200 440 420  العيون-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 400 300 3.250 3.200 450 430 الحسيمة-معهد التكنولوجيا للصيد البحري
 350 300 4.150 3.800 440 400  العرائش-مركز التأهيل المهني البحري
 2.450 1.900 21.40022.750 2.945 2.725 المجموع

 
  المدارس العاملة في مجال الطاقة والمعادن 3.2.1.4

 
يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في ميدان التكوين في مجال             

 التطبيقية للمعادن   ويتعلق األمر بمدرسة المعادن بمراكش والمدرسة     . الطاقة والمعادن إثنين  
  .بتويسيت بوجدة
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 في الجيولوجيـا    ينمتخصصال ينتقنيالتكوين  على   وتسهر هذه المرافق على التوالي    
وكذا مياء الصناعية والميكانيك اإللكتروني يالمقالع وفي الكو التطبيقية عبر استغالل المعادن

 .اعات المعادن والصناعة الموجهين إلى قط والميكانيك اإللكترونياالطبوغرافيفي  ينالتقني
  

كما تنظم هذه المؤسسات دورات للتكوين المستمر وتـساهم فـي البحـث العلمـي               
  .والتكنولوجي باإلضافة إلى تنظيم ندوات حول مواضيع ذات صلة بالنشاط المعدني

  
 434 تـسجيل    خالل الثالث سنوات الدراسية األخيـرة     وقد عرفت هذه المؤسسات     

 بالمدرسـة التطبيقيـة      متـدربا  134ن بمراكش و  درسة المعاد بممتدرب   300 ممتدربا منه 
 تقنيا  127 متخرجا منهم    251 وقد بلغ عدد المتخرجين خالل نفس الفترة         .للمعادن بتويسيت 

  . تقنيا125متخصصا و
  

المجموع 2007/2008 2006/2007 2005/2006  
 نوالتقني - 

 المسجلين 46 42 46 134

 المتخرجين 42 41 41 124

يون التقن - 
 المتخصصون

 المسجلين 98 97 105 300

 المتخرجين 39 40 48 127
 

ويعزى بلوغ هذه النتائج الجيدة خالل الثالث سنوات األخيرة باألساس إلى تحـسين             
ظروف تكوين وإيواء الطلبة عبر تعزيز المعدات التقنية والمعلوميات المخصصة للتكـوين            

  .  وتجديد المكتبة وتجهيز الداخلية
  

 برسم ميزانيات االسـتغالل واالسـتثمار       2008ت النفقات المنجزة خالل سنة      وبلغ
 بواسـطة إعانـات ميزانيـة       باألساسمليون درهم تم تمويلها      6,37لهذه المرافق ما قدره     

  .الفائض المتوفر لدى هذه المرافقوالدولة 
  

 أساسا حول مـا     2010 و 2009ويتمحور برنامج عمل هذين المرفقين برسم سنتي        
  :يلي

  
 طالبا عبـر إنجـاز      180رفع الطاقة االستيعابية لمدرسة المعادن بمراكش لتصل إلى          

  متر مربع؛500بنيات تحتية للتكوين على مساحة 
 

تعزيز الورشات والمختبرات بالمعدات التقنية الضرورية من أجـل تحـسين ظـروف              
 التكوين داخل مدرسة المعادن بمراكش؛
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 التطبيقية للمعادن بتويسيت عبر إنجـاز بنايـة جديـدة           توسيع الداخلية التابعة للمدرسة    
 بغرض الرفع من القدرة االستيعابية للمدرسة؛

  
بناء ست قاعات للدروس وقاعة للمحاضرات على مستوى المدرسة التطبيقية للمعـادن             

 بتويسيت؛
 

الرفع من مستوى التكوين التقني بالمدرسة التطبيقية للمعادن بتويـسيت لتمكينهـا مـن               
 .ن تقنيين متخصصينتكوي
  

  مـدارس ومعاهـد أخـرى للتكويـن 4.2.1.4 
  
 بصورة مستقلة بأنشطة تكوينية في الهندسة المعمارية        ا للدولة مسير  ا مرافق 14قوم  ي

 واإلدارة واالقتصاد التطبيقي واإلحصاء وعلوم اإلعالم واالتصال والنقل البحري والرياضة         
  .ت والصيانة الطرقيةوالتهيئة والتعمير والتكوين على اآلليا

  
 برسـم الميزانيـات اإلجماليـة لهـذه     2008وقد بلغت النفقات المنجزة خالل سنة      

مقارنـة مـع    % 50 مليون درهم أي بنسبة إنجاز تصل إلـى          47,29المرافق ما قـدره    
 بواسـطة مـوارد     %17,68وقد تم تمويل هذه النفقات في حدود        . االعتمادات المفتوحـة 

 .لباقي من مخصصات الميزانية والفائض المتوفر لدى هذه المعاهد اةتمت تغطيو .ذاتية
  

  

  المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي 1.4.2.1.4
  

يقوم هذا المعهد، الذي يعتبر مؤسسة للتعليم العالي، بتكوين األطـر العليـا لفائـدة               
ـ          يقـوم  و. اصاإلدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والقطـاع الخ

 مجال اإلحصائيات    بتكوين مهندسي الدولة في    1996منذ إصالح التعليم العالي سنة      المعهد  
  .واالقتصاد التطبيقي واإلعالميات والديموغرافيا والبحث التطبيقي

  
هذا، ويتوفر المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي على مركـز للدراسـات            

 ،يا بتنظيم دورات تكوينية قصيرة أو متوسـطة المـدى         والتكوين المستمر الذي يتكلف سنو    
 والتطـور   ،أخذا بعين االعتبار اهتمامات المعنيين بإعادة التكوين وتكوين األطر من جهـة           

التكنولوجي الذي يمكن أن يساهم في تحديث اإلدارة والمؤسـسات العموميـة ومقـاوالت              
  .القطاع الخاص من جهة أخرى

  
المبادرة الحكومية التي   تفعيل   المعهد في إطار      طرف وتندرج العمليات المنجزة من   

 وذلك  2010 متخرج في أفق     10.000تهدف إلى رفع عدد المهندسين واألطر المماثلة إلى         
  .اإلستراتيجيات القطاعية الوطنيةو  القطاع الخاصمن أجل تلبية حاجيات
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ميـذا   تل 580 تسجيل   2009-2008وهكذا عرف هذا المعهد برسم السنة الجامعية        
  . دبلوم مهندس دولة167ومنح 

  
وقد بلغت النفقات المنجزة برسم ميزانية المعهـد الـوطني لإلحـصاء واالقتـصاد              

%. 47 مليون درهم أي بنسبة إنجاز تصل إلى         15,50 ما قدره    2008التطبيقي خالل سنة    
  والفـائض  من هذه النفقات بواسطة إعانات الميزانية العامـة للدولـة         % 95وقد تم تمويل    

  .المتوفر لدى هذا المرفق
  

 في إطـار مواصـلة      2010 و 2009ويندرج برنامج عمل هذا المعهد برسم سنتي        
ويتمحـور هـذا البرنـامج       . 2010 مهندس في أفق     10.000المبادرة الرامية إلى تكوين     

  :أساسا حول ما يلي
  

 ؛بناء وتجهيز ثالث قاعات للمحاضرات وثمان قاعات للدروس وجناح جديد للداخلية 
 

مواصلة األشغال في إطار إصالح التعليم بالمعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي            
 . المتعلق بتنظيم التعليم العالي01-00طبقا للقانون رقم 

  
   مدرسة علوم اإلعالم2.4.2.1.4

  
يقوم المعهد العالي لإلعالم واالتصال التابع للمندوبية الـسامية للتخطـيط بالمهـام             

  : اليةاألساسية الت
  

تكوين العاملين في المكتبات ومراكز التوثيق واألرشيف وكذا شعب متخصـصة فـي              
 وضع تصورات تتعلق بتدبير أنظمة اإلعالم من أجل االستجابة لحاجيات السوق ؛

 
 تنظيم التكوين المستمر للخريجين خاصة في مجال استعمال التكنولوجيات الجديدة؛  

  
 في المجاالت المتعلقة أساسا بتكنولوجيات اإلعـالم        المساهمة في تطوير البحث العلمي     

 .واالتصال وأنظمة المعلومات وكذا اليقظة التكنولوجية والمعلوماتية
 

وقد انصبت أنشطة مدرسة علوم اإلعالم خالل السنوات الثالث األخيرة على تحسين        
  :الخدمات المقدمة لفائدة الطلبة ويتعلق األمر بالعمليات التالية

  
 ستطالع حول حاجيات المغرب من العاملين في مجال اإلعالم والتوثيق؛إنجاز ا 

 
 تأهيل الرصيد الوثائقي للمدرسة؛ 
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تأهيل المعدات المعلومياتية للمدرسة وإحداث وتجهيز مختبر معلوماتي لتعلـيم اللغـات             

 بشكل تفاعلي؛ 
  

 .إنجاز أشغال التهيئة وتأهيل تجهيزات وبنايات المدرسة 
  

 برسم ميزانيـة مدرسـة      2008النفقات التي تم إنجازها خالل سنة       بلغت  هذا، وقد   
  . العامة مليون درهم ، تم تمويلها بواسطة إعانات الميزانية4,95علوم اإلعالم ما قدره 

  
وقد بلغ عدد المسجلين والمتخرجين من مدرسة علوم اإلعالم خالل السنوات الثالث            

  :ي  موزعين كما يل154 و978األخيرة على التوالي 
  

 سلك اإلعالميين المتخصصين سلك اإلعالميين
 السنة الدراسية

 عدد الخريجين عدد المسجلين عدد الخريجين عدد المسجلين
 العدد اإلجمالي للطلبة

2006-2007 285 61 25 12 310 
2007-2008 305 71 24 10 329 
2008-2009 318 - 21 - 339 

 978 22 70 132 908 المجموع

  
 أساسـا حـول     2010 و 2009برنامج عمل هذه المدرسة برسم سـنتي        ويتمحور  
  :العمليات التالية

  
 تأهيل المعدات المعلومياتية والرصيد الوثائقي للمدرسة؛ 

  
 انطالق أشغال توسيع القاعات المخصصة للتكوين وداخلية المدرسة؛ 

  
 .انطالق إصالح المدرسة وبرامجها التكوينية 

  
  عالم واالتصال المعهد العالي لإل3.4.2.1.4

  
يعتبر المعهـد العـالي     ،  1977إحداثه كمرفق الدولة مسير بصورة مستقلة سنة        منذ  

 في التكوين فـي المهـن المرتبطـة         ةلإلعالم واالتصال مؤسسة للتكوين العالي متخصص     
  . بالصحافة واالتصال

  
 وباعتباره مؤسسة تعنى بالبحث األكاديمي والتكوين المهني، يقوم المعهـد العـالي           

  : لإلعالم واالتصال بالمهام األساسية التالية
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تنظيم دورات للتكوين النظري والتطبيقي لفائدة العاملين في مجاالت وسـائل اإلعـالم              
 وتواصل الهيئات؛

 
تنظيم دورات الستكمال الخبرة والتكوين المستمر في مجاالت تخصصه عبر النـدوات             

 والملتقيات والدورات التدريبية؛
  

  العلمي واألكاديمي في مجال وسائل اإلعالم وتواصل الهيئات؛تطوير البحث 
  

إنجاز دراسات لفائدة اإلدارات والمؤسسات العمومية والجماعـات المحليـة والقطـاع             
الخاص وكذا استطالعات للرأي وحمالت إعالمية في مختلف المجاالت بتعـاون مـع             

 .الهيئات الوطنية والدولية
 

لمتعلق بتحرير قطاع االتصال السمعي البـصري،        ا 77-03في إطار القانون رقم     
ومن أجل تأهيل المعهد العالي لإلعالم واالتصال، شرع هذا األخير فـي تنفيـذ  مسلـسل                 

ويبقـى  . إصالح المناهج وطرق العمل وذلك من أجل جعل الدراسة بالمعهد أكثر مهنيـة            
مـع حاجيـات    الهدف المنشود هو إعداد مشروع بيداغوجي يهدف إلى مالءمة التكـوين            

  .القطاع
  

 مـا قـدره     2008هذا، وبلغت النفقات المنجزة في إطار ميزانية المعهد برسم سنة           
 مليون درهم تم تمويلها أساسا بواسطة إعانات الميزانية والفائض المتوفر لدى هـذا              6,05
  .المرفق

  
  :  العمليات األساسية التالية2010-2009ويهم برنامج عمل المعهد للفترة 

  
   المعدات والبرامج المعلوماتية من أجل تحسين جودة التعليم بالمعهد؛اقتناء 

 
 محطـات   3 وحدات للتـصوير و    3التجهيز بالمعدات التقنية الستديو تلفزي باأللوان و       

 . لمونتاج الفيديو وشبكة للتوزيع التلفزي بالمعهد العالي لإلعالم والتواصل
 

  ة   المدرسة الوطنية للهندسة المعماري4.4.2.1.4
  

  :تتجلى المهام األساسية لهذا المرفق في ما يلي
  
 تكوين متخصصين في فنون وتقنيات الهندسة المعمارية والبناء والتعمير؛ 

  
  المساهمة في البحث ونشر المعلومات في ميادين الهندسة المعمارية والبناء والتعمير؛ 
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 ؛رية في ميدان الهندسة المعماتنظيم محاضرات وندوات ودورات دراسية 
  

إنجاز دراسات مرتبطة بميادين عملها لفائدة اإلدارة والمؤسسات العمومية والجماعـات            
 .المحلية
  

 تتجلـى    تقوم المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بمهام أخرى       ،و بالموازاة مع ذلك   
  :بالخصوص في ما يلي

  
لخـامس  التعليم على مستوى الدكتوراه بشراكة مع شعبة الجغرافية بجامعـة محمـد ا             

إنجاز برامج التكـوين المـستمر      كذا  بالرباط وذلك في إطار التعاون التقني الفرنسي و       
 لفائدة المهنيين؛

  
 .تنظيم مباريات إبداعية لفائدة أصحاب المشاريـع العموميين والخواص 

  
 مهندس معماري مـوزعين     1.400 بتكوين   1980قامت المدرسة منذ إحداثها سنة      

 تسجيل   2008-2006كما عرفت هذه المدرسة خالل الفترة       . على مجموع التراب الوطني   
  : خريجا موزعين حسب السنوات كما يلي195 طالب و260

  
 

 المجموع 
 

 السنوات 2006 2007 2008
 المسجلين - 96 70 94 260

 الخريجين - 65 65 65 195
  

المدرسة الوطنية للهندسة   وتتجلى أهم العمليات ومؤشرات العمل المنجزة من طرف         
  :  نفس الفترة في ما يليالمعمارية خالل

  
 :الجانب التعليمي والبيداغوجي 

 
   : التكوين األولي خالل الفترة المذكورة بما يليتميز

  
 لجنة مشكلة من األساتذة تتكلف بالتقييم والبرمجة والتطبيـق          2007إحداث سنة    

جنـة  وقد قـدمت هـذه الل     ". الدكتوراه-الماستر-اإلجازة"الفعلي إلصالح نظام    

 ؛2008تقريرها النهائي لمجلس المؤسسة في شهر يونيو 
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الرفع من قيمة دبلومات المدرسة وإصالحها من خالل تحسين مضامينها وطرق            

 مناقشتها ومعايير تقييمها؛
  

ومختبـر متعـدد الوسـائط      ) التراثو المناظرهندسة  (إحداث مختبرات للبحث     

 ...) .التصوير(

 
 :جانب البحث واألنشطة العلمية 

 
تكوين ثالث دفعات من حاملي دبلوم الدراسات العليا المعمقة وتوجد دفعة أخرى             

المنظمة مـن طـرف     " الهندسة المعمارية وتعمير األراضي   "قيد إعداد دكتوراه    

 المدرسة بشراكة مع وحدة الجغرافيا بجامعة محمد الخامس ؛ 
  

 ختبـر م و رض الهندسـة المعماريـة علـى األ       مختبر(إحداث مختبرات للبحث     

 ؛...)الموروث المعماري ومختبر البحث حول اإلسكان 
  

  وإعادة الهيكلة الحـضرية    ماستر حول الموروث الهندسي والحضري    الانطالق   

 مع مؤسسات تكوين أجنبية؛بشراكة 
 

إحداث وحدة تعنى بالنهوض بالبحث في المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية في            

 المجاالت المرتبطة بعملها؛
 

 مجلة خاصة بالبحث في الهندسة المعمارية والتعمير؛إحداث  
  

 المساهمة في إعداد مشروع قواعد البناء المضاد للزالزل؛ 
 

اعطاء انطالقة مشروع تجميع وترقيم الرصيد الفوتوغرافي واإلسكان في أفـق            

 .إنشاء مركز وطني للتوثيق حول الهندسة المعمارية
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 :جانب التكوين المستمر 
  

 بتعاون مع المقاوالت؛لتكوين المستمر لف باإحداث وحدة تتك 
 

  شخصا؛ 155 تكوينا موجها لمهنيي القطاع العمومي والخاص لفائدة 13إنجاز  
 

توقيع اتفاقية مع الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين من أجـل تنظـيم دورات              

 . للتكوين المستمر

 
 :جانب األنشطة البيداغوجية 

 
دعم التكوين األولي من خالل مشاركة الطلبة فـي          ل ا بيداغوجي ا نشاط 16تنظيم   

 لمحاضرات ومسابقات في اإلبداع وموائد مستديرة ومعارض وأيام دراسية؛ا

 

 معارض ومؤتمرات دولية ذات الصلة بمهام المدرسـة الوطنيـة            في المشاركة 

   .للهندسة المعمارية

  
 : الجانب المتعلق بالتعاون 

 
مع مؤسسات وطنية تتشكل من معاهد للتكـوين         اتفاقيات للتعاون    9التوقيع على    

 ومقاوالت وجمعيات ؛
 

 . اتفاقيات للتعاون مع مؤسسات التكوين األجنبية10 التوقيع على  

 
من ناحية أخرى ومن أجل تحسين جودة خدماتها والقيـام بمهامهـا فـي أحـسن                

رة بمواصلة  الظروف، قامت المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية خالل الثالث سنوات األخي         
 .   أشغال تهيئة وتوسيع مقرات المدرسة وإدخال المعلوميات وإعادة تنظيم هياكلها اإلدارية

  
 برسم ميزانية المدرسة الوطنية للهندسة      2008وقد بلغت النفقات المنجزة خالل سنة       

   مليون درهم، تم تمويلها أساسا بواسـطة إعانـات الميزانيـة            11,88المعمارية ما قدره    
 .ةالعام
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 خـالل الفتـرة         ويهدف برنامج عمـل المدرسـة الوطنيـة للهندسـة المعماريـة             
  مجهودات تحسين جودة التعلـيم وتوسـيع مجـال التكـوين           مواصلة إلى   2009-2010

  :في هذا اإلطار، ستعمل هذه المدرسة على إنجاز العمليات التالية. بالمدرسة
 

وخاصـة شـعب    " الدكتوراه-لماسترا-اإلجازة"إحداث شعب جديدة للتكوين وفق نظام        
 الموروث المعماري وهندسة المجاالت؛

 
 طالبا فـي الفـوج موزعـة علـى          180 مرشحا إلى    65الرفع من أعداد الطلبة من       

المؤسسات األربع للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية أي الربـاط وفـاس ومـراكش             
 وتطوان؛ 

 
ين المدرسة الوطنية للهندسة المعماريـة      الرفع من عدد الطلبة المتنقلين في االتجاهين ب        

 والمدارس األروبية للهندسة المعمارية ؛
 

 إحداث مختبر حول البيئة؛ 
 

  إحداث ماستر في مجالي النجاعة الطاقية والهيكلة الحضارية؛ 
 

 تنظيم مسابقات لإلبداع لفائدة الطلبة بشراكة مع قطاع المهنيين؛ 
  

المبرمجة سنويا وتعزيز العالقات مع المهنيـين       الرفع من عدد دورات التكوين المستمر        
وتكثيف الشراكات مع المقاوالت والمؤسسات الخاصة والعمومية المعنية بميدان التعمير          

 .و الهندسة المعمارية والمهن المرتبطة بها
 

هذا وستخصص ميزانية االستثمار للمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية برسم سنتي          
  :ى إنجاز العمليات التالية أساسا إل2010 و2009

  
 مواصلة أشغال تهيئة وتوسيع مقرات المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية؛ 

 
تجهيز مختبرات المدرسة خاصة منها المختبر البيئـي والمختبـر المتعـدد الوسـائط               

 والمطبعة؛
 

 .مواصلة برنامج تجهيز الوحدات المكلفة بتدبير الميزانية بالمعلوميات 
  

  لمعهد الوطني للتهيئة والتعميرا 5.4.2.1.4
 

  :بالمهام األساسية التاليةالوطني للتهيئة والتعمير يقوم المعهد 
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العليا المتخصصة في تقنيات التهيئة والتعمير للعمل في الهيئات العمومية          تكوين األطر    

 والخاصة؛
 

 المساهمة في البحث حول تنظيم المجال ونشر المعطيات بهذا الخصوص؛ 
  

اسات حول التهيئة والتعمير لفائدة اإلدارات والمؤسسات العمومية والجماعات         إنجاز در  
 .المحلية والهيئات الخاصة

  
  :تتعلق أهم العمليات المنجزة من طرف المعهد خالل الثالث سنوات األخيرة بما يلي

  
  

 :التكوين والتكوين المستمر  - أ
 

ارقة يتوفرون على تجربة     لفائدة مسؤولين أف   2007تنظيم دورات للتكوين المستمر سنة       
 في هذا المجال؛

  

تسجيل أربع دفعات للتكوين من أجل الحصول على دبلوم معهد الدراسات االقتـصادية              
والقانونية التطبيقية للبناء واإلسكان وتوسيع مجاالت التكوين بهذا المعهد التابع للمعهـد            

 س؛ والمعهد الوطني للفنون والمهن بباري للتهيئة والتعميرالوطني
 

تنظيم سلك للتكوين يتكون من أربع مجموعات من المواد لفائـدة الفدراليـة الوطنيـة                
 للمنعشين العقاريين؛

  

 .تنظيم موائد مستديرة وأيام دراسية حول مواضيع الساعة المتعلقة بالمهن العقارية 
  

  الدراسات والبحوث  - ب
  

اء والبيئة بتعـاون    إنجاز مجموعة من البحوث تهم قطاعات الفالحة وإعداد التراب والم          
 مع القطاعات الوزارية والجماعات المحلية المعنية؛

 

 .تفعيل برامج البحث بشراكة مع باحثين جامعيين وجمعيات ومؤسسات أجنبية 
   المنشورات-ج
  

 مراجـع حـول     3 إلى نـشر     2006بادر المعهد الوطني للتهيئة والتعمير منذ سنة        
 .مجاالت التهيئة والتعمير

 
  إلعالم االتصال وا-د
 

في هذا اإلطار، قام مركز التوثيق واإلعالم واالتصال التابع للمعهد خالل الـثالث             
  : بالعمليات التاليةسنوات األخيرة
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  إغناء وتحيين المراجع والوثائق واألرشيف والمجالت والمنشورات  بشكل دوري؛  
 

ن والعمـوم   إعداد بنك للمعطيات لتدبير وتثمين األرشيف ووضعه رهن إشارة البـاحثي           
  .عبر األنترنيت

 
 برسـم ميزانيـة هذا    2008بلغت النفقات التي تم إنجازها خـالل سنـة        هذا، وقد   

  . مليون درهم تم تمويلها أساسا بواسطة إعانات الميزانية4,04المعهد مـا قـدره 
  
إلى إنجاز العمليات    أساسا   2010 و 2009 برنامج عمل المعهد برسم سنتي       هدفيو
  :التالية

  

 01-00فعيل مشروع إصالح المعهد الوطني للتهيئة والتعمير وفقـا للقـانون رقـم              ت 
المتعلق بإصالح التعليم العالي عبر المصادقة على المرسوم الجديد المتعلـق بالمعهـد             

 الوطني للتهيئة والتعمير ونظام مجلس المؤسسة ؛
  

اإلسكان والتعميـر   إحداث سلك جديد للتكوين لفائدة األطر والمصالح الخارجية لوزارة           
والتهيئة المجالية وذلك في إطار االتفاقية المبرمة بين هذه الوزارة والمعهـد الـوطني              

 للتهيئة والتعمير ؛
 

إحداث ثمان دورات للتكوين المستمر من أجل تـأطير أطـر ومـسؤولي الوكـاالت                
 الحضرية والمهن الجديدة للوزارة المذكورة؛

 
 وتسجيل أفواج جديدة؛مواصلة برنامج التكوين المستمر  

 
 مواصلة إنجاز سلك التكوين لفائدة الفدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين؛ 

 
مواصلة مشاريع الدراسات والبحث التي توجد في طور اإلنجاز بتعاون مع الـشركاء              

 .اآلخرين
 

  المعهد الملكي لتكوين األطر  6.4.2.1.4
  

والتربيـة  ن األطر في مجال الـشباب        األساسية لهذا المرفق في تكوي     مةتتجلى المه  
كما يساهم في البحث واستكمال الخبرة وطرق التكوين والتنـشيط فـي            . والرياضةالبدنية  

 في حمالت   ةساهموالم وحماية الطفولة    المجاالت المذكورة من جهة، وفي النهوض بالمرأة      
  .من جهة أخرى محاربة األمية
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 كل من معهد مـوالي رشـيد للرياضـة          يقوم المعهد الملكي لتكوين األطر بتدبير      
  .مركزي التكوين بالرباط ووجدةو

  
 :ما يلي   في2008المعهد خالل سنة هذا وتتجلى أهم أنشطة 

  
 تأهيل البنيات الرياضية وتجديد وسائلها اللوجستيكية والتدبيرية؛ 

 
 .تهيئة المقرات التقنية وتجهيزات االستقبال واإليواء وتجديد المعدات 

 
 برسـم ميزانيــة هـذا      2008النفقات التي تم إنجازها خـالل سنـة       بلغت  وقد  

وقد تـم تمويـل     %. 67 مليون درهم أي بنسبة إنجاز تصل إلى         9,36المعهد مـا قـدره    
ـ  توتم. ذاتيةالموارد  المن هذه النفقات بواسطة     % 62,44نسبة    البـاقي بواسـطة     ة تغطي

  . المرفقلدى هذاإعانات الميزانية والفائض المتوفر 
  

 أساسـا علـى   2010 و2009يرتكز برنامج عمل هذا المعهد خالل سـنتي   هذا، و 
  :عمليات التجهيز والتكوين التالية

  
تأهيل المركز الوطني للرياضة موالي رشيد عبر تهيئة وإصالح وتوسيع البنيات التقنية             

 واالستقبالية؛
 

ـ                ددتي تهيئة مركز يعقوب المنصور عبر بنـاء مـدرج للمحاضـرات وقـاعتين متع
 االختصاصات وكذا تأهيل وحدات اإليواء واألقسام والمطعم؛ 

 
تنمية الشراكة خاصة عبر إبرام اتفاقية بين المعهد واألكاديمية الدولية للعلوم وتقنيـات              

 .الرياضة بوزان من أجل تكوين األطر والمسؤولين في التسيير الرياضي
 

   المعهد العالي للدراسات البحريـة7.4.2.1.4 
  

  : بالمهام األساسية التالية1982م هذا المعهد الذي تم إحداثه سنة يقو
  

متوسط لتكوين األطر الالزمة لسد حاجيات مختلف فروع النشاط         العالي و التعليم  توفير ال  
 البحري؛

 
 التكوين البحري؛ب للنهوضإنجاز الدراسات و األبحاث  

  
 . المالحة البحريةقطاعالعاملين باستكمال تكوين والمساهمة في التكوين المستمر  
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 سرير  286طاقة إيوائية تقدر ب     ب يتوفر المعهد على داخلية      ،ومن أجل القيام بمهامه   
 أستاذ مؤقت تلجأ إليهم المؤسسة من أجل تعزيـز          25عون وإطار معززين ب    100 ويضم

  .قدرتها البيداغوجية 
  

    فتـرة  خـالل ال   والخـريجين منـه   وقد وصل عدد الطلبة المسجلين بهذا المعهـد         
  : كاآلتيين خريجا موزع182 وا طالب564 على التوالي 2006-2008
  

  2006/2007 2007/2008 2008/2009 المجموع

 عدد المسجلين 173 191 200 564

 خرجينالعدد  51 61 70 182

  
 برسـم ميزانيـة المعهـد العـالي         2008بلغت النفقات المنجزة خالل سنة      هذا، و 

ن درهـم برسـم نفقـات       و ملي 7,35 مليون درهم منها     8,22 للدراسات البحرية ما قدره   
والباقي . هذه النفقات بواسطة إعانات الميزانية    من  % 85وقد تم تمويل نسبة     . االستغالل

 .تم تمويله بواسطة فائض الموارد للسنوات السابقة
  

 200 أساسا إلى تسجيل     2010 و 2009يهدف برنامج عمل هذا المعهد برسم سنتي        
  : وإنجاز العمليات التالية2010-2009السنة الدراسية طالب برسم 

  
 اقتناء جهازين للتدريب على آليات المالحة البحرية؛ 

 
 تتبع نظام قواعد الجودة في المجال البحري؛ 

  
 مواصلة تأهيل العتاد المعلوماتي للمعهد؛ 
 إنجاز عمليات حفر بئر وتجهيزه من أجل التخفيف من فاتورة الماء؛ 

 
اتفاقيات جديدة مع الشركات الوطنية والدولية العاملة في المجال البحـري           التوقيع على    

 .بهدف تعزيز اإلمكانيات المادية والتقنية للمعهد
  

   الطرق صيانة  مصلحة التكوين على اآلليات و 8.4.2.1.4
  

 بتقديم خـدمات التكـوين وإعـادة التكـوين           التابع لقطاع التجهيز   يقوم هذا المرفق  
  .اآللياتو الطرق صيانةة في مجال واستكمال الخبر

  
 2.191 بتكـوين     خالل الثالث سـنوات االخيـرة      في هذا اإلطار، قام هذا المرفق     

  : كما يليونوزعيت امتدرب
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 المجموع سياقة اآلليات الميكانيك إصالح الطرق السنوات

2006 231 88 171 490 
2007 529 70 241 840 
2008 554 95 212 861 

 2.191 624 253 1.314 المجموع

  
وفـي  . كما يقدم هذا المرفق دورات تدريبية لفائدة متدربين أفارقة في إطار التعاون           

 متدربا قادم من البلدان األفريقية الفرانكوفونية من تداريب تكوينية          180هذا الصدد، استفاد    
  .2009-2005 متدربا خالل الفترة 80 و2003-1999 متدرب خالل الفترة 100منهم 

 
  

 برسم ميزانية مصلحة التكوين علـى       2008 خالل سنة    المنجزةد بلغت النفقات    وق
ذاتية الموارد  ال بواسطة    كليا  مليون درهم تم تمويلها    2,98 الطرق ما قدره     صيانةاآلليات و 

  .وفائض موارد السنوات الماضية
 
  

 متدرب يتوزعـون    302 تكوين   2010ويتوقع برنامج عمل هذا المرفق برسم سنة        
  :يكما يل

 
  

 همنيتكو سيتم الذين المتدربين أعداد 
 الموجهين المتدربين التكوين ميدان

 اإلدارة إلى
 الموجهين المتدربين
 المقاوالت إلى

 المجموع

 180 120 60 اآلليات سياقة
 15 - 15 الطرقي الميدان

 48 24 24 الميكانيك
 39 24 15 تدبير الصيانة

 20 - 20 أخرى تكوينات
 302 168 134 المجموع

 
  المدرسة الوطنية لإلدارة 9.4.2.1.4

  
  :تتكلف المدرسة الوطنية لإلدارة بالمهام األساسية التالية 
  

توفير التكوين لفائدة األطر في مجاالت تسيير وتـدبير اإلدارة العامـة والدبلوماسـية               
 واالقتصاد والمالية؛

 
 النهوض بالبحث في مجاالت اإلدارة والتدبير؛ 

  
 ارات وخبرات في مجال اختصاصاتها خاصة لفائدة اإلدارات؛تقديم استش 
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 استكمال الخبر لفائدة الموظفين المغاربة واألجانب؛ 
  

إعداد وتنفيذ برامج للتكوين من أجل إدماج الشباب حاملي الشهادات وذلك بشراكة مـع               
 . اإلدارات المعنية

  
 عدة تغييـرات علـى      1948وقد عرفت المدرسة الوطنية لإلدارة منذ إحداثها سنة         

مستوى شروط ولوجها وبرامج التكوين ووسائلها البيداغوجية وذلك حتى تتالءم مع التطور            
  .الذي تعرفه اإلدارة العمومية المغربية

  
  : كما يلي2008-2006يمكن تقديم أهم منجزات المدرسة خالل الفترة 

  
قادمون مـن دول    % 20 طالب سنويا منهم     400 تكوين أولي يتوج بديبلوم لفائدة       توفير 

 عربية وأفريقية؛ 
 

 تنظيم عدة دورات للتكوين المستمر لفائدة أطر مختلف اإلدارات ؛ 
 

تعزيز الشراكة وإشعاع المدرسة الوطنية لإلدارة من خالل المشاركة في أنشطة عـدة              
هياكل تدبير وتسيير عـدة تمثيليـات للبلـدان         منظمات دولية والحضور الفعال ضمن      

 األفريقية؛
 

تنفيذ عدة مشاريع للتعاون حول البحث والتكوين مع مختلف الهيئات ومؤسسات التكوين             
 ؛.)المدرسة الوطنية لإلدارة بفرنسا والمدرسة الوطنية لإلدارة العمومية بكندا(األجنبية 

 
 طر العليا لفائدة وزارة التربية الوطنية؛ من األ93 إنجاز دورة للتكوين من أجل إدماج  

 
تعزيز وتجديد الوسائل البيداغوجية لهذه المدرسة وإغناء الرصيد الوثـائقي والمكتبـة             

 بمشتريات جديدة؛
 

 .مواصلة تهيئة وصيانة المباني المخصصة للتكوين والمقرات اإلدارية للمدرسة 
 

المدرسـة الوطنيـة    زانيـة    برسم مي  2008بلغت النفقات المنجزة خالل سنة      هذا، و 
وقـد  . ن درهم برسم نفقات االستغالل    وملي 4,67 مليون درهم منها     5,96 ما قدره    لإلدارة

والبـاقي تـم    .   العامة هذه النفقات بواسطة إعانات الميزانية    من  % 82,78تم تمويل نسبة    
  .تمويله بواسطة فائض الموارد للسنوات السابقة

  
 على العمليـات أساسـية      2010 و 2009سنتي  يرتكز برنامج عمل المدرسة برسم      

  :التالية
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 تعزيز عملية إدماج المدرسة الوطنية لإلدارة والمعهد العالي لإلدارة؛ 
 

 طالب سنويا بالسلكين العادي والعالي فـي مجـال التـدبير            400متابعة تكوين حوالي     
 اإلداري؛

  
العموميـة وشـبه    تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مختلف اإلدارات والمؤسسات          

 العمومية ؛
  

 دعم مختلف األنشطة التي تنظمها الوزارة المكلفة بتحديث القطاعات العامة؛ 
  

تعزيز عالقات التعاون مع الجمعيات والهيئات الدولية العاملـة فـي مجـال التـدبير                
  اإلداري؛ 

 
 مواصلة مجهود تجهيز المدرسة الوطنية لـإلدارة بالوسـائل التعليميـة والمعلوماتيـة             

 .والسمعية البصرية
 

  ة والثقافةض الريامجاالت 3.1.4
 

يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في مجاالت الرياضة والثقافة            
  : مرافق تابعة أساسا إلى وزارة الشباب والرياضة وتتوزع كما يلي 8

  
  مرافق تعمل بمجال الرياضة منها ثالثة مركبات رياضية؛5 

  
 .عمل بمجال الثقافة مرافق ت3 

 
ـ  في إطار  2008 خالل سنة    المنجزةوقد بلغت النفقات      هـذه المرافـق     ات ميزاني

 مليون درهم برسم مرفق الدولة المسير بصورة مـستقلة          150منها   مليون درهم    207,29
مويل نـسبة  وقد تم ت".  سنة على تأسيس مدينة فاس1200االحتفال بذكرى مرور "المسمى  
 والباقي بواسطة فائض الموارد .إعانات الميزانية العامة بواسطة   نفقاتذه ال  ه  من 83,78%

  .المسجل برسم السنوات الفارطة
  

 المركب الرياضي األمير موالي عبد اهللا بالرباط والمركب الرياضـي           1.3.1.4
   محمد الخامس بالدار البيضاء ومركب فاس 

  
  :التاليةاألساسية هذه المركبات المهام ب تناط
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وزع علـى مختلـف      مدرسة تت  500والتي يزيد عددها عن     المدارس الرياضية   تأطير   
 أنحاء المملكة؛

 
  تنظيم ملتقيات رياضية وطنية ودولية؛ 

  
 إنعاش الرياضة على الصعيدين الجهوي والوطني ؛ 

  
 .تنظيم تظاهرات فنية وثقافية وسياسية 
 

  :اضية التاليةمركب الرياضي للدارالبيضاء بتسيير التجهيزات الريكما يقوم ال
  

 تمارس فيها كرة السلة وكرة اليد        متفرج 6.000 تتسع لحوالي    قاعة متعددة الرياضات   
 وكرة الطائرة والمالكمة والجيدو والجمباز والمسايفة؛

 
  خمسة مالعب لكرة المضرب على األراضي الترابية؛ 

 
 الماء؛ تمارس فيه السباحة والغطس وكرة  متفرج3.000 يتسع لحوالي مسبح أولمبي 

  
المركز الرياضي بوركون ويختص بإيواء وتقديم وجبات األكل للمنتخبات الوطنية أثناء            

 ؛ سريرا150بقدرة استعابية تصل إلى  إجرائها لمعسكرات تدريبية
  

والذي تستفيد من خدماته على الخصوص الجامعـة      مركز القوارب الشراعية بالمحمدية      
 .نوادي الرياضات المائية والخواصالملكية للزوارق الشراعية والجمعيات و

  
 تظاهرة رياضـية    240 بتنظيم أكثر من     2008وقد قامت هذه المركبات خالل سنة       

  .وثقافية وفنية
 ميزانيــات   في إطـار   2008بلغـت النفقــات المنجـزة خـالل سنـة      هذا، و 

 وقد. %85,08 مليون درهم أي بنسبة إنجاز تصل إلى         49,93هـذه المرافـق مـا قدره     
  .2008 المنجزة سنة ذاتيةالموارد ال من هذه النفقات بواسطة %62,86تم تمويل أكثر من 

  
أساسـا   2010 و 2009 برسم سنتي    ةمركبات الرياضية الثالث  اليتعلق برنامج عمل    

  :بما يلي
  

 :المركب الرياضي األمير موالي عبد اهللا بالرباط 
  

 إعادة تأهيل ومدار ألعاب القوى للملعب األولمبي؛  
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  وضع سبورة إلكترونية إلعالن النتائج بالملعب األولمبي؛ 
 

 . إنجاز أعمال الحفر بثالثة مواقع من أجل التزود بالماء 
 

 :المركب محمد الخامس بالدارالبيضاء 
 

 تجديد المحطة التقنية لمعالجة مياه المسابح؛ 
 

ة صيانة وإصالح السبورات اإللكترونية المخصصة للنتـائج بالقاعـة المتعـدد           

 االختصاصات؛
 

تجهيز المسبح األولمبي بحجرات متحركة الستبدال المالبس بالنسبة للمنخرطين          

 وتجديد المحوالت الكهربائية؛
 

 .تهيئة مختلف التجهيزات التقنية والمخصصة لالستقبال 

 
 :المركب الرياضي بفاس 

 
تعزيز التأطير الرياضي من أجل تنويـع التخصـصات الرياضـية الممارسـة              

 ب؛بالمرك
 

صيانة عشب المالعب من أجل ضمان جودة عالية وتحسين ظـروف سـالمة              

 المتفرجين والالعبين؛
 

 . إنجاز فضاء خاص باأللعاب 

 

 ببوزنيقة والطفولة  مجمع موالي رشيد للشباب  2.3.1.4
  

  للدولة مسيرلوزارة الشباب والرياضة بصفة مرفق يتمتع هذا المركب التابع
خاصة الشباب واألطفال  الستقبال أنشطة  أساساوهو موجه 2001بصورة مستقلة منذ سنة 

واألنشطة التربوية والثقافية باإلضافة إلى دورات التكوين الملتقيات والمخيمات والندوات 
 كما يحتضن هذا المركب ملتقيات منظمة من طرف هيئات عمومية .والعلمية والرياضية

  .وخاصة
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على تجهيزات أساسية عالية الجودة تمتد على       ومن أجل القيام بمهامه يتوفر المركب       
 : هكتارا وتتكون من13مساحة 

  
 1.164 سريرا في األوقات العاديـة و      950مراكز االستقبال بقدرة استيعابية تصل إلى        

 سريرا في أيام الدروة؛
  

  مقعد؛1.000قاعات وورشات للتكوين والمؤتمرات بقدرة استيعابية تصل إلى  
  

 ؛ شخص600مطعم يتسع ل  
  

 مالعب للرياضـات الجماعيـة وملعبـين لكـرة          5فضاء خاص بالرياضة يتكون من       
 المضرب ومسبحين؛

  
  .فضاءات خاصة بالترفيه 

  
لفائـدة حـوالي     نشاط   200سنويا ما يزيد عن    هذا المجمع    ينظم ،في إطار أنشطته  

 شخص تابعين لجمعيات الشباب والرياضات والمؤسسات العموميـة والخاصـة           20.000
  .ات غير الحكومية الوطنية والدولية وكذا األحزاب السياسية والنقاباتوالمنظم
  

قام مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة بعدت عمليات ترمـي إلـى تحـسين              كما  
ويتعلق األمـر   . الخدمات المقدمة من طرف المجمع ومالءمتها مع الحاجيات المعبر عنها         

 :على الخصوص بالعمليات التالية
  

 مقعد وتستعمل كذالك كقاعة     400عبر بناء قاعة لألكل بطاقة تصل إلى        توسيع المطعم    
 متعددة االختصاصات؛

 
  سريرا في شكل غرف مزدوجة تضم مرافق صحية؛48إنجاز مبنى يتسع ل  

  
تهيئة ملعب لكرة القدم معشوشب وملعبين لكرة المضرب علـى األراضـي الترابيـة               

 ومقصف وفضاء خاص للعب األطفال ؛
  

 .الح قاعة المحاضراتتهيئة وإص 
  

 ميزانيـة هــذا    في إطار  2008بلغت النفقات المنجـزة خـالل سنـة      هذا، وقد   
بواسطة موارد ذاتية والتـي بلغـت       كليا   مليون درهم تم تمويلها      7,36المجمع  مـا قدره     

  .  مليون درهم7,83
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 إلى تحـسين جـودة   2010 و2009ويهدف برنامج عمل هذا المركب برسم سنتي   
في هذا   إنجازها   زمعتهم العمليات األساسية الم   و. ات المقدمة وتعزيز القدرة اإليوائية    الخدم

  :اإلطار ما يلي
  

 إنجاز مسح طبوغرافي للمجمع من أجل تحديد مساحة األرض التي يقع عليها ؛  
 

 مسبح ثالث ؛و  مقعد1.000بناء قاعة متعددة الرياضات تتسع لـ  
 

 إحداث مدار أللعاب القوى ؛  
  

هيئة قاعة للرياضة مجهزة بغرف استبدال المالبس وكذا إصالح التجهيزات الرياضية            ت 
 للمجمع؛

  
 استبدال سخانات الماء الكهربائية بسخانات تعمل بالطاقة الشمسية؛ 

 
 .لمواجهة الحاالت الطارئةاقتناء محرك إلنتاج الكهرباء  

  مرافق أخرى عاملة في المجال االجتماعي 4.1.4
  

 وتقدم خدمات ذات طابع اجتماعي لـشرائح خاصـة مـن    5 المرافق   يبلغ عدد هذه  
ويتعلق األمر باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة والحجاج والسجناء وضحايا         . المواطنين

  .حوادث الشغل والجالية المقيمة بالخارج
  
 هـذه المرافـق    ميزانيـة   في إطار  2008بلغت النفقات المنجـزة خـالل سنـة      و

 مليون درهم برسم ميزانيـة مرفـق الدولـة          34,79منها  مليون درهم    66,88مـا قدره   
% 51,16أي بنسبة إنجاز تصل إلى      " قسم حوادث الشغل  "المسير بصورة مستقلة المسمى     
  .مقارنة مع االعتمادات المفتوحة

  

مصلحة االستقبال والمساعدة وتقييم البرامج التابعة للقطاع المكلف  1.4.1.4
  باألشخاص المعاقين

  
  :تكلف مصلحة االستقبال والمساعدة وتقييم البرامج أساسا بالمهام التاليةت

  
اقتناء المعدات التقنية لفائدة األشخاص المعاقين ومواكبتهم من أجل تـسهيل انـدماجهم              

 اجتماعيا ومهنيا؛
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المساهمة في إنجاز وتجهيز مراكز الترويض وأوراش التعلـيم أو اإلنتـاج الخاصـة               
 ؛باألشخاص المعاقين

 
 .مساعدة الجمعيات العاملة لفائدة األشخاص المعاقين 

  
تتجلى أهم النقاط الرئيسية لحصيلة عمل هذا المرفق خالل الثالث سنوات األخيـرة             

  :في ما يلي) 2006-2008(
  

 شخصا معاقا في شكل كراسي متحركة وعكـاكيز         9.397تقديم مساعدات تقنية لفائدة      
معدات الكتابة علـى طريقـة بـراي ونظـارات          االستناد وقصبات بيضاء للمكفوفين و    

 وأعضاء اصطناعية وسماعات؛
 

 قاعة مندمجة لفائدة ذوي االحتياجـات       447اقتناء الوسائل الديداكتيكية الالزمة لتجهيز       
 الخاصة؛

 
  جمعية من أجل إنجاز مشاريع لفائدة األشخاص المعاقين؛20تقديم الدعم المالي ل  

 
الوطني لألطفال دوي االحتياجات الخاصة المنظم سنويا       المساهمة في تنظيم المهرجان      

 بمناسبة اليوم الوطني لألشخاص المعاقين؛
 

ميزانية هذا المرفق ما قدره     في إطار    2008وبلغت النفقات المنجزة برسم سنة      هذا،  
 فـي حـدود     تـم تمويل هـذه النفقـات     و%. 69,24 أي بنسبة إنجاز     مليون درهم  7,26

  بعـض  مـن الممنوحـة   هبـات   رد الذاتية المتأتية أساسا من ال     الموا بواسطـة   44,23%
 بواسـطة   ألجنبية والباقي تم تمويلـه     ا الجهاتو) اليونسكو وااليسيسكو (المنظمات الدولية   

  .فائض المداخيل المسجل برسم السنوات الفارطة
  

  : أساسا بما يلي2010 و2009يتعلق برنامج عمل هذا المرفق برسم سنتي 
 

  التقنية لألشخاص المعاقين المحتاجين؛تقديم المساعدة 
 

 اقتناء المعدات لفائدة مراكز األشخاص المعاقين؛ 
 

 تقديم إعانات مالية للجمعيات التي تعنى باألشخاص المعاقين؛ 
 

 تنظيم دورات تكوينة لفائدة الفاعلين في مجال األشخاص المعاقين؛ 
 

 .استكمال طريقة منح بطاقة الشخص المعاق 
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  لحج والشؤون االجتماعية قسم ا2.4.1.4
  

 450عبر البعثات المكونة في المتوسط من       يتكلف هذا القسم أساسا بتأطير الحجاج       
  .عضوا

  
وتهدف العمليات المنجزة في إطار هذا المرفق خالل الثالث سنوات األخيرة إلـى             
 تحسين تأطير الحجاج من أجل ضمان إقامة جيدة في الديار المقدسة والقيام بمناسك الحـج              

  .في أحسن الظروف
  

ميزانية هذا المرفق ما قـدره      في إطار    2008وقد بلغت النفقات المنجزة برسم سنة       
 مليـون درهـم     2,02 ممولة كليا بواسطة الموارد الذاتية التي بلغت         مليون درهم  13,63

  .وفائض المداخيل المسجل برسم السنوات الفارطة
 

وات المقبلة إلى الرفع من أعضاء      هذا، ويهدف برنامج عمل هذا المرفق برسم السن       
  .  ا حاج50 شخص أي بنسبة مؤطر لكل 650البعثات المرافقة للحجاج لتصل إلى 

  
  :إلدارة السجون نتاجمصلحة وحدات اإل 3.4.1.4

  
 ويتكلف  1975 مرفق للدولة مسير بصورة مستقلة سنة        إلىتم تحويل هذه المصلحة     

الل الضيعات الفالحيـة وكـذا األوراش التابعـة         بتنظيم العمل المنتج للسجناء وتدبير استغ     
كما يقوم هذا المرفق بتسويق مختلف المنتوجات الفالحية ومنتوجـات          . للمؤسسات السجنية 

  .الصناعة التقليدية للسجناء
ويهدف هذا المرفق كذلك إلى المساهمة في إعادة إدماج السجناء اجتماعيا من خالل             

عيش الكريم بعد خروجهم من السجن والحصول علـى         تمكينهم من تعلم مهنة تمكنهم من ال      
  . استقاللية مالية

  
  : في ما يلي2008-2006وتتجلى أهم مؤشرات عمل هذا المرفق برسم الفترة 

  
  : اإلنتاج الفالحي وتربية المواشي-أ
  

 قنطـارا مـن القمـح       14.750خالل الفترة المذكورة، بلغ اإلنتاج الفالحي حوالي        
    من الشعير؛ قنطارا 3.117الطري و
  

في ما يخص تربية المواشي، يبين الجدول التالي تطور إنتاج األبقار واألغنام برسم             
  : كما يلي2008-2006سنة الفترة 
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 السنوات عدد الرؤوس

 األبقار األغنام
2006 2.057 159 
2007 1.881 218 
2008 1.904 201 

   
   إنتاج الصناعة التقليدية-ب
  

 بالمعرض الدولي 2006ظم المرفق المذكور خالل شهر يونيو في هذا اإلطار، ن
كما قامت . بالدار البيضاء تظاهرة لتسويق مختلف منتوجات الصناعة التقليدية للسجناء

المصلحة بالتوقيع على اتفاقيات شراكة مع بعض المختصين المتوفرين على فضاءات 
  .كبيرة لتسويق منتوجات الصناعة التقليدية

  
 في إطار ميزانية هذا المرفـق مـا         2008 النفقات المنجزة برسم سنة      هذا، وبلغت 

 مليون درهم تم تمويلها كليا بواسطة الموارد الذاتية وفائض المداخيل المتـوفر             1,33قدره  
  .لدى المرفق برسم السنوات الفارطة

  
 بالعمليات األساسية   2010 و 2009ويتعلق برنامج عمل هذه المصلحة برسم سنتي        

  :التالية
  

وضع برامج لتوسيع المساحة المخصصة للزراعة والمرور من زراعة التناوب علـى             
  مدى سنتين إلى زراعة التناوب على مدى ثالث سنوات؛

  

 إدخال أنواع جديدة من المواشي لتحسين إنتاجيتها؛ 
  

تفعيل برامج إنتاج الصناعة التقليدية الرامية إلى الرفع من اإلنتاج من أجل االسـتجابة               
  . المتزايد وتمكين نزالء المؤسسات السجنية من تعلم مهن معينة واإلبداع فيهاللطلب

  
   قسم حوادث الشغل4.4.1.4

  
 ويتكلف 2006اكتسى هذا المرفق صفة مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة منذ سنة      

ويتعلـق  . بالتدبير اإلداري للصناديق المحدثة والخاصة بحوادث الشغل واألمراض المهنية        
  :على الخصوص بالصناديق التاليةاألمر 
  

 صندوق الضمان المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل؛ 
  

 صندوق تضامن أرباب العمل؛ 
  

  .صندوق الزيادة في إيرادات حوادث الشغل 
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 34,79 ما قدره    2008وقد بلغت النفقات المنجزة في إطار هذا المرفق برسم سنة           
  .الذاتيةمليون درهم تم تمويلها كليا بواسطة الموارد 

  
  :تتجلى أهم العمليات المنجزة في إطار هذا المرفق في ما يلي

  
تهيئة وتجهيز مقر إدارة صناديق العمل بهدف تحسين ظروف العمل واستقبال مرتفقي             

 اإلدارة؛
 

مواصلة إنجاز الدراسة التحيينية المتعلقة بتحديد مساهمة المشغلين بمـشاركة مديريـة             
 التأمينات؛

  
اإلداري خاصة عبر وضع المساطير المتعلقة بالمراقبة الداخلية وإحداث         تحديث التدبير    

وحدة لالفتحاص والتقييم وكذا تجهيز مركز الدراسات والتوثيق وإحداث موقع إلكتروني           
 لإلدارة؛

  
ويهدف برنامج عمل هذا المرفق إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة مـن طـرف              

  :ما يليويتعلق األمر ب. صناديق العمل وتحديثها
  

 تحيين بنك معطيات ملفات حواث الشغل وتطوير نظام معلوماتي لتدبير الخدمات؛ 
 

وتوجـد قيـد    . تطوير خدمات القرب عبر وضع بنيات لالستقبال على الصعيد الجهوي          
 التجربة عملية رائدة بالجهة الشرقية بمدينة وجدة؛

  
علـى تقنيـات تقـديم      تبسيط وترشيد المساطر وتجميعها في كراسة وتكوين الموظفين          

 .الخدمات
  

   مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية5.4.1.4
 

  :يضطلع هذا المرفق بالمهام األساسية التالية
  

تحديث العمل القنصلي من أجل االستجابة لحاجيات المغاربة المقيمين بالخـارج عبـر              
 تحسين جودة االستقبال والخدمات المقدمة؛

  
  .الجالية المغربية بالخارجتكوين بنوك للمعطيات خاصة ب 

  
وتتجلى أهم العمليات المنجزة من طرف هذه المديرية خالل الثالث سنوات األخيرة            

  :في ما يلي
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  تحسين ظروف االسقبال على مستوى مراكز القنصليات؛ 
  

 تبسيط المساطر ووضع دليل قنصلي؛ 
  

الجنـسية والبطاقـة    تفعيل مقتضيات القوانين واألنظمة المتعلقة بالحالة المدنية ومدونة          
  الوطنية اإللكترونية وجواز السفر البيومتري ؛

  
تعميم شبكة االنترانيت الخاصة بالتدبير المعلوماتي للعمل القنصلي على جميع مراكـز             

  القنصليات في أفق تقديم الخدمات القنصلية عن بعد؛
  

 توحيد وتنميط المساطر والخدمات على مستوى جميع القنصليات؛ 
  

  المادي عن تبادل المعلومات بين اإلدارات وكذا مع المرتفقين؛رفع الطابع 
  

    .التوفر على بنوك للمعطيات حول المغاربة المقيمين بالخارج 
  

 9,87 ما قدره    2008هذا، وبلغت النفقات المنجزة في إطار هذا المرفق برسم سنة           
  .مليون درهم تم تمويلها أساسا بواسطة الموارد الذاتية

  
 العمليـات األساسـية     2010 و 2009 عمل هذا المرفق برسم سنتي       ويضم برنامج 

  :التالية
  

تعزيز البنية التحتية والوسائل التقنية والتنظيمية لمراكز القنصليات ومديريـة الـشؤون             
القنصلية واالجتماعية من أجل مواكبة تفعيل مشاريع التحديث المعتمدة والمتعلقة علـى            

لبطاقة الوطنية اإللكترونية والقنصلية اإللكترونية     الخصوص بجواز السفر البيومتري وا    
  وإدخال الحالة المدنية في النظام المعلوماتي؛

  
مواصلة المجهودات الرامية إلى تحسين ظروف اسـتقبال المـرتفقين وتعزيـز أمـن               

القنصليات بالخارج وتأهيل التجهيزات المعلوماتية وتكوين بنـوك للمعطيـات حـول            
  خارج؛المغاربة المقيمين بال

  
  .تجهيز وتهيئة بعض القنصليات 

  
   مجال التجهيزات األساسية2.4

  
لغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في مجال التجهيزات األساسية            ب

 : كما يليونوزعيت مرفقا 14
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  لقطاع التجهيز؛ةفق تابعا مر10 
 

  لقطاع النقل؛ةفق تابعامر 30 
  

 . المكلفة بالماءمرفق واحد تابع لكتابة الدولة 
 

 برسـم ميزانيـات هـذه    2008بلغـت النفقـات المنجـزة خـالل سنـة      هذا، و 
 مليون درهـم    157,18و مليون درهم برسم نفقات االستغالل       140,78المرافـق ما قدره    

التي بلغـت   ذاتية  الموارد  البواسطة  كليا  تم تمويل هذه النفقات     قد  و. برسم نفقات االستثمار  
  .ن درهم مليو601,76

  
    المرافق التابعة لقطاع التجهيز 1.2.4  

  
العاملـة فـي مجـال التجهيـزات        بلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة        ي

فق منها سبع مصالح للسوقيات والمعدات والمركز       ا مر 10التابعة لقطاع التجهيز    األساسية و 
 ومديريـة   قيات والعتاد مصلحة شبكات مصالح السو   والوطني للدراسات واألبحاث الطرقية     

  .التجهيزات العمومية
  

  المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية1.1.2.4
 

 : إنجاز المهام األساسية التالية الوطني للدراسات واألبحاث الطرقيةيتولى المركز
  

  فحص الطرق؛ 
 

 إنجاز وتدبير بنك المعطيات المتعلق بالطرق؛ 
  

 ة الطرقية؛إنجاز الدراسات واألبحاث التقني 
  

 تقديم المساعدة والتكوين المرتبط بتقنيات الطرق؛ 
 

المساهمة في إعداد ونشر الوثائق التقنية وكذا تحسين الجودة فـي مجـال الدراسـات                
 . واألشغال الطرقية

  
  

 بتقديم خدمات لفائدة مديرية الطـرق       2008-2006هذا، وقام المركز خالل الفترة      
 بالمغرب والمكتب الوطني للمطارات وكـذا المقـاوالت         والشركة الوطنية للطرق السيارة   

 .  والقطاع الخاص
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  :  ويلخص الجدول التالي أهم منجزات المركز خالل الفترة المذكورة
  )بالكلم                                (                                          

  

 أنشطة المركز 2006 2007 2008 المجموع

 قياس استواء قارعة الطريق 2.500 9.085 8.224 19.809

 قياس قدرة تحمل  األرصفة 800 1.921 1.719 4.440

 إنجاز كشوفات مرئية للطرق 36.500 700 38.544 75.744

 قياس وحدة المقاطع العرضية على طول األرصفة 370 337 330 1.037

 ألرصفةاقياس بنية  320 510 250 1.080

 اقبة جودة العالمات الطرقيةمر - 200 423 623

 إعادة جوانب الطرق - - 1.000 1.000

 دراسة مكونات األرصفة - 510 - 510

  
وقد بلغت النفقات المنجزة من طرف المركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية 

 مليون درهم برسم نفقات 4,71 مليون درهم منها 9,72 ما قدره 2008خالل سنة 
ذاتية وبفائض الموارد للسنوات الموارد البواسطة كليا م تمويل هذه النفقات وقد ت. االستغالل

  .بقةاسال
  

 2010و 2009 إنجازها من طرف المركـز خـالل سـنتي    زمع األنشطة المهموت
  :العمليات التالية

  
 أنشطة المرآز 2009 2010 المجموع
 قياس استواء قارعة الطريق 14.000 12.000 26.000
 قياس قدرة تحمل األرصفة 1.000 1.000 2.000

 للمسالكإنجاز الكشوفات المرئية  - 40.000 40.000

 قياس وحدة المقاطع العرضية على طول األرصفة 500 500 1.000

 ألرصفةاقياس بنية  500 500 1.000

 مراقبة جودة العالمات الطرقية 1.000 1.000 2.000

 2لطرق القروية نظام تتبع وتقييم البرنامج الوطني ل 46 - 46

  
  ومصالح السوقيات والمعدات مصلحة شبكات مصالح السوقيات والعتاد 2.1.2.4

  
  :أساسا بما يلي تتكلف هذه المرافق 

  
كراء وتدبير معدات األشغال العمومية المخصصة إلنجاز أشغال الصيانة الطرقية وشق            

 المسالك القروية؛
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في الحاالت االستثنائية كحـدوث     التدخل السريع في أشغال إزالة الثلوج والرمال وكذا          
 خسائر مرتبطة بالكوارث الطبيعية؛

  
 إنجاز أشغال تهيئة المسالك وفك العزلة عن العالم القروي؛ 

  
تأطير حظائر المعدات اإلقليمية من أجل تحسين اسـتغالل اآلالت الموضـوعة رهـن               

 إشارة مصالح السوقيات والعتاد؛      
  

 اثة وتدبيرها؛ تركيب وتفكيك وصيانة قناطر اإلغ 
  

تقديم المساعدة التقنية للجماعات المحلية والهيئات العمومية في مجال الخبـرة واقتنـاء              
 معدات األشغال العمومية؛

  
المساهمة في تجديد العتاد بتنسيق مع مديرية الطرق وذلك وفق الحاجيات الملحة علـى               

  .الصعيد الجهوي
  

مصلحة شبكات مصالح الـسوقيات     ات  إطار ميزاني هذا، وبلغت النفقات المنجزة في      
 2008ت والمعدات السبعة التابعة للمديريات الجهوية للتجهيز سنة          ومصالح السوقيا  والعتاد

 مليون درهم تم تمويلها كليا بواسطة الموارد الذاتيـة وفـائض المـوارد              65,24ما قدره   
  .المتوفر

  

  مصلحة شبكات مصالح السوقيات والعتاد 1.2.1.2.4
  

لرفع من إنتاجية المعدات الخاصة بإنجاز األشـغال العموميـة، تـسهر            في إطار ا  
 آليـة   30 تدبير حظيرة وطنية تتكون مـن         على مصلحة شبكات مصالح السوقيات والعتاد    

وشاحنة تستعمل أساسا إلنجاز التدخالت السريعة إلصالح الشبكة الطرقية علـى صـعيد             
معدات والتي تتـدخل علـى الـصعيد    المملكة، وذلك من أجل مساندة مصالح السوقيات وال    

  :الجهوي وتقوم بتنفيذ األشغال المرتبطة على الخصوص بما يلي
  

 الصيانة الطرقية؛ 
 

 تهيئة المسالك ؛ 
 

 ...).إزاحة الثلوج ومخلفات السيول(التدخالت السريعة  
  

مصلحة شبكات مصالح السوقيات     نجازاتإ أهم   باإلضافة إلى كراء المعدات، تتجلى    
 تدخال إلصالح   65 تدخال منها    166في القيام بإنجاز    ل الثالث سنوات األخيرة     خال والعتاد
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.  تدخل يتعلق بوضع وتفكيك وصيانة قناطر اإلنقاذ       101المعدات الثقيلة لألشغال العمومية و    
  :وتتوزع هذه التدخالت حسب السنوات كما يلي

  
 أنشطة المرفق 2006 2007 2008 المجموع

 دات الثقيلة لألشغال العمومية إصالح المع 28 22 15 65

 وضع وتفكيك وصيانة قناطر اإلنقاذ  14 32 55 101

 المجموع 42 54 70 166
  
 

  مصالح السوقيات والمعدات 2.2.1.2.4
 

  :العمليات التاليةفي  2008-2006الفترة خالل تتجلى أهم إنجازات هذه المرافق 
  

  ) :بالكلم (القرويةتهيئة المسالك  -أ
  

 2008 2007 2006 سوقيات والمعداتمصالح ال
 42 21 26  أآادير
 39 70 38  مراآش

 27 18 32  الدار البيضاء
 38 220 157  الرباط
 30 34 44  فاس

 19 33 7  مكناس
 28 50,8 5,4  وجدة

 223 446,8 309,4 المجموع
 
  ):أيام العمل(صيانة الطرق  -ب
  

  

  

 2008 2007 2006 مصالح السوقيات والمعدات
 8.095 8.161 3.392  أآادير
 4.578 4.820 4.820  مراآش

 6.292 6.368 8.890  الدار البيضاء
 6.947 6.980 7.287  الرباط
 5.302 6.307 5.745  فاس

 4.406 4.046 4.057  مكناس
 3.000 3.323 3.103  وجدة

 38.620 40.005 37.294 المجموع
  

ات والمعدات خالل الثالث سنوات األخـرة       من ناحية أخرى، أنجزت مصلح السوقي     
عدة أشغال ترمي إلى المحافظة على استمرارية السير الطرقي على إثر تساقط الثلـوج أو               
زحف الرمال على أجزاء هامة من الطرق وكذا خالل وقوع انجرافات للتربة ناتجة عـن               

 كلم مـن  5.000وقد انصبت هذه األشغال على عمليات إزاحة الثلوج على مسافة   . السيول
الطرق، وإزاحة الرمال وتركيب وصيانة قناطر اإلنقاذ على إثر الحوادث التي تتضرر من             

  .  جرائها القناطر ومنشئات عبور الوديان
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 2009وتهدف العمليات المبرمجة في إطار مصالح السوقيات والمعدات برسم سنتي        
 كلـم مـن     630 وتهيئة    يوم عمل برسم أشغال الصيانة الطرقية      84.660  إنجاز    2010و

  :وتتوزع هذه األنشطة كما يلي. الطرق والمسالك القروية
  

 )أيام العمل(صيانة الطرق  )ملبالك(تهيئة المسالك الطرقية  
 2010 2009 2010 2009 مصالح السوقيات والمعدات

 10.000 10.000 50 50  أآادير
 4.500 4.200 60 60  مراآش

 6.000 5.926 25 20  الدار البيضاء
 8.600 8200 80 60  الرباط
 6.200 6.234 50 50  فاس

 4.400 4.100 20 25  مكناس
 3.000 3.300 40 40  وجدة

 42.700 41.960 325 305 المجموع
  

  يةسالمة الطرقالنقل عبر الطرق وال مديرية 2.2.4
  

لة تضطلع هذه المديرية التي تتوفر على نظام مرفق الدولة المسير بـصورة مـستق             
  :بالمهام الرئيسية التالية

 
سالمة ال سياسة وقائية في مجال الطرق والقوانين المرتبطة ب         وتطبيق المساهمة في إعداد   

 ؛ةالطرقي
 

منح رخص السياقة وتسجيل السيارات وترخيص ومراقبـة مراكـز الفحـص التقنـي         
 ومدارس تعليم سياقة العربات ذات محرك؛

  
 بات اإلدارية المرتبطة بها؛العقوتطبيق مراقبة النقل الطرقي و 

  
 . والتصديق على العربات وقطع الغيار المرتبطة بها التقنيةالمراقبة 

  
  بتسليم 2008-2006قد قامت مديرية سالمة النقل عبر الطرق خالل الفترة و هذا،

سم  بطاقة بر404.016 بطاقة رمادية منها 1.361.460 رخصة سياقة و1.051.621 
  .برسم انتقال الملكية  بطاقة905.989 دة وتسجيل السيارات الجدي

  
 هذه المديرية برسم الفتـرة      أنشطةوتبين الجداول التالية تطور المؤشرات المرتبطة ب      

  :كما يليالمذكورة 
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  :تسليم رخص السياقة -أ
 

 تغيير و نسخ مطابقة عدد الناجحين عدد المرشحين السنوات
2006 340.659 296.098 62.929 
2007 432.971 372.493 64.514 
2008 448.344 383.030 64.137 
 191.580 1.051.621 1.221.974 المجموع

  
  :تسليم البطاقات الرمادية -ب
 

 تغيير و نسخ مطابقة انتقال الملكية تسجيل السيارات السنوات

2006 112.021 319.086 17.482 
2007 138.719 327.619 17.988 
2008 153.276 259.284 15.985 
 51.455 905.989 404.016 المجموع

  

  
   السالمة الطرقية-ج
  

 من جهة بوضع مخطط     2008-2006في ما يخص السالمة الطرقية، تميزت سنة        
اسراتيجي مندمج واستعجالي للسالمة الطرقية يهدف على الخصوص إلى استقرار وتيـرة            

 ، ومـن جهـة      ارتفاع عدد ضحايا حوادث السير خاصة عدد الوفيات والجروح الخطيرة         
أخرى، إعداد وتفعيل المخطط االستراتيجي الجديد واالستعجالي للسالمة الطرقيـة يغطـي            

 .2010-2009الفترة 
  

ويمكن تلخيص حصيلة تفعيل هذه المخططات االستراتيجية حسب محاور التـدخل           
  :كما يلي

  

 المراقبة الطرقية والعقوبات 
  

  قبة الطرقية؛تفعيل المخطط الوطني والمخططات الجهوية للمرا 

اقتناء معدات المراقبة لفائدة مصالح المراقبة ويتعلق األمـر بـثالث محطـات              

 متحركة للمراقبة التقنية وتجهيز محطتين قارتين لقياس الوزن؛

  إشارة طرقية؛2.440اقتناء  

تأهيل المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق عبر انطالق برنامج تهيئة           

 المعدات التقنية واإللكترونية الالزمة لتسييره؛مبنى المركز وتجديد 

 .مواصلة برنامج تأهيل مراكز الفحوصات التقنية 
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 :تكوين السائقين 
 

فـي هـذا    . وضع طريقة جديدة لالمتحان النظري للحصول على رخصة السياقة         

الصدد، قامت مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية خالل هذه الفترة باقتناء            

 وأنظمة لالستقبال؛ شاشة 400

إدخال المعلوميات لمراكز التسجيل من أجل تحسين خدمات تسليم رخص السياقة             

 والبطاقات الرمادية ؛

 مساطير لإلصدار اإللكتروني لرخص السياقة والبطاقات الرمادية؛تحديد ال 

تهيئة مسلك جديد بمدينة الرباط إلجراء اختبارات الحصول على رخص الـسياقة             

 .يير الدولية في هذا المجاليستجيب للمعا

  
 الفتـرة   مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية خالل      بالموازاة مع ذلك، قامت     

 : بإنجاز العمليات التالية2006-2008
  

 المساهمة في عملية تجديد حظيرة النقل الطرقي للبضائع؛ 
 

 وضع نظام إلكتروني إلصدار رخص السياقة والبطائق الرمادية؛ 
 

 دراسة تتعلق بنظام التدبير المعلوماتي للمراقبة الطرقية؛انطالق  
 

 انطالق دراسة لتطوير سياقة السيارات؛ 
 

 بناء أربعة مراكز لتسجيل السيارات؛ 
 

 . مركزا لتسجيل السيارات16تهيئة  
  

مديرية النقـل عبـر      ميزانية   في إطار  2008وقد بلغت النفقات المنجزة خالل سنة       
  مليون درهم برسم     40,47 مليون درهم منها     114,31ما قدره   الطرق والسالمة الطرقية    

تم تمويل مجمـوع هـذه      و.  مليون درهم برسم نفقات االستثمار     73,84نفقات االستغالل و  
 . لهذا المرفقذاتيةالموارد الالنفقات بواسطة 

  
     لـسنتي مديرية النقـل عبـر الطـرق والـسالمة الطرقيـة             برنامج عمل    ويرمي

  :التاليةإنجاز العمليات األساسية  إلى 2009-2010
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 :المراقبة الطرقية 
  

 إحداث مركز وطني لمعالجة محاضر المخالفات المرتبطة باإلفراط في السرعة؛ 

 مواصلة اقتناء المحطات المتحركة للمراقبة؛ 

 اقتناء آالت متحركة لمراقبة الوزن؛ 

 ير ووجدة؛تهيئة وتجهيز ثالث محطات قارة لقياس الوزن بكل من طنجة وأكاد 

 اقتناء مقرات متحركة لمراقبي الطرق؛ 

 .تعزيز وحدات المراقبة الطرقية بالمعدات الالزمة 

 
 :إصالح نظام تكوين السائقين وامتحانات الحصول على رخص السياقة 

  
إنجاز دراسة إلعداد دفتر التحمالت لفتح واسـتغالل مؤسـسات تعلـيم سـياقة            

 العربات ذات المحرك؛

 ي لتعليم سياقة العربات ذات المحرك؛إعداد برنامج وطن 

إعداد وتفعيل برنامج للتكوين المستمر لفائدة المكلفين بإجراء امتحانات الحصول           

 على رخص السياقة؛

 القيام بتأهيل دوري لفائدة سائقي شاحنات الوزن الثقيل والحافالت؛ 

 تأهيل نظام االمتحان التطبيقي للحصول على رخصة السياقة؛ 

  برنامج لتكوين المكونين والمدربين في مجال التكوين المستمر؛إعداد وإنجاز 

 مواصلة إنجاز مشروع رخص السياقة والبطاقات الرمادية اإللكترونية؛ 

تفعيل الصيغة الثانية لالمتحانات النظرية واألوتوماتيكية للحصول على رخـص           

 .السياقة

  
ة الطرقية خالل سنتي    مديرية النقل عبر الطرق والسالم    باإلضافة إلى ذلك، ستعمل     

  : على القيام بالعمليات األساسية التالية2010 و2009
  

 مواصلة برنامج بناء وتهيئة وتحديث مراكز التسجيل؛ 
 

 .مواصلة إنجاز تجديد حظيرة النقل الطرقي للبضائع والنقل المزدوج 
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 المديرية العامة للطيران المدني 3.2.4
 
 :التاليةاألساسية  المهام المديرية العامة للطيران المدنيبتناط 

  
 ضمان سالمة المالحة الجوية وانتظامها؛ 

 
توجيه نشاطات المالحة الجوية ومراقبتها وتنسيقها وإعداد االتفاقيات الدولية بتنسيق مع            

 اإلدارات المعنية؛
  

 وضع النصوص التنظيمية المتعلقة بالمالحة الجوية والنقل الجوي والسهر على تطبيقها؛ 
  

 تلبية حاجيات المالحة الجوية المدنية من المعلومات الخاصـة باألرصـاد            السهر على  
 الجوية وذلك بتنسيق مع مصالح األرصاد الجوية الوطنية؛

  
السهر على مراقبة العمليات الخاصة بسالمة المالحة الجوية وتنظيم االستغالل التقنـي             

 للطائرات؛
  

 .اإلشراف على تكوين مستخدمي المالحة الجوية 
  

 2008 و 2007ى أهم العمليات المنجزة من طرف هذه المديرية خالل سـنتي            تتجل
  :في ما يلي

  
  شركة للطيران ؛91المصادقة على برامج الرحالت الجوية تتعلق ب  

  
 منح رخص استغالل طائرات اإلستئجار لثالث شركات جديدة؛ 

 
  رخصة لفائدة شركات طيران من أجل استعمال محدود للمدرجات؛15منح  

  
  رخص للمقاوالت المكلفة بخدمات المناولة األرضية أثناء التوقف بالمطارات؛4 منح 

  
إنجاز دليل رحالت الطيران العام والقيام بدراسات لوضع خـرائط المالحـة الجويـة               

 بمختلف مطارات المملكة وذلك في إطار تحسين سالمة المالحة الجوية؛
  

م به المنظمـة الدوليـة للطيـران        إنجاز عدة عمليات في إطار اإلعداد الفتحاص ستقو        
 : ويتعلق األمر بما يلي. المدني حول سالمة الطيران المدني
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 إعداد بعض مساطر السالمة المتضمنة في البرنامج الوطني لسالمة المالحـة            

 المدنية؛

  تعديل برنامج التكوين المتعلق بالسالمة؛ 

بمهـام تفتـيش     وضع برنامج للتكوين ومنح الشواهد للمـستخدمين المكلفـين           

 المطارات؛

  وضع دليل وطني الفتحاص سالمة المالحة المدنية؛ 

 تنظيم اجتماعات للجنة الوطنية لسالمة الطيران المدني ولقاء حـول البرنـامج             

 .  العالمي لالفتحاص بشراكة مع المنظمة الدولية للطيران المدني

مراقبـة   وذلك في إطار     2008 و 2007 مهمة تفتيش برسم سنتي      201 إنجاز   

 :وتتوزع هذه المهمات كما يلي. سالمة الطيران

 
 المجموع 2008 2007 

عدد مهمات التفتيش المنجزة لفائدة الشرآات األجنبية 
 146 62 84 والمغربية

 108 40 68 الشرآات المغربية
 38 22 16 الشرآات األجنبية

عدد مهمات التفتيش لفائدة هيئات التكوين وصيانة 
 48 22 26 الطائرات

 20 7 13 هيئات التكوين
 28 15 13 هيئات صيانة الطائرات

 7 4 3 عدد مهمات التفتيش لفائدة المطارات
 201 88 113 المجموع

 
 شـهادة   644 منها   2008 و 2007 شهادة القابلية للمالحة خالل سنتي       674  منح   

 برسم التجديد؛
 
     2008 و 2007سـنتي    دورة لالمتحانات النظرية والتطبيقيـة خـالل         40 تنظيم   

 مرشحا لمهنة ربان الطـائرة والمهـن المرتبطـة          1.810استفاد منها أكثر من     
 بإصالح وصيانة وأمن وإنقاذ الطائرات؛

  
 رخصة لفائدة الربابنة ومستخدمي إصالح وصيانة الطائرات ومراقبي         1.926 منح   

  رخصة برسم سـنة    973 و 2007 رخصة برسم سنة     953المالحة الجوية منها    
2008. 
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 مواصلة المفاوضات من أجل التوقيع على اتفاقيات        2008 و 2007كما عرفت سنتا    
في مجال الطيران باإلضافة إلى إصدار مجموعة من النصوص التنظيمية الخاصة بالمالحة            

  .الجوية
  

المديريـة العامـة     في إطار ميزانية     2008هذا، وبلغت النفقات المنجزة برسم سنة       
 مليون درهم تم تمويلها كليا بواسطة الموارد الذاتية لهـذه           16,08لي  حوا للطيران المدني 

  . مليون درهم71,52المديرية والتي بلغت 
 
 

 بمواصلة العمليـات    2010 و 2009ويتعلق برنامج عمل هذه المديرية خالل سنتي        
  :الرامية إلى تحديث قطاع الطيران خصوصا عبر ما يلي

  
 مدني ومالءمتها مع المعايير الدولية؛تأهيل النصوص التنظيمية للطيران ال 

 
مواصلة برنامج تأهيل وتعزيز إدارة الطيران المدني من أجل تمكينها مـن أداء مهـام                

 التنظيم واإلشراف على سالمة وأمن المالحة الجوية؛
  

إنجاز دراسة حول استراتيجية تنمية قطاع الطيران المدني بالمغرب بما في ذلك قطاع              
 المطارات؛

  
 عن موقع جديد للمطار بالجهة الشمالية؛البحث  

  
 إنجاز مشاريع حول سالمة وأمن الطيران المدني؛ 

  
 . إنجاز دراسة حول سالمة المالحة الجوية والمطارات 

 
   المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق4.2.4

  
 صفة مرفق الدولـة المـسير       المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق    اكتسى  

  : ويتكلف هذ المرفق أساسا بالمهام التالية2009 مستقلة سنة بصورة
  

 منح بطاقات مهنية لمرتادي مراكز الفحوصات التقنية؛ 
 

 التصديق حسب نوع السيارة وتبعا للوزن اإلجمالي للحمولة المسموح بها؛ 
  

 الفحص التقني المعمق الذي يقوم به المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق؛ 
  

 .د من معطيات الفحوصات التقنية التي تقوم بها مراكز الفحص التقنيالتأك 
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 برسـم سـنة     عمل المركز الوطني إلجراء االختبارات والتـصديق      يرتكز برنامج   
  : على المحاور التالية2009

  
 :في مجال تدبير وتأهيل النظام الوطني للفحص التقني 

 
التقني وكذا تفويـت    تنظيم عمليات افتحاص مفاجئة تهم مجموع مراكز الفحص          

إنجاز نظام تكميلي لالفتحاص الذي يقوم به المركز الوطني إلجراء االختبارات           

 والتصديق؛

 إعداد نظام للتصديق على تجهيزات الفحص التقني للسيارات؛ 

 تأهيل وتكوين تقنيي المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق؛ 

 أجل تعزيز مكتسباته وتحسين األداء      تقييم تأثير النظام الجديد للفحص التقني من       

 .به

 
 :في مجال تأهيل النظام الوطني الستقبال السيارات 
 

إنجاز دراسات قطاعية وعامة تهدف إلى إصـالح النظـام الحـالي السـتقبال               

 السيارات وتحسين معرفة المركز لقطاع السيارات؛

ـ           وط خاصـة   اقتناء التجهيزات التقنية وتجديد آليات الفحص التقني وإنجاز خط

 .بالفحص التقني للدراجات النارية

 
 :في مجال النظام المعلوماتي للمركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق 
 

 وضع نظام معلوماتي وطني خاص بالفحص التقني؛ 

 .اقتناء العتاد والبرامج المعلوماتيية الالزمة لتفعيل النظام المذكور 

  
  نيـة   مديريـة األرصـاد الجويـة الوط5.2.4

  
  :تقوم مديرية األرصاد الجوية بالمهام األساسية التالية

  



 2010 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة
 

  تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
 

77

المـرتفقين  حاجيات  الالزمة لتلبية   األرصاد الجوية والمناخ    توفير المعلومات الخاصة ب    
 تطبيقـا    الجويـة  لمعطيـات اتبـادل   ب القيام على الصعيد الدولي   المدنيين والعسكريين و  

 ربية؛ المملكة المغالتي صادقت عليهالالتفاقيات 
 

حـول الجـو واألرصـاد الجويـة        نظرية وتجريبية وتطبيقية    إنجاز دراسات وأبحاث     
 والمناخ؛

  
 اتالمساهمة في إعداد االتفاقيات الدولية الخاصة باألرصاد الجوية بتنسيق مـع اإلدار            

 .المعنية ووضع النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا المجال والسهر على تطبيقها
 

ها والذي يرتكز   برنامج تحديث تفعيل  هذه المديرية   تواصل  ،  ها خدمات حسينومن أجل ت  
 :حول المحاور التالية 

  

  
تحسين جودة نظام توقعات األرصاد الجوية واإلنذارات الموجهة لمختلف القطاعـات            

  اقتصادية–السوسيو 
 

  :تتعلق أهم العمليات المنجزة في هذا اإلطار بما يلي
  

واألرضية  الجويةالمالحة   محطات    أهم راقبة في اعتماد الوسائل األوتوماتيكية للم    

 والبحرية؛

 ؛ الرعضيةاصفو استشعار العاستكمال وتفعيل شبكة 

  لفائدة منطقة الحوز؛ ردارات لألرصاد الجوية واقتناء رادار جديد5تأهيل  

 المنظمـة   معـايير تتبع األرصاد الجوية مـع      وحدات قياس و  مة  ءمالمواصلة   

 المنظمة الدولية للطيران المدني؛العالمية لألرصاد الجوية و

محطتين جديدتين لالستقبال بواسطة األقمار االصـطناعية مـن         وتركيب  اقتناء   

 الجيل الثاني؛

 المتعلقة باألرصاد الجويـة علـى       المعلوماتلتبادل  " TANSMET"تأهيل نظام    

 ؛مركزي الالصعيد

 الجهـة ألرصاد الجوية على مـستوى      الخاصة با  المعلوماتوضع نظام لتبادل     

 الشمالية ؛و ىالوسط
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تعزيز المحطات الجهوية لألرصاد الجوية بكل من فاس وأكادير والرباط والدار            

 البيضاء؛

 .تأهيل المحطات األوتوماتيكية لمطار محمد الخامس وطنجة ومراكش وأكادير 

  
 تطوير برامج البحث على الخصوص من أجل فهم وتوقع التقلبات المناخية 

 
 بمتابعة مجهودات البحث عبر البرامج       األرصاد الجوية  وم مديرية في هذا اإلطار تق   

  :التالية
  

لمدى القـصير   على ا الذي يهدف إلى تنمية التوقعات الرقمية       " البشير"  برنامج   

 تطور المناخ ؛علمية لإعداد نماذج من أجل والمتوسط 

مية من  الدينا- الطرق التقنية اإلحصائية   وضعيهدف إلى   الذي  " المبارك" برنامج   

  ثالثة أشهر؛ على مدىلتساقطات المطرية بالمملكة اأجل توقع 

 في مرحلة أولى باألطلس     التساقطاتالذي يهدف إلى رفع حجم      " الغيث" برنامج   

 يرتكز هذا البرنامج على تقنيات التعديل االصطناعي للمناخ؛. الكبير

  .الفالحةب  المكلفةوزارةال بتعاون مع التبروريبرنامج محاربة  

 
 . األرصاد الجوية  حولمديرية إنجاز البرامج التطبيقية القطاعية      واصل هذه ال  تهذا، و 

 :ويتعلق األمر بما يلي
  

 بجهتي تادلة   إنجاز واستغالل مشروع المساعدة التقنية لألرصاد الجوية الفالحية        

 معطيـات األرصـاد الجويـة       المرتكزة علـى   بهدف تطوير الوسائل     والشاوية

تدبير : خاذ القرارات في مجال التخطيط وتنفيذ األنشطة الفالحية       للمساعدة على ات  

 ؛...  وتربية الماشية واستغالل األراضي الفالحية والرياتالزراع

 وضع مراكز للمساعدة الفالحية بكل من بني مالل وأكادير؛ 

ئية عبـر   موارد الما الالسياسات والبرامج المتعلقة ب   المساهمة في تحسين نجاعة      

 صاد الجوية التي تعنى بمجال المياه؛تطوير األر
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وضع شبكة لقياس جودة الهواء بالدارالبيضاء تتكون من أربع محطـات ثابتـة              

  تتبع منتظم للتلوث بهذه المدينة؛قصدومختبر متنقل 

 ؛إعداد نظام إنذار يرتكز على قياس وتوقع جودة الهواء 

ماتيكيا ومراقبته  ست محطات ثابتة ومختبر متنقل لقياس تلوث الهواء أوتو        وضع   

 .وذلك بتعاون مع مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة وتتبع تطوره

 
 :تعزيز التعاون الوطني والدولي عبر ما يلي 

 
لمنظمة الدولية لألرصاد الجويـة والمنظمـة       ااجتماعات  في   الفعالةالمشاركة    

 الدولية للطيران المدني؛

لم العربي في المجـاالت التـي       التطلع إلى لعب دور محوري في إفريقيا والعا         

تتوفر فيها المديرية على خبرة متميزة خاصة فـي مجـاالت التوقـع الرقمـي               

 والتعديل االصطناعي للمناخ والدراسات المناخية؛

 تعزيز التعاون على المستوى الوطني مع اإلدارات والمعاهد والجمعيـات مـن             

إلطار، تـم التوقيـع علـى       في هذا ا  . أجل المساهمة في التنمية المستدامة للبالد     

اتفاقية مع المعهد الوطني للبحث الزراعي من أجل تكـوين مجمـع للخـرائط              

 . المناخية والفالحية بالمغرب

  
 وتطوير إطارها المؤسساتي   دعم الالتمركز الجهوي لمديرية األرصاد الجوية الوطنية       

ـ        تصاالتعبر تحديث وتعزيز وسائل اال    خصوصا   ادل  من خالل اعتمـاد أنظمـة لتب
  ؛ األربعألرصاد الجوية الجهويةاالمعطيات بين مديريات 

 
 :تطوير األنشطة التجارية وتشجيع عمليات التواصل عبر 

 
  نظام إلنتاج نشرات تلفزية لألرصاد الجوية؛ وتركيباقتناء 

  . لتسويقاستراتيجية اإنجاز المرحلة األخيرة لدراسة حول تطوير  

 
ميزانية مديرية األرصاد في إطار  2008الل سنة بلغت النفقات المنجزة خهذا، وقد 

 مليون درهم برسم نفقات 40,59 مليون درهم منها 92,62الجوية الوطنية مـا قـدره 
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تم تمويل هذه النفقات بواسطة و. مليون درهم برسم نفقات االستثمار 52,03االستغالل و
  .فارطة لهذه المديرية وفائض المداخيل برسم السنة الذاتيةالموارد ال

  

 2010 و 2009يهدف برنامج عمل مديرية األرصاد الجوية الوطنية برسم سـنتي           
فـي هـذا    . لمختلف القطاعـات  خدماتها واالستجابة للحاجيات المتزايدة     إلى تحسين جودة    

  :التاليةاإلطار ستواصل المديرية العمل على بلوغ األهداف 
  

 يص آجال صدور نشراتها؛  عبر تقلتحسين اإلنذارات المتعلقة باألرصاد الجوية 

الرفع من جودة توقعات األرصاد الجوية علـى المـدى القـصير والمتوسـط               

من خالل الرفع من نسبة نجاح التوقعات وتعزيز النظام األوتومـاتيكي            والطويل

 ؛ لشبكات المراقبة وكذا تطوير وسائل التواصل وتحليل معطيات األرصاد الجوية

 شبكات األرصاد الجوية والمناخية وكذا تطويرعبر تنمية   تعزيز سياسة القـرب    

 خدماتها على المستوى المحلي؛  

 من خالل عبر تطوير األرصاد الجوية القطاعية دعم مختلف األنشطة القطاعية  

القطـاع   المتعلقة علـى الخـصوص ب     مجاالت  التفعيل الوسائل والتطبيقات في     

 قـصد   وإنجاز البحـوث تبروري ومحاربة ال  التساقطات المطرية الفالحي وتوقع   

 وكذا توقع جودة الهواء واألرصـاد الجويـة         )الغيث(التساقطات   حجم    من رفعال

 البحرية وإنذارات الحرائق بالغابات؛

 أنـشطة   تالئـم  عبر توفير منتوجات جديـدة وخـدمات         خيل الذاتية ادرفع الم   

 .شبكة االنترنيتتوفير خدمات األرصاد الجوية على وكذا القطاعات األساسية 

  
   قطاع النهوض باألنشطة االقتصادية3.4

  
يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مـستقلة العاملـة فـي مجـال النهـوض                

  . مركزا جهويا لالستثمار16 مرفقا منها 26بالقطاعات االقتصادية 
  

 مـا ات هذه المرافقميزانيفي إطار  2008بلغت النفقات المنجزة خالل سنة وقد 
 مليون درهم برسم نفقات االستغالل 164,99 منها .ون درهم ملي266,36قـدره 

 %67,23 في حدود تم تمويل هذه النفقاتو. مليون درهم برسم نفقات االستثمار 101,37و
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بواسطة إعانات الميزانية العامة وفائض % 32,77 لهذه المرافق وذاتيةالموارد البواسطة 
  .المداخيل المسجل برسم السنوات الفارطة

  
   المراكز الجهوية لالستثمار1.3.4

  
     تتكلف المراكز الجهوية لالستثمار التي تم إحداثها طبقا للرسـالة الملكيـة بتـاريخ              

، بتشجيع االستثمارات والمساعدة على إحداث المقاوالت علـى المـستوى           2002 يناير   9
وقد وضعت هذه المراكز تحت وصاية والي الجهة وتعتبـر المخاطـب الوحيـد              . الجهوي

  :للمستثمرين الراغبين في إحداث المقاوالت وذلك من خالل شباكين
  

 : والذي يقوم بالمهام األساسية التاليةتشباك المساعدة على إحداث المقاوال 
  

 ؛ والبتانتاهد السلبيةواالشمنح  

  ؛ التعريف الجبائي رقممنح 

 التسجيل بالسجل التجاري؛ 

 تسجيل األنظمة؛ 

  للضمان االجتماعي؛ االنخراط في الصندوق الوطني 

 النشر بالجريدة الرسمية واإلعالنات القانونية؛ 

 . اإلمضاءاتالمصادقة على  

  
 : الذي يقوم بالمهام التاليةشباك مساعدة المستثمرين 

 
 توفير المعلومات الضرورية للمستثمرين من أجل إنجاز مشاريعهم؛ 

 ؛ثمارية الالزمة إلنجاز المشاريع االستدراسة طلبات الرخص اإلدارية 

إعداد الملفات المتعلقة بعقود االستثمارات المبرمة مع الدولة بالنسبة للمـشاريع            

  مليون درهم؛200 ها أو يساويالتي يتجاوز مبلغ

 .اتزعانماقتراح حلول ودية في حاالت ال 

  
  :باألنشطة التالية تقوم المراكز الجهوية لالستثمار مذكورة،باإلضافة إلى المهام ال

  
 هم؛مات ومساعدة المستثمرين وتوجيهمع المعلوج 
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 وضع نظام إحصائي خاص باالستثمارات على صعيد الجهة؛ 

  .اقتراح كل التدابير الهادفة إلى تبسيط المساطر اإلدارية المرتبطة باالستثمار 

  
الـثالث   فـي غـضون    حصيلة عمل المراكز الجهوية لالستثمار       هذا، ويمكن تقديم  

  :كما يلي سنوات األخيرة
  
  تك المساعدة على إحداث المقاوالشبا -أ
  

 17.598ارتفع عدد المقاوالت المحدثة على مستوى المراكز الجهوية لالستثمار مـن             
كنـسبة سـنوية    % 17 أي بزيـادة     2008 وحدة سنة    24.153 إلى   2006وحدة سنة   

وقد همت المقاوالت المحدثة على الخـصوص       . 2008-2006متوسطة خالل الفترة    
من مجموع المقاوالت المحدثة وجهة الرباط      % 24لكبرى بأكثر من    جهة الدارالبيضاء ا  

في حين تمثل قطاعات الخدمات والتجـارة والـصناعة         %. 14 زمور زعير ب   -سال
 .من مجموع المقاوالت المحدثة% 73التقليدية أكثر من 

 
 سـنة   34.263 إلـى    2006 سـنة    25.289انتقل عدد الشواهد السلبية الممنوحة من        

وقد همت الشواهد السلبية الممنوحـة      %. 16دة سنوية متوسطة تقارب      أي بزيا  2008
على الخصوص جهة الدار البضاء الكبرى وجهة طنجـة تطـوان وجهـة مـراكش               

من مجموع الشواهد السلبية    % 10و% 13و% 27الحوز على التوالي بنسب     -تانسيفت
 .المسلمة

  
  شباك مساعدة المستثمرين -ب
  

 3.094ة التي تمت دراسها وحـصلت علـى الموافقـة           بلغ عدد المشاريع االستثماري    
 أي بزيادة سنوية تصل إلـى       2006 مشروعا سنة    2.478 مقابل   2008مشروعا سنة   

 ؛12%
 

انتقل المبلغ االستثماري للمشاريع التي حظيت بالموافقة على مستوى الشباك الثاني من             
يادة سـنوية    أي بز  2008 مليار درهم سنة     296,7 إلى   2006 مليار درهم سنة     145

 ؛%43تصل إلى 
 

 8.810 ارتفع عدد مناصب الشغل المحدثة من طرف المشاريع المصادق عليها إلـى              
 .منصب
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  :2008-2006يبين الجدول التالي أهم أنشطة شباكي المراكز الجهوية خالل الفترة 
  

 - II -الشباك   - I -الشباك  
عدد الشواهد السلبية  السنوات

 الممنوحة
عدد المشاريع  التعدد المقاو

 المصادق عليها
مبلغ االستثمارات 
 بماليين الدراهم

2006 25.289 17.598 2.478 145.397 
2007 30.217 21.447 3.238 266.523 
2008 34.263 24.153 3.094 296.706 

 708.626 8.810 63.198 89.769 المجموع
  

مجموعة من العمليات تتعلق    بالموازاة مع ذلك قامت المراكز الجهوية لالستثمارات ب       
  :بما يلي

  
العمل على تفعيل النظام المعلوماتي المندمج الذي يأخذ بعين االعتبار مجموع المساطير             

 المرتبطة بشباك مساعدة المستثمرين على مستوى المراكز الجهوية لالستثمارات؛
 

وقد بلـغ عـدد     . المراكز الجهوية لالستثمار  تنفيذ برنامج للتكوين لفائدة مديري وأطر         
  شخصا؛225المستفيدين من هذا البرنامج 

 

 من أجل توسيع مجال     2008المساهمة في التعريف ببرنامج مقاولتي الذي انطلق سنة          
وتتعلق أهم العمليات المنجزة مـن طـرف        .  حاملي المشاريع   مجموع البرنامج ليشمل 

 البرنامج على صـعيد     المراكز الجهوية لالستثمارات بتنظيم أيام تحسيسية للتعريف بهذا       
 .العماالت واألقاليم

  

 ميزانيات المراكز الجهوية    في إطار  2008بلغت النفقات المنجزة خالل سنة      هذا، و 
برسم نفقات االستثمار     مليون درهم     13,50 منها   ، مليون درهم  50,63لالستثمار ما قدره    

ـ     .  برسم نفقات االستغالل    درهم  مليون 37,13و  بواسـطة    كليـا  اتوقد تم تمويل هذه النفق
  .إعانات الميزانية العامة

  
 حـول   برسم الـسنوات المقبلـة    يتمحور برنامج عمل المراكز الجهوية لالستثمار       و
 : التاليةالعناصر
  

تنمية وتشجيع التواصل المؤسساتي عبر تفعيل اسـتراتيجية عامـة والمـشاركة فـي               
 التظاهرات المتعلقة باالستثمار على الصعيد الوطني والدولي؛

 

 تنمية أنظمة المعلومات واعتماد منهجية الجودة في تدبير العالقة مع المستثمرين؛ 
 

 تنمية كفاءات المراكز الجهوية لالستثمارات عبر تنظيم دورات تكوينية؛ 
 

  تبادل التجارب وأحسن الممارسات بين المراكز الجهوية لالستثمارات؛ 
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  ة التجاريةعيبمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ذات الط 2.3.4
  

   مديرية المطبعة الرسمية1.2.3.4
 

 صفة مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة ابتداء من         مديرية المطبعة الرسمية  اكتست  
 والتي  تقوم أساسا بإصدار وتوزيع نشرات الجريدة الرسمية للمملكة        و  1997شهر يوليوز 

هـذه المديريـة     تنجز كما   ).خمسة باللغة العربية وواحدة باللغة الفرنسية     (بلغ عددها ستة    
 ونسخ مشاريع القوانين التي يتم إيـداعها بمجلـسي          أعمال الطبع لفائدة اإلدارات العمومية    

  .البرلمان وكذا إعداد وثائق تعريفية ألهم النصوص القانونية والتنظيمية
  

 ميزانية هذا المرفق ما قدره في إطار 2008بلغت النفقات المنجزة خالل هذا، و
ذه ه  تمويلوقد تم.  مليون درهم برسم نفقات االستغالل10,05يون درهم منها  مل11,61
متأتية على الخصوص من ال)  مليون درهم 13,57(ذاتية الموارد ال بواسطة النفقات

 .مداخيل بيع المنشورات وعائدات االشتراك والطبع الذي تقوم به هذه المديرية
  

  المصلحة المستقلة للكحول 2.2.3.4
  

 والتكنولوجيـات لمصلحة المستقلة للكحول التابعة لوزارة الصناعة والتجـارة         تقوم ا 
 :بالمهام التاليةالحديثة 

  
لتغطية الحاجيات مـن الـصنف      الذي يتم إنتاجه من طرف الدولة       اقتناء وبيع الكحول     

الممتاز وأنواع أخرى موجهة إلنتاج الكحول الغذائي ومواد ذات اسـتعماالت دوائيـة             
 عية؛ومنزلية وصنا

  
   وضع أختام مراقبة قارورات الكحول؛ 

  
 .منح رخص للزبناء الذين يتزودون بالكحول من أجل إنتاج العطور ومواد التجميل 

 
شرعت المصلحة المستقلة للكحول خالل الثالث سنوات األخيرة في إنجـاز           هذا، و 

علـق  ويت. واسترجاع التكاليف المرتبطة بهـا    تهدف إلى تحسين جودة خدماتها      إصالحات  
  :العمليات التاليةاألمر على الخصوص ب

  
تنمية قطاع تسويق كحول اإلتانول عبر تفويض تدبير احتكار تسويق هذه المادة للقطاع              

وفي هذا اإلطار، تم اإلعالن عن طلب المنافسة حول التدبير المفـوض لهـذا              . الخاص
ن ظـروف   ، وذلك من أجل مواصلة تزويد السوق الوطنية وتحسي        2008االحتكار سنة   
وقد التزمت الشركة الحائزة على طلب العـروض بإنجـاز مخطـط            . تسويق الكحول 
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 15 مليون درهم على مدى فترة التدبير المفوض المحـددة فـي             31,3استثماري يبلغ   
 سنة؛

 
ـ  حسينعلى المستوى المحلي بهدف ت    إلنتاج مادة اإلتانول    وضع قواعد وطنية       ا جودته

 .ومالءمتها مع القواعد الدولية
 

 المرفق ما قدره     في إطار هذا   2008بلغت النفقـات المنجـزة خـالل سنـة      وقد  
 تـم تمويلهـا     وقد ، مليون درهم برسم نفقات االستغالل     35,10 مليون درهم منها     35,27

 خدمات هـذه المـصلحة       فوترة متأتية على الخصوص من   الذاتية  الموارد  الأساسا بواسطة   
  . لمنتوجات الكحوليةوضع األختام على االمتعلقة ببيع و

  
خرى العاملة في مجال اإلنعاش      مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة األ      3.3.4

  االقتصادي
  

   مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة1.3.3.4
  

يقوم مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة الذي أحـدث سـنة             
وتتجلـى مهامـه   .  الخوصـصة لمتعلقة بمختلف مراحـل العمليات ابإعداد وإنجاز  1992

  :ما يلي  األساسية في
  

 لخوصصة؛ا سجلة في إطار برنامجافتحاص وتقييم الشركات والمقاوالت العمومية الم 
  

 القيام بحمالت إشهارية لإلخبار والتواصل لفائدة هذه الشركات والمقاوالت؛ 
  

 الت العمومية؛العمليات المتعلقة بإعادة هيكلة المقاوب القيام 
  

 .القيام بدراسات تتعلق باالستشارة القانونية والمساعدة التقنية لهذه المقاوالت 
 

 المرفق خالل الثالث سنوات األخيـرة فـي       هذا  وتتجلى أهم العمليات التي قام بها       
  :إنجاز دراسات تتعلق بالتوفويتات التالية

 
  

 :2006سنة  
 

 ال الشركة المغربية للشاي والسكر تفويت ما تبقى من مساهمة الدولة في رأسم 

(SOMATHES) ؛ 

 . من رأسمال مكتب التبغ لفائدة مجموعة ألطاديس% 20تفويت  
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 :2007سنة  
 

 من رأسمال اتصاالت المغرب ؛% 4تفويت حصة  

 التـي تمتلكهـا     COMANAVمن رأسمال شركة كومانـاف      % 75,92تفويت   

 التصدير ومجموعة فيبارمكتب التسويق و الدولة والمكتب الشريف للفوسفاط و

(FIPAR-HOLDING (؛ 

 ؛DRAPORتفويت مجموع مساهمة الدولة في رأسمال شركة  

  
 :2008سنة  

 
تفويت إنجاز مهمات مراجعة الحسابات والتقييم واالستشارة القانونيـة لمركـب            

 . لمكتب للدراسات(COTEF)النسيج بفاس 

  
 هذا المرفق مـا قـدره       نية ميزا  برسم 2008بلغت النفقات المنجزة خالل سنة      وقد  

    فائض السنوات الفارطة؛تم تمويلها بواسطةمليون درهم،  8,43
 

  :في ما يلي  2010 و2009سنتي تتجلى أهم العمليات المتوقعة برسم و
  

 BTN و SOCOCHARBO و SSMمواصلة مهام تحيين وتقييم وتوظيـف شـركات          
  ؛BIOPHARMAو

  
مرسى (ة تقييم شركة استغالل الموانئ      إعالن طلب العروض المفتوح حول إنجاز مهم       

 .(MARSA MAROC)  )المغرب
 

   "لخزينة العامة للمملكةا" مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة  2.3.3.4
  

" الخزينة العامـة للمملكـة    "تم إحداث مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المسمى         
  : ومن مهامه األساسية2005 قانون المالية لسنة بمقتضى
  

ين ظروف عمل موظفي الخزينة العامة للمملكة وجودة الخـدمات التـي تقـدمها              تحس 
 ؛ وشركائهالزبنائها
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مختلف الخدمات التي تقدمها الخزينة العامة للمملكة خاصة         ب المرتبطةتكاليف  ال تحصيل  
 وأداء المعاشـات وتـدبير سـندات الخزينـة          ات من المصدر  أداء األجور واالقتطاع  

  .وحسابات الزبناء
  

وتتجلى أهم العمليات المنجزة في إطار ميزانية االستثمار للخزينة العامـة للمملكـة             
  :برسم الثالث سنوات األخيرة في ما يلي

  
إنجاز أشغال تأمين المعدات اإللكترونية وقاعات المعلوميات بمقـر الخزينـة العامـة              

 للمملكة ؛

  
 الخزينة العامة للمملكة؛ات االستقبال بإعادة تهيئة مقر 

 
 ؛ وتفعيل نظام معلوماتي  للتبادل اإللكتروني للمعطيات بشكل آمنتركيباقتناء و 

 
 الندماج  تبعا" وظيف" و" أجور"الدراسة والمساعدة من أجل إدماج األنظمة المعلوماتية         

 الخزينة العامة للمملكة والمراقبة العامة لاللتزام بنفقات الدولة ؛
 

 ظام االستشارة المالية للجماعات المحلية؛ون" أجور"إنجاز عمليات افتحاص لنظام  
 

إنجاز دراسة من أجل وضع تصور لنظام التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار بالخزينة  
 .العامة للمملكة وتقديم الخدمات المتعلقة باالستشارة والمساعدة التقنية

 
 الـثالث  ومن أجل تحسين تدبير جودة خدماتها ، قامت الخزينة العامة للمملكة خالل    

  :سنوات األخيرة بالعمليات التالية
 

 تنميط وتوحيد مساطر إعداد االتفاقيات مع زبناء الخزينة العامة للمملكة؛ 
 

  تعزيز وتنمية المساطر المتعارف عليها في مجال أداء األجور لفائدة الهيئات المستقلة؛ 
 

 التـدبير المنـدمج     وتهدف هذه العملية إلى   .  تفعيل نظام أداء أجور الجماعات المحلية      
  إطار وعون بالجماعات المحلية؛140.000ألجور ومستحقات أزيد من 

 
 تنمية تبادل المعطيات مع شركاء الخزينة العامة للمملكة في مجال المعلومات الماليـة              

 والقانونية لشركات التمويل والتأمين؛
 

 لعائدات؛وضع مسطرة لتتبع المداخيل بهدف تقليص آجال المعالجة المحاسبية ل 
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تعميم التدبير المالي والمحاسبي األوتوماتيكي بهذا المرفق في إطار النظـام المنـدمج              
للتدبير المالي والمحاسبي الهادف إلى ترشيد وتحسين تدبير نفقـات الخزينـة العامـة              

 . للمملكة
 

 ميزانية الخزينـة العامـة    في إطار  2008 سنة   برسمبلغت النفقات المنجزة    هذا، و 
 تـم   وقـد . 2007سنة   مليون درهم    66,06 مليون درهم مقابل   88,03 ـة ما قدره  للمملك

  . السنوات السابقةالمسجل برسمذاتية وفائض الموارد الموارد التمويل هذه النفقات بواسطة 
  

 أساسا إلى   2010 و 2009ويهدف برنامج عمل الخزينة العامة للمملكة برسم سنتي         
  :إنجاز العمليات التالية

  
 لتجهيزات المعلوماتية للمصالح الخارجية والمركزية للخزينة العامة للمملكة؛صيانة ا 

 
تفعيل نظام التسيير والمساعدة على اتخاذ القرار الخاص بالخزينة العامة للمملكة وكـذا              

 القيام بالتكوين والمساعدة التقنية والصيانة المرتبطة بهذا النظام؛
 

 تفويت تدبير المواقع اإللكترونية؛ 
  

 .ادة تهيئة المصالح الخارجية للخزينة العامة للمملكةإع 
  

  قسم حماية الثروات السمكية3.3.3.4
 

بمناسبة االتفاقية المبرمة بين المملكـة      تم إحداث هذا المرفق المسير بصورة مستقلة        
ـ  تـوفير     ويهدف هذا القسم إلـى     1992-1988المغربية واالتحاد األوروبي للفترة      دعم ال

  .القيام بالمراقبة على متن السفن األجنبيةتكوين وتحمل نفقات وللبحث العلمي ل
  

ويعتبر هذا المرفق إطارا محاسبيا لتفعيل برنامج شامل إلنجاز النقط المهيأة للتفريغ            
اقتصادي الجهوي عبـر وضـع      -لفائدة الصيد التقليدي بهدف إدماجه في النسيج السوسيو       

لصيد وتحسين الظروف االجتماعية واالقتصادية     البنيات األساسية الالزمة لتثمين منتوجات ا     
  .للصيادين التقليديين

  
  

 تم إنهاء مشاريع الدراسات والبنـاء المتعلقـة         2008في هذا اإلطار، وخالل سنة      
بالنقط المهيأة للتفريغ لكل من الصخيرات وبوزنيقة والصنوبر وموالي بوسلهام ومارتيـل            

 انطالق إنجاز مشاريع الدراسـات المرتبطـة        ولهديبة وأغلو والفنيدق، في حين تم إعطاء      
بالنقط المهيأة للتفريغ بكل من بحيبيح ورأس سيم وتيبودة وشـماللة وتيكـرت وبليـونش               

  .وكوريزيم
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قسم حماية الثروات السمكية عدة عمليات تتعلـق        رى، تتحمل ميزانية    خمن ناحية أ  و
. ء المعدات التقنية وأجهزة التواصل    بالمراقبة البحرية خاصة تكاليف الباحثين العلميين واقتنا      

  :وتهدف عمليات المراقبة إلى تحقيق ما يلي
  

القضاء على الصيد غير القانوني الذي يمارس خالل التوقف عن الصيد ومدد الراحـة               
 البيولوجية؛

 
 مكافحة صيد األسماك الصغيرة الذي يهدد توالد بعض األنواع من األسماك؛ 

 
 .تسجيل كل ما يخرج من البحر من منتوجات بحريةمكافحة الصيد العشوائي عبر  

 
ميزانيـة االستغــالل    فـي إطـار      2008وقد بلغت النفقات المنجزة خالل سنة       

 مليون درهـم    42,11 مليون درهم مقابل     35,90واالستثمار لهـذا المرفـق ما مجموعه      
 وفـائض    بواسطة إعانات الميزانيـة العامـة       كليا تم تمويل هذه النفقات   وقد  . 2007سنة  

  .الموارد المسجل خالل السنوات السابقة
  

 تي إنجازها من طرف هذا المرفـق خـالل سـن          زمعوتشمل العمليات األساسية الم   
  :ما يلـي 2010و 2009

  
 ؛تواصلصيانة وحدات اإلغاثة وتجهيزات ال 

 
 لتتبع بواسطة األقمار االصطناعية؛لمشروع ااقتناء معدات تقنية  

  
 .بخدمات المساعدة في مجال معطيات األرصاد الجويةتغطية النفقات المرتبطة  

 
  

  ة التابعة لقطاع المياه والغابات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقل4.3.3.4
   

أساسـا   التابعة لقطاع المياه والغابات      ةتعمل المرافق المسيرة بصورة مستقلة الثالث     
  .البيئيالتوازن لطبيعة وحماية في مجال تثمين المنتوجات الغابوية والمحافظة على الثروة ا

  
 برسم ميزانيات هذه المرافق ما قـدره        2008بلغت النفقات المنجزة خالل سنة      وقد  

  .ذاتيةالموارد ال بواسطة في مجملها  تمويلهاتمو مليون درهم 36,48
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   مصلحة تثمين المنتوجات الغابوية1.4.3.3.4
  

تقوم باستغالل المـوارد    و  1988تم إحداث مصلحة تثمين المنتوجات الغابوية سنة 
  على إنجاز    2002عمل هذا المرفق ابتداء من سنة       وقد  . الغابوية وعلى الخصوص الفلين   

  . من الصندوق العالمي للبيئة بواسطة هبة مولالممشروع تدبير الفضاءات المحمية 
  

 المـساهمة فـي وضـع     ، إلـى     سـنوات  6يمتد على   ويهدف هذا المشروع، الذي     
  :  األربعة التاليةية للفضاءات المحمية من خالل المحاوروطنستراتيجية ا
  

  تدبير الفضاءات المحمية؛في مجال تعزيز القدرات الوطنية  
 

 تفعيل مخططات تدبير ثالث حدائق وطنية بالحسيمة واألطلس الكبير الشرقي وتوبقال؛ 
  

ت كوتيشو محميات طبيعية بشيخار وكوز بالمنطقة الشرقية وبويبالن         10تهيئة وتثمين    
وبوناصر باألطلس المتوسط وجبل موسى وبوهاشم بالريف وتامكا بـأزيالل وأغبـار            

 باألطلس الكبير وخنيفس بالجنوب؛
  

 .  وضع برنامح تحسيسي وتواصلي 
 

فـي  الثالث السنوات األخيرة    المبالغ الملتزم بها خالل      هذا، ووصل مجموع    
 8,8منهـا    مليون درهـم     25,5ما قدره    المشار إليها أعاله      المكونات األربعة  إنجازإطار  

   .مليون درهم برسم تهيئ وتثمين المحميات الطبيعية العشر المذكورة
  

 تميزت بإنهاء مشروع تدبير الفضاءات المحمية       2008وتجدر اإلشارة إلى أن سنة      
  .المذكور
  

ومن ناحية أخرى، تجلت أهم العمليات التي قام بها هذا المرفق خالل الثالث سنوات              
  :ألخيرة في ما يليا

  
 أمتار مكعبة من الفلين موزعة حسب       270.103 و 406.373 جني وبيع على التوالي      

 :السنوات كما يلي
  )بالمتر مكعب(

 المجموع 2008 2007 2006 العمليات
 406.373 140.361 119.592 146.420 جني الفلين

 270.103 87.332 101.454 81.317 بيع الفلين برسم السنة السابقة
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  . مزايدة سنويا11أي بمعدل  األشجار مزايدة لقطع عملية 34تنظيم  
  

 على مـوارد ذاتيـة      توفرومن أجل تمكين مصلحة تثمين المنتوجات الغابوية من ال        
 المخصـصة   تمويل عمليات تحديد األشجار   توسيع   2006 تقرر انطالقا من سنة      ،إضافية
  .ريات الجهوية للمياه والغابات المديمجموع على مستوى المزايدات إعداد وللقطع

  
 ميزانيـة هـذا المرفـق    في إطار  2008وقد بلغت النفقات المنجزة خـالل سنـة       

  . 2008 لسنة ذاتيةالموارد ال بواسطة كليا ها مليون درهم تم تمويل32,62ما قـدره 
  

 2009  إلـى  و يهدف برنامج عمل مصلحة تثمين المنتوجات الغابوية برسم سـنتي          
 :جاز العمليات التالية إن2010و

  
 2009 متـرا مكعبـا سـنة        88.016 مترا مكعبا من الفلين منهـا        199.541إنتاج   
  ؛2010 مترا مكعبا سنة 111.525و

  
 وكـذا الفلـين     2009 و 2008تنظيم مزايدتين وطنيتين لبيع الفلين الذي تم جنيه سنتي           

 الذي لم يتم بيعه خالل المزايدات السابقة؛
  

 مزايدة جهوية لبيع المنتوجات الغابوية وإنجاز عمليات تحديـد          18م  المساهمة في تنظي   
  .2011 و2010األشجار المخصصة للقطع في إطار اإلعداد لمزايدات سنتي 

  
   المنتزه الوطني لسوس ماسة2.4.3.3.4

  
وتم تخويله صفة مرفق الدولـة       1991 سنة    المنتزه الوطني لسوس ماسة    تم إحداث 

كـادير  أهذا المنتزه بالمنطقـة الواقعـة بـين          تواجدوي. 2000مسير بصورة مستقلة سنة     
 ويضم رصيدا وطنيا هاما من الثروة النباتية والحيوانية يدل على الغنى والتنـوع              وتيزنيت

ويمتد . البيولوجي لبالدنا لما يحتوي عليه من أنواع نادرة ومجاالت ومناظر طبيعية متميزة           
لجنوب الغربـي للمغـرب ويغطـي مـساحة         منتزه سوس ماسة على الواجهة األطلسية ل      

  . كلم65 هكتار من اليابسة ويضم واجهة بحرية على طول 33.800
 

في إطار تثمين السياحة اإليكولوجية بالمنتزه الوطني لسوس ماسة، تم تحديد منتوج            
ويتعلق األمر باستغالل مدار    . 2007خاص بهذا النوع من السياحة وتسويقه ابتداء من سنة          

 كلم يمكن من التعرف على حيوانات المجال الصحراوي التي تم           35على مسافة   استكشافي  
 .إدخالها إلى المنتزه
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 2010 و 2009ومن المتوقع أن يقوم المنتزه الوطني لسوس ماسة خـالل سـنتي             
بتثمين السياحة اإليكولوجية عبر تسويق المنتوج المتعلق باستكشاف الحيوانات التي تعـيش            

  .بالمجال الصحراوي
  

  الحديقة الوطنية للحيوانات 3.4.3.3.4
  

مرفـق  أصبحت تتمتـع بـصفة       و 1969تم إحداث الحديقة الوطنية للحيوانات سنة       
  :المهام التالية وتضطلع هذه الحديقة ب. 1973الدولة مسير بصورة مستقلة منذ 

  
عرض مجموعة مختلفة ومتنوعة من الحيوانات لفائدة الزوار وحماية األنواع المهـددة             
 النقراض؛با

  
 توفير فضاءات لالستجمام والترفيه لفائدة العموم والشباب؛ 

  
 التربية البيئية وتحسيس العموم بأهمية حماية الطبيعة؛  

  
 .البحث العلمي والتكوين المتعلق بالحيوانات المتوحشة 
 

 زائــرا مــنهم 733.674   باستقبال 2008-2006وقد قامت الحديقة خالل الفترة 
  . طفال261.719ر و من الكبا471.955

  
 ميزانية هذا المرفق ما قـدره  في إطار 2008بلغت النفقات المنجزة خالل سنة وقد  

  .ذاتيةالموارد ال بواسطة ها مليون درهم تم تمويل3,71
  

وهذا، تجدر اإلشارة إلى أنه سيتم تعويض الحديقة الحالية بحديقة جديدة توجد فـي              
  : وتضم المرافق التالية هكتارا50طور اإلنجاز وتمتد على مساحة 

  
 فضاءات لعرض الحيوانات؛ 

  
 مركب لولوج الحديقة؛ 

 
 قرية لالستقبال؛ 

  
  .فضاء للمغامرة مع الحيوانات 

  
 مليون درهم وستمول بواسـطة عائـدات        420وتقدر تكلفة الحديقة الجديدة بحوالي      

  ."الضحى"تفويت الوعاء العقاري الذي تقع عليه الحديقة القديمة لفائدة شركة 
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وتتقدم األشغال المتعلقة بقرية االستقبال ومدارات الزوار والـصخرة االصـطناعية           
  . وبناء مالجئ للحيوانات وفق المخطط الموضوع لهذا الغرض

  
 مرحلة انتقالية ستتميز بتجميع الحيوانات والعناية بها        2010 و 2009وتعتبر سنتي   

ديقة الجديدة التي من المرتقـب أن       وكذا تهيئ أحسن الظروف لنقلها وفق تقدم األشغال بالح        
  .2011تفتح أبوابها في وجه الزوار مطلع سنة 

  
 التوثيق والبحث  قطاع 4.4

 
 مرافـق،   5يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في هذا المجال            

  مليون درهم  32,10 ما قدره    2008 خالل سنة    ها ميزانيات في إطار بلغت النفقات المنجزة    
% 39نـسبة   وقد تم تمويل هذه النفقات ب     .  مليون درهم برسم نفقات االستغالل     25,04ها  من

 الباقي بواسطة إعانات الميزانيـة العامـة والفـائض          ة تغطي تتموذاتية  الموارد  البواسطة  
  .برسم السنوات الفارطةالمتوفر 
 

  المركز الملكي لالستشعار البعدي الفضائي1.4.4 
  

 ويقوم  1991رفق الدولة المسير بصورة مستقلة منذ سنة         هذا المركز صفة م    يكتسي
 والخـدمات   نتجـات بإنعاش وتنسيق االستيراد والتصدير والمعالجة وبيـع واسـتعمال الم         

 على مستوى التـراب الـوطني       المرتبطة بتقنيات االستشعار بواسطة األقمار االصطناعية     
 باألرصاد   االصطناعية الخاصة  والمحافظة عليها باستثناء الصور الملتقطة بواسطة األقمار      

  .الجويـة
  
  :يلـي وهكذا، تتجلى المهام األساسية للمركز في ما 

  
 إحصاء وتجميع وتنسيق حاجيات اإلدارات المرتبطة باالستشعار البعدي؛ 

 
وخدمات االستشعار البعدي وكذا تخـزين ونـسخ ومعالجـة          منتجات   استيراد واقتناء    

 ذه المواد؛وتوزيع وبيع أو اقتراح استعمال ه
  

 االستشعار البعدي وذلك لضمان اسـتعمالها فـي المجـاالت           معدات مراقبة استعمال    
 .السلميـة

 
خالل الثالث سـنوات األخيـرة      المركز الملكي لالستشعار البعدي الفضائي      وقد قام   

 : تتوزع كما يلي نوعيةمواصلة إنجاز مجموعة من المشاريع الب
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ظاهرة التصحر و  تتعلق بتتبع الغابات الطبيعية اردالغابات والمو مشاريع في مجال 8 
  ؛   ئيةموارد الماالو وحرائق الغابات

 
بتدبير الموارد المرتبطة بزراعة وتربيـة األحيـاء          تتعلق  الصيد  مشاريع في مجال   3 

 ؛ بصور عالية الجودةخرائط للشريط الساحليالبحرية وإنجاز 
 

إصدار نشرة شهرية لتتبع الموسم     الخاص ب  الفالحةالبرنامج الوطني السنوي في مجال       
الخريفية وذلك باالعتماد علـى صـور األقمـار         الفالحي وتوقعات محاصيل الحبوب     

 ؛االصطناعي 
 

الشطر الثاني من الدراسة المتعلقة بتحديد مواقع مدن الصفيح وتتبـع تطورهـا علـى                
لقطاع المكلـف   في إطار برنامج مدن بدون صفيح لفائدة ا       )  مدينة 95(الصعيد الوطني   

 ؛باإلسكان
  

المستعملة انطالقا من صور األقمار االصطناعية لفائدة       إعداد خرائط لألراضي     برنامج   
 ؛ الوكاالت الحضرية ومديرية التعمير وعماالت سال والصويرة

 
مشاريع إنجاز الخرائط المدققة لتلبية حاجيات تخطيط توزيع الماء والكهربـاء وشـبكة              

 ت التدبير المفوض للخدمات؛التطهير لفائدة شركا
 

مواكبة مجموعة العمران والمركز الجهوي لالستثمار لطنجة في وضع أنظمة خاصـة             
 .بالمعلومات الجغرافية

  
وبالموازاة مع ذلك، قام المركز الوطني لالستشعار البعدي الفضائي خالل الـثالث            

  :سنوات األخيرة بالعمليات التالية
  

ة التي تزايد الطلب عليها خالل الـسنوات األخيـرة          تسويق صور األقمار االصطناعي    
 خاصة الصور ذات الجودة العالية؛

 
 ؛ إطار من القطاع العام والخاص600 حوالي لفائدة برنامج للتكوين المستمر إنجاز 

 
مختبـرات ومـدارس    مع  والتنمية  البحث العلمي   في مجال   إبرام عدة اتفاقيات للتعاون      

 المهندسين؛
 

  .ت للتكوين في بعض المؤسسات العموميةتنظيم عدة دورا  
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المركـز مـا     ميزانية هذافي إطار 2008بلغت النفقات المنجزة خالل سنة هذا، و
والباقي . ذاتيةالموارد  المنها بواسطة   % 58,43 مليون درهم، تم تمويل نسبة       20,06قدره  

 .ةتم تمويله بواسطة إعانات الميزانية العامة وفائض موارد السنوات السابق
  

 أساسـا   2010و 2009 لـسنتي يرتكز برنامج عمل هذا المرفق      ومن جهة أخرى،    
ويتعلق .  وخاصة  لفائدة عدة قطاعات عمومية     النوعية على متابعة تفعيل مجموع المشاريع    

  :  بالبرامج التالية على الخصوصاألمر 
  

دراسـة  تتبع الموسم الفالحي عبر إصدار نشرة شهرية لحالة النباتات وإنجـاز            برنامج   
 حول توقعات محاصيل الحبوب على المستوى الوطني؛

  

  مديرية السكن االجتماعي؛فائدةنظام معلوماتي لوتفعيل برنامج مدن بدون صفيح  
  

 لفائـدة   إنتاج وثائق خرائطية من أجل تلبية حاجيات التعمير وإعداد التـراب الـوطني             
 ؛مديرية التعمير والوكاالت الحضرية

  

لفائدة بعض الفاعلين العموميين كالمكتـب الـوطني للـسكك          ية   خرائط معطيات إنتاج   
 ؛ وشركات التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء والتطهير الحديدية

  

 بتعاون مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة         إنجاز نظام لإلنذار ضد الجفاف     
 ؛الوطنيةالتصحر ومديرية اإلنتاج النباتي ومديرية األرصاد الجوية 

  

مشروع التدبير المندمج لألخطار بأفريقيا في إطار المشروع الجهـوي            وتفعيل  وضع 
 الممول من طرف االتحاد األوربي؛

 

ويرمـي هـذا    . إنجاز برنامج للتكوين المستمر لفائدة أطر وتقنيي مختلف القطاعـات          
 . إطار سنويا200 و150البرنامج إلى تكوين ما بين 

  
م بالتزاماته في ما يخص إنجاز هذه المشاريع والدراسات، يعتزم          هذا، ومن أجل القيا   

 : المركز الملكي لالستشعار البعدي الفضائي القيام بالبرامج التالية
 

تعزيز أنشطة البحث العلمي والتنمية من خالل التوقيع على اتفاقية إطار مع مجموعـة               
 من المؤسسات الجامعية ومؤسسات التكوين والبحث؛

 

 رات الموارد البشرية عبر برنامج التكوين والتأهيل؛تعزيز قد 
 

الـصور الملتقطـة     معالجة وإنتاج الخرائط وكذا تدبير وتخزين        ووسائل تعزيز قدرات  
  .بواسطة األقمار االصطناعية
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   المركز الوطني للتوثيــق 2.4.4
 

اسـية   بالمهـام األس    الوطني للتوثيق التابع للمندوبية السامية للتخطـيط       يقوم المركز 
  :التالية 
  

 تجميع وتحليل ونشر الوثائق المتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب؛ 
  

وضع رهن إشارة مختلف المرتفقين المعلومات المطلوبة باستعمال مختلـف الوسـائل             
 المتاحة؛

 
 تعزيز الرصيد الوثائقي الوطني من خالل اللجوء إلى مصادر معلومات أجنبية؛ 

 
 ة الشبكة الوطنية للمعلومات مع شبكة أنظمة المعلومات الدولية والجهوية؛تنسيق أنشط 

  
مجمـوع الـشبكات    بالشبكة الوطنية للمعلومات والوثـائق      ارتباط  المساهمة في تطوير     

القطاعية المتخصصة المعتمدة من طرف مختلف الشركاء خاصة عبر تنميط األنظمـة            
 . المعلوماتبادلتوالمنتوجات وتعزيز 

 
بعدة عمليات همـت علـى      خالل السنوات األخيرة     المركز الوطني للتوثيق  ام  وقد ق 

 والرامي إلى مالءمة طرق     "2015رؤية  " الخصوص تفعيل المخطط اإلستراتيجي المسمى    
عمل المركز من أجل االستجابة لتطلعات المرتفقين واالستفادة من اإلمكانات التي تتيحهـا             

وسيتم إنجاز هـذه االسـتراتيجية علـى ثـالث          . اصلالتكنولوجيات الجديدة لإلعالم والتو   
  :مراحل
  

 اعتماد التكنولوجيا الجديدة لإلعالم والتواصل؛ 
 

 ؛لمساطرعن ا المادي طابعالرفع  
  

 .تطوير المركز الوطني للتوثيق الذكي 
 

  :  بإنجاز العمليات األساسية التالية2008-2006كما قام المركز خالل الفترة 
 

 عبر استكمال وضع شبكة معلومياتيـة ومواقـع          الجديدة لإلعالم  تاعتماد التكنولوجيا  
خاصة بالباحثين والعموم ووضع مركز للمعلوميات خاص بالمعطيات وكذا وضع بنوك           

 المعطيات التابعة للمركز الوطني للتوثيق على شبكة االنترنيت؛
 



 2010 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة
 

  تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
 

97

ين الـذاتي    قسم مركز الوثائق واإلعالم المتعدد الوسائط عبر إحداث مركز للتكو          تعزيز 
وفضائين متعددي الوسائط وتحويل المكتبات إلى مكتبات متعددة الوسائط واقتناء موقع           

 ؛لليقظة الوثائقية وتكوين األطر
 

تأهيل الموارد البشرية عبر تنظيم دورات تكوينية خـصوصا حـول تقنيـات اليقظـة                
 اإلعالمية والوثائقية لفائدة أطر المركز؛ 

  
ع خلية خاصة بالنـشر باسـتعمال الحاسـوب وخليـة           تحديث مصلحة الطبع عبر وض     

 استعمال التقنيات الرقمية في مجال الطبع وتعزيز قدراتها؛
 

تحسين الحكامة عبر وضع أنظمة لتدبير الرصيد الوثائقي وإنجاز االفتحاص المحاسبي            
 والمالي؛

 
نية تنمية التعاون والتنسيق خصوصا عبر النهوض بتجميع الوثائق لدى المؤسسات المع           

وتسويق الخدمات ونشر وإصدار المنتوجات الوثائقية وإنجاز دليـل سـنوي لمـصادر             
 .المعلومات

 
 برسـم ميزانيـة المركـز الـوطني         2008وقد بلغت النفقات المنجزة خالل سنة       

أساسا بواسطة إعانـات    منها   %91,26  مليون درهم تم تمويل    8,43للتوثيـق مـا قدره    
  .الميزانية العامة

 
أساسا إلـى إنجـاز العمليـات        2010 و 2009للفترة  امج عمل المركز     برن ويهدف

  :التالية
 

 إنجاز مجموعة من الدورات التكوينية؛ 
 

 ؛لوسائل المعلومياتية للمركز الجزئي لتجديد ال 
 

 ؛2006-2000 للفترة ترقيم الرصيد الوثائقي 
 

 إنجاز قاعة خاصة باألرشيف اإلداري؛ 
 

 إحداث بنك جديد للمعطيات؛ 
 

 د دالئل لمساطر التدبير اإلداري والمالي؛إعدا 
 

 .إعطاء انطالقة موقع البحث الوثائقي 
 



 2010 مــشـروع قــانــون المــالـيــة لســنـة
 

  تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
 

98

   مركز النشر والتوثيق القضائي التابع للمجلس األعلى3.4.4
  

يقوم مركز النشر والتوثيق القضائي التابع للمجلس األعلى بنشر الكتب والمصنفات           
وص القانونيـة ووثـائق قـضائية        القضائي ونسخ القرارات والنص    طابعوالتقارير ذات ال  

  .أخرى
  

  :العمليات التاليةبخالل السنوات الثالث األخيرة  المرفق وقد قام هذا
 

  

 ؛تجميع وتخزين ونشر المعلومات القانونية والقضائية 
 

 توزيع الدوريات القضائية بمختلف الوسائل المتاحة؛  
 

 منها األقـراص المدمجـة   نشر وتوزيع االجتهادات القضائية المغربية بمختلف الوسائل    
 :وتتعلق المنشورات المنجزة في هذا اإلطار بما يلي. وبنوك المعطيات

  
 النشرة اإلخبارية وكراسات المجلس األعلى والتقارير السنوية؛ 

تحيين األقراص المدمجة الخاصة باالجتهاد القضائي للمجلس األعلى والتي تنشر           

 وتقسيمها إلى سـتة     2007لى سنة    إ 1957في مجلة االجتهاد القضائي منذ سنة       

المدني والجنائي واإلداري واالجتماعي وأنظمـة المـوظفين والنظـام          : أبواب

 التجاري؛

 .2006-2003المعطيات السنوية للمجلس األعلى للفترة  

 
 التكوين المستمر في المعلوميات واللغات األجنبية؛ 

 

المجلـس األعلـى والهيئـات      تنظيم تداريب تكوينية في إطار االتفاقيات الموقعة بـين           
 . األجنبية المماثلة

 
  :في إطارالمهام المنوطة به بإنجاز العمليات التاليةالمركز هذا كما قام 

  

 67 محكمة استئناف و 22(لقضاة بمجموع محاكم المملكة     من ا تقريب المراجع القضائية     
زيـارات  كز لالمروذلك عبر تنظيم )  محاكم تجارية8محاكم إدارية و  7محكمة ابتدائية و  

 ميدانية شهرية لهذه المحاكم؛
 

 ولوج المتقاضين للخدمات المقدمة من طرف مركز النشر والتوثيق القضائي؛ 
 

 .مساعدة الباحثين واألساتذة الجامعيينواستقبال  
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ميزانيـة مركـز النـشر      في إطار    2008بلغت النفقات المنجزة خالل سنة      هذا، و 

تـم  و. 2007 سنة   ا درهم 916.810 مقابل   ا درهم 912.254والتوثيق القضائي ما قدره     
الموارد الذاتية وتم تمويل الباقي بواسـطة       بواسطة  % 60,27 في حدود    تمويل هذه النفقات  

  .لسنوات الماضيةالمسجل برسم اإعانات الميزانية العامة وفائض الموارد 
  

  ما على2010 و2009 ويرتكز برنامج عمل مركز النشر والتوثيق القضائي لسنتي
  :يلي

  

  وقاعة متعددة الوسائط ؛نشرلا إعادة تهيئة وتجهيز قاعة واصلةم 
  

للمجلس األعلى وإنتاج أقراص مدمجة االجتهاد القضائي خاصة ب أقراص مدمجة    تحيين  
 ؛جديدة

  
 .2008 إلى 1957دراسة مشروع ترقيم قرارات المجلس االعلى منذ سنة  
 

 قمديرية المراقبة والدراسات والتنسي 4.4.4
  

  :تقوم مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق بالمهام التالية
  

 تقييم وتتبع وضعية البيئة بتعاون مع كل الهيئات المعنية؛ 
 

 إنجاز دراسات وبحوث تتعلق بالبيئة في إطار السياسة الوطنيـة للتنميـة المـستدامة               
 ها؛ من أجل تطبيقعمليةالتدابير الوإحاطة السلطات العمومية بنتائجها و

  
 تـه العمليات الرامية إلى المحافظة على التوازن الطبيعـي وحماي        جميع  إنعاش وتنسيق    

 ومحاربة التلوث وتحسين البيئة؛
  

 القيام باقتراحات ترتبط بأهم التوجيهات االستراتيجية في مجال السياسة البيئية وإنجاز            
  الوطني والجهوي والمحلي؛لصعيدمشاريع رائدة على ا

  
وتشخيص المشاكل البيئية وذلك انطالقا من المعطيات المتوفرة حول الحالة          القيام بجرد    

 البيئية؛
  

 المعلومات المرتبطة بالبيئة؛جميع  تجميع ونشر  
  

 تتبع التنسيق بين الوزارات في مجال حماية البيئة ؛ 
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 وتتبع التدخالت في مجـال محاربـة        ةالمشاركة في إنجاز ووضع مخططات استعجالي      
 يعية؛الكوارث الطب

  
 .تشجيع مشاريع التعاون الدولي في مجال البيئة بتنسيق مع الوزارات المعنية 
 

بها المختبر الوطني للدراسات ومراقبة التلوث التـابع        قام  وتتجلى أهم األنشطة التي     
  : في ما يلي2008خالل سنة هذا المرفق ل
  
  :الحالة البيئية مراقبة -أ

    
 خـالل   تبر الوطني للدراسات ومراقبة التلوث    في هذا اإلطار، تمحورت أنشطة المخ       

  .الثالث سنوات األخيرة حول مراقبة مياه شواطئ االستحمام ومياه البحر وجودة الهواء
  

 :مراقبة جودة مياه شواطئ االستحمام 
  

نشر تقريـر   بكل موسم صيف بشراكة مع وزارة التجهيز والنقل         ويقوم هذا المرفق    
 . لمملكةا شواطئ االستحمام ألهمودة مياه سنوي للبرنامج الوطني لمراقبة ج

  
 فـي   المختبر الوطني للدراسات ومراقبة التلوث    وتتجلى العمليات المنجزة من طرف      

  :هذا اإلطار خالل الثالث سنوات األخيرة في ما يلي
  

  إنجاز حمالت سنوية لمراقبة الشواطئ الواقعة بين طنجة وسطات؛ 

دة المصطافين حول جودة مياه االستحمام       إعداد نشرات إخبارية وتحسيسية لفائ     

 ونشر إعالنات على مستوى كل شاطئ معني؛

  . إعداد التقرير السنوي لمراقبة جودة مياه االستحمام يهم الثالث سنوات االخيرة 

 
 :تلوث البحر األبيض المتوسطمراقبة  

  
الـسواحل  يندرج هذا المحور في إطار برنامج المراقبة المـستمرة لدرجـة تلـوث              

 والذي يعتبر إحدى المكونات األساسية لمخطط العمل من أجل البحـر            لمتوسطية المغربية ا
األبيط المتوسط الذي تم اعتماده من طرف بلدان حوض البحر األبـيض المتوسـط سـنة                

وفي هذا الصدد، قام المختبر الوطني بتعاون مع باقي الـشركاء خـالل األربعـة               . 1975
  :على الخصوص ما يليمواسم الماضية بعدة حمالت همت 

  
تقييم كمية النفايات الملقاة في البحر األبيض المتوسط سـنويا ومـستوى تـأثر               

 السواحل المغربية؛
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 ؛" مول"تقييم مستوى تلوث مياه البحر من خالل المؤشرات البيولوجية  

 .تقييم مستوى تلوث بحيرة الناضور 

 
 :جودة الهواءمراقبة  

 
المجال بمراقبة جودة الهـواء علـى مـستوى مـدن           تتعلق العمليات المنجزة في هذا      

الدارالبيضاء والمحمدية والرباط وسال والجديدة خالل السنتين األخيرتين وذلك قبل تفويت           
  .2008تدبير الشبكة الوطنية لمراقبة جودة الهواء لمديرية األرصاد الجوية الوطنية سنة 

  
  مساندة المصالح الداخلية لقطاع البيئة-ب   

  
لمختبر الوطني للدراسات ومراقبة التلوث خالل الثالث سنوات األخيرة مساعدة          قدم ا   

  :وتتعلق المجاالت المعنية بهذا الدعم التقني بما يلي. تقنية للمصالح الداخلية لقطاع البيئة
  

 تعزيز المنظومة القانونية في مجال حماية البيئة؛ 
 

 سات والتخطيط في مجال البيئة؛تزويد بنك المعطيات بالمستجدات من أجل إنجاز الدرا 
 

تتبع ومراقبة االنبعاثات الغازية وجودة المياه من أجل الوقاية من األخطار التي تهـدد               
 .البيئة

 
 : االستجابة لمتطلبات مختلف الجهات-ج

  
 طلبا  13في هذا المجال، قام المختبر الوطني للدراسات ومراقبة التلوث باالستجابة ل          

لمملكة سواء بصفة مباشرة أو عـن طريـق مديريـة التقنـين             قدموا من مختلف جهات ا    
  .وتهدف الطلبات في مجملها إلى إيجاد حلول لبعض المشاكل البيئية . والمراقبة

 
 : تقديم خدمات لفائدة بعض الشركات–د 
  

في هذا اإلطار، قام المختبر الوطني للدراسات ومراقبة التلوث خالل الثالث سنوات            
ات في شكل تحاليل لبعض عينات النفايات والمياه وتقييم جودة الهـواء     األخيرة بتقديم خدم  

  . شركات10لفائدة 
  

  التقنية لمـستخدميه   قدراتالتعزيز   ب 2008-2006كما قام هذا المرفق خالل الفترة       
 . في مختلف المواضيع المرتبطة بحماية البيئة ية تكويندوراتعبر تنظيم 
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 برسم ميزانية هذا المرفق ما قـدره        2008سنة  بلغت النفقات المنجزة خالل     هذا، و 
  . تم تمويلها أساسا بواسطة إعانات الميزانية العامةا درهم601.682

  
ومن أجل تعزيز القدرات التقنية للمختبر الوطني للدراسات ومراقبة التلـوث فـي             
مجال مراقبة التلوث وتحسين جودة الخدمات المقدمة، يعتزم هذا المرفـق خـالل سـنتي               

  :  إنجاز العمليات االساسية التالية2010 و2009
 

تجديد التجهيزات التقنية والعلمية للمختبر الوطني الرامية أساسا إلى مراقبـة انبعاثـات             
 الغازات وتحاليل المياه المستعملة والنفايات وكذا تحليل النفايات السامة والخطرة؛

 

 اقتناء وحدة متنقلة لمراقبة تلوث المياه؛ 
  

 .تبر متحرك لمراقبة الغازات الملوثة المنبعثة من مصادر قارة اقتنتاء مخ 
  

    طبعة دار المناهلم 4.4.5
  

 ويقوم بالمهام األساسـية     2001تم إحداث هذا المرفق المسير بصورة مستقلة سنة         
  :ةيالتال

  

 طبع منشورات ودوريات الوزارة المكلفة بالشؤون الثقافية؛ 
  

 نب الثقافية والتواصلية والتربوية؛إنجاز أعمال الطبع المتعلقة بالجوا 
  

طبع منشورات المثقفين ورجال األدب والعلوم والكتاب الشباب والمترجمين والفنـانين            
  .وكل المتدخلين في مجال إنعاش الكتاب والقراءة والكتابة بشكل عام

  
تمحورت العمليات المنجزة من طرف هذا المرفق حول تعبئة الوسـائل والمـوارد             

ادة تنظيم العمل به وتحديث آليات تدخله من أجل تمكـين هـذا المرفـق مـن           الالزمة إلع 
  .االستجابة للطلبات المتأتية على الخصوص من وزارة الثقافة

  
 في إطار ميزانية هذا المرفق ما قـدره     2008وقد بلغت النفقات المنجزة برسم سنة       

قات أساسا بواسـطة    وقد تم تمويل هذه النف    %. 88,79 مليون درهم أي بنسبة إنجاز       2,09
  .مخصصات الميزانية العامة

  

هذا، ويتعلق برنامج عمل مطبعة دار المناهل برسم الـسنوات المقبلـة بالعمليـات              
  :التالية

  

  تعزيز مهنية المرفق عبر تحسين كفاءات تنظيم المهام وجودة الخدمات؛ 
  

  .تكلف بهاتتنمية المهمة التسويقية عبر إحداث وتنظيم الوحدة التي سي 
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  الئحـة المالحــق  
 
 

 جدول تلخيصي لتنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم           : 1ملحق رقم   
 .2008 و 2007سنتي 

  
  :2ملحق رقم 

  
 2007تطور موارد مرافق الدولة المسيرة بـصورة مـستقلة برسـم سـنتي                -  أ

 ؛2008و
  
املة بالمجال االجتماعي   تطور موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة الع        - ب

 .2008 و2007سنتي 
  

  :3ملحق رقم 
   

 2007تطور نفقات مرافق الدولة المسيرة بـصورة مـستقلة برسـم سـنتي                -  أ
 ؛2008و

  
 مرافق الدولة المسيرة بصورة مـستقلة العاملـة بالمجـال           نفقات تطور   -ب - ب

 .2008 و2007االجتماعي سنتي 
  

لدولة المسيرة بصورة مستقلة المتوقعة برسم       مرافق ا  توقعات موارد ونفقات   : 4ملحق رقم   
 :2009سنة 

  
 االستغالل؛ -

  

  .االستثمار -
  
  



 

نسبة االنجاز االنجازات التوقعاتنسبة االنجاز االنجازات التوقعات
النفقات

%237,5392,47 768 945,2197 725 105%294,1680,05 309 123,8390 810 112نفقات الموظفين

%392,2270,03 291 398 641,621 641 996 1%611,2667,49 013 221 785,911 148 809 1نفقات المعدات والنفقات المختلفة

%088,7027,81 020 960,33325 780 168 1%500,1031,67 734 461,30377 661 192 1نفقات االستثمار

%718,4555,67 079 821 547,161 148 271 3%405,5254,23 057 689 371,041 620 114 3مجموع النفقات (1)

المداخيل

%537,23100,49 450 652,45619 411 616%793,4596,60 078 141,00436 435 451إعانة االستغالل

%486,82108,70 483 951,2599 518 91%263,8956,77 339 269,0053 957 93إعانة االستثمار

%024,05101,55 934 603,70718 930 707%057,3489,74 418 410,00489 392 545مجموع اإلعانات

%130,09131,28 358 590 854,591 425 211 1%290,96113,20 621 468 497,041 405 297 1مداخيل ذاتية *

%154,14120,32 292 309 458,292 356 919 1%348,30106,25 039 958 907,041 797 842 1مجموع (2)
فائض الموارد على األداءات برسم 

%100,1593,65 946 510 045,121 346 613 1%505,7499,40 953 378 774,351 296 387 1تدبير السنة السابقة

%254,29108,14 238 820 503,413 702 532 3%854,04103,31 992 336 681,393 094 230 3المجموع العام للمداخيل (3)

-535,84 158 999 1--448,52 935 647 1-فائض المداخيل على النفقات (3)-(1)

 بما فيها الهبات والوصايا*

ملحق  1 :  جدول تلخيصي لتنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنتي 2007 و 2008

 سنة  2008   سنة  2007



نسبة االنجاز االنجازات التوقعاتنسبة االنجاز االنجازات التوقعات
1ـ القطاع اإل جتماعي 

%037,23102,22 059 652,45536 420 524%136,6596,53 881 141,00349 444 362إعانة االستغالل
%801,57103,91 566 266,0080 538 77%500,0069,51 474 266,0040 230 58إعانة االستثمار

%838,80102,44 625 918,45616 958 601%636,6592,79 355 407,00390 674 420مجموع اإلعانات
%767,81121,29 011 935,19797 109 657%536,94105,85 508 306,07760 467 718مداخيل ذاتية

%810,71120,20 376 643,76669 863 556%761,72101,02 150 407,44518 922 512فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة السابقة
%417,32114,71 014 083 497,402 932 815 1%935,31101,03 014 669 120,511 064 652 1المجموع العام للمداخيل

2ـ  قطاع التجهيزات األساسية
-0,000,00-0,000,00إعانة االستغالل
-0,000,00-0,000,00إعانة االستثمار

-0,000,00-0,000,00مجموع اإلعانات
%498,07157,66 756 846,75601 675 381%930,57119,55 340 853,02459 231 384مداخيل ذاتية

%497,4265,11 641 187,96392 055 603%384,87101,82 677 582,10445 728 437فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة السابقة
%995,49100,98 397 034,71994 731 984%315,44110,10 018 435,12905 960 821المجموع العام للمداخيل

3ـ  قطاع إنعاش األنشطة اإلقتصادية
%500,0088,74 800 000,0067 400 76%656,8096,25 706 000,0071 500 74إعانة االستغالل
%685,25185,41 380 685,257 980 3%763,897,54 864 003,001 727 24إعانة االستثمار

%185,2593,53 181 685,2575 380 80%420,6974,14 571 003,0073 227 99مجموع اإلعانات
%692,66106,11 070 829,28179 751 168%359,29125,18 899 337,95237 045 190مداخيل ذاتية

%507,6798,84 619 929,05407 418 412%284,6594,52 086 710,31376 906 397فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة السابقة
%385,58100,05 871 443,58661 551 661%064,63100,06 557 051,26687 179 687المجموع العام للمداخيل

4ـ  قطاع التوثيق والبحث 
%000,00100,00 591 000,0015 591 15%000,00100,00 491 000,0014 491 14إعانة االستغالل
%000,00115,36 536 000,0011 000 10%000,00100,00 000 000,0011 000 11إعانة االستثمار

%000,00106,00 127 000,0027 591 25%000,00100,00 491 000,0025 491 25مجموع اإلعانات
%171,55321,97 519 243,3712 888 3%464,16233,26 872 000,0010 661 4مداخيل ذاتية

%284,35100,73 308 284,3541 008 41%074,50100,77 039 074,5039 739 38فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة السابقة
%455,90114,85 954 527,7280 487 70%538,66109,45 402 074,5075 891 68المجموع العام للمداخيل

مجموع جميع القطاعات
%537,23100,49 450 652,45619 411 616%793,4596,60 078 141,00436 435 451إعانة االستغالل

%486,82108,70 483 951,2599 518 91%263,8956,77 339 269,0053 957 93إعانة االستثمار

%024,05101,55 934 603,70718 930 707%057,3489,74 418 410,00489 392 545مجموع اإلعانات

%130,09131,28 358 590 854,591 425 211 1%290,96113,20 621 468 497,041 405 297 1مداخيل ذاتية

%100,1593,65 946 510 045,121 346 613 1%505,7499,40 953 378 774,351 296 387 1فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة السابقة

%254,29108,14 238 820 503,413 702 532 3%854,04103,31 992 336 681,393 094 230 3المجموع العام للمداخيل

                ملحق 2 أ : تطور موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بين سنتي 2007 و 2008

 سنة  2008 سنة  2007



نسبة االنجاز االنجازات التوقعاتنسبة االنجاز االنجازات التوقعات
1ـ القطاع الصحي 
%952,00106,83 391 000,00235 351 220%543,8597,77 535 000,00164 286 168إعانة االستغالل
%130,57108,16 451 000,0020 909 18%500,0076,40 808 500,0017 308 23إعانة االستثمار

%082,57106,93 843 000,00255 260 239%043,8595,17 344 500,00182 594 191مجموع اإلعانات
%037,18122,38 917 850,48604 300 494%863,37106,16 199 692,01547 428 515مداخيل ذاتية

%822,72116,07 418 985,80340 286 293%654,9796,79 421 922,66285 886 294فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة السابقة
%942,47116,98 178 201 836,281 847 026 1%562,19101,30 965 014 114,671 910 001 1المجموع العام للمداخيل

2ـ  مجال تكوين األطر والتكوين المهني و التكوين المستمر
%085,2397,39 989 652,45126 391 130%592,80124,58 087 141,00148 868 118إعانة االستغالل
%671,00102,54 115 266,0060 629 58%000,0064,91 666 766,0022 921 34إعانة االستثمار

%756,2398,99 104 918,45187 020 189%592,80111,03 753 907,00170 789 153مجموع اإلعانات
%482,12166,35 475 297,1455 348 33%734,9369,28 011 204,7554 965 77مداخيل ذاتية

%986,3797,91 693 303,99185 653 189%499,5696,13 216 807,19136 702 141فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة السابقة
%224,72103,94 274 519,58428 022 412%827,2996,66 981 918,94360 457 373المجموع العام للمداخيل

3ـ  مجاالت الرياضة والثقافة
%000,00100,00 678 000,00173 678 173%000,0049,49 258 000,0037 290 75إعانة االستغالل
-0,000,00-0,000,00إعانة االستثمار

%000,00100,00 678 000,00173 678 173%000,0049,49 258 000,0037 290 75مجموع اإلعانات
%460,99142,83 221 787,5739 460 27%602,59121,21 056 409,3137 573 30مداخيل ذاتية

%601,46100,02 776 601,4617 773 17%156,35106,97 650 386,3527 848 25فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة السابقة
%062,45105,37 676 389,03230 912 218%758,9477,42 964 795,66101 711 131المجموع العام للمداخيل

4ـ  مرافق أخرئ عاملة في المجال اإلجتماعي 
-0,000,00-0,000,00إعانة االستغالل
-0,000,00-0,000,00إعانة االستثمار

-0,000,00-0,000,00مجموع اإلعانات
%787,5295,49 397 000,0097 000 102%336,05129,35 240 000,00122 500 94مداخيل ذاتية

%400,16223,49 487 752,51125 149 56%450,84136,40 862 291,2468 484 50فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة السابقة
%187,68140,93 885 752,51222 149 158%786,89131,81 102 291,24191 984 144المجموع العام للمداخيل

مجموع جميع القطاعات
%037,23102,22 059 652,45536 420 524%136,6596,53 881 141,00349 444 362إعانة االستغالل

%801,57103,91 566 266,0080 538 77%500,0069,51 474 266,0040 230 58إعانة االستثمار

%838,80102,44 625 918,45616 958 601%636,6592,79 355 407,00390 674 420مجموع اإلعانات

%767,81121,29 011 935,19797 109 657%536,94105,85 508 306,07760 467 718مداخيل ذاتية

%810,71120,20 376 643,76669 863 556%761,72101,02 150 407,44518 922 512فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة السابقة

%417,32114,71 014 083 497,402 932 815 1%935,31101,03 014 669 120,511 064 652 1المجموع العام للمداخيل

                ملحق 2 ب : تطور موارد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع اإلجتماعي بين سنتي 2007 و 2008

 سنة  2008 سنة  2007



نسبة االنجاز االنجازاتاالعتمادات المفتوحةنسبة االنجاز االنجازاتاالعتمادات المفتوحة
1ـ القطاع اإل جتماعي 

%297,4485,69 874 748,3552 702 61%062,8978,18 757 205,0952 483 67نفقات الموظفين
%912,8073,59 376 112 951,241 545 511 1%243,5069,68 481 356,39958 532 375 1نفقات المعدات والنفقات المختلفة

%483,4227,92 408 211,8159 764 212%618,4541,22 167 559,0386 048 209نفقات االستثمار
%693,6668,57 659 224 911,401 012 786 1%924,8466,43 405 097 120,511 064 652 1مجموع النفقات
2ـ  قطاع التجهيزات األساسية

%362,33104,32 797 000,0042 027 41%055,6983,63 392 200,0035 321 42نفقات الموظفين
%356,1870,52 982 503,0997 936 138%371,7070,61 190 583,7794 390 133نفقات المعدات والنفقات المختلفة

%477,6827,45 184 161,37157 533 572%185,1328,16 475 341,00149 774 530نفقات االستثمار
%196,1939,60 964 664,46297 496 752%612,5239,50 057 124,77279 486 706مجموع النفقات

3ـ  قطاع إنعاش األنشطة اإلقتصادية

%326,9067,78 785 996,861 633 2%409,5370,01 829 118,741 613 2نفقات الموظفين
%138,2252,64 202 076,96163 030 310%073,0354,75 293 153,87147 038 269نفقات المعدات والنفقات المختلفة

%738,2229,05 366 369,76101 887 348%131,2931,14 377 778,65129 527 415نفقات االستثمار
%203,3440,26 354 443,58266 551 661%613,8540,53 499 051,26278 179 687مجموع النفقات

4ـ  قطاع التوثيق والبحث 
%250,8685,93 200,00311 362%766,0584,25 600,00330 392نفقات الموظفين

%985,0268,45 729 110,3324 129 36%923,0367,49 048 691,8821 187 31نفقات المعدات والنفقات المختلفة
%389,3820,41 060 217,397 596 34%565,2334,08 714 782,6212 310 37نفقات االستثمار

%625,2645,16 101 527,7232 087 71%254,3149,49 094 074,5034 891 68مجموع النفقات
مجموع جميع القطاعات

%237,5392,47 768 945,2197 725 105%294,1680,05 309 123,8390 810 112نفقات الموظفين

%392,2270,03 291 398 641,621 641 996 1%611,2667,49 013 221 785,911 148 809 1نفقات المعدات والنفقات المختلفة

%088,7027,81 020 960,33325 780 168 1%500,1031,67 734 461,30377 661 192 1نفقات االستثمار

%718,4555,67 079 821 547,161 148 271 3%405,5254,23 057 689 371,041 620 114 3مجموع النفقات

                                    ملحق3 أ : تطور نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بين سنتي 2007 و 2008

سنة  2008سنة  2007   



نسبة االنجاز االنجازاتاالعتمادات المفتوحةنسبة االنجازاالنجازاتاالعتمادات المفتوحة
1ـ القطاع الصحي 
%681,3269,54 530,00314 452%351,6947,24 700,00384 813نفقات الموظفين

%203,7974,13 569 232,63730 516 985%669,7071,80 125 354,57691 518 962نفقات المعدات والنفقات المختلفة
%936,3038,50 599 073,6516 119 43%658,3635,31 620 060,1013 578 38نفقات االستثمار

%821,4172,64 483 836,28747 087 029 1%679,7570,38 130 114,67705 910 001 1مجموع النفقات
2ـ  مجال تكوين األطر والتكوين المهني و التكوين المستمر

%126,2983,15 780 318,3519 787 23%288,3980,01 054 785,0919 814 23نفقات الموظفين
%350,1264,48 150 517,82146 673 226%527,4058,03 981 502,31131 449 227نفقات المعدات والنفقات المختلفة

%227,2623,27 070 683,4137 321 159%409,0326,45 314 631,5432 193 122نفقات االستثمار
%703,6749,54 000 519,58203 782 409%224,8249,10 350 918,94183 457 373مجموع النفقات

3ـ  مجاالت الرياضة والثقافة
%480,6485,88 699 700,005 636 6%835,5880,84 658 320,005 000 7نفقات الموظفين

%045,7494,97 595 689,03201 275 212%241,4988,16 000 475,6678 479 88نفقات المعدات والنفقات المختلفة
-0,000,00%165,6099,31 982 000,0035 232 36نفقات االستثمار

%526,3894,69 294 389,03207 912 218%242,6790,84 641 795,66119 711 131مجموع النفقات
4ـ  مرافق أخرئ عاملة في المجال اإلجتماعي 

%009,1987,85 080 200,0027 826 30%587,2377,14 659 400,0027 854 35نفقات الموظفين
%313,1539,12 062 511,7634 080 87%804,9159,10 373 023,8557 085 97نفقات المعدات والنفقات المختلفة

%319,8655,59 738 454,755 323 10%385,4635,29 250 867,394 044 12نفقات االستثمار
%642,2052,16 880 166,5166 230 128%777,6061,58 283 291,2489 984 144مجموع النفقات

مجموع جميع القطاعات

%297,4485,69 874 748,3552 702 61%062,8978,18 757 205,0952 483 67نفقات الموظفين

%912,8073,59 376 112 951,241 545 511 1%243,5069,68 481 356,39958 532 375 1نفقات المعدات والنفقات المختلفة

%483,4227,92 408 211,8159 764 212%618,4541,22 167 559,0386 048 209نفقات االستثمار

%693,6668,57 659 224 911,401 012 786 1%924,8466,43 405 097 120,511 064 652 1مجموع النفقات

     ملحق  3 ب : تطور نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التابعة للقطاع اإلجتماعي بين سنتي 2007 و 2008

   2007 سنة  2008 سنة 



التقديرات األولية للمداخيل السقف األصلي للنفقات بيان المرفق الرمز
الوزير األول

23 000 000 23 000 000 الكولف الملكي دار السالم  04.001

0 0 ترشيح المملكة المغربية الحتضان المعرض الدولي لطنجة 2012  04.003
23 000 000 23 000 000 مجموع الوزارة

وزارة العدل
900 000 900 000 مركز النشر و التوثيق القضائي بالمجلس األعلى  06.002
900 000 900 000 مجموع الوزارة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
20 000 000 20 000 000 مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية  07.002
20 000 000 20 000 000 مجموع الوزارة

وزارة الداخلية
4 000 000 4 000 000 ورديغة - مركز االستثمار الجهوي لجهة الشاوية  08.001
4 500 000 4 500 000 عبدة - مركز االستثمار الجهوي لجهة دكالة  08.002
3 500 000 3 500 000 بولمان - مركز االستثمار الجهوي لجهة فاس  08.003
4 000 000 4 000 000 بني حسن - الشراردة - مركز االستثمار الجهوي لجهة الغرب  08.004
4 500 000 4 500 000 مركز االستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى  08.005
2 300 000 2 300 000 السمارة - مركز االستثمار الجهوي لجهة كلميم  08.006
3 000 000 3 000 000 مركز االستثمار الجهوي لجهة العيون - بوجدور - الساقية الحمراء  08.007
3 700 000 3 700 000 الحوز - تانسيفت - مركز االستثمار الجهوي لجهة مراكش  08.008
3 300 000 3 300 000 تافياللت - مركز االستثمار الجهوي لجهة مكناس  08.009
3 700 000 3 700 000 مركز االستثمار الجهوي للجهة الشرقية  08.010
1 500 000 1 500 000 الكويرة - مركز االستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب  08.011
4 500 000 4 500 000 زعير - زمور - سال - مركز االستثمار الجهوي لجهة الرباط  08.012
4 000 000 4 000 000 درعة - ماسة - مركز االستثمار الجهوي لجهة سوس  08.013
2 200 000 2 200 000 أزيالل - مركز االستثمار الجهوي لجهة تادلة  08.014
3 400 000 3 400 000 تطوان - مركز االستثمار الجهوي لجهة طنجة  08.015
1 900 000 1 900 000 تاونات - الحسيمة - مركز االستثمار الجهوي لجهة تازة  08.016

0 0 1200سنة لتأسيس مدينة فاس اإلحتفال بالذكرى  08.017
148 000 000 148 000 000 مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية  08.018
202 000 000 202 000 000 مجموع الوزارة

وزارة اإلتصال
5 500 000 5 500 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال  09.002
5 500 000 5 500 000 مجموع الوزارة

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث
العلمي

0 0 قسم التعاون  11.002
5 000 000 5 000 000 قسم استراتيجيات التكوين  11.003
5 000 000 5 000 000 مجموع الوزارة

وزارة الصحة
8 250 000 8 250 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لورززات  12.001
7 068 000 7 068 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي إلنزكان آيت ملول  12.002
8 000 000 8 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتارودانت  12.003
6 960 000 6 960 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتيزنيت  12.004

10 755 000 10 755 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لقلعة السراغنة  12.005
6 820 000 6 820 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للصويرة  12.006

15 000 000 15 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للجديدة  12.007
13 235 000 13 235 000 المركز اإلستشفائي الجهوي لدكالة عبدة  12.008
13 160 000 13 160 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لخريبكة  12.009
12 100 000 12 100 000 المركز اإلستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة  12.010

3 840 000 3 840 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لبولمان  12.012

موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  : 4   ملحق
2009 المتوقعة برسم سنة

 اإلستغالل

1



التقديرات األولية للمداخيل السقف األصلي للنفقات بيان المرفق الرمز
4 020 000 4 020 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لصفرو  12.013

19 300 000 19 300 000 المركز اإلستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن  12.014
6 870 000 6 870 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لسيدي قاسم  12.015
5 928 000 5 928 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لشفشاون  12.016
8 325 000 8 325 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للعرائش  12.017

25 260 000 25 260 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لطنجة  12.018
12 580 000 12 580 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتطوان  12.019
10 500 000 10 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للرشيدية  12.020

4 050 000 4 050 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي إلفران  12.021
7 720 000 7 720 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لخنيفرة  12.022

10 000 000 10 000 000 تاونات - الحسيمة - المركز اإلستشفائي الجهوي لتازة  12.023
10 000 000 10 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتازة  12.024

1 995 000 1 995 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لفكيك  12.025
14 500 000 14 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للناضور  12.026

2 765 000 2 765 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لبركان  12.027
3 200 000 3 200 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لواد الذهب  12.028
9 800 000 9 800 000 الساقية الحمراء - بوجدور - المركز اإلستشفائي الجهوي للعيون  12.029
2 700 000 2 700 000 المركز اإلستشفائي الجهوي لطانطان  12.030

17 870 000 17 870 000 المركز اإلستشفائي الجهوي لتادلة أزيالل  12.031
15 744 000 15 744 000 المركز اإلستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة  12.032
11 675 000 11 675 000 المركز اإلستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز  12.033

10 210 000 10 210 000 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي  12.035
9 900 000 9 900 000 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان  12.036

12 815 000 12 815 000 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات موالي رشيد  12.037
8 550 000 8 550 000 المركز اإلستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى  12.038
7 210 000 7 210 000 المركز اإلستشفائي لعمالة المحمدية  12.039
9 050 000 9 050 000 المركز اإلستشفائي لعمالة سال  12.040
4 265 000 4 265 000 تمارة - المركز اإلستشفائي لعمالة الصخيرات  12.041

12 550 000 12 550 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للخميسات  12.042
18 535 000 18 535 000 بولمان - المركز اإلستشفائي الجهوي لفاس  12.044
17 176 000 17 176 000 تافياللت - المركز اإلستشفائي الجهوي لمكناس  12.045
17 820 000 17 820 000 المركز اإلستشفائي الجهوي للجهة الشرقية  12.046
44 000 000 44 000 000 -الرباط المركز الوطني لتحاقن الدم  12.047
23 000 000 23 000 000 -الدار البيضاء المركز الجهوي لتحاقن الدم  12.048

6 000 000 6 000 000 المعهد الوطني الصحي  12.049
2 500 000 2 500 000 المركز الوطني للوقاية من األشعة  12.050
4 000 000 4 000 000 مديرية األدوية و الصيدلة  12.051
2 792 000 2 792 000 المركز االستشفائي اإلقليمي لشيشاوة  12.052
6 645 000 6 645 000 المركز االستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني  12.053
5 360 000 5 360 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتاونات  12.054
6 485 000 6 485 000 المركز االستشفائي لعمالة الرباط  12.055
3 495 000 3 495 000 المركز االستشفائي اإلقليمي لتاوريرت  12.056
3 054 000 3 054 000 المركز االستشفائي اإلقليمي لشتوكة آيت باها  12.057
6 125 000 6 125 000 المركز االستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق  12.058
3 050 000 3 050 000 المركز االستشفائي االقليمي لبنسليمان  12.059
2 652 000 2 652 000 المركز االستشفائي اإلقليمي لطاطا  12.060
2 345 000 2 345 000 المركز االستشفائي اإلقليمي للحوز  12.061
1 800 000 1 800 000 المركز االستشفائي اإلقليمي لزاكورة  12.062
1 735 000 1 735 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لبوجدور  12.063
1 500 000 1 500 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ألسا الزاك  12.064
4 250 000 4 250 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لكلميم  12.065
3 485 000 3 485 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للسمارة  12.066
7 078 000 7 078 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي  12.067
1 700 000 1 700 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للنواصر  12.068
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3 678 000 3 678 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ألزيالل  12.069
4 000 000 4 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للحاجب  12.070
4 000 000 4 000 000 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للمضيق فنيدق  12.071
4 000 000 4 000 000 المعهد الوطني لإلدارة الصحية  12.072
2 500 000 2 500 000 المركز االستشفائي اإلقليمي لجرادة  12.073
1 700 000 1 700 000 المركز االستشفائي اإلقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك  12.074
5 000 000 5 000 000 المركز االستشفائي اإلقليمي لفاس  12.075

606 000 000 606 000 000 مجموع الوزارة
وزارة االقتصاد والمالية

500 000 500 000 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة  13.003
43 000 000 43 000 000 الخزينة العامة للمملكة  13.005

0 0 القسم اإلداري  13.006
0 0 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة  13.007

43 500 000 43 500 000 مجموع الوزارة
وزارة السياحة والصناعة التقليدية

9 142 000 9 142 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة  14.001

3 421 000 3 421 000
- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية

المحمدية  14.002

3 142 000 3 142 000 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية - أكادير  14.003
2 684 000 2 684 000 -الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.004
2 276 000 2 276 000 أرفود - معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.005
2 370 000 2 370 000 فاس - معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.006

3 061 000 3 061 000
- المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية

مراكش  14.007
2 165 000 2 165 000 ورززات - معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.008
2 263 000 2 263 000 السعيدية - معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.009
3 269 000 3 269 000 سال - معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.010
1 598 000 1 598 000 طنجة - معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.011
2 107 000 2 107 000 أصيال مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي-  14.012
2 399 000 2 399 000 بن سليمان مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي-  14.013
2 070 000 2 070 000 الدارالبيضاء مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي-  14.014
1 652 000 1 652 000 الرباط مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة-  14.015

2 515 000 2 515 000
معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس

بفاس  14.016
0 0 قسم خريطة التكوين المهني  14.017
0 0 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس  14.018
0 0 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش  14.019
0 0 مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس  14.020
0 0 مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم  14.021
0 0 مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات  14.022
0 0 مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان  14.023

46 134 000 46 134 000 مجموع الوزارة
األمانة العامة للحكومة

9 800 000 9 800 000 مديرية المطبعة الرسمية  16.001
9 800 000 9 800 000 مجموع الوزارة

وزارة التجهيز والنقل
4 000 000 4 000 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية  17.002
4 500 000 4 500 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات  17.003
9 500 000 9 500 000 فاس مصلحة السوقيات و المعدات-  17.004
8 500 000 8 500 000 -الرباط مصلحة السوقيات و المعدات  17.005
9 500 000 9 500 000 مراكش - مصلحة السوقيات و المعدات  17.006
6 500 000 6 500 000 -مكناس مصلحة السوقيات و المعدات  17.007
5 400 000 5 400 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة  17.008
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7 400 000 7 400 000 -الدار البيضاء مصلحة السوقيات و المعدات  17.009

12 500 000 12 500 000 أكادير مصلحة السوقيات و المعدات-  17.010
5 000 000 5 000 000 مصلحة التكوين على اآلليات و إصالح الطرق  17.011
5 500 000 5 500 000 المعهد العالي للدراسات البحرية  17.012

30 000 000 30 000 000 مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية  17.013
1 000 000 1 000 000 مصلحة التكوين المستمر  17.014
8 000 000 8 000 000 المديرية العامة للطيران المدني  17.015
2 500 000 2 500 000 مديرية التجهيزات العامة  17.016
5 000 000 5 000 000 المركز الوطني إلجراء االختبارات و التصديق  17.017

124 800 000 124 800 000 مجموع الوزارة
وزارة الفالحة والصيد البحري

2 150 000 2 150 000
معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي

ببوقنادل - سال  20.001

2 760 000 2 760 000
- المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات

إقليم القنيطرة  20.002
1 720 000 1 720 000 المعهد التقني الفالحي بالشاوية  20.003
1 850 000 1 850 000 المعهد التقني الفالحي بتيفلت  20.004
1 200 000 1 200 000 المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر  20.005
2 084 000 2 084 000 المدرسة الفالحية بتمارة  20.006

16 500 000 16 500 000 قسم المحافظة على الثروات السمكية  20.007
3 100 000 3 100 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة  20.008
3 670 000 3 670 000 -آسفي معهد التكنولوجيا للصيد البحري  20.009
5 320 000 5 320 000 المعهد العالي للصيد البحري  20.010
3 750 000 3 750 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان  20.011
3 150 000 3 150 000 العرائش مركز التاهيل المهني البحري-  20.012
3 120 000 3 120 000 -العيون معهد التكنولوجيا الصيد البحري  20.013
4 536 000 4 536 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين  20.014

0 0 مصلحة الثانويات الفالحية  20.015
54 910 000 54 910 000 مجموع الوزارة

وزارة الشباب و الرياضة

13 000 000 13 000 000
المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية

بالمحمدية  21.001
5 300 000 5 300 000 -الرباط المركب الرياضي األمير موالى عبد هللا  21.002

12 000 000 12 000 000 -الرباط المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  21.003
2 000 000 2 000 000 المركب الرياضي لفاس  21.005
1 000 000 1 000 000 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية  21.006
5 000 000 5 000 000 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة  21.007

900 000 900 000 مصلحة السياحة الثقافية للشباب  21.008
39 200 000 39 200 000 مجموع الوزارة

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
20 000 000 20 000 000 قسم الحج و الشؤون االجتماعية  23.001
20 000 000 20 000 000 مجموع الوزارة

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
2 840 000 2 840 000 -وجدة المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت  27.001
3 622 000 3 622 000 مدرسة المعادن مراكش  27.002

45 000 000 45 000 000 -الدار البيضاء مديرية األرصاد الجوية الوطنية  27.003
300 000 300 000 مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق  27.004

51 762 000 51 762 000 مجموع الوزارة
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

36 625 000 36 625 000 -الرباط المصلحة المستقلة للكحول  28.001
36 625 000 36 625 000 مجموع الوزارة

وزارة الثقافة
1 971 000 1 971 000 مطبعة دار المناهل  29.001
1 971 000 1 971 000 مجموع الوزارة
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وزارةاإلسكان والتعمير والتنمية المجالية

12 500 000 12 500 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية  30.001
3 000 000 3 000 000 المعهد الوطني للتهيئة والتعمير  30.002

15 500 000 15 500 000 مجموع الوزارة
وزارة التشغيل و التكوين المهني

60 000 000 60 000 000 قسم حوادث الشغل  31.003
60 000 000 60 000 000 مجموع الوزارة

الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات
العامة

4 420 000 4 420 000 المدرسة الوطنية لإلدارة  33.001
4 420 000 4 420 000 مجموع الوزارة

إدارة الدفاع الوطني
15 681 000 15 681 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد  34.001

123 000 000 123 000 000 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط  34.002
45 000 000 45 000 000 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش  34.003
40 000 000 40 000 000 المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس  34.004

6 000 000 6 000 000 المستشفى العسكري بالعيون  34.005
3 000 000 3 000 000 المستشفى العسكري بالداخلة  34.006
9 200 000 9 200 000 المستشفى العسكري بكلميم  34.007
3 000 000 3 000 000 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير  34.008

244 881 000 244 881 000 مجموع الوزارة
المندوبية السامية للتخطيط

12 633 000 12 633 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي  42.001
3 239 000 3 239 000 المركز الوطني للتوثيق  42.002
3 701 000 3 701 000 مدرسة علوم اإلعالم  42.003

19 573 000 19 573 000 مجموع الوزارة
المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

600 000 600 000 الحديقة الوطنية للحيوانات  45.001
25 000 000 25 000 000 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية  45.002

0 0 المنتزه الوطني لسوس ماسة  45.003
25 600 000 25 600 000 مجموع الوزارة

وزارة التنمية اإلجتماعية واألسرة والتضامن
0 0 مصلحة اإلستقبال و المساعدة و تقييم البرامج  48.001
0 0 مجموع الوزارة

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
5 500 000 5 500 000 مصلحة وحدات اإلنتاج إلدارة السجون  51.001
5 500 000 5 500 000 مجموع الوزارة

1 666 576 000 1 666 576 000
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التقديرات األولية 
للمداخيل

السقف األصلي 
للنفقات بيان المرفق الرمز

الوزير األول
0 0 الكولف الملكي دار السالم 04.001
0 0 2012 ترشيح المملكة المغربية الحتضان المعرض الدولي لطنجة 04.003
0 0 مجموع الوزارة

وزارة العدل
0 0 مركز النشر و التوثيق القضائي بالمجلس األعلى 06.002
0 0 مجموع الوزارة

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
0 0 مديرية الشؤون القنصلية واإلجتماعية 07.002
0 0 مجموع الوزارة

وزارة الداخلية
0 0 ورديغة - مركز االستثمار الجهوي لجهة الشاوية 08.001
0 0 عبدة - مركز االستثمار الجهوي لجهة دكالة 08.002
0 0 بولمان - مركز االستثمار الجهوي لجهة فاس 08.003
0 0 بني حسن - الشراردة - مركز االستثمار الجهوي لجهة الغرب 08.004
0 0 مركز االستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى 08.005
0 0 السمارة - مركز االستثمار الجهوي لجهة كلميم 08.006
0 0 الساقية الحمراء - بوجدور - مركز االستثمار الجهوي لجهة العيون 08.007
0 0 الحوز - تانسيفت - مركز االستثمار الجهوي لجهة مراكش 08.008
0 0 تافياللت - مركز االستثمار الجهوي لجهة مكناس 08.009
0 0 مركز االستثمار الجهوي للجهة الشرقية 08.010
0 0 الكويرة - مركز االستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب 08.011
0 0 زعير - زمور - سال - مركز االستثمار الجهوي لجهة الرباط 08.012
0 0 درعة - ماسة - مركز االستثمار الجهوي لجهة سوس 08.013
0 0 أزيالل - مركز االستثمار الجهوي لجهة تادلة 08.014
0 0 تطوان - مركز االستثمار الجهوي لجهة طنجة 08.015
0 0 تاونات - الحسيمة - مركز االستثمار الجهوي لجهة تازة 08.016
0 0 اإلحتفال بالذكرى 1200سنة لتأسيس مدينة فاس 08.017
0 0 مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية 08.018
0 0 مجموع الوزارة

وزارة اإلتصال
3 478 000 3 478 000 المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال 09.002
3 478 000 3 478 000 مجموع الوزارة

وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي
0 0 قسم التعاون 11.002
0 0 قسم استراتيجيات التكوين 11.003
0 0 مجموع الوزارة

وزارة الصحة
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لورززات 12.001
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي إلنزكان آيت ملول 12.002
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتارودانت 12.003
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتيزنيت 12.004
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لقلعة السراغنة 12.005
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للصويرة 12.006
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للجديدة 12.007
0 0 المركز اإلستشفائي الجهوي لدكالة عبدة 12.008
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لخريبكة 12.009
0 0 المركز اإلستشفائي الجهوي للشاوية ورديغة 12.010

موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة : 4 ملحق
2009 المتوقعة برسم سنة

 اإلستثمار
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التقديرات األولية 
للمداخيل

السقف األصلي 
للنفقات بيان المرفق الرمز

0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لبولمان 12.012
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لصفرو 12.013
0 0 المركز اإلستشفائي الجهوي للغرب الشراردة بني حسن 12.014
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لسيدي قاسم 12.015
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لشفشاون 12.016
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للعرائش 12.017
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لطنجة 12.018
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتطوان 12.019
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للرشيدية 12.020
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي إلفران 12.021
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لخنيفرة 12.022
0 0 تاونات - الحسيمة - المركز اإلستشفائي الجهوي لتازة 12.023
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتازة 12.024
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لفكيك 12.025
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للناضور 12.026
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لبركان 12.027
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لواد الذهب 12.028
0 0 الساقية الحمراء - بوجدور - المركز اإلستشفائي الجهوي للعيون 12.029
0 0 المركز اإلستشفائي الجهوي لطانطان 12.030
0 0 المركز اإلستشفائي الجهوي لتادلة أزيالل 12.031
0 0 المركز اإلستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة 12.032
0 0 المركز اإلستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز 12.033
0 0 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي 12.035
0 0 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان 12.036
0 0 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات موالي رشيد 12.037
0 0 المركز اإلستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى 12.038
0 0 المركز اإلستشفائي لعمالة المحمدية 12.039
0 0 المركز اإلستشفائي لعمالة سال 12.040
0 0 تمارة - المركز اإلستشفائي لعمالة الصخيرات 12.041
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للخميسات 12.042
0 0 بولمان - المركز اإلستشفائي الجهوي لفاس 12.044
0 0 تافياللت - المركز اإلستشفائي الجهوي لمكناس 12.045
0 0 المركز اإلستشفائي الجهوي للجهة الشرقية 12.046

5 500 000 5 500 000 -الرباط المركز الوطني لتحاقن الدم 12.047
0 0 -الدار البيضاء المركز الجهوي لتحاقن الدم 12.048

6 000 000 6 000 000 المعهد الوطني الصحي 12.049
1 500 000 1 500 000 المركز الوطني للوقاية من األشعة 12.050
5 500 000 5 500 000 مديرية األدوية و الصيدلة 12.051

0 0 المركز االستشفائي اإلقليمي لشيشاوة 12.052
0 0 المركز االستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني 12.053
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتاونات 12.054
0 0 المركز االستشفائي لعمالة الرباط 12.055
0 0 المركز االستشفائي اإلقليمي لتاوريرت 12.056
0 0 المركز االستشفائي اإلقليمي لشتوكة آيت باها 12.057
0 0 المركز االستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق 12.058
0 0 المركز االستشفائي االقليمي لبنسليمان 12.059
0 0 المركز االستشفائي اإلقليمي لطاطا 12.060
0 0 المركز االستشفائي اإلقليمي للحوز 12.061
0 0 المركز االستشفائي اإلقليمي لزاكورة 12.062
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لبوجدور 12.063
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ألسا الزاك 12.064
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التقديرات األولية 
للمداخيل

السقف األصلي 
للنفقات بيان المرفق الرمز

0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لكلميم 12.065
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للسمارة 12.066
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي 12.067
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للنواصر 12.068
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي ألزيالل 12.069
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للحاجب 12.070
0 0 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للمضيق فنيدق 12.071

4 000 000 4 000 000 المعهد الوطني لإلدارة الصحية 12.072
0 0 المركز االستشفائي اإلقليمي لجرادة 12.073
0 0 المركز االستشفائي اإلقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك 12.074
0 0 المركز االستشفائي اإلقليمي لفاس 12.075

22 500 000 22 500 000 مجموع الوزارة
وزارة االقتصاد والمالية

8 000 000 8 000 000 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 13.003
0 0 الخزينة العامة للمملكة 13.005

5 000 000 5 000 000 القسم اإلداري 13.006
0 0 إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 13.007

13 000 000 13 000 000 مجموع الوزارة
وزارة السياحة والصناعة التقليدية

4 100 000 4 100 000 المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة 14.001
2 297 000 2 297 000 المحمدية - المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 14.002

960 000 960 000 أكادير - المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 14.003
2 000 000 2 000 000 -الجديدة معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.004

153 000 153 000 أرفود - معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.005
2 937 000 2 937 000 فاس - معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.006
2 475 000 2 475 000 مراكش - المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية 14.007
1 190 000 1 190 000 ورززات - معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.008
1 606 000 1 606 000 السعيدية - معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.009

153 000 153 000 سال - معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.010
1 400 000 1 400 000 طنجة - معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية 14.011

153 000 153 000 أصيال مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- 14.012
153 000 153 000 بن سليمان مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- 14.013
153 000 153 000 الدارالبيضاء مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي- 14.014
153 000 153 000 الرباط مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة- 14.015

2 452 000 2 452 000 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس 14.016
0 0 قسم خريطة التكوين المهني 14.017
0 0 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 14.018
0 0 معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش 14.019
0 0 مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بمكناس 14.020
0 0 مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم 14.021
0 0 مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات 14.022
0 0 مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان 14.023

22 335 000 22 335 000 مجموع الوزارة
األمانة العامة للحكومة

0 0 مديرية المطبعة الرسمية 16.001
0 0 مجموع الوزارة

وزارة التجهيز والنقل
6 000 000 6 000 000 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 17.002
1 500 000 1 500 000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات 17.003
1 500 000 1 500 000 فاس مصلحة السوقيات و المعدات- 17.004
1 000 000 1 000 000 -الرباط مصلحة السوقيات و المعدات 17.005
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التقديرات األولية 
للمداخيل

السقف األصلي 
للنفقات بيان المرفق الرمز

3 000 000 3 000 000 مراكش - مصلحة السوقيات و المعدات 17.006
2 000 000 2 000 000 -مكناس مصلحة السوقيات و المعدات 17.007

600 000 600 000 مصلحة السوقيات و المعدات-وجدة 17.008
600 000 600 000 -الدار البيضاء مصلحة السوقيات و المعدات 17.009

5 000 000 5 000 000 أكادير مصلحة السوقيات و المعدات- 17.010
500 000 500 000 مصلحة التكوين على اآلليات و إصالح الطرق 17.011

2 500 000 2 500 000 المعهد العالي للدراسات البحرية 17.012
250 000 000 250 000 000 مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية 17.013

200 000 200 000 مصلحة التكوين المستمر 17.014
22 000 000 22 000 000 المديرية العامة للطيران المدني 17.015

200 000 200 000 مديرية التجهيزات العامة 17.016
20 000 000 20 000 000 المركز الوطني إلجراء االختبارات و التصديق 17.017

316 600 000 316 600 000 مجموع الوزارة
وزارة الفالحة والصيد البحري

0 0 معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل - سال 20.001

0 0 المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات - إقليم القنيطرة  20.002
0 0 المعهد التقني الفالحي بالشاوية 20.003
0 0 المعهد التقني الفالحي بتيفلت 20.004
0 0 المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر 20.005
0 0 المدرسة الفالحية بتمارة 20.006

3 700 000 3 700 000 قسم المحافظة على الثروات السمكية 20.007
700 000 700 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-الحسيمة 20.008
650 000 650 000 -آسفي معهد التكنولوجيا للصيد البحري 20.009
300 000 300 000 المعهد العالي للصيد البحري 20.010
150 000 150 000 معهد التكنولوجيا للصيد البحري-طانطان 20.011
800 000 800 000 العرائش مركز التاهيل المهني البحري- 20.012
700 000 700 000 -العيون معهد التكنولوجيا الصيد البحري 20.013

8 000 000 8 000 000 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 20.014
0 0 مصلحة الثانويات الفالحية 20.015

15 000 000 15 000 000 مجموع الوزارة
وزارة الشباب و الرياضة

0 0 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية 21.001
0 0 -الرباط المركب الرياضي األمير موالى عبد هللا 21.002
0 0 -الرباط المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة 21.003
0 0 المركب الرياضي لفاس 21.005
0 0 مصلحة مراقبة المؤسسات و القاعات الرياضية 21.006
0 0 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 21.007
0 0 مصلحة السياحة الثقافية للشباب 21.008
0 0 مجموع الوزارة

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
0 0 قسم الحج و الشؤون االجتماعية 23.001
0 0 مجموع الوزارة

وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة
190 000 190 000 -وجدة المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت 27.001
380 000 380 000 مدرسة المعادن مراكش 27.002

35 000 000 35 000 000 -الدار البيضاء مديرية األرصاد الجوية الوطنية 27.003
0 0 مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق 27.004

35 570 000 35 570 000 مجموع الوزارة
وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

900 000 900 000 -الرباط المصلحة المستقلة للكحول 28.001
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التقديرات األولية 
للمداخيل

السقف األصلي 
للنفقات بيان المرفق الرمز

900 000 900 000 مجموع الوزارة
وزارة الثقافة

0 0 مطبعة دار المناهل 29.001
0 0 مجموع الوزارة

وزارةاإلسكان والتعمير والتنمية المجالية
4 500 000 4 500 000 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية 30.001
1 500 000 1 500 000 المعهد الوطني للتهيئة والتعمير 30.002
6 000 000 6 000 000 مجموع الوزارة

وزارة التشغيل و التكوين المهني
0 0 قسم حوادث الشغل 31.003
0 0 مجموع الوزارة

الوزارة المنتدبة لدى الوزير األول المكلفة بتحديث القطاعات العامة
1 000 000 1 000 000 المدرسة الوطنية لإلدارة 33.001
1 000 000 1 000 000 مجموع الوزارة

إدارة الدفاع الوطني
2 000 000 2 000 000 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد 34.001

0 0 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط 34.002
0 0 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش 34.003
0 0 المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس 34.004
0 0 المستشفى العسكري بالعيون 34.005
0 0 المستشفى العسكري بالداخلة 34.006
0 0 المستشفى العسكري بكلميم 34.007
0 0 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 34.008

2 000 000 2 000 000 مجموع الوزارة
المندوبية السامية للتخطيط

7 500 000 7 500 000 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي 42.001
6 000 000 6 000 000 المركز الوطني للتوثيق 42.002
1 200 000 1 200 000 مدرسة علوم اإلعالم 42.003

14 700 000 14 700 000 مجموع الوزارة
المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

400 000 400 000 الحديقة الوطنية للحيوانات 45.001
0 0 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية 45.002
0 0 المنتزه الوطني لسوس ماسة 45.003

400 000 400 000 مجموع الوزارة
وزارة التنمية اإلجتماعية واألسرة والتضامن

0 0 مصلحة اإلستقبال و المساعدة و تقييم البرامج 48.001
0 0 مجموع الوزارة

المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج
0 0 مصلحة وحدات اإلنتاج إلدارة السجون 51.001
0 0 مجموع الوزارة

453 483 000 453 483 000
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