


الصفحة القطاعات الوزارية و المؤسسات الرمز

1 وزارة العدل و الحريات 06

5 وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 07

7 وزارة الداخلية 08

9 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر 10

39 وزارة التربية الوطنية 11

45 وزارة الصحة 12

71 وزارة االقتصاد والمالية 13

75 وزارة السياحة 14

77 وزارة التجهيز والنقل 17

81 وزارة الفالحة والصيد البحري 20

101 وزارة الشباب و الرياضة 21

109 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية 23

121
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة 

والحكامة
24

123 وزارة الصناعة التقليدية 26

125 وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة 27

133 وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة 28

145 وزارة الثقافة 29

149 وزارة السكنى والتعمير و سياسة المدينة 30

155 وزارة التشغيل و التكوين المهني 31

163
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و 

تحديث االدارة
33

167 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير 35

169 المندوبية السامية للتخطيط 42

177 المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر 45

185 48 وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية

191 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج 51

الفهــــــــــــــــــــــــــرس



االعتمـــــــادات المسجـــــــلة يمـــــــكن دفعهـــــــا على  : (1)

.شـــــــكل إعانـــــــــــــــــــــــــــات



2012

وزارة العدل و الحريات

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.06.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم المهام10

تقليص مدة معالجة قضايا الموضوع حسب نوعية المحاكم

الجل المتوسط لمعالجة قضايا الموضوع من طرف محاكم الستئناف في 

الميدان المدني

- 8,00 8,00 - 9,00 شهر

الجل المتوسط لمعالجة قضايا الموضوع بالنسبة لمحاكم الستئناف 

التجارية في الميدان المدني

- 8,00 8,00 - 9,00 شهر

الجل المتوسط لمعالجة قضايا الموضوع من طرف محاكم الستئناف 

الدارية في الميدان المدني

- 7,00 7,00 - 8,00 شهر

الجل المتوسط لمعالجة قضايا الموضوع بالنسبة للمحاكم البتدائية في 

الميدان المدني

- 6,00 6,00 - 7,00 شهر

الجل المتوسط لمعالجة قضايا الموضوع بالنسبة للمحاكم التجارية في 

الميدان المدني

- 5,00 5,00 - 6,00 شهر

الجل المتوسط لمعالجة قضايا الموضوع بالنسبة للمحاكم الدارية في 

الميدان المدني

- 5,00 5,00 - 6,00 شهر

الجل المتوسط لمعالجة قضايا الموضوع بالنسبة لمحاكم الستئناف في 

الميدان الزجري

- 6,35 6,35 - 6,35 شهر

الجل المتوسط لمعالجة قضايا الموضوع بالنسبة للمحاكم البتدائية في 

الميدان الزجري

- 3,33 3,33 - 3,33 شهر

-نسبة المتابعات من طرف المحاكم العادية في الميدان الزجري 75,83 75,83 - 75,83 نسبة

-الجال المتوسط للتبليغ من طرف المحاكم البتدائية في الميدان المدني 10,00 10,00 - 15,00 أيام

-الجال المتوسط للتبليغ بالنسبة للمحاكم التجارية في الميدان المدني 7,00 7,00 - 8,00 أيام

-الجال المتوسط للتبليغ بالنسبة للمحاكم الدارية في الميدان المدني 10,00 10,00 - 15,00 أيام

تحسين جودةالحكام و تخليق المحاكم

نسبة الحكام المستأنفة من مجموع القضايا المحكومة بالنسبة للمحاكم 

البتدائية في الميدان المدني

- 9,00 9,00 - 10,00 نسبة

نسبة الحكام المستأنفة من مجموع القضايا المحكومة بالنسبة للمحاكم 

التجارية في الميدان المدني

- 4,00 4,00 - 5,00 نسبة

نسبة الحكام المستأنفة من مجموع القضايا المحكومة بالنسبة للمحاكم 

الدارية في الميدان المدني

- 26,00 26,00 - 27,00 نسبة

نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة في محاكم الستئناف 

في الميدان المدني

- 78,00 78,00 - 75,00 نسبة

نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة في محاكم الستئناف 

التجارية في الميدان المدني

- 64,00 64,00 - 61,00 نسبة

نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة في محاكم الستئناف 

الدارية في الميدان المدني

- 55,00 55,00 - 52,00 نسبة

نسبة القضايا المحكومة من جموع القضايا الرائجة في المحاكم البتدائية في 

الميدان المدني

- 84,50 84,50 - 82,50 نسبة

نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة في المحاكم التجارية 

في الميدان المدني

- 93,00 93,00 - 91,00 نسبة

نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة في المحاكم الدارية 

في الميدان المدني

- 73,00 73,00 - 71,00 نسبة

نسبة القضايا المحكومة من القضايا الرائجة في محاكم الستئناف في 

الميدان الزجري

- 68,20 68,20 - 68,20 نسبة

نسبة القضايا المحكومة من مجموع القضايا الرائجة في المحاكم البتدائية 

في الميدان الزجري

- 84,70 84,70 - 84,70 نسبة

تقليص مدة تنفيذ الحكام

نسبة القضايا المنفذة من مجموع طلبات التنفيذ في السنة في المحاكم 

البتدائية في الميدان المدني

- 82,00 82,00 - 80,00 نسبة
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2012

وزارة العدل و الحريات

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.06.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

نسبة القضايا المنفذة من مجموع طلبات التنفيذ في السنة في المحاكم 

التجارية في الميدان المدني

- 78,00 78,00 - 76,00 نسبة

نسبة القضايا المنفذة من مجموع طلبات التنفيذ في السنة في المحاكم 

الدارية في الميدان المدني

- 50,00 50,00 - 48,00 نسبة

تحديث المحاكم من أجل تطويرأدائها

-نسبة تغطية المحاكم بالبنية التحتية من الشبكة المعلوماتية والكهربائية 100,00 100,00 - 100,00 نسبة

-نسبة تغطية المحاكم بالمعدات المعلوماتية 100,00 100,00 - 100,00 نسبة

-نسبة تغطية المحاكم بالبرامج المعلومياتية 100,00 100,00 - 80,00 نسبة

-نسبة المواكبة والتكوين في المجال المعلوماتي للبرامج 100,00 100,00 - 80,00 نسبة

-نسبة التغطية فيما يخص خدمات النترنيت 100,00 100,00 - 80,00 نسبة

تأسيس مبدأ التنافسية لدى المحاكم فيما بينها

-نسبة محاكم الستئناف المشمولة بالمنظومة 66,67 66,67 - 33,33 نسبة

-نسبة المحاكم البتدائية المشمولة بالمنظومة 66,67 66,67 - 33,33 نسبة

-نسبة محاكم الستئناف التجارية المشمولة بالمنظومة 100,00 100,00 - 100,00 نسبة

-نسبة المحاكم التجارية المشمولة بالمنظومة 100,00 100,00 - 100,00 نسبة

مسايرة المحاكم لمتطلبات سرعة الولوج وإرضاء المتقاضين

-الموظفون الذين كانوا مكلفين بالستقبال 60,00 60,00 - 30,00 مدة بالدقائق

تكوين الطر30

   وضع مقاربة التدبير التوقعي لعداد الموظفين والوظائف والكفاءات

-نسبة تحقيق المشروع 70,00 70,00 - 30,00 نسبة

تطوير أدوات تدبير الموارد البشرية

-عدد الدوات 4,00 4,00 - 2,00 عدد

-عدد المدبرين مستعملي هذه الدوات 350,00 350,00 - 175,00 عدد

التكوين الساسي والمستمر للموارد البشرية

-عدد الخاضعين للتكوين 2 480,00 2 480,00 - 2 250,00 عدد
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2012

وزارة العدل و الحريات

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.06.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

تقوية البنية التحتية للدارة المركزية10

توسيع الحضيرة العقارية

-عدد المقتنيات من الراضي 4,00 4,00 - 7,00 عدد

-عدد البنايات الجديدة 8,00 8,00 - 10,00 عدد

-عدد البنايات التي تمت تهيئتها 9,00 9,00 - 3,00 عدد

تجديد العتاد

-نسبة تجديد العتاد و البنية التحتية الساسية 100,00 100,00 - 100,00 %

3



االعتمـــــــادات المسجـــــــلة يمـــــــكن دفعهـــــــا على  : (1)
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2012

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.07.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم المهام10

التحكم في كلفة مهام الدعم المنوطة بالمصالح الدارية والمالية

1,00تقليص في النفقات عبر الشراء الموحد 1,00 0,80 1,10 1,10 %

1,00عقلنة النفقات المتعلقة بحظيرة السيارات 1,00 0,70 0,80 0,80 %

1,35ترشيد النفقات المتعلقة بتدبير الممتلكات العقارية 1,30 1,25 1,15 1,15 %

1,10توفير المصاريف المتعلقة بتنقل الموظفين 0,90 0,70 0,70 0,70 %

مساعدة للعمال الجتماعية20

فتح المجال لكبر عدد من أبناء الجالية المقيمة بالخارج لولوج تعليم اللغة 

العربية والثقافة الصيلة

-رفع من عدد المستفيدين - - - - عدد

-معدل الكلفة لكل فرد - - - - الدرهم

تداريب وتكوين30

 تحسين نوعية التكوين

100,00عدد العمال المنجزة 95,00 90,00 80,00 80,00 عدد

300,00 1عدد المستفيدين 1 200,00 1 100,00 1 000,00 1 000,00 عدد

000,00 3معدل الكلفة لكل مستفيد 3 000,00 3 100,00 2 700,00 2 700,00 الدرهم

المديريات المكلفة بالعلقات المتعددة الطراف والتعاون الشامل 3000

مديرية المم المتحدة والمنظمات الدولية 3200

المساهمة والكتتاب في المنظمات الدولية ـ اكتتابات إلزامية ـ10

الدفاع وتمثيل مصالح المغرب بالخارج

-حضور المغرب  في المنظمات الدولية - - - - عدد

البعثات الدبلوماسية والقنصلية 6000

دعم المهام10

تحسين تسيير البعثات المغربية بالخارج

1,50تقليص في النفقات عبر الشراء الموحد 1,30 1,10 1,10 1,10 %

0,50 الرباح الناتجة عن نفقات مستحقات الهاتف و الكهرباء والماء 0,50 0,50 0,50 0,50 %

رفع من جودة خدمات القنصلية والتحكم في كلفتها

 معدل أجل تسليم عقود الزدياد وجوازات السفر وبطاقات التعريف 

الوطنية           

والتأشيرات ووثائق أخرى

20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 مدة بالدقائق

-معدل كلفة كل وثيقة - - - - الدرهم
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2012

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.07.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

تجهيز المصلحة المركزية20

 تحسين تجهيزات المصالح

20,00نسبة تجديد وسائل النقل 16,00 11,00 16,00 16,00 %

20,00نسبة تجديد أثاث وعتاد المكتب 15,00 9,00 15,00 15,00 %

إدخال المعلوميات30

تحديث أليات المعلوميات في وسائل التسيير

13,00نسبة تغطية الحاجيات فيما يخص الجهزة المعلوماتية 13,00 13,00 13,00 13,00 %

البعثات الدبلوماسية والقنصلية 6000

بيع العقارات10

جرد ممتلكات الدولة بالخارج وصيانتها

4,00عدد القامات والمقرات التي تم اقتناءها 4,00 4,00 4,00 4,00 عدد

5,00عدد القامات والمقرات التي تم بنائها 5,00 9,00 - - عدد المقرات

13,00نسبة إنجازات أعمال التهيئة والترميم لممتلكات الدولة بالخارج 13,00 13,00 13,00 13,00 عدد

تجهيز البعثات الدبلوماسية والقنصلية20

تحسين أدوات العمل داخل البعثات الدبلوماسية والقنصلية

20,00نسبة تجديد المعدات والثاث 20,00 21,00 20,00 20,00 %

17,00نسبة تجديد وسائل النقل 17,00 11,00 17,00 17,00 %

إدخال المعلوميات30

تحديث وسائل المعلوماتية في مجال التسيير

14,00نسبة تغطية الحاجيات فيما يخص الجهزة المعلوماتية 14,00 11,00 13,00 13,00 %

6



2012

وزارة الداخلية

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.08.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم المهام10

نسبة إنجاز اشغال تنظيف بنايات الدارة المركزية عن طريق مقاولت 

مختصة

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

نسبة إنجاز أشغال صيانة المناطق الخضراء التابعة للدارة المركزية عن 

طريق مقاولت مختصة

100,00 100,00 120,00 100,00 100,00 %

نسبة إنجاز أشغال إصلح وصيانة عتاد الدارة المركزية عن طريق 

مقاولت مختصة

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

250,00 1معدل الستهلكات بالنسبة للهاتف الثابت 1 250,00 1 350,00 1 200,00 1 400,00 الدرهم

مصالح أخرى 6000

المديرية العامة لللوقاية المدنية 6200

دعم المهام10

تحسين تسيير وحدات التدخل للوقاية المدنية

نسبة إنجازمشروع توسيع وسائل التصالت  السلكي و اللسلكي -  

الشتركات الهاتفية  لجميع القيادات الجهوية و القليمية

- 100,00 89,30 80,90 79,52 %

130,00عدد وحدات الوقاية المدنية المجهزة بأثات المكتب، التخييم و الغاثة 130,00 120,00 130,00 110,00 عدد

95,00نسبة توسيع شبكة التصال اللسلكي 94,50 87,50 86,48 84,93 %

5,00نسبة القتصاد في المشتريات المنجزة على الصعيد المركزي 5,00 5,00 4,09 4,00 %

مساعدة وأعمال إجتماعية20

مساهمة فعالة في مساعدة المنكوبين و أفراد الوقاية المدنية

تكلفة تحملت ضحايا حوادث الشغل أوالمصابين بأمراض  مهنية من أفراد 

الوقاية المدنية

45 000,00 40 000,00 40 000,00 18 151,00 40 000,00 الدرهم

95,00نسبة تجهيز المستودعات الجهوية بمعدات إغاثة و  إيواء المنكوبين 90,00 85,00 80,00 80,00 %

تداريب وتكوين30

تحسين  القدرات المهنية لفراد الوقاية المدنية

61,00 العدد السنوي للدورات التدريبية 61,00 61,00 59,00 71,00 عدد

738,00 1العدد السنوي للمستفدين 1 738,00 1 738,00 2 429,00 2 443,00 عدد

121,00 1التكلفة لكل مستفيد 1 121,00 1 121,00 824,00 818,36 الدرهم

مكافحة الجراد40

 تطوير و تحسين أنشطة  مصالح المركز الوطني لمكافحة الجراد

000,00 1عدد  التدخلت الستكشافية في مجال محاربة الجراد 1 000,00 1 000,00 453,00 1 000,00 عدد

190,00كلفة المعالجة في الهكتار 190,00 190,00 134,00 190,00 الدرهم

000,00 105كلفة البحث السنوية المتعلقة بمحاربة الجراد 105 000,00 105 000,00 101 322,00 100 000,00 الدرهم

3,00 العدد السنوي للدورات التدريبية 3,00 6,00 3,00 5,00 عدد
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2012

وزارة الداخلية

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.08.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

مصالح أخرى 6000

المديرية العامة لللوقاية المدنية 6200

بناء وتجهيز10

تعزيز تغطية التراب الوطني بوسائل الغاثة و المكافحة ضد الكوارث و 

إنجاز تغطية شاملة بوسائل التصال

50,00عدد وحدات الوقاية المدنية التي تم توسيع وترميم بناياتها 50,00 56,00 71,00 56,00 عدد

-نسبة الشغل اللمنجزة في مشروع بناء مقر مديرية الوقاية المدنية - 100,00 90,00 100,00 %

-عدد سيارات الغاثة و مكافحة الحرائق المبرمج إقتناءها 60,00 60,00 60,00 60,00 عدد

نسبة إنجاز مشروع نظام للتصالت يعتمد على التقنيات الحديثة في ميدان 

التصال والمعلومات

- 100,00 89,30 81,00 79,52 %

8,00عدد مراكز الغاثة الجديدة 10,00 13,00 17,00 20,00 عدد

-عدد الوحدات المتنقلة الجهوية المحدثة 3,00 3,00 4,00 3,00 عدد

بناء و تجهيز المركز الوطني لمكافحة الجراد20

تأمين وضمان محاربة وقائية وفعالة ضد الجراد الرحل

000,00 1عدد التدخلت الستكشافية في المحاربة الوقائية ضد الجراد الرحل 1 000,00 1 000,00 453,00 1 000,00 عدد

مديرية الشؤون الدارية 6600

بناء وتجهيز البنايات الدارية10

بناء وتجهيز المصلحة المركزية11

000,00 1معالجة وترتيب وثائق ومستندات وزارة الداخلية 1 500,00 11 000,00 121 180,00 6 000,00 متر خطي

0,25المدة المتوسطة لتقديم الملفات الموثقة 0,50 0,50 0,50 1,00 المدة بالساعة

100,00نسبة تغطية الحاجيات برسم وسائل التنقل لفائدة رجال السلطة 100,00 100,00 100,00 100,00 %

نسبة تغطية الحاجيات برسم الحواسب المعلوماتية لفائدة أطر الدارة 

المركزية

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 حاسوب/إطار

بناء وتجهيز مقار العمالت وعمالت المقاطعات والقاليم17

100,00نسبة إنجاز مشروع بناء مقر عمالة سل 100,00 100,00 100,00 95,00 %

100,00نسبة إنجاز مشروع بناء مقر عمالة المضيق - الفنيدق 100,00 100,00 100,00 100,00 %

100,00نسبة إنجاز مشروع بناء مقر عمالة وجدة 100,00 100,00 100,00 100,00 %

8,00عدد مقرات القاليم والعمالت المرشحة لشغال التوسيع 8,00 10,00 12,00 12,00 عدد الوحدات

بناء وتجهيز مراكز القيادة18

105,00عدد مراكز القيادة المرشحة للبناء 105,00 104,00 96,00 79,00 عدد الوحدات

بناء وتجهيز السكنى الدارية20

105,00عدد المساكن الدارية المرشحة للبناء 105,00 104,00 92,00 79,00 عدد الوحدات

2,00عدد القامات الرسمية 2,00 4,00 4,00 19,00 عدد الوحدات
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2012

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم للمهام10

تداريب و ندوات و تكوين13

700,00عدد المستفيدين 600,00 600,00 468,00 750,00 عدد

200,00عدد أيام التكوين في السنة 150,00 150,00 58,00 200,00 عدد

50,00  )...عدد التظاهرات المنظمة )ندوات، أيام دراسية 40,00 40,00 23,00 40,00 عدد

الكتابة العامة و المصالح الملحقة 2000

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني 2400

البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تطوير البحث لفائدة التنمية القتصادية والجتماعية21

تعزيز تشجيع البحث العلمي

النسبة السنوية للستعمال  طاقة البنيات التحتية لدعم البحث

-تحميل المنشورات العلمية :المعهد المغربي للعلم العلمي والتقني 530 000,00 430 000,00 204 448,00 430 000,00 عدد

-زيارة الموقع اللكتروني للمعهد المغربي للعلم العلمي والتقني 690 000,00 450 000,00 - 450 000,00 عدد

-زيارة النسخة اللكترونية لرسالةالمعهد المغربي للعلم العلمي والتقني 100 000,00 73 000,00 - 73 000,00 عدد

-زيارة موقع توبقال:المعهد المغربي للعلم العلمي والتقني 250 000,00 150 000,00 - 150 000,00 عدد

زيارة قاعدة المعطيات الخاصة بالكفاءات: المعهد المغربي للعلم العلمي 

والتقني

- 160 000,00 130 000,00 - 130 000,00 عدد

-عدد الزيارات لمكتبةالمعهد المغربي للعلم العلمي والتقني 137 000,00 89 000,00 - 89 000,00 عدد

-المعهد المغربي للعلم العلمي والتقني:وحدات الدعم التقني للبحث العلمي 15 000,00 13 000,00 13 160,00 13 000,00 عدد

-نسبة مؤسسات التعليم العالي المرتبطة بشبكة مروان 95,00 85,00 - 85,00 %

MARWAN :عدد الشهادات المسلمة ,MACERT- 30,00 15,00 - 15,00 عدد

-وضع محطاتجديدة لرصد الزلزل:الهندسة 45,00 45,00 - 45,00 عدد

-)مراقبة و اخطار لوقوع الزلزل)معدل 30,00 30,00 - 30,00 عدد

-تسجيل ارتدادات الزلزل )بمعدل سنوي 500 هزة( :الهندسة 500,00 500,00 - 500,00 عدد

-LIS )ورشات التكوين  )عدد الشخاص المكونين: 2,00 2,00 - 2,00 عدد

LIS :عمليات الصيانة- 800,00 800,00 - 800,00 عدد

نسبة الستجابة للخدمات المقدمة من طرف المعهد لفائدة الجامعات و باقي 

المستعملين

URACS عدد الصدارات في المجلت الدولية المصنفة في اطار برنامج 

المدعومة من طرف المعهد

350,00 325,00 310,00 - 310,00 عدد

-PROTARS I نسبة انجاز برنامج 100,00 90,00 - 90,00 %

PROTARS II100,00 نسبة انجاز برنامج 90,00 75,00 - 75,00 %

PROTARS III90,00 نسبة انجاز برنامج 75,00 30,00 - 30,00 %

FINCOME عدد الباحثين والخبراء)شخص/يوم(المغاربة بالخارج 

المنخرطين في اطار برنامج

- 110,00 90,00 46,00 90,00 عدد

عدد المشاريع المدعمة من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني 

في إطار التعاون الدولي

- 195,00 185,00 - 185,00 عدد

عدد التظاهرات العلمية المدعمة من طرف المركز الوطني للبحث العلمي 

والتقني

- 70,00 70,00 37,00 70,00 عدد

-عدد المؤلفات المستفيدة من برنامج دعم النشر 35,00 30,00 11,00 30,00 عدد
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2012

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

تنمية البحث على مستوى الوحدات الخاصة

-عدد المنشورات حسب الوحدات في المجلت الدولية المصنفة 13,00 12,00 9,00 12,00 عدد

التثمين السوسيو اقتصادي للبحث

RMIE(2,00(عدداحداث المحاضن عبر الشبكة المغربية للمحاضن والنتشار 2,00 2,00 - 2,00 عدد

80,00عدد الشخاص المكونين الى المحاضن 60,00 40,00 - 40,00 عدد

 عددالمشاريع المحتضنة المستفيدة من دعم الشبكة المغربية للمحاضن و 

النتشار

20,00 15,00 10,00 - 10,00 عدد

5,00عدد النخراطات في الشبكة الوطنية للثقافة العلمية و التقنية 5,00 5,00 - 5,00 عدد

10,00عدد المشاريع الممولة من طرف المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني 8,00 6,00 - 6,00 عدد

500,00 1عدد زوار للمعارض و الورشات التجريبية 1 000,00 500,00 - 500,00 عدد

2,00عدد الوسطاءالمكونين 2,00 2,00 - 2,00 عدد

تحسين الحكامة

100,00نسبة استعمال العتمادات المخصصة لدعم انشطة البحث بالجامعات 100,00 90,00 - 90,00 %

عدد الساتذة الباحثين المستفيدين من التكوين المستمر)يشمل التكوين 

بالخارج)

11,00 10,00 9,00 - 9,00 عدد

25,00نسبة الساتذة الباحثين المستفيدين من التكوين المستمر 25,00 25,00 - 25,00 %

50,00نسبة  الداريين والمهندسين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 45,00 40,00 - 40,00 عدد

المكتب الوطني للعمال الجامعية الجتماعية و الثقافية 2500

البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

إنعاش الحياة الطلبية21

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تأهيل و تجهيز الحياء

-عدد الحياء الجامعية المستفيدة من أشغال التأهيل و الصيانة - 4,00 - 4,00 عدد

-)عدد الحباء الجامعية المستفيدة من التجهيزات)القتناء/ التجديد - - - 19,00 عدد

تيسير ضروف ولوج التعليم العالي

توسعة شبكة استقبال الحياء الجامعية

600,00 1عدد السرة الضافية الواجب احداثها 2 400,00 3 000,00 - 3 000,00 عدد

10,33نسبة الطلبة المقيمين بالحياء الجامعية مقارنة مع مجموع المتمدرسين 10,83 11,08 - 11,08 %

توسيع شبكة المطاعم الجامعية

1,00عدد المطاعم الواجب احداثها 1,00 2,00 - 2,00 عدد

000,00 598 000,003 078 600,004 419 5عدد الوجبات الضافية - 3 598 000,00 عدد

منح الطلبة

46,00نسبة تحصيص منح الطلبة الجازة 46,00 46,00 - 46,00 %

50,00 نسبة تحصيص منح الطلبة الماستر 50,00 50,00 - 50,00 %

70,00نسبة تحصيص منح الطلبة الدكتوراة 70,00 70,00 - 70,00 %

384,00 159عدد المستفيدين في المغرب بمسلك الجازة 143 065,00 112 500,00 - 112 500,00 عدد

500,00 15عدد المستفيدين في المغرب بمسلك الماستر 14 500,00 11 350,00 - 11 350,00 عدد

200,00 5عدد المستفيدين في المغرب بمسلك الدكتوراه 4 351,00 2 761,00 - 2 761,00 عدد

547,00هدد المستفيدين بالخارج حسب السلك :الجازة 548,00 1 104,00 - 1 104,00 عدد

47,00عدد المستفيدين بالخارج حسب السلك :الماستر 33,00 33,00 - 33,00 عدد

46,00عدد المستفيدين بالخارج حسب السلك :الدكتوراه 16,00 16,00 - 16,00 عدد

تطوير الشراكات

-عدد السرة الواجب احداثها من طرف القطاع الخاص 2 000,00 3 000,00 - 3 000,00 عدد

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر
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2012

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

158,00تكوين الموظفين 151,00 146,00 - 146,00 عدد

مديريات التعليم العلي وتكوين الطر والبحث العلمي 3000

مديرية الشؤون الطلبية والعمل الجتماعي 3300

إنعاش الحياة الطلبية10

دار المغرب بباريس13

-قدرة الستيعاب 229,00 229,00 - 229,00 عدد

-عدد المستفيدين بدار المغرب بباريس 350,00 350,00 - 350,00 عدد

مديرية تكوين الطر 3900

تكوين الطر10

دعم المهام11

000,00 350كلفة أشغال التهيئة 400 000,00 400 000,00 98 040,88 120 000,00 الدرهم

30,00عدد الوحدات المقتناة 30,00 30,00 21,00 15,00 عدد

000,00 240كلفة المقتنيات 240 000,00 240 000,00 197 124,00 170 000,00 الدرهم

20,00نسبة تجديد حظيرة السيارات 20,00 20,00 - 1,00 %

100,00نسبة التجهيز بالمعدات المعلوماتية 100,00 100,00 100,00 100,00 %

100,00عدد الوحدات المعانة 45,00 40,00 94,00 35,00 عدد

000,00 50كلفة الصيانة 40 000,00 40 000,00 40 470,00 38 000,00 الدرهم

تداريب و ندوات و تكوين12

30,00عدد المستفيدين 30,00 30,00 34,00 22,00 عدد

10,00عدد أيام التكوين في السنة 10,00 10,00 7,00 8,00 عدد

3,00  )...عدد التظاهرات المنظمة )ندوات، أيام دراسية 3,00 3,00 3,00 2,00 عدد

دراسات و ابحاث و تحريات13

1,00عدد الدراسات المنجزة 1,00 1,00 - 1,00 عدد

000,00 80كلفة الدراسات 129 000,00 129 000,00 - 129 000,00 الدرهم

دعم العمليات المرتبطة بإرشاد الطالب15

2,00عدد مراكز إرشاد الطالب المحدثة 1,00 1,00 - - عدد

المؤسسات الجامعية ا 4000

جامعة محمد الخامس -أكدال- 4100

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 4110
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

-عدد الطلبة المكافئين بجائزة 390,00 360,00 213,00 330,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

451,00 5عدد المسجلين الجدد 5 137,00 4 802,00 5 186,00 4 802,00 عدد
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2012

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

12,00 10,50 9,00 7,00 9,00 %

50,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 50,00 45,00 37,00 45,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

10,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 10,00 12,00 22,00 12,00 %

67,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 65,00 60,00 90,30 60,00 %

57,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 55,00 50,00 21,00 50,00 %

-tuteur عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 930,00 660,00 - 660,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 80,00 60,00 - 60,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

3 300,00 3 150,00 3 000,00 1 324,00 3 000,00 عدد

25,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 24,00 22,00 - 22,00 %

28,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 27,00 25,00 - 25,00 %

32,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 31,00 29,00 - 29,00 %

تنمية البحث العلمي

432,00عدد العلنات في المجلت الدولية 412,00 393,00 174,00 393,00 عدد

216,00عدد العلنات 206,00 196,00 108,00 196,00 عدد

330,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 320,00 300,00 158,00 300,00 عدد

200,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 190,00 150,00 2,00 150,00 عدد

22,00عدد براءات الختراع المودعة 19,00 16,00 3,00 16,00 عدد

97,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 95,00 90,00 100,00 90,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

-عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 514,00 385,00 16,00 385,00 عدد

-عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 40,00 40,00 - 40,00 عدد

-عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 250,00 240,00 16,00 240,00 عدد

-عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 330,00 290,00 17,00 290,00 عدد

جامعة محمد الخامس السويسي ـ الرباط 4200

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 4210
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

155,00عدد الطلبة المكافئين بجائزة 150,00 145,00 137,00 145,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

112,00 5عدد المسجلين الجدد 4 941,00 4 680,00 4 226,00 4 680,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

24,77 23,14 21,24 23,00 21,24 %

81,63نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 80,47 79,17 45,00 79,17 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

15,35نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 18,06 21,24 31,30 21,24 %

76,76نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 74,52 72,37 80,20 72,37 %

59,17نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 57,45 55,79 20,10 55,79 %

tuteur1 792,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 1 707,00 1 300,00 681,00 1 300,00 عدد
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

tuteur60,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 55,00 45,00 21,00 45,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

1 959,00 1 877,00 900,00 1 527,00 900,00 عدد

40,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 35,00 20,00 - 20,00 %

60,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 50,00 40,00 - 40,00 %

70,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 60,00 50,00 - 50,00 %

تنمية البحث العلمي

600,00عدد العلنات في المجلت الدولية 500,00 400,00 353,00 400,00 عدد

200,00عدد العلنات 160,00 140,00 102,00 140,00 عدد

200,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 218,00 245,00 30,00 245,00 عدد

30,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 25,00 20,00 - 20,00 عدد

5,00عدد براءات الختراع المودعة 5,00 5,00 - 5,00 عدد

50,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 30,00 25,00 90,00 25,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

190,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 183,00 173,00 166,00 173,00 عدد

90,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 81,00 72,00 14,00 72,00 عدد

390,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 387,00 262,00 213,00 262,00 عدد

371,00عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 371,00 371,00 293,00 371,00 عدد

جا معة إبن طفيل ـ القنيطرة 4300

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 4305
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

126,00عدد الطلبة المكافئين بجائزة 118,00 99,00 66,00 99,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

332,00 4عدد المسجلين الجدد 3 901,00 3 734,00 3 821,00 3 734,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

53,04 51,99 46,72 24,00 46,72 %

65,43نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 63,57 49,20 47,00 49,20 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

15,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 18,00 22,00 16,00 22,00 %

50,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 48,00 46,00 83,60 46,00 %

35,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 32,00 27,00 23,40 27,00 %

tuteur3 984,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 3 656,00 3 439,00 3 560,00 3 439,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 100,00 100,00 68,00 100,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

1 111,00 1 076,00 1 106,00 50,00 1 106,00 عدد

40,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 35,00 25,00 - 25,00 %

50,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 45,00 40,00 - 40,00 %

80,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 75,00 60,00 - 60,00 %

تنمية البحث العلمي
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

130,00عدد العلنات في المجلت الدولية 120,00 110,00 107,00 110,00 عدد

105,00عدد العلنات 95,00 85,00 33,00 85,00 عدد

150,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 100,00 70,00 38,00 70,00 عدد

26,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 21,00 16,00 1,00 16,00 عدد

3,00عدد براءات الختراع المودعة 3,00 3,00 1,00 3,00 عدد

100,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 100,00 100,00 100,00 100,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

100,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 100,00 100,00 70,00 100,00 عدد

35,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 36,00 37,00 16,00 37,00 عدد

15,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 14,00 13,00 105,00 13,00 عدد

151,00عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 152,00 130,00 40,00 130,00 عدد

جامعة عبد المالك السعدي ـ تطوان 4400

جهة طنجة - تطوان 4416
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

-عدد الطلبة المكافئين بجائزة 211,00 209,00 220,00 209,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

511,00 11عدد المسجلين الجدد 10 348,00 9 614,00 6 351,00 9 614,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

17,00 16,00 15,00 15,00 15,00 %

47,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 45,00 46,00 29,00 46,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

-نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 20,00 21,00 29,20 21,00 %

-نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 81,00 77,00 64,50 77,00 %

-نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 61,50 85,00 20,30 58,00 %

tuteur5 551,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 4 738,00 3 503,00 1 274,00 3 503,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 90,00 70,00 15,00 70,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

- - 2 600,00 782,00 2 600,00 عدد

25,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 20,00 15,00 - 15,00 %

35,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 30,00 25,00 - 25,00 %

55,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 50,00 45,00 - 45,00 %

تنمية البحث العلمي

200,00عدد العلنات في المجلت الدولية 200,00 180,00 85,00 180,00 عدد

100,00عدد العلنات 100,00 90,00 65,00 90,00 عدد

50,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 48,00 38,00 64,00 38,00 عدد

15,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 12,00 11,00 11,00 11,00 عدد

8,00عدد براءات الختراع المودعة 6,00 5,00 3,00 5,00 عدد

100,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 42,00 31,00 95,00 31,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 185,00 180,00 57,00 180,00 عدد

-عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 34,00 32,00 8,00 32,00 عدد

-عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 182,00 190,00 66,00 190,00 عدد

-عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 105,00 100,00 286,00 100,00 عدد

جامعة سيدي محمد بن عبد ال - فاس- 4500

جهة فاس - بولمان 4514
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

259,00عدد الطلبة المكافئين بجائزة 259,00 256,00 172,00 256,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

275,00 19عدد المسجلين الجدد 17 260,00 15 592,00 10 719,00 15 592,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

27,50 23,40 20,46 8,00 20,46 %

20,15نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 16,05 12,50 23,00 12,50 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

3,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 5,00 7,00 8,00 7,00 %

62,50نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 57,50 52,50 54,80 52,50 %

44,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 38,50 33,50 16,50 33,50 %

tuteur2 783,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 2 484,00 2 232,00 25,00 2 232,00 عدد

tuteur14,44 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 14,39 14,31 - 14,31 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

13 934,00 11 957,00 10 308,00 3 335,00 10 308,00 عدد

27,50نسبة الندماج خلل 6 أشهر 22,50 17,50 - 17,50 %

37,50نسبة الندماج خلل 12 أشهر 32,50 27,50 - 27,50 %

62,50نسبة الندماج خلل 12 أشهر 57,50 52,50 - 52,50 %

تنمية البحث العلمي

220,00عدد العلنات في المجلت الدولية 200,00 175,00 192,00 175,00 عدد

250,00عدد العلنات 210,00 180,00 69,00 180,00 عدد

550,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 450,00 220,00 109,00 220,00 عدد

48,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 42,00 33,00 4,00 33,00 عدد

4,00عدد براءات الختراع المودعة 4,00 3,00 9,00 3,00 عدد

85,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 80,00 75,00 100,00 75,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

500,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 395,00 445,00 - 445,00 عدد

114,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 95,00 84,00 - 84,00 عدد

600,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 900,00 650,00 20,00 650,00 عدد

444,00عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 404,00 270,00 48,00 270,00 عدد

جامعة مولي اسماعيل -مكناس- 4600

جهة مكناس -  تافيللت 4613
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ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

272,00عدد الطلبة المكافئين بجائزة 269,00 261,00 180,00 261,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

280,00 9عدد المسجلين الجدد 9 253,00 8 634,00 9 410,00 8 634,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

24,50 22,40 21,70 13,00 21,70 %

25,70نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 25,70 25,70 13,00 25,70 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

12,83نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 15,23 17,10 20,90 17,10 %

58,60نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 56,20 52,00 47,40 52,00 %

45,20نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 42,50 39,20 17,40 39,20 %

tuteur8 299,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 7 150,00 5 921,00 6 134,00 5 921,00 عدد

tuteur95,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 80,00 65,00 61,00 65,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

8 856,00 8 593,00 7 747,00 1 151,00 7 747,00 عدد

26,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 20,00 15,00 - 15,00 %

34,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 29,00 24,00 - 24,00 %

62,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 56,00 44,00 - 44,00 %

تنمية البحث العلمي

415,00عدد العلنات في المجلت الدولية 380,00 350,00 102,00 350,00 عدد

310,00عدد العلنات 270,00 230,00 57,00 230,00 عدد

125,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 100,00 90,00 34,00 90,00 عدد

42,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 29,00 21,00 3,00 21,00 عدد

3,00عدد براءات الختراع المودعة 2,00 1,00 - 1,00 عدد

100,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 100,00 100,00 100,00 100,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

112,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 105,00 99,00 35,00 99,00 عدد

44,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 37,00 31,00 - 31,00 عدد

310,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 280,00 260,00 5,00 260,00 عدد

200,00عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 170,00 140,00 54,00 140,00 عدد

جامعة محمد الول  -وجدة- 4700

الجهة الشرقية 4708
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

245,00عدد الطلبة المكافئين بجائزة 240,00 235,00 93,00 235,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

195,00 10عدد المسجلين الجدد 9 580,00 8 875,00 8 011,00 8 875,00 عدد
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

25,00 22,00 18,00 9,00 18,00 %

45,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 44,00 41,00 16,00 41,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

14,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 16,00 18,00 23,00 18,00 %

54,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 48,00 48,00 49,20 48,00 %

40,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 35,00 30,00 20,70 30,00 %

tuteur6 000,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 3 000,00 1 500,00 1 131,00 1 500,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 50,00 25,00 11,00 25,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

4 000,00 3 800,00 1 500,00 2 679,00 1 500,00 عدد

35,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 30,00 25,00 - 25,00 %

50,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 45,00 40,00 - 40,00 %

65,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 60,00 55,00 - 55,00 %

تنمية البحث العلمي

115,00عدد العلنات في المجلت الدولية 110,00 105,00 116,00 105,00 عدد

30,00عدد العلنات 25,00 20,00 78,00 20,00 عدد

75,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 70,00 65,00 47,00 65,00 عدد

8,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 7,00 6,00 - 6,00 عدد

7,00عدد براءات الختراع المودعة 6,00 5,00 - 5,00 عدد

98,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 95,00 90,00 100,00 90,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

344,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 307,00 266,00 41,00 266,00 عدد

55,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 112,00 122,00 6,00 122,00 عدد

170,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 170,00 170,00 21,00 170,00 عدد

300,00عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 290,00 276,00 29,00 276,00 عدد

جامعة القرويين - فاس- 4800

جهة فاس - بولمان 4814
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

63,00عدد الطلبة المكافئين بجائزة 60,00 55,00 63,00 55,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

143,00 2عدد المسجلين الجدد 1 863,00 1 610,00 1 256,00 1 610,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

- - - - - %

-نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص - - - - %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

10,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 11,00 12,00 6,20 12,00 %

87,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 85,00 85,00 93,80 85,00 %

60,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 58,00 58,00 25,80 58,00 %

tuteur400,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 350,00 300,00 - 300,00 عدد
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2012

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

tuteur19,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 19,00 19,00 - 19,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

480,00 400,00 320,00 965,00 320,00 عدد

30,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 30,00 25,00 - 25,00 %

65,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 65,00 60,00 - 60,00 %

90,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 80,00 80,00 - 80,00 %

تنمية البحث العلمي

2,00عدد العلنات في المجلت الدولية 2,00 2,00 - 2,00 عدد

2,00عدد العلنات 2,00 2,00 - 2,00 عدد

42,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 34,00 27,00 15,00 27,00 عدد

-عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت - - - - عدد

-عدد براءات الختراع المودعة - - - - عدد

-نسبة وحدات البحث المعترف بها - - 100,00 - %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

40,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 40,00 40,00 7,00 40,00 عدد

18,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 18,00 9,00 - 9,00 عدد

30,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 30,00 30,00 10,00 30,00 عدد

60,00عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 60,00 30,00 112,00 30,00 عدد

المؤسسات الجامعية اا 5000

جامعة الحسن الثاني  ـ عين الشق - الدار البيضاء 5100

جهة الدارالبيضاء الكبرى 5109
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

229,00عدد الطلبة المكافئين بجائزة 209,00 189,00 190,00 189,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

280,00 8عدد المسجلين الجدد 7 670,00 7 029,00 6 597,00 7 029,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

24,69 21,57 18,28 13,00 18,28 %

58,79نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 56,33 53,35 43,00 53,35 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

14,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 17,00 20,00 22,80 20,00 %

55,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 45,00 37,00 80,70 37,00 %

28,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 25,00 23,00 32,90 23,00 %

tuteur1 400,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 1 300,00 1 200,00 130,00 1 200,00 عدد

tuteur17,70 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 17,30 15,70 2,00 15,70 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

5 400,00 4 750,00 2 376,00 439,00 2 376,00 عدد

37,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 37,00 35,00 - 35,00 %
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2012

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

60,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 60,00 55,00 - 55,00 %

-نسبة الندماج خلل 12 أشهر 65,00 60,00 - 60,00 %

تنمية البحث العلمي

180,00عدد العلنات في المجلت الدولية 150,00 130,00 132,00 130,00 عدد

170,00عدد العلنات 150,00 110,00 49,00 110,00 عدد

160,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 130,00 110,00 50,00 110,00 عدد

30,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 25,00 20,00 1,00 20,00 عدد

25,00عدد براءات الختراع المودعة 16,00 8,00 7,00 8,00 عدد

100,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 100,00 95,00 95,00 95,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

420,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 450,00 300,00 104,00 300,00 عدد

63,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 60,00 56,00 15,00 56,00 عدد

236,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 236,00 236,00 194,00 236,00 عدد

233,00عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 256,00 112,00 288,00 112,00 عدد

جامعة الحسن الثاني بالمحمدية 5200

جهة الدارالبيضاء الكبرى 5209
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

-عدد الطلبة المكافئين بجائزة 332,00 299,00 193,00 299,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

-عدد المسجلين الجدد 8 288,00 7 672,00 6 557,00 7 672,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

- 29,00 27,00 24,00 27,00 %

-نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 62,00 62,00 24,00 62,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

12,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 18,00 25,00 24,30 25,00 %

51,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 41,00 34,00 58,40 34,00 %

35,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 30,00 20,00 24,60 20,00 %

-tuteur عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 8 191,00 7 586,00 4 941,00 7 586,00 عدد

-tuteur نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 100,00 100,00 48,00 100,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

- 500,00 450,00 37,00 450,00 عدد

-نسبة الندماج خلل 6 أشهر 45,00 35,00 - 35,00 %

-نسبة الندماج خلل 12 أشهر 50,00 40,00 - 40,00 %

-نسبة الندماج خلل 12 أشهر 55,00 45,00 - 45,00 %

تنمية البحث العلمي

-عدد العلنات في المجلت الدولية 300,00 260,00 108,00 260,00 عدد

-عدد العلنات 60,00 50,00 67,00 50,00 عدد

-عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 250,00 150,00 41,00 150,00 عدد

-عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 10,00 8,00 2,00 8,00 عدد

-عدد براءات الختراع المودعة 8,00 5,00 4,00 5,00 عدد
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2012

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-نسبة وحدات البحث المعترف بها 100,00 90,00 95,00 90,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

-عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 275,00 275,00 68,00 275,00 عدد

-عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 63,00 58,00 8,00 58,00 عدد

-عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 275,00 275,00 157,00 275,00 عدد

-عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 50,00 200,00 110,00 200,00 عدد

جامعة شعيب الدكالي بالجديدة 5300

جهة دكالة - عبدة 5311
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

-عدد الطلبة المكافئين بجائزة 92,00 82,00 58,00 82,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

412,00 3عدد المسجلين الجدد 2 995,00 2 564,00 2 137,00 2 564,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

21,00 20,00 19,00 20,00 19,00 %

74,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 70,00 62,00 62,00 62,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

15,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 20,00 25,00 23,80 25,00 %

85,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 80,00 75,00 56,30 75,00 %

65,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 55,00 45,00 16,20 45,00 %

tuteur2 900,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 2 620,00 2 380,00 895,00 2 380,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 100,00 100,00 26,00 100,00 %

تحسين المردودية الخارجية

نسبة طلبة مسالك الجازة الساسية الذين استفادوا من مجزوءات ممهننة 

في السدسين الخامس والسادس

100,00 100,00 95,00 33,00 95,00 نسبة

40,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 35,00 30,00 - 30,00 %

55,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 50,00 45,00 - 45,00 %

75,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 70,00 65,00 - 65,00 %

تنمية البحث العلمي

150,00عدد العلنات في المجلت الدولية 120,00 100,00 92,00 100,00 عدد

100,00عدد العلنات 75,00 60,00 57,00 60,00 عدد

60,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 45,00 33,00 14,00 33,00 عدد

20,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 16,00 12,00 - 12,00 عدد

8,00عدد براءات الختراع المودعة 7,00 6,00 1,00 6,00 عدد

100,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 100,00 100,00 100,00 100,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

120,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 117,00 105,00 - 105,00 عدد

23,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 27,00 27,00 - 27,00 عدد

159,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 127,00 97,00 52,00 97,00 عدد

64,00عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 52,00 39,00 85,00 39,00 عدد

جامعة الحسن الول بسطات 5400
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

جهة الشاوية - ورديغة 5406
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

93,00عدد الطلبة المكافئين بجائزة 85,00 76,00 141,00 76,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

505,00 4عدد المسجلين الجدد 4 196,00 3 818,00 3 481,00 3 818,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

44,41 45,59 46,29 29,00 46,29 %

72,88نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 72,88 74,04 54,00 74,04 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

12,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 16,50 20,00 16,70 20,00 %

90,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 90,00 80,00 95,10 80,00 %

70,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 60,00 55,00 31,00 55,00 %

tuteur1 219,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 1 162,00 1 130,00 1 201,00 1 130,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 100,00 100,00 48,00 100,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

4 502,00 4 338,00 3 363,00 692,00 3 363,00 عدد

30,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 20,00 15,00 - 15,00 %

50,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 45,00 40,00 - 40,00 %

65,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 55,00 50,00 - 50,00 %

تنمية البحث العلمي

100,00عدد العلنات في المجلت الدولية 60,00 50,00 24,00 50,00 عدد

50,00عدد العلنات 40,00 30,00 11,00 30,00 عدد

50,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 30,00 15,00 8,00 15,00 عدد

-عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت - - - - عدد

9,00عدد براءات الختراع المودعة 6,00 2,00 2,00 2,00 عدد

100,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 100,00 100,00 100,00 100,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

106,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 98,00 90,00 21,00 90,00 عدد

30,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 24,00 30,00 6,00 30,00 عدد

89,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 81,00 75,00 41,00 75,00 عدد

132,00عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 123,00 117,00 35,00 117,00 عدد

جامعة القاضي عياض -مراكش- 5500

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 5507
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

359,00عدد الطلبة المكافئين بجائزة 337,00 312,00 277,00 312,00 عدد
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

118,00 14عدد المسجلين الجدد 13 005,00 11 910,00 9 836,00 11 910,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

18,80 16,10 13,10 9,00 13,10 %

51,80نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 55,10 57,20 38,00 57,20 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

17,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 19,00 21,00 21,60 21,00 %

متوسط  نسبة الحاصلين على دبلوم في المؤسسات دات الدخول المفتوح 

الى الجامعة

70,00 65,00 60,00 - 60,00 %

متوسط  نسبة الحاصلين على دبلوم في المؤسسات دات الدخول المنتظم الى 

الجامعة

97,00 95,00 93,00 - 93,00 %

75,00 متوسط  نسبة الحاصلين على دبلوم على مستوى الجامعة 71,00 64,00 79,00 64,00 %

tuteur2 000,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 1 800,00 1 500,00 4 027,00 1 500,00 عدد

tuteur80,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 75,00 65,00 41,00 65,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

- - 600,00 - 600,00 عدد

42,70نسبة الندماج خلل 6 أشهر 41,00 37,20 - 37,20 %

64,30نسبة الندماج خلل 12 أشهر 59,20 53,30 - 53,30 %

81,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 75,00 68,00 - 68,00 %

تنمية البحث العلمي

400,00عدد العلنات في المجلت الدولية 375,00 350,00 437,00 350,00 عدد

380,00عدد العلنات 350,00 300,00 238,00 300,00 عدد

150,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 140,00 130,00 51,00 130,00 عدد

70,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 60,00 50,00 3,00 50,00 عدد

9,00عدد براءات الختراع المودعة 8,00 8,00 8,00 8,00 عدد

100,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 100,00 100,00 100,00 100,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

300,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 300,00 250,00 - 250,00 عدد

89,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 85,00 65,00 79,00 65,00 عدد

550,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 490,00 420,00 258,00 420,00 عدد

348,00عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 359,00 352,00 312,00 352,00 عدد

جامعة ابن زهر -أكادير- 5600

جهة سوس - ماسة - درعة 5604
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

519,00عدد الطلبة المكافئين بجائزة 481,00 410,00 294,00 410,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

436,00 18عدد المسجلين الجدد 16 693,00 14 907,00 12 406,00 14 907,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

20,00 18,00 17,00 6,00 17,00 %

66,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 64,00 63,00 39,00 63,00 %
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

10,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 10,00 10,00 13,10 10,00 %

80,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 70,00 60,00 64,40 60,00 %

50,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 50,00 50,00 20,30 50,00 %

tuteur15 000,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 14 000,00 12 500,00 1 347,00 12 500,00 عدد

tuteur80,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 80,00 70,00 6,00 70,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

5 100,00 4 700,00 2 000,00 1 838,00 2 000,00 عدد

25,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 25,00 20,00 - 20,00 %

35,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 30,00 25,00 - 25,00 %

50,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 40,00 30,00 - 30,00 %

تنمية البحث العلمي

65,00عدد العلنات في المجلت الدولية 45,00 35,00 71,00 35,00 عدد

95,00عدد العلنات 85,00 75,00 42,00 75,00 عدد

22,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 18,00 13,00 17,00 13,00 عدد

30,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 30,00 20,00 6,00 20,00 عدد

3,00عدد براءات الختراع المودعة 2,00 1,00 3,00 1,00 عدد

100,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 100,00 70,00 100,00 70,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

180,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 160,00 150,00 24,00 150,00 عدد

70,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 60,00 50,00 - 50,00 عدد

80,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 80,00 80,00 57,00 80,00 عدد

110,00عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 110,00 110,00 169,00 110,00 عدد

جامعة السلطان مولي سليمان- بني ملل 5700

جهة تادلة - أزيلل 5712
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي20

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة21

حفز التفوق

63,00عدد الطلبة المكافئين بجائزة 58,00 55,00 51,00 55,00 عدد

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة

130,00 4عدد المسجلين الجدد 3 723,00 3 233,00 2 518,00 3 233,00 عدد

نسبةالطلبةالجددالمسجلين في المسالك الممهننة داخل المؤسسات الجامعية 

ذات الولوج المفتوح

7,00 6,00 6,00 - 6,00 %

58,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 60,00 62,00 12,00 62,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

8,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 10,00 15,00 19,20 15,00 %

85,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 70,00 60,00 81,00 60,00 %

60,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 55,00 50,00 16,10 50,00 %

tuteur3 389,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 3 107,00 2 294,00 - 2 294,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 100,00 80,00 - 80,00 %

تحسين المردودية الخارجية
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

295,00 239,00 179,00 - 179,00 عدد

15,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 14,00 13,00 - 13,00 %

33,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 31,00 28,00 - 28,00 %

60,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 57,00 53,00 - 53,00 %

تنمية البحث العلمي

120,00عدد العلنات في المجلت الدولية 100,00 80,00 26,00 80,00 عدد

80,00عدد العلنات 60,00 40,00 21,00 40,00 عدد

25,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 20,00 15,00 4,00 15,00 عدد

10,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 8,00 6,00 - 6,00 عدد

2,00عدد براءات الختراع المودعة 2,00 2,00 - 2,00 عدد

100,00نسبة وحدات البحث المعترف بها 100,00 100,00 46,30 100,00 %

المعالجة الملحة للشكاليات الفقية الحاسمة لمنظومة التربية والتكوين22

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

23,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 22,00 21,00 - 21,00 عدد

9,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 12,00 7,00 - 7,00 عدد

168,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 161,00 153,00 - 153,00 عدد

93,00عدد الطر الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 89,00 84,00 - 84,00 عدد
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الكتابة العامة و المصالح الملحقة 2000

المركز الوطني للبحث العلمي والتقني 2400

البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تعزيز تشجيع البحث العلمي

النسبة السنوية للستعمال  طاقة البنيات التحتية لدعم البحث

-تحميل المنشورات العلمية :المعهد المغربي للعلم العلمي والتقني 530 000,00 430 000,00 204 448,00 430 000,00 عدد

-زيارة الموقع اللكتروني للمعهد المغربي للعلم العلمي والتقني 690 000,00 450 000,00 - 450 000,00 عدد

-زيارة النسخة اللكترونية لرسالةالمعهد المغربي للعلم العلمي والتقني 100 000,00 73 000,00 - 73 000,00 عدد

-زيارة موقع توبقال:المعهد المغربي للعلم العلمي والتقني 250 000,00 150 000,00 - 150 000,00 عدد

زيارة قاعدة المعطيات الخاصة بالكفاءات: المعهد المغربي للعلم العلمي 

والتقني

- 160 000,00 130 000,00 - 130 000,00 عدد

-عدد الزيارات لمكتبةالمعهد المغربي للعلم العلمي والتقني 137 000,00 89 000,00 - 89 000,00 عدد

-المعهد المغربي للعلم العلمي والتقني:وحدات الدعم التقني للبحث العلمي 15 000,00 13 000,00 13 160,00 13 000,00 عدد

-نسبة مؤسسات التعليم العالي المرتبطة بشبكة مروان 95,00 85,00 - 85,00 %

MARWAN :عدد الشهادات المسلمة ,MACERT- 30,00 15,00 - 15,00 عدد

-وضع محطاتجديدة لرصد الزلزل:الهندسة 45,00 45,00 - 45,00 عدد

-)مراقبة و اخطار لوقوع الزلزل)معدل 30,00 30,00 - 30,00 عدد

-تسجيل ارتدادات الزلزل )بمعدل سنوي 500 هزة( :الهندسة 500,00 500,00 - 500,00 عدد

-LIS )ورشات التكوين  )عدد الشخاص المكونين: 35,00 35,00 - 35,00 عدد

LIS :عمليات الصيانة- 800,00 800,00 - 800,00 عدد

نسبة الستجابة للخدمات المقدمة من طرف المعهد لفائدة الجامعات و باقي 

المستعملين

URACS عدد الصدارات في المجلت الدولية المصنفة في اطار برنامج 

المدعومة من طرف المعهد

350,00 325,00 310,00 - 310,00 عدد

PROTARS I100,00 نسبة انجاز برنامج 100,00 90,00 - 90,00 %

PROTARS II100,00 نسبة انجاز برنامج 90,00 75,00 - 75,00 %

PROTARS III90,00 نسبة انجاز برنامج 75,00 30,00 - 30,00 %

FINCOME عدد الباحثين والخبراء)شخص/يوم(المغاربة بالخارج 

المنخرطين في اطار برنامج

- 110,00 90,00 46,00 90,00 عدد

عدد المشاريع المدعمة من طرف المركز الوطني للبحث العلمي والتقني 

في إطار التعاون الدولي

- 195,00 185,00 - 185,00 عدد

عدد التظاهرات العلمية المدعمة من طرف المركز الوطني للبحث العلمي 

والتقني

- 70,00 70,00 37,00 70,00 عدد

-عدد المؤلفات المستفيدة من برنامج دعم النشر 35,00 30,00 11,00 30,00 عدد

تنمية البحث على مستوى الوحدات الخاصة

-عدد المنشورات حسب الوحدات في المجلت الدولية المصنفة 13,00 12,00 9,00 12,00 عدد

التثمين السوسيو اقتصادي للبحث

RMIE(2,00(عدداحداث المحاضن عبر الشبكة المغربية للمحاضن والنتشار 2,00 2,00 - 2,00 عدد

80,00عدد الشخاص المكونين الى المحاضن 60,00 40,00 - 40,00 عدد

 عددالمشاريع المحتضنة المستفيدة من دعم الشبكة المغربية للمحاضن و 

النتشار

20,00 15,00 10,00 - 10,00 عدد

5,00عدد النخراطات في الشبكة الوطنية للثقافة العلمية و التقنية 5,00 5,00 - 5,00 عدد

10,00عدد المشاريع الممولة من طرف المعهد الوطني للبحث العلمي والتقني 8,00 6,00 - 6,00 عدد

500,00 1عدد زوار للمعارض و الورشات التجريبية 1 000,00 500,00 - 500,00 عدد
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-عدد الوسطاءالمكونين 2,00 2,00 - 2,00 عدد

تحسين الحكامة

100,00نسبة استعمال العتمادات المخصصة لدعم انشطة البحث بالجامعات 100,00 90,00 - 90,00 %

عدد الساتذة الباحثين المستفيدين من التكوين المستمر)يشمل التكوين 

بالخارج)

11,00 10,00 9,00 - 9,00 عدد

50,00نسبة  الداريين والمهندسين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 45,00 40,00 - 40,00 عدد

المكتب الوطني للعمال الجامعية الجتماعية و الثقافية 2500

البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تأهيل و تجهيز الحياء

-عدد الحياء الجامعية المستفيدة من أشغال التأهيل و الصيانة - 4,00 - 4,00 عدد

-)عدد الحباء الجامعية المستفيدة من التجهيزات)القتناء/ التجديد - 19,00 - 19,00 عدد

تيسير ضروف ولوج التعليم العالي

توسعة شبكة استقبال الحياء الجامعية

600,00 1عدد السرة الضافية الواجب احداثها 2 400,00 3 000,00 - 3 000,00 عدد

10,33نسبة الطلبة المقيمين بالحياء الجامعية مقارنة مع مجموع المتمدرسين 10,83 11,08 - 11,08 %

توسيع شبكة المطاعم الجامعية

1,00عدد المطاعم الواجب احداثها 1,00 2,00 - 2,00 عدد

000,00 598 000,003 078 600,004 419 5عدد الوجبات الضافية - 3 598 000,00 عدد

منح الطلبة

46,00نسبة تحصيص منح الطلبة الجازة 46,00 46,00 - 46,00 %

50,00 نسبة تحصيص منح الطلبة الماستر 50,00 50,00 - 50,00 %

70,00نسبة تحصيص منح الطلبة الدكتوراة 70,00 70,00 - 70,00 %

384,00 159عدد المستفيدين في المغرب بمسلك الجازة 143 065,00 112 500,00 - 112 500,00 عدد

500,00 15عدد المستفيدين في المغرب بمسلك الماستر 14 500,00 11 350,00 - 11 350,00 عدد

200,00 5عدد المستفيدين في المغرب بمسلك الدكتوراه 4 351,00 2 761,00 - 2 761,00 عدد

547,00هدد المستفيدين بالخارج حسب السلك :الجازة 548,00 1 104,00 - 1 104,00 عدد

47,00عدد المستفيدين بالخارج حسب السلك :الماستر 33,00 33,00 - 33,00 عدد

46,00عدد المستفيدين بالخارج حسب السلك :الدكتوراه 16,00 16,00 - 16,00 عدد

158,00تكوين الموظفين 151,00 146,00 - 146,00 عدد

تطوير الشراكات

-عدد السرة الواجب احداثها من طرف القطاع الخاص 2 000,00 3 000,00 - 3 000,00 عدد

المؤسسات الجامعية ا 4000

جامعة محمد الخامس -أكدال- 4100

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 4110
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

451,00 5عدد المسجلين الجدد 5 137,00 4 802,00 5 186,00 4 802,00 عدد
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المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

12,00 10,50 9,00 7,00 9,00 %

50,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 50,00 45,00 37,00 45,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

10,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 10,00 12,00 22,00 12,00 %

67,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 65,00 60,00 90,30 60,00 %

57,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 55,00 50,00 21,00 50,00 %

-tuteur عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 930,00 660,00 - 660,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 80,00 60,00 - 60,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

3 300,00 3 150,00 3 000,00 1 324,00 3 000,00 عدد

25,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 24,00 22,00 - 22,00 %

28,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 27,00 25,00 - 25,00 %

32,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 31,00 29,00 - 29,00 %

تنمية البحث العلمي

432,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 412,00 393,00 174,00 393,00 عدد

216,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 206,00 196,00 108,00 196,00 عدد

330,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 320,00 300,00 158,00 300,00 عدد

200,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 190,00 150,00 2,00 150,00 عدد

22,00عدد براءات الختراع المودعة 19,00 16,00 3,00 16,00 عدد

97,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 95,00 90,00 100,00 90,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

-عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 514,00 385,00 16,00 385,00 عدد

-عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 40,00 40,00 - 40,00 عدد

-عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 250,00 240,00 16,00 240,00 عدد

-عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 330,00 290,00 17,00 290,00 عدد

جامعة محمد الخامس السويسي ـ الرباط 4200

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 4210
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

112,00 5عدد المسجلين الجدد 4 941,00 4 680,00 4 226,00 4 680,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

24,77 23,14 21,24 23,00 21,24 %

81,63نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 80,47 79,17 45,00 79,17 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

15,35نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 18,06 21,24 31,30 21,24 %

76,76نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 74,52 72,37 80,20 72,37 %

59,17نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 57,45 55,79 20,10 55,79 %

tuteur1 792,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 1 707,00 1 300,00 681,00 1 300,00 عدد

tuteur60,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 55,00 45,00 21,00 45,00 %

تحسين المردودية الخارجية
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1.2.2.0.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

1 959,00 1 877,00 900,00 1 527,00 900,00 عدد

40,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 35,00 20,00 - 20,00 %

60,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 50,00 40,00 - 40,00 %

70,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 60,00 50,00 - 50,00 %

تنمية البحث العلمي

600,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 500,00 400,00 353,00 400,00 عدد

200,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 160,00 140,00 102,00 140,00 عدد

200,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 218,00 245,00 30,00 245,00 عدد

30,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 25,00 20,00 - 20,00 عدد

5,00عدد براءات الختراع المودعة 5,00 5,00 - 5,00 عدد

50,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 30,00 25,00 90,00 25,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

190,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 183,00 173,00 166,00 173,00 عدد

90,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 81,00 72,00 14,00 72,00 عدد

390,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 387,00 262,00 213,00 262,00 عدد

371,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 371,00 371,00 293,00 371,00 عدد

جا معة إبن طفيل ـ القنيطرة 4300

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 4305
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

332,00 4عدد المسجلين الجدد 3 901,00 3 734,00 3 821,00 3 734,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

53,04 51,99 46,72 24,00 46,72 %

65,43نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 63,57 49,20 47,00 49,20 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

15,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 18,00 22,00 16,00 22,00 %

50,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 48,00 46,00 83,60 46,00 %

35,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 32,00 27,00 23,40 27,00 %

tuteur3 984,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 3 656,00 3 439,00 3 560,00 3 439,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 100,00 100,00 68,00 100,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

1 111,00 1 076,00 1 106,00 50,00 1 106,00 عدد

40,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 35,00 25,00 - 25,00 %

50,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 45,00 40,00 - 40,00 %

80,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 75,00 60,00 - 60,00 %

تنمية البحث العلمي

130,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 120,00 110,00 107,00 110,00 عدد

105,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 95,00 85,00 33,00 85,00 عدد

150,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 100,00 70,00 38,00 70,00 عدد

26,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 21,00 16,00 1,00 16,00 عدد

3,00عدد براءات الختراع المودعة 3,00 3,00 1,00 3,00 عدد

28



2012

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

100,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 100,00 100,00 100,00 100,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

100,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 100,00 100,00 70,00 100,00 عدد

35,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 36,00 37,00 16,00 37,00 عدد

15,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 14,00 13,00 105,00 13,00 عدد

151,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 152,00 130,00 40,00 130,00 عدد

جامعة عبد المالك السعدي ـ تطوان 4400

جهة طنجة - تطوان 4416
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

511,00 11عدد المسجلين الجدد 10 348,00 9 614,00 6 351,00 9 614,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

17,00 16,00 15,00 15,00 15,00 %

47,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 45,00 46,00 29,00 46,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

-نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 20,00 21,00 29,20 21,00 %

-نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 81,00 77,00 64,50 77,00 %

-نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 61,50 85,00 20,30 58,00 %

tuteur5 551,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 4 738,00 3 503,00 1 274,00 3 503,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 90,00 70,00 15,00 70,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

- - 2 600,00 782,00 2 600,00 عدد

25,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 20,00 15,00 - 15,00 %

35,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 30,00 25,00 - 25,00 %

55,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 50,00 45,00 - 45,00 %

تنمية البحث العلمي

200,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 200,00 180,00 85,00 180,00 عدد

100,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 100,00 90,00 65,00 90,00 عدد

50,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 48,00 38,00 64,00 38,00 عدد

15,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 12,00 11,00 11,00 11,00 عدد

8,00عدد براءات الختراع المودعة 6,00 5,00 3,00 5,00 عدد

100,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 42,00 31,00 95,00 31,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

-عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 185,00 180,00 57,00 180,00 عدد

-عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 34,00 32,00 8,00 32,00 عدد

-عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 182,00 190,00 66,00 190,00 عدد

-عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 105,00 100,00 286,00 100,00 عدد

جامعة سيدي محمد بن عبد ال - فاس- 4500

جهة فاس - بولمان 4514
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10
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الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

275,00 19عدد المسجلين الجدد 17 260,00 15 592,00 10 719,00 15 592,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

27,50 23,40 20,46 8,00 20,46 %

20,15نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 16,05 12,50 23,00 12,50 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

3,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 5,00 7,00 8,00 7,00 %

62,50نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 57,50 52,50 54,80 52,50 %

44,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 38,50 33,50 16,50 33,50 %

tuteur2 783,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 2 484,00 2 232,00 25,00 2 232,00 عدد

tuteur14,44 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 14,39 14,31 - 14,31 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

13 934,00 11 957,00 10 308,00 3 335,00 10 308,00 عدد

27,50نسبة الندماج خلل 6 أشهر 22,50 17,50 - 17,50 %

37,50نسبة الندماج خلل 12 أشهر 32,50 27,50 - 27,50 %

62,50نسبة الندماج خلل 12 أشهر 57,50 52,50 - 52,50 %

تنمية البحث العلمي

220,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 200,00 175,00 192,00 175,00 عدد

250,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 210,00 180,00 69,00 180,00 عدد

550,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 450,00 220,00 109,00 220,00 عدد

48,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 42,00 33,00 4,00 33,00 عدد

4,00عدد براءات الختراع المودعة 4,00 3,00 9,00 3,00 عدد

85,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 80,00 75,00 100,00 75,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

500,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 395,00 445,00 - 445,00 عدد

114,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 95,00 84,00 - 84,00 عدد

600,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 900,00 650,00 20,00 650,00 عدد

444,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 404,00 270,00 48,00 270,00 عدد

جامعة مولي اسماعيل -مكناس- 4600

جهة مكناس -  تافيللت 4613
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

280,00 9عدد المسجلين الجدد 9 253,00 8 634,00 9 410,00 8 634,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

24,50 22,40 21,70 13,00 21,70 %

25,70نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 25,70 25,70 13,00 25,70 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

12,83نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 15,23 17,10 20,90 17,10 %

58,60نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 56,20 52,00 47,40 52,00 %
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الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

45,20نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 42,50 39,20 17,40 39,20 %

tuteur8 299,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 7 150,00 5 921,00 6 134,00 5 921,00 عدد

tuteur95,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 80,00 65,00 61,00 65,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

8 856,00 8 593,00 7 747,00 1 151,00 7 747,00 عدد

26,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 20,00 15,00 - 15,00 %

34,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 29,00 24,00 - 24,00 %

62,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 56,00 44,00 - 44,00 %

تنمية البحث العلمي

415,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 380,00 350,00 102,00 350,00 عدد

310,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 270,00 230,00 57,00 230,00 عدد

125,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 100,00 90,00 34,00 90,00 عدد

42,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 29,00 21,00 3,00 21,00 عدد

3,00عدد براءات الختراع المودعة 2,00 1,00 - 1,00 عدد

100,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 100,00 100,00 100,00 100,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

112,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 105,00 99,00 35,00 99,00 عدد

44,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 37,00 31,00 - 31,00 عدد

310,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 280,00 260,00 5,00 260,00 عدد

200,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 170,00 140,00 54,00 140,00 عدد

جامعة محمد الول  -وجدة- 4700

الجهة الشرقية 4708
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

195,00 10عدد المسجلين الجدد 9 580,00 8 875,00 8 011,00 8 875,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

25,00 22,00 18,00 9,00 18,00 %

45,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 44,00 41,00 16,00 41,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

14,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 16,00 18,00 23,00 18,00 %

54,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 48,00 48,00 49,20 48,00 %

40,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 35,00 30,00 20,70 30,00 %

tuteur6 000,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 3 000,00 1 500,00 1 131,00 1 500,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 50,00 25,00 11,00 25,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

4 000,00 3 800,00 1 500,00 2 679,00 1 500,00 عدد

35,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 30,00 25,00 - 25,00 %

50,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 45,00 40,00 - 40,00 %

65,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 60,00 55,00 - 55,00 %

تنمية البحث العلمي

115,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 110,00 105,00 116,00 105,00 عدد
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

30,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 25,00 20,00 78,00 20,00 عدد

75,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 70,00 65,00 47,00 65,00 عدد

8,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 7,00 6,00 - 6,00 عدد

7,00عدد براءات الختراع المودعة 6,00 5,00 - 5,00 عدد

98,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 95,00 90,00 100,00 90,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

344,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 307,00 266,00 41,00 266,00 عدد

55,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 112,00 122,00 6,00 122,00 عدد

170,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 170,00 170,00 21,00 170,00 عدد

300,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 290,00 276,00 29,00 276,00 عدد

جامعة القرويين - فاس- 4800

جهة فاس - بولمان 4814
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

143,00 2عدد المسجلين الجدد 1 863,00 1 610,00 1 256,00 1 610,00 عدد

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

10,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 11,00 12,00 6,20 12,00 %

87,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 85,00 85,00 93,80 85,00 %

60,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 58,00 58,00 25,80 58,00 %

tuteur400,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 350,00 300,00 - 300,00 عدد

tuteur19,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 19,00 19,00 - 19,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

480,00 400,00 320,00 965,00 320,00 عدد

30,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 30,00 25,00 - 25,00 %

65,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 65,00 60,00 - 60,00 %

90,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 80,00 80,00 - 80,00 %

تنمية البحث العلمي

2,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 2,00 2,00 - 2,00 عدد

2,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 2,00 2,00 - 2,00 عدد

42,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 34,00 27,00 15,00 27,00 عدد

-عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت - - - - عدد

-عدد براءات الختراع المودعة - - - - عدد

-نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة - - - - %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

40,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 40,00 40,00 7,00 40,00 عدد

18,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 18,00 9,00 - 9,00 عدد

30,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 30,00 30,00 10,00 30,00 عدد

60,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 60,00 30,00 112,00 30,00 عدد

المؤسسات الجامعية اا 5000

جامعة الحسن الثاني  ـ عين الشق - الدار البيضاء 5100
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الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات
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جهة الدارالبيضاء الكبرى 5109
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

280,00 8عدد المسجلين الجدد 7 670,00 7 029,00 6 597,00 7 029,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

24,69 21,57 18,28 13,00 18,28 %

58,79نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 56,33 53,35 43,00 53,35 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

14,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 17,00 20,00 22,80 20,00 %

55,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 45,00 37,00 80,70 37,00 %

28,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 25,00 23,00 32,90 23,00 %

tuteur1 400,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 1 300,00 1 200,00 130,00 1 200,00 عدد

tuteur17,70 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 17,30 15,70 2,00 15,70 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

5 400,00 4 750,00 2 376,00 439,00 2 376,00 عدد

37,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 37,00 35,00 - 35,00 %

60,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 60,00 55,00 - 55,00 %

65,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 65,00 60,00 - 60,00 %

تنمية البحث العلمي

180,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 150,00 130,00 132,00 130,00 عدد

170,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 150,00 110,00 49,00 110,00 عدد

160,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 130,00 110,00 50,00 110,00 عدد

30,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 25,00 20,00 1,00 20,00 عدد

25,00عدد براءات الختراع المودعة 16,00 8,00 7,00 8,00 عدد

100,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 100,00 95,00 95,00 95,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

420,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 450,00 300,00 104,00 300,00 عدد

63,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 60,00 56,00 15,00 56,00 عدد

236,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 236,00 236,00 194,00 236,00 عدد

233,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 256,00 112,00 288,00 112,00 عدد

جامعة الحسن الثاني بالمحمدية 5200

جهة الدارالبيضاء الكبرى 5209
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

288,00 8عدد المسجلين الجدد 7 672,00 7 672,00 6 557,00 7 672,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

29,00 29,00 27,00 24,00 27,00 %
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

62,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 62,00 62,00 24,00 62,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

12,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 18,00 25,00 24,30 25,00 %

51,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 41,00 34,00 58,40 34,00 %

35,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 30,00 20,00 24,60 20,00 %

tuteur8 191,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 8 191,00 7 586,00 4 941,00 7 586,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 100,00 100,00 48,00 100,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

500,00 500,00 450,00 37,00 450,00 عدد

45,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 45,00 35,00 - 35,00 %

50,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 50,00 40,00 - 40,00 %

55,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 55,00 45,00 - 45,00 %

تنمية البحث العلمي

300,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 300,00 260,00 108,00 260,00 عدد

60,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 60,00 50,00 67,00 50,00 عدد

250,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 250,00 150,00 41,00 150,00 عدد

10,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 10,00 8,00 2,00 8,00 عدد

10,00عدد براءات الختراع المودعة 8,00 5,00 4,00 5,00 عدد

100,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 100,00 90,00 95,00 90,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

275,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 275,00 275,00 68,00 275,00 عدد

70,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 63,00 58,00 8,00 58,00 عدد

275,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 275,00 275,00 157,00 275,00 عدد

200,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 200,00 200,00 110,00 200,00 عدد

جامعة شعيب الدكالي بالجديدة 5300

جهة دكالة - عبدة 5311
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

412,00 3عدد المسجلين الجدد 2 995,00 2 564,00 2 137,00 2 564,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

21,00 20,00 19,00 20,00 19,00 %

74,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 70,00 62,00 62,00 62,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

15,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 20,00 25,00 23,80 25,00 %

85,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 80,00 75,00 56,30 75,00 %

65,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 55,00 45,00 16,20 45,00 %

tuteur2 900,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 2 620,00 2 380,00 895,00 2 380,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 100,00 100,00 26,00 100,00 %

تحسين المردودية الخارجية

نسبة طلبة مسالك الجازة الساسية الذين استفادوا من مجزوءات ممهننة 

في السدسين الخامس والسادس

100,00 100,00 95,00 3,00 95,00 نسبة

40,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 35,00 30,00 - 30,00 %

34



2012

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:
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55,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 50,00 45,00 - 45,00 %

75,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 70,00 65,00 - 65,00 %

تنمية البحث العلمي

150,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 120,00 100,00 92,00 100,00 عدد

100,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 75,00 60,00 57,00 60,00 عدد

60,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 45,00 33,00 14,00 33,00 عدد

20,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 16,00 12,00 - 12,00 عدد

8,00عدد براءات الختراع المودعة 7,00 6,00 1,00 6,00 عدد

100,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 100,00 100,00 100,00 100,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

120,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 117,00 105,00 - 105,00 عدد

27,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 27,00 27,00 - 27,00 عدد

159,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 127,00 97,00 52,00 97,00 عدد

64,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 52,00 39,00 85,00 39,00 عدد

جامعة الحسن الول بسطات 5400

جهة الشاوية - ورديغة 5406
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

505,00 4عدد المسجلين الجدد 4 196,00 3 818,00 3 481,00 3 818,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

44,41 45,59 46,29 29,00 46,26 %

72,88نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 72,88 74,04 54,00 74,04 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

12,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 16,50 20,00 16,70 20,00 %

90,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 90,00 80,00 95,10 80,00 %

70,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 60,00 55,00 31,00 55,00 %

tuteur1 219,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 1 162,00 1 130,00 1 201,00 1 130,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 100,00 100,00 48,00 100,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

4 502,00 4 338,00 3 363,00 692,00 3 363,00 عدد

30,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 20,00 15,00 - 15,00 %

50,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 45,00 40,00 - 40,00 %

65,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 55,00 50,00 - 50,00 %

تنمية البحث العلمي

100,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 60,00 50,00 24,00 50,00 عدد

50,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 40,00 30,00 11,00 30,00 عدد

50,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 30,00 15,00 8,00 15,00 عدد

-عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت - - - - عدد

9,00عدد براءات الختراع المودعة 6,00 2,00 2,00 2,00 عدد

100,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 100,00 100,00 100,00 100,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

106,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 98,00 90,00 21,00 90,00 عدد
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

30,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 24,00 30,00 6,00 30,00 عدد

89,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 81,00 75,00 41,00 75,00 عدد

132,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 123,00 117,00 35,00 117,00 عدد

جامعة القاضي عياض -مراكش- 5500

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 5507
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

118,00 14عدد المسجلين الجدد 13 005,00 11 910,00 9 836,00 11 910,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

18,80 16,10 13,10 9,00 13,10 %

51,80نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 55,10 57,20 38,00 57,20 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

17,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 19,00 21,00 21,60 21,00 %

متوسط  نسبة الحاصلين على دبلوم في المؤسسات دات الدخول المفتوح 

الى الجامعة

70,00 65,00 60,00 - 60,00 %

متوسط  نسبة الحاصلين على دبلوم في المؤسسات دات الدخول المنتظم الى 

الجامعة

97,00 95,00 93,00 - 93,00 %

75,00 متوسط  نسبة الحاصلين على دبلوم على مستوى الجامعة 71,00 64,00 79,00 64,00 %

tuteur2 000,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 1 800,00 1 500,00 4 027,00 1 500,00 عدد

tuteur80,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 75,00 65,00 41,00 65,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

- - 600,00 - 600,00 عدد

42,70نسبة الندماج خلل 6 أشهر 41,00 37,20 - 37,20 %

64,30نسبة الندماج خلل 12 أشهر 59,20 53,30 - 53,30 %

81,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 75,00 68,00 - 68,00 %

تنمية البحث العلمي

400,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 375,00 350,00 437,00 350,00 عدد

380,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 350,00 300,00 238,00 300,00 عدد

150,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 140,00 130,00 51,00 130,00 عدد

70,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 60,00 50,00 3,00 50,00 عدد

9,00عدد براءات الختراع المودعة 8,00 8,00 8,00 8,00 عدد

100,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 100,00 100,00 100,00 100,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

300,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 300,00 250,00 - 250,00 عدد

89,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 85,00 65,00 79,00 65,00 عدد

550,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 490,00 420,00 258,00 420,00 عدد

348,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 359,00 352,00 312,00 352,00 عدد

جامعة ابن زهر -أكادير- 5600

جهة سوس - ماسة - درعة 5604
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

436,00 18عدد المسجلين الجدد 16 693,00 14 907,00 12 406,00 14 907,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

20,00 18,00 17,00 6,00 17,00 %

66,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 64,00 63,00 39,00 63,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

10,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 10,00 10,00 13,10 10,00 %

80,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 70,00 60,00 64,40 60,00 %

50,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 50,00 50,00 20,30 50,00 %

tuteur15 000,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 14 000,00 12 500,00 1 347,00 12 500,00 عدد

tuteur80,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 80,00 70,00 6,00 70,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

5 100,00 4 700,00 2 000,00 1 838,00 2 000,00 عدد

25,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 25,00 20,00 - 20,00 %

35,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 30,00 25,00 - 25,00 %

50,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 40,00 30,00 - 30,00 %

تنمية البحث العلمي

65,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 45,00 35,00 71,00 35,00 عدد

95,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 85,00 75,00 42,00 75,00 عدد

22,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 18,00 13,00 17,00 12,50 عدد

30,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 30,00 20,00 6,00 20,00 عدد

3,00عدد براءات الختراع المودعة 2,00 1,00 3,00 1,00 عدد

100,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 100,00 70,00 100,00 70,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

180,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 160,00 150,00 24,00 150,00 عدد

70,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 60,00 50,00 - 50,00 عدد

80,00عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 80,00 80,00 57,00 80,00 عدد

110,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 110,00 110,00 169,00 110,00 عدد

جامعة السلطان مولي سليمان- بني ملل 5700

جهة تادلة - أزيلل 5712
البرنامج الستعجالي للتعليم العالي والبحث العلمي10

تشجيع روح المبادرة والتميز بالجامعة11

تحسين العرض التربوي في التعليم العالي

تسجيل الطلبة حسب المؤسسة

130,00 4عدد المسجلين الجدد 3 723,00 3 233,00 2 518,00 3 233,00 عدد

نسبة الطلبة الجدد المسجلين بالمسالك الممهننة بالمؤسسات ذات الولوج 

المفتوح

7,00 6,00 6,00 - 6,00 %

58,00نسبة الطلبة المسجلين بالماستر المتخصص 60,00 62,00 12,00 62,00 %

محاربة التكرار والهدر والنقطاع

8,00نسبة المغادرة عند السنة الولى من الجازة 10,00 15,00 19,20 15,00 %

85,00نسبة الحاصلين على دبلوم مهما كان عدد السنوات 70,00 60,00 81,00 60,00 %

60,00نسبة الحاصلين على دبلوم خلل المدة المفترضة للدبلوم 55,00 50,00 16,10 50,00 %
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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الطر

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.10.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

tuteur3 389,00 عدد الطلبة المتوفرين على مشرف 3 107,00 2 294,00 - 2 294,00 عدد

tuteur100,00 نسبة الطلبة  بالسدسة الولى والثانية  المتوفرين على مشرف 100,00 80,00 - 80,00 %

تحسين المردودية الخارجية

عددالطلبة بالجازة في الدراسات الساسية الذين استفادوا من وحدات مهنية 

بالسدسة  5 و6

295,00 239,00 179,00 - 179,00 عدد

15,00نسبة الندماج خلل 6 أشهر 14,00 13,00 - 13,00 %

33,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 31,00 28,00 - 28,00 %

60,00نسبة الندماج خلل 12 أشهر 57,00 53,00 - 53,00 %

تنمية البحث العلمي

120,00عدد المنشورات  بمجلت دولية مصنفة 100,00 80,00 26,00 80,00 عدد

80,00عدد المنشورات باشتراك مع مغاربة 60,00 40,00 21,00 40,00 عدد

25,00عدد الطروحات التي تمت مناقشتها 20,00 15,00 4,00 15,00 عدد

10,00عدد مشاريع البحث التطبيقية المنجزة مع مقاولت 8,00 6,00 - 6,00 عدد

2,00عدد براءات الختراع المودعة 2,00 2,00 - 2,00 عدد

100,00نسبة عدد وحدات البحث المعتمدة 100,00 100,00 46,30 100,00 %

تقوية كفاءات الموظفين بواسطة التكوين المستمر

23,00عدد الساتذة المستفيدين من التكوين المستمر بالخارج 22,00 21,00 - 21,00 عدد

9,00عدد الساتذة الجدد المستفيدين من التكوين البيداغوجي 12,00 7,00 - 7,00 عدد

168,00 1عدد الساتذة المرسمين المستفيدين من التكوين البيداغوجي 161,00 153,00 - 153,00 عدد

93,00عدد الداريين والتقنيين المستفيدين من التكوين المستمر 89,00 84,00 - 84,00 عدد
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وزارة التربية الوطنية

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.11.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

ميدان محاربة  المية والتربية غير النظامية 5000

الدارة العامة 5100

دعم المهام10

95,00نسبة تغطية التجهيزات العلمية 95,00 95,00 95,00 95,00 %

30,00نسبة تجديد بالعتاد المعلوماتي 30,00 25,00 20,00 20,00 %

20,00عدد المحاضرات و الندوات 20,00 25,00 25,00 25,00 المحاضرات و 

الندوات

15,00عدد وحدات التكوين 15,00 15,00 15,00 15,00 عدد الوحدات

80,00نسبة ل تمركز العتمادات 80,00 30,00 25,00 25,00 %

مديرية محاربة المية 5200

دعم المهام10

تقوية قدرات المتدخلين

550,00تكوين المنشطين المكونين 500,00 450,00 350,00 400,00 عدد

500,00 13منشط مكون 13 000,00 12 500,00 13 000,00 12 000,00 عدد

000,00 000 000,001 000 1مراجع مطبوعة 800 000,00 850 000,00 800 000,00 عدد

85,00زيارات التتبع 85,00 80,00 71,00 50,00 %

دعم محاربة المية

000,00 800عدد المسجلين 800 000,00 806 600,00 706 394,00 793 500,00 عدد

494,00 85عدد الذكور المسجلين في الوسط القروي 85 494,00 85 061,00 72 220,00 83 680,00 عدد

208,00 44عدد الذكور المسجلين في الوسط الحضري 44 208,00 43 984,00 31 585,00 43 270,00 عدد

516,00 317عدد الناث المسجلين في الوسط القروي 317 516,00 315 911,00 280 247,00 310 780,00 عدد

482,00 363عدد الناث المسجلين في الوسط الحضري 363 482,00 361 644,00 322 342,00 355 770,00 عدد

ميدان التربية غير النظامية 5300

دعم المهام10

000,00 55العدد الجمالي للمسجلين في مدرسة الفرصة الثانية 55 000,00 50 000,00 46 119,00 50 000,00 عدد

54,00نسبة الناث المسجلين في مدرسة الفرصة الثانية 53,00 52,00 49,00 51,00 %

53,00نسبة المستفيدين بالوسط القروي 52,00 51,00 65,00 50,00 %

300,00عدد التفاقيات الموقعة 300,00 280,00 293,00 260,00 عدد

100,00نسبة تغطية المدارس بخليا اليقظة 100,00 100,00 97,00 95,00 %

400,00 1عدد المتدخلين المستفيدين من التكوين 1 400,00 1 200,00 1 650,00 1 110,00 عدد

000,00 2عدد زيارات التتبع و التأطير المنجزة 2 000,00 1 900,00 2 700,00 1 850,00 عدد

000,00 111عدد الوحدات و المراشد و الكتب المطبوعة 111 000,00 111 000,00 65 000,00 111 000,00 عدد

15,00تقارير الندوات و الدراسات المنجزة 15,00 14,00 24,00 14,00 عدد

2,00عدد حملت التوعية المنظمة 2,00 2,00 2,00 1,00 عدد

عدد المستفيدين من المواكبة المدرسية) البرنامج الفرعي 1 : مواكبة 

المستفيدين من مدرسة الفرصة الثانية المدمجين في التعليم النظامي (

10 000,00 4 000,00 3 000,00 2 732,00 - عدد

نسبة  المستفيدين من المواكبة المدرسية في الوسط القروي ) البرنامج 

الفرعي1:  مواكبة المستفيدين من مدرسة الفرصة الثانية المدمجين في 

التعليم النظامي (

80,00 80,00 80,00 80,00 - %

عدد المستفيدين من المواكبة المدرسية ) البرنامج الفرعي 2 : الدماج 

الفوري للغير ممدرسين في المدرسة النظامية

30 000,00 30 000,00 20 000,00 21 688,00 - عدد
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وزارة التربية الوطنية

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.11.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

نسبةالمستفيدين من المواكبة المدرسية في الوسط القروي ) البرنامج 

الفرعي 2 : الدماج الفوري للغير ممدرسين في المدرسة النظامية

67,00 67,00 67,00 67,00 - %
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وزارة التربية الوطنية

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.11.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة الخارجية 3000

إلزامية التعليم حتى سن الخامسة عشر10

التعليم الولي وطني

73,10النسبة الصافية للتمدرس إجمالي 65,90 55,90 54,70 60,50 %

80,60النسبة الصافية للتمدرس إجمالي حضري 75,00 74,40 69,80 74,10 %

63,50النسبة الصافية للتمدرس إجمالي قروي 54,60 35,60 38,00 44,60 %

77,70النسبة الصافيةالجمالية للتمدرس ذكور 71,50 65,30 62,10 67,20 %

81,60النسبة الصافية للتمدرس ذكور حضري 76,20 81,20 71,90 76,00 %

73,20النسبة الصافية للتمدرس ذكور قروي 65,90 48,00 51,40 57,40 %

67,90النسبة الصافيةالجمالية للتمدرس إناث 59,70 46,00 46,90 53,20 %

79,60النسبة الصافية للتمدرس إناث حضري 73,80 67,40 97,60 72,20 %

50,60النسبة الصافية للتمدرس إناث قروي 40,30 22,50 24,00 30,40 %

87,39 مؤشر التكافؤ الجمالي إناث / ذكور 83,50 74,40 75,00 81,80 %

78,80مؤشر التكافؤ الجمالي فروي / حضري 72,80 47,85 55,00 66,20 %

89,70)مؤشر التكافؤ فروي / حضري )ذكور 86,48 59,11 72,00 85,60 %

63,60)مؤشر التكافؤ فروي / حضري )إناث 54,61 33,38 36,00 43,60 %

التعليم البتدائي وطني

96,00النسبة الصافية للتمدرس إجمالي 94,60 96,40 93,30 94,30 %

96,00النسبة الصافية للتمدرس إجمالي قروي 94,60 98,00 94,30 93,60 %

96,00النسبة الصافية للتمدرس إجمالي حضري 94,60 94,60 93,40 94,50 %

96,00النسبة الصافية للتمدرس ذكور حضري 94,70 95,80 95,20 95,30 %

96,00النسبة الصافية للتمدرس ذكور قروي 95,30 97,40 95,10 95,50 %

96,00النسبة الصافيةالجمالية للتمدرس ذكور 95,00 98,80 94,90 95,40 %

96,00النسبة الصافيةالجمالية للتمدرس إناث 94,20 95,40 92,70 93,50 %

96,00النسبة الصافية للتمدرس إناث حضري 94,50 97,30 93,70 94,10 %

96,00النسبة الصافية للتمدرس إناث قروي 93,90 93,20 91,50 92,70 %

3,70النسبة الجمالية للتكرار 5,00 9,30 12,00 8,40 %

3,90النسبة الجمالية للتكرار ذكور 5,40 11,10 14,00 9,50 %

3,40النسبة الجمالية للتكرار إناث 4,50 7,30 9,80 7,10 %

87,20 نسبة التكرار الفرق إناث / ذكور 83,33 65,70 70,00 78,80 %

85,00النسبة الجمالية لنهاء السلك 85,70 86,50 82,50 84,40 %

84,30)النسبة الجمالية لنهاء السلك  )ذكور 82,60 85,90 81,00 82,70 %

85,40)النسبة الجمالية لنهاء السلك  )إناث 83,20 86,80 83,70 84,90 %

101,30نسبة إنهاء السلك الفرق إناث / ذكور 101,90 101,10 103,00 102,20 %

98,00النسبة المئوية للساتذة المستوفون لحصصهم الدراسبة اللزمة 98,00 97,60 95,00 98,10 %

27,00عدد التلميذ لكل أستاذ إجمالي 27,00 28,00 28,00 28,00 عدد

30,00)عدد التلميذ لكل أستاذ )حضري 30,00 31,00 30,00 31,00 عدد

25,00)عدد التلميذ لكل أستاذ )قروي 25,00 26,00 26,00 25,00 عدد

1,70النسبة إجمالية للهدر المدرسي 2,20 3,10 3,30 2,60 %

1,60نسبة الهدر المدرسي ذكور 2,00 2,40 2,80 2,30 %

1,70نسبة الهدر المدرسي إناث 2,30 3,80 3,90 3,00 %

التعليم الثانوي العدادي وطني

90,00النسبة الصافية للتمدرس إجمالي 74,70 51,00 48,00 59,20 %

90,00النسبة الصافية للتمدرس إجمالي حضري 82,60 74,70 71,10 79,70 %
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90,00النسبة الصافية للتمدرس إجمالي قروي 62,00 25,10 32,20 34,30 %

90,00النسبة الصافيةالجمالية للتمدرس ذكور 74,80 51,80 48,70 59,80 %

90,00النسبة الصافية للتمدرس ذكور حضري 82,00 73,20 69,40 78,40 %

90,00النسبة الصافية للتمدرس ذكور قروي 64,10 28,60 26,70 37,70 %

90,00النسبة الصافيةالجمالية للتمدرس إناث 74,60 50,20 47,30 58,60 %

90,00النسبة الصافية للتمدرس إناث حضري 83,20 76,20 72,70 80,90 %

90,00النسبة الصافية للتمدرس إناث قروي 53,60 21,30 19,50 30,60 %

8,10النسبة الجمالية للتكرار 9,50 16,30 16,10 13,40 %

9,00النسبة الجمالية للتكرار ذكور 10,70 19,60 19,20 15,60 %

6,90النسبة الجمالية للتكرار إناث 7,90 12,30 12,10 10,40 %

76,70 نسبة التكرار الفرق إناث / ذكور 73,83 61,70 63,00 73,50 %

62,80النسبة الجمالية لنهاء السلكين 59,90 64,60 57,00 59,50 %

60,90)نسبةإنهاء السلكين )ذكور 57,70 63,10 53,60 56,40 %

64,30)نسبة إنهاء السلكين )إناث 61,60 64,60 60,30 62,50 %

100,00نسبة إنهاء السلك الفرق إناث / ذكور 103,20 103,60 112,00 108,20 %

95,00النسبة المئوية للساتذة المستوفون لحصصهم الدراسبة اللزمة 71,50 78,00 81,00 85,10 %

24,00عدد التلميذ لكل أستاذ إجمالي 24,00 24,00 24,00 24,00 عدد

24,00)عدد التلميذ لكل أستاذ )حضري 24,00 24,00 24,00 24,00 عدد

24,00)عدد التلميذ لكل أستاذ )قروي 24,00 24,00 24,00 24,00 عدد

6,00النسبة إجمالية للهدر المدرسي 7,30 10,80 12,30 10,40 %

6,30نسبة الهدر المدرسي ذكور 7,70 2,40 2,80 11,40 %

5,70نسبة الهدر المدرسي إناث 6,90 3,80 3,90 9,10 %

تدبير المنظومة

100,00النسبة المئوية للمؤسسات التعليمية المتوفرة على مشروع فعلي للمؤسسة 100,00 83,00 83,00 100,00 %

100,00العدد الجمالي للمؤسسات التعليمية المسيرة لميزانية خاصة 100,00 83,00 50,00 100,00 عدد

حفز المبادرة والمتياز بالثانوي التأهيلي20

التعليم الثانوي التأهيلي وطني

60,00النسبة الصافية للتمدرس إجمالي 45,50 27,10 24,30 32,80 %

60,00النسبة الصافية للتمدرس إجمالي حضري 52,30 46,80 42,40 52,40 %

60,00النسبة الصافية للتمدرس إجمالي قروي 30,10 5,40 4,80 9,70 %

60,00النسبة الصافيةالجمالية للتمدرس ذكور 44,40 24,90 22,20 30,90 %

60,00النسبة الصافية للتمدرس ذكور حضري 51,00 42,80 38,30 49,00 %

60,00النسبة الصافية للتمدرس ذكور قروي 30,30 5,60 5,00 10,00 %

60,00النسبة الصافيةالجمالية للتمدرس إناث 46,60 29,30 26,60 34,90 %

60,00النسبة الصافية للتمدرس إناث حضري 53,60 50,80 46,50 55,70 %

60,00النسبة الصافية للتمدرس إناث قروي 29,90 5,10 4,60 9,50 %

14,20نسبة الخصوصي / العام 14,20 8,00 7,50 10,10 %

34,10النسبة الجمالية لنهاء السلك الثلث 31,80 36,20 29,90 32,00 %

28,80)نسبة إنهاء السلك الثلث )ذكور 26,30 30,70 23,90 26,00 %

39,50)نسبة إنهاء السلك الثلث)إناث 37,40 41,80 36,70 38,40 %

137,00نسبة إنهاء السلك الفرق إناث / ذكور 143,00 136,00 154,00 133,10 %

95,00النسبة المئوية للساتذة المستوفون لحصصهم الدراسبة اللزمة 55,00 85,20 84,10 89,10 %

67,50النسبةالجمالية لعداد القسام العلمية 65,00 60,60 59,70 61,10 %

)نسبةأعداد القسام العلمية )ذكور

65,70 65,70 62,60 62,10 62,50 %

67,50)نسبةأعداد القسام العلمية )إناث 64,30 58,60 57,30 59,70 %
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تدبير المنظومة

100,00النسبة المئوية للمؤسسات التعليمية المتوفرة على مشروع فعلي للمؤسسة 100,00 88,00 88,00 100,00 %

100,00العدد الجمالي للمؤسسات التعليمية المسيرة لميزانية خاصة 100,00 88,00 88,00 100,00 عدد

ميدان محاربة  المية والتربية غير النظامية 5000

الدارة العامة 5100

دعم المهام10

95,00نسبة تغطية التجهيزات العلمية 95,00 95,00 95,00 95,00 %

30,00نسبة تجديد بالعتاد المعلوماتي 30,00 25,00 20,00 20,00 %

20,00عدد المحاضرات و الندوات 20,00 25,00 25,00 25,00 المحاضرات و 

الندوات

20,00عدد وحدات التكوين 15,00 15,00 15,00 15,00 عدد الوحدات

90,00نسبة ل تمركز العتمادات 90,00 85,00 80,00 80,00 %

مديرية محاربة المية 5200

دعم المهام10

تقوية قدرات المتدخلين

550,00تكوين المنشطين المكونين 500,00 450,00 350,00 400,00 عدد

500,00 13منشط مكون 13 000,00 12 500,00 13 000,00 12 000,00 عدد

000,00 000 000,001 000 1مراجع مطبوعة 800 000,00 850 000,00 800 000,00 عدد

85,00زيارات التتبع 85,00 80,00 71,00 50,00 %

دعم محاربة المية

000,00 800عدد المسجلين 800 000,00 806 600,00 706 394,00 793 500,00 عدد

494,00 85عدد الذكور المسجلين في الوسط القروي 85 494,00 85 061,00 72 220,00 83 680,00 عدد

208,00 44عدد الذكور المسجلين في الوسط الحضري 44 208,00 43 984,00 31 585,00 43 270,00 عدد

516,00 317عدد الناث المسجلين في الوسط القروي 317 516,00 315 911,00 280 247,00 310 780,00 عدد

482,00 363عدد الناث المسجلين في الوسط الحضري 363 482,00 361 644,00 322 342,00 355 770,00 عدد

ميدان التربية غير النظامية 5300

برنامج :مدرسة الفرصة الثانية10

000,00 55العدد الجمالي للمسجلين في مدرسة الفرصة الثانية 55 000,00 50 000,00 46 119,00 50 000,00 عدد

54,00نسبة الناث المسجلين في مدرسة الفرصة الثانية 53,00 52,00 49,00 51,00 %

53,00نسبة المستفيدين بالوسط القروي 52,00 51,00 65,00 50,00 %

300,00عدد التفاقيات الموقعة 300,00 280,00 293,00 260,00 عدد

100,00نسبة تغطية المدارس بخليا اليقظة 100,00 100,00 97,00 95,00 %

400,00 1عدد المتدخلين المستفيدين من التكوين 1 400,00 1 200,00 1 650,00 1 110,00 عدد

000,00 2عدد زيارات التتبع و التأطير المنجزة 2 000,00 1 900,00 2 700,00 1 850,00 عدد

000,00 111عدد الوحدات و المراشد و الكتب المطبوعة 111 000,00 111 000,00 65 000,00 111 000,00 عدد

15,00تقارير الندوات و الدراسات المنجزة 15,00 14,00 24,00 14,00 عدد

2,00عدد حملت التوعية المنظمة 2,00 2,00 2,00 1,00 عدد

عدد المستفيدين من المواكبة المدرسية) البرنامج الفرعي 1 : مواكبة 

المستفيدين من مدرسة الفرصة الثانية المدمجين في التعليم النظامي (

10 000,00 4 000,00 3 000,00 2 732,00 - عدد
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نسبة  المستفيدين من المواكبة المدرسية في الوسط القروي ) البرنامج 

الفرعي1:  مواكبة المستفيدين من مدرسة الفرصة الثانية المدمجين في 

التعليم النظامي (

80,00 80,00 80,00 80,00 - %

عدد المستفيدين من المواكبة المدرسية ) البرنامج الفرعي 2 : الدماج 

الفوري للغير ممدرسين في المدرسة النظامية

30 000,00 30 000,00 20 000,00 21 688,00 - عدد

نسبةالمستفيدين من المواكبة المدرسية في الوسط القروي ) البرنامج 

الفرعي 2 : الدماج الفوري للغير ممدرسين في المدرسة النظامية

67,00 67,00 67,00 67,00 - %
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الدارة العامة 0000

دعم المهام10

المبلغ المخصص للدوية بمليين الدراهم في حسابات مرصودة لمور 

خصوصية "الحساب الخاص بالصيدلية المركزية

- - 1 022,00 734,00 852,90 الدرهم

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

- - 84,56 87,07 94,00 %

الوزير والديوان والمفتشية العامة والكتابة العامة والمصالح 

الخارجية للوزارة

1000

المصالح الخارجية للوزارة  1500

جهة وادي الذهب- الكويرة 1501
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

90,00 90,00 88,00 87,50 87,50 %

62,50الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 62,50 57,14 55,44 55,44 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

2,00 1,90 1,90 1,80 1,59 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

20,00 18,00 15,00 5,00 21,50 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

70,00 75,00 80,00 84,00 84,00 %

4,00القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 3,90 3,90 3,70 3,56 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

50,00 47,00 47,00 44,00 44,76 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

000,00 14عدد الساكنة لكل طبيب مختص 17 300,00 16 428,00 19 300,00 16 455,00 عدد

700,00 4 عدد الساكنة لكل طبيب عام 4 800,00 4 900,00 4 825,00 4 114,00 عدد

750,00 1عدد الساكنة لكل ممرض 1 820,00 1 820,00 1 854,00 1 885,00 عدد

500,00 5عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 5 200,00 5 200,00 4 950,00 5 202,00 عدد

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 1502
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

74,70 74,70 74,70 74,70 85,71 %

63,48الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 63,48 74,08 54,59 51,41 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

9,70 8,90 8,20 7,40 7,50 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

19,00 19,00 21,00 24,00 23,28 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

81,00 81,00 79,00 76,00 81,71 %

20,30القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 19,10 17,90 19,70 13,01 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

60,00 58,00 56,00 53,00 63,13 %
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التكوين الساسي والتكوين المستمر30

045,00 6عدد الساكنة لكل طبيب مختص 6 057,00 6 122,00 6 583,00 6 184,00 عدد

900,00 3 عدد الساكنة لكل طبيب عام 4 150,00 4 700,00 5 356,00 3 638,00 عدد

531,00عدد الساكنة لكل ممرض 566,00 606,00 710,00 568,00 عدد

000,00 3عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 3 100,00 3 200,00 3 286,00 3 685,00 عدد

جهة كلميم - السمارة 1503
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

82,25 82,25 82,25 82,25 81,63 %

65,61الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 65,61 62,33 61,07 28,91 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

10,20 9,15 7,90 8,06 23,98 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

22,70 21,51 19,81 17,77 5,98 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

43,31 44,54 53,57 73,85 98,20 %

18,77القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 17,41 14,02 15,39 33,07 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

37,27 36,74 42,50 69,16 68,34 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

653,00 7عدد الساكنة لكل طبيب مختص 8 351,00 9 167,00 11 685,00 10 291,00 عدد

070,00 3 عدد الساكنة لكل طبيب عام 3 220,00 3 422,00 4 520,00 3 246,00 عدد

791,00عدد الساكنة لكل ممرض 837,00 868,00 939,00 823,00 عدد

777,00عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 792,00 842,00 899,00 4 886,00 عدد

جهة سوس - ماسة - درعة 1504
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

89,36 89,36 89,36 89,36 89,00 %

76,83الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 76,83 78,20 74,53 70,00 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

36,00 35,00 32,50 32,50 32,35 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

20,00 16,00 14,00 13,00 12,00 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

80,00 84,00 86,00 87,00 88,00 %

12,22القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 12,12 118,59 111,07 118,58 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

42,00 40,50 37,50 37,50 37,50 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

000,00 14عدد الساكنة لكل طبيب مختص 14 330,00 14 360,00 13 700,00 14 360,00 عدد

200,00 7 عدد الساكنة لكل طبيب عام 7 400,00 7 600,00 7 150,00 7 600,00 عدد

350,00 1عدد الساكنة لكل ممرض 1 350,00 1 400,00 1 500,00 1 400,00 عدد

280,00 2عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 2 280,00 2 280,00 2 280,00 2 280,00 عدد

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 1505
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

95,25 95,25 95,25 95,25 95,50 %
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69,89الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 69,89 74,81 77,35 76,00 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

20,12 19,11 18,15 17,02 15,25 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

10,00 8,00 7,00 4,00 2,50 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

91,00 92,00 93,00 95,00 63,00 %

40,00القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 35,00 30,00 25,40 48,58 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

55,00 40,00 35,00 30,00 30,00 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

500,00 15عدد الساكنة لكل طبيب مختص 15 500,00 16 000,00 16 991,00 18 000,00 عدد

000,00 7 عدد الساكنة لكل طبيب عام 7 000,00 7 500,00 8 142,00 6 000,00 عدد

300,00 1عدد الساكنة لكل ممرض 1 500,00 1 700,00 2 103,00 1 500,00 عدد

500,00 1عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 1 500,00 1 700,00 2 056,00 2 000,00 عدد

جهة الشاوية - ورديغة 1506
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

82,04 82,04 82,04 82,04 95,25 %

65,80الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 65,80 68,46 62,36 62,36 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

16,20 16,00 15,50 15,08 12,64 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

10,00 8,00 7,50 7,14 10,69 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

92,50 92,00 91,50 91,43 89,31 %

63,80القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 63,50 63,20 63,18 47,28 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

25,39 25,19 24,52 23,87 19,49 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

000,00 9عدد الساكنة لكل طبيب مختص 9 000,00 9 000,00 9 850,00 18 000,00 عدد

000,00 4 عدد الساكنة لكل طبيب عام 4 000,00 4 000,00 4 650,00 6 000,00 عدد

800,00عدد الساكنة لكل ممرض 800,00 800,00 1 125,00 1 500,00 عدد

000,00 2عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 2 000,00 2 000,00 2 125,00 2 000,00 عدد

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 1507
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

90,52 90,52 90,52 90,52 92,00 %

72,58الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 72,58 76,78 72,94 62,00 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

25,78 23,22 19,82 15,22 20,17 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

12,00 10,00 5,10 4,36 10,00 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

95,00 95,00 94,00 93,00 77,00 %
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62,03القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 59,12 55,92 59,83 42,97 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

48,00 47,00 46,00 45,55 38,00 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

760,00 15عدد الساكنة لكل طبيب مختص 16 675,00 17 480,00 18 998,00 21 694,00 عدد

450,00 7 عدد الساكنة لكل طبيب عام 7 565,00 7 660,00 8 127,00 7 810,00 عدد

375,00 1عدد الساكنة لكل ممرض 1 450,00 1 567,00 1 707,00 1 827,00 عدد

050,00 3عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 3 550,00 3 669,00 3 049,00 1 900,00 عدد

الجهة الشرقية 1508
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

93,48 93,48 93,48 93,48 55,00 %

66,44الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 66,44 73,02 61,76 55,00 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

27,50 27,50 27,50 27,46 24,45 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

32,00 28,00 28,00 8,46 28,00 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

45,00 50,00 68,00 45,30 70,00 %

25,00القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 25,00 25,00 52,12 25,44 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

70,00 70,00 70,00 55,63 77,00 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

300,00 5عدد الساكنة لكل طبيب مختص 5 424,00 8 074,00 9 817,00 8 074,00 عدد

200,00 5 عدد الساكنة لكل طبيب عام 5 456,00 5 719,00 6 113,00 5 719,00 عدد

000,00 1عدد الساكنة لكل ممرض 1 020,00 1 060,00 1 194,00 1 106,00 عدد

100,00 2عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 2 225,00 3 151,00 2 393,00 2 250,00 عدد

جهة الدارالبيضاء الكبرى 1509
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

90,22 90,22 90,22 90,22 90,89 %

73,37الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 73,37 71,86 70,59 66,44 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الصحية ذات التدبير المستقل20

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

53,00 52,00 50,44 48,41 50,44 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

6,00 6,00 5,00 3,00 4,00 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

95,00 95,00 95,00 91,16 96,00 %

151,00القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 150,00 149,00 142,00 147,00 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

68,00 65,00 62,00 60,93 62,00 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

590,00 7عدد الساكنة لكل طبيب مختص 7 895,00 8 140,00 8 293,00 7 550,00 عدد

050,00 7 عدد الساكنة لكل طبيب عام 7 178,00 7 310,00 7 505,00 6 269,00 عدد

444,00 2عدد الساكنة لكل ممرض 2 467,00 2 182,00 2 500,00 2 365,00 عدد

740,00 5عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 5 981,00 6 314,00 6 532,00 8 020,00 عدد

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 1510
دعم المهام10
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النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

74,93 74,93 74,93 74,93 76,45 %

75,48الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 75,48 83,53 73,23 61,78 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

20,36 20,16 20,01 20,31 18,00 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

13,68 11,32 9,50 8,86 30,00 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

58,92 60,16 61,36 62,48 83,00 %

69,16القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 68,96 68,82 69,12 67,00 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

29,43 29,23 29,08 29,39 26,86 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

028,00 1عدد الساكنة لكل طبيب مختص 1 028,00 1 080,00 1 187,00 1 109,00 عدد

408,00 5 عدد الساكنة لكل طبيب عام 5 408,00 5 383,00 5 512,00 5 418,00 عدد

760,00عدد الساكنة لكل ممرض 760,00 742,00 697,00 726,00 عدد

400,00 2عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 2 409,00 2 395,00 2 600,00 2 609,00 عدد

جهة دكالة - عبدة 1511
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

91,90 91,90 91,90 91,90 89,00 %

77,37الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 77,37 77,16 73,52 66,00 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

15,09 14,04 12,98 13,89 14,70 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

11,00 10,00 9,00 8,00 8,14 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

80,00 85,00 87,00 90,00 90,20 %

31,50القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 30,50 31,33 33,60 32,60 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

41,00 40,00 35,00 33,00 33,90 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

000,00 16عدد الساكنة لكل طبيب مختص 16 500,00 17 922,00 17 861,00 12 082,00 عدد

000,00 8 عدد الساكنة لكل طبيب عام 8 100,00 8 179,00 8 151,00 9 422,00 عدد

350,00 1عدد الساكنة لكل ممرض 1 362,00 1 456,00 1 462,00 1 393,00 عدد

300,00 3عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 3 456,00 3 665,00 4 558,00 2 552,00 عدد

جهة تادلة - أزيلل 1512
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

96,43 96,43 96,43 96,43 97,00 %

77,98الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 77,98 84,28 76,39 74,00 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

20,98 19,79 18,67 17,60 17,50 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

9,00 9,00 9,00 9,00 12,00 %
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النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

91,00 91,00 91,00 91,00 45,00 %

51,20القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 50,70 50,20 40,70 58,72 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

37,00 36,00 35,00 34,00 42,00 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

758,00 11عدد الساكنة لكل طبيب مختص 12 643,00 13 595,00 14 618,00 15 688,00 عدد

648,00 6 عدد الساكنة لكل طبيب عام 7 305,00 8 028,00 8 822,00 9 740,00 عدد

334,00 1عدد الساكنة لكل ممرض 1 348,00 1 361,00 1 375,00 1 398,00 عدد

031,00 1عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 1 473,00 2 104,00 3 006,00 4 418,00 عدد

جهة مكناس -  تافيللت 1513
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

90,99 90,99 90,99 90,99 95,00 %

60,46الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 60,46 65,86 55,82 52,00 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

26,80 24,40 22,00 20,60 22,00 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

6,00 5,50 5,00 4,00 5,00 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

94,00 94,50 95,00 96,00 95,00 %

85,00القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 84,50 84,00 80,00 84,00 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

60,00 55,00 50,00 50,00 50,00 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

100,00 8عدد الساكنة لكل طبيب مختص 8 200,00 8 300,00 8 481,00 - عدد

600,00 5 عدد الساكنة لكل طبيب عام 5 800,00 5 900,00 6 018,00 - عدد

720,00عدد الساكنة لكل ممرض 750,00 780,00 825,00 - عدد

550,00 1عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 1 600,00 1 650,00 1 777,00 - عدد

جهة فاس - بولمان 1514
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

93,81 93,81 93,81 93,81 95,00 %

69,40الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 69,40 76,83 66,81 61,79 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

22,00 21,00 21,00 20,00 18,01 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

21,00 20,00 12,00 7,90 20,00 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

79,00 80,00 88,00 92,00 80,00 %

52,00القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 51,50 51,50 50,56 50,56 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

000,00 3عدد الساكنة لكل طبيب مختص 30 000,00 30 626,00 30 626,00 30 626,00 عدد

950,00 5 عدد الساكنة لكل طبيب عام 5 950,00 5 958,00 5 958,00 5 958,00 عدد

800,00 1عدد الساكنة لكل ممرض 1 800,00 1 850,00 1 891,00 1 891,00 عدد
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100,00 3عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 3 105,00 3 105,00 3 105,00 3 105,00 عدد

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 1515
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

93,54 93,54 93,54 93,54 9 350,00 %

66,53الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 66,53 65,82 63,78 63,78 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

17,10 15,84 15,06 14,25 13,42 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

20,00 17,20 14,39 11,59 17,60 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

90,00 82,80 85,61 88,41 82,40 %

31,92القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 30,59 29,28 29,33 40,66 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

53,56 51,80 51,49 48,57 33,00 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

000,00 13عدد الساكنة لكل طبيب مختص 14 000,00 15 000,00 15 278,00 12 638,00 عدد

000,00 8 عدد الساكنة لكل طبيب عام 8 200,00 8 500,00 8 519,00 7 169,00 عدد

300,00 1عدد الساكنة لكل ممرض 1 400,00 1 500,00 1 590,00 1 424,00 عدد

200,00 2عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 2 300,00 2 400,00 2 617,00 2 516,00 عدد

جهة طنجة - تطوان 1516
دعم المهام10

النسبة المخصصة للدوية في الحسابات المرصودة لمور خصوصية "

الحساب الخاص بالصيدلية المركزية"

91,42 91,42 91,42 91,42 56,00 %

62,29الحصة المخصصة للدوية من ميزانية التسيير على   مستوى الجهة 62,29 69,85 59,27 59,27 %

المساهمة في نفقات التسيير للمؤسسات الستشفائية ذات التدبير  20

المستقل

مجموع المداخيل الذاتية للمستشفيات العمومية ذات التدبير المستقل بالجهة  

بمليين الدراهم

44,10 36,74 33,40 31,81 31,81 الدرهم

النسبة المئوية للتأمين الجباري عن المرض  في المداخيل الخاصة 

بالمستشفى

7,10 5,89 5,35 3,57 3,57 %

النسبة المئوية للشخاص الذين أدوا تكاليف العلجات مقارنة بالمداخيل 

الخاصة بالمستشفى

57,00 60,00 63,17 66,50 66,50 %

91,36القدرة الذاتية للتمويل:العانات و المداخيل الخاصة 87,00 82,86 78,92 78,92 مليون درهم

نسبة  التمويل الذاتي : حصة المداخيل الذاتية في مجموع مصاريف 

المستشفيات ذات التدبير المستقل بالجهة

49,00 46,00 44,00 42,00 42,00 %

التكوين الساسي والتكوين المستمر30

000,00 8عدد الساكنة لكل طبيب مختص 9 000,00 10 000,00 10 700,00 5 490,00 عدد

000,00 5 عدد الساكنة لكل طبيب عام 6 000,00 7 000,00 7 500,00 3 000,00 عدد

100,00 1عدد الساكنة لكل ممرض 1 200,00 1 400,00 1 400,00 1 500,00 عدد

500,00 1عدد النساء في سن الحمل لكل ممرضة مولدة 2 000,00 2 000,00 2 300,00 9 600,00 عدد

مديرية التجهيزات والصيانة 2000

دعم المهام10

98,00النسبة المئوية للتجهيزات البيوطبية  التي توجد في حالة جيدة للتشغيل 97,00 97,00 96,00 91,00 %

مديرية الموارد البشرية 3000
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التكوين الساسي والتكوين المستمر20

650,00 3عدد الوافدين الجدد على معاهد التكوين في الميدان الصحي 3 590,00 3 500,00 3 321,00 2 730,00 عدد

321,00 3عدد المتخرجين من معاهد التكوين في الميدان الصحي 2 751,00 1 834,00 1 902,00 1 880,00 عدد

872,00 64عدد الموظفين المستفيدين من التكوين المستمر 54 868,00 31 698,00 30 114,00 23 100,00 عدد

مديريات العمل الصحي 4000

مديرية السكان 4100

دعم المهام10

النسبة الوطنية للولدات تحت المراقبة الصحية  في الوسطين الحضري 

والقروي  )%(

90,00 88,10 82,10 76,10 69,50 %

النسبة الوطنية  للتغطية بالفحص ما قبل الولدة بالوسطين القروي 

والحضري  )%(

84,50 79,50 74,80 70,10 68,10 %

95,00النسبة الوطنية للتغطية التلقيحية لدى الطفال أقل من 11 شهرا )%( 95,00 95,00 96,00 95,00 %

مديرية علم الوبئة ومحاربة المراض 4200

دعم المهام10

53,00عددالجهزة المتعلقة بصحة الفم والسنان التي تم اقتناؤها 50,00 48,00 10,00 10,00 عدد

عدد الشخاص المصابين بمرض عقلي الذين تم التكفل بهم من طرف 

وحدات العلجات الصحية الساسية

187 961,00 170 874,00 155 340,00 141 218,00 169 463,00 عدد

82,00 نسبة الحالت الجديدة للصابة بداء السل لكل   000 100  مواطن 83,00 83,00 82,60 78,90 %

  عدد المرضى المصابين بفيروس فقدان المناعة "السيدا" المتداوين عن 

طريق العلج الثلثي

5 476,00 4 677,00 3 900,00 3 200,00 2 990,00 عدد

مصالح الدعم 5000

مديرية التنظيم والمنازعات 5100

دعم المهام10

:نسبة إنجاز النشطة المتعلقة بإعادة تأهيل الترسانة القانونية  لوزارة 

الصحة

-في ميدان الوقاية و محاربة المراض 100,00 75,00 58,00 33,00 %

-في ميدان الموارد البشرية 100,00 70,00 42,00 86,00 %

-في ميدان سياسة الدوية 100,00 70,00 35,00 - %

-في ميدان الصلح الستشفائي - 100,00 100,00 75,00 %

- في ميدان التنظيم- 100,00 90,00 77,00 - %

- في ميدان التمويل- - 100,00 80,00 - %

20,00عدد المشاريع  المقبولة و المؤهلة للشراكة بين الجمعيات و وزارة الصحة 20,00 20,00 21,00 17,00 عدد

مديرية التخطيط والموارد المالية 5200

دعم المهام10

7,00حصة ميزانية وزارة الصحة من مجموع الميزانية العامة للدولة )%( 6,50 6,50 6,33 5,70 %

68,00حصة نفقات أجور الموظفين في ميزانية  التسيير لوزارة الصحة  )%( 68,00 67,24 66,54 65,51 %

حصة إعانات التسيير الموجهة للمراكز الستشفائية القليمية ذات التدبير 

المستقل في اعتمادات باب المعدات و النفقات المختلفة لوزارة الصحة )%(

28,00 28,00 28,00 27,47 27,30 %
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حصة إعانات التسيير الموجهة للمراكز الستشفائية الجامعية في اعتمادات 

باب المعدات و النفقات المختلفة لوزارة الصحة  )%(

50,00 50,00 47,66 48,98 49,50 %

99,00نسبة وتيرة تنفيذ ميزانية التسيير 99,00 99,00 99,00 99,00 %

-عدد تقارير الحسابات الوطنية للصحة التي تم إنجازها و نشرها 1,00 - 1,00 - عدد

المعاهد والمراكز والمختبرات 6000

دعم المهام10

20,00عدد خريجي شعبة تدبير المؤسسات الصحية 30,00 30,00 45,00 46,00 عدد

20,00عدد خريجي شعبة تدبير البرامج الصحية 17,00 - - - عدد

9,00عدد خريجي شعبة علم الوبئة الخاصة بالصحة العمومية 9,00 - - - عدد

10,00عدد البحوث و الخبرات المنجزة 7,00 7,00 3,00 - عدد

عدد مشاريع الشراكة والتعاون التي تم إنجازها من طرف المعهد الوطني 

للدارة الصحية

- 10,00 10,00 - - عدد

عدد المتدربين الجانب الذين تم تكوينهم من طرف المعهد الوطني للدارة 

الصحية

10,00 11,00 12,00 16,00 - عدد

000,00 3عدد المستفيدين من التكوين المستمر 1 500,00 815,00 567,00 1 550,00 عدد

عدد خبرات التحليلت المختصة للدوية والتركيبات الطبية على الصعيد 

الفيزيوكميائي المنجزة من طرف المختبر الوطني لمراقبة الدوية

4 473,00 4 260,00 4 057,00 3 864,00 3 500,00 عدد

289,00عدد الخبرات التحليلية للمواد الولية الفعالة 275,00 262,00 250,00 2 500,00 عدد

عدد الخبرات التحليلية المتخصصة للدوية  والتركيبات الطبية على 

الصعيد العقاقيري والميكرو بيولوجي

1 089,00 1 037,00 988,00 941,00 700,00 عدد

عدد الخبرات التحليلية المنتظمة لجميع عينات التلقيحات المستوردة من 

الخارج مع تسليم شواهد البراء

175,00 171,00 168,00 165,00 100,00 %

عدد التحليلت المتخصصة في البيولوجيا الطبية في إطار دعم برامج 

المحاربة و الوقاية من المراض المتنقلة

20 000,00 16 000,00 13 000,00 10 522,00 40 950,00 عدد

عدد التحاليل البيولوجية و البيئية التي تم إنجازها من طرف المعهد الوطني 

للصحة في إطار دعم البرامج الصحية

50 000,00 45 000,00 40 000,00 35 246,00 20 000,00 عدد

0,62نسبة التعرض للوفاة بسبب لذغات العقارب لدى الطفال دون السن 15 0,65 0,68 0,77 0,65 %

2,00عدد هوائيات المراقبة الشعاعية على الحدود التي تم وضعها 2,00 2,00 1,00 2,00 عدد

390,00عدد المراقبات الشعاعية التي تم إنجازها على الحدود 390,00 380,00 394,00 394,00 عدد

147,00 255عدد المتبرعين  بالدم المسجلين 245 334,00 235 898,00 226 825,00 210 879,00 عدد

11,00عدد المراكز المنجزة لتحسين ظروف تلقي التبرع بالدم وتحليل وخزن الدم 9,00 1,00 1,00 2,00 عدد الوحدات
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الدارة العامة 0000

بناء وتجهيز المصالح المركزية10

عدد سيارات السعاف التي عمرها أقل من 5 سنوات من مجموع اسطول 

سيارات السعاف التي عمرها أقل من 10 سنوات

40,62 33,46 37,13 33,94 33,00 عدد

85,00عدد وسائل النقل التي تم اقتناؤها 80,00 75,00 71,00 71,00 عدد

الوزير والديوان والمفتشية العامة والكتابة العامة والمصالح 

الخارجية للوزارة

1000

المصالح الخارجية للوزارة  1500

جهة وادي الذهب- الكويرة 1501
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

500,00 15عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 16 250,00 14 375,00 15 076,00 14 846,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

8 700,00 10 105,00 9 200,00 9 460,00 9 229,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 153,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

2,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 3,00 5,00 - 5,00 عدد

-عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي 1,00 - - - عدد

-عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

1,00عدد مصالح الطب النفسي 1,00 - - - عدد

-عدد مستشفيات الطب النفسي - - - - عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

60,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 60,00 54,00 51,90 71,00 %

650,00العمليات الجراحية الكبرى 584,00 531,00 430,00 490,00 عدد التدخلت

325,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 292,00 265,00 215,00 245,00 عدد

000,00 8عدد الفحوص الشعاعية 6 500,00 5 344,00 3 956,00 4 454,00 عدد

173,00عدد العمليات القيصرية 164,00 155,00 148,00 290,00 عدد

050,00 3عدد الولدات 2 640,00 2 200,00 1 820,00 2 300,00 عدد

5,00عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 4,00 4,00 3,00 4,00 عدد

42,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 36,00 36,00 27,00 30,00 عدد

-عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي - - - - عدد

000,00 75عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 66 000,00 64 000,00 45 650,00 63 697,00 عدد

15,00عدد الوفايات داخل المستشفيات 17,00 25,00 32,00 28,00 عدد

-عدد وفايات المهات - - 2,00 - عدد

-عدد وفايات المواليد الجدد 4,00 4,00 4,00 4,00 عدد

25,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 27,00 30,00 31,00 45,00 %

93,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 90,00 86,00 82,00 83,00 %

-عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة - - - - عدد

-عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم - - - - عدد

560,00عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 500,00 500,00 463,00 500,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

96,00 95,00 90,00 72,00 85,00 %
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2010 201020112013

92,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 90,00 88,00 78,00 87,00 %

93,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 90,00 88,00 49,00 88,00 %

16,00نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 12,00 10,00 6,60 8,00 %

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 1502
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

290,00 11عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 11 884,00 12 509,00 13 167,00 11 452,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

1 400,00 1 434,00 1 509,00 1 583,00 1 583,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

2 500,00 2 511,00 2 430,00 2 100,00 2 353,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

13,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 13,00 13,00 13,00 13,00 عدد

-عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي - - - - عدد

2,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 2,00 2,00 2,00 2,00 عدد

1,00عدد مصالح الطب النفسي 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

-عدد مستشفيات الطب النفسي - - - - عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

52,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 48,93 45,56 42,65 43,60 %

469,00 3العمليات الجراحية الكبرى 3 154,00 2 867,00 2 606,00 2 907,00 عدد التدخلت

577,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 525,00 477,00 434,00 485,00 عدد

040,00 26عدد الفحوص الشعاعية 24 800,00 23 620,00 22 495,00 24 000,00 عدد

623,00عدد العمليات القيصرية 593,00 565,00 538,00 608,00 عدد

763,00 5عدد الولدات 5 239,00 4 763,00 4 330,00 5 042,00 عدد

5,09عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 4,63 4,21 3,75 4,50 عدد

145,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 132,00 120,00 109,00 116,00 عدد

4,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 4,00 5,00 25,00 16,00 عدد

119,00 175عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 159 199,00 144 727,00 131 570,00 167 800,00 عدد

193,00عدد الوفايات داخل المستشفيات 241,00 254,00 314,00 244,00 عدد

-عدد وفايات المهات 1,00 2,00 4,00 3,00 عدد

2,00عدد وفايات المواليد الجدد 5,00 8,00 11,00 10,00 عدد

49,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 50,00 54,00 56,00 63,50 %

92,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 91,00 91,00 90,00 86,77 %

-عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة - - - - عدد

-عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم - - - - عدد

350,00 1عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 1 250,00 1 095,00 995,00 370,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

96,00 95,00 94,00 92,32 92,00 %

65,27نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 63,25 60,50 57,36 61,25 %

86,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 84,00 82,00 80,00 76,88 %

11,75نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 11,25 10,89 10,43 10,89 %

جهة كلميم - السمارة 1503
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

974,00 4عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 5 028,00 5 009,00 4 939,00 5 091,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

7 006,00 8 077,00 7 965,00 7 854,00 7 113,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

11 305,00 11 198,00 12 786,00 12 607,00 13 435,00 عدد

الشبكة الستشفائية20
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4,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 5,00 4,00 - 9,00 عدد

-عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي - - - - عدد

4,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 4,00 3,00 3,00 3,00 عدد

-عدد مصالح الطب النفسي - - - - عدد

-عدد مستشفيات الطب النفسي - - - - عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

3,00عدد وفايات المهات 3,00 4,00 3,00 2,00 عدد

22,82متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 25,33 26,70 26,95 26,55 %

450,00 4العمليات الجراحية الكبرى 3 380,00 2 710,00 2 581,00 2 543,00 عدد التدخلت

445,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 338,00 339,00 323,00 318,00 عدد

900,00 44عدد الفحوص الشعاعية 34 610,00 27 153,00 25 245,00 24 900,00 عدد

645,00 1عدد العمليات القيصرية 1 244,00 940,00 775,00 874,00 عدد

780,00 7عدد الولدات 7 390,00 7 192,00 6 874,00 7 581,00 عدد

6,00عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 5,20 5,00 4,27 4,00 عدد

127,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 112,00 111,00 87,00 69,00 عدد

110,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 95,00 74,00 95,00 113,00 عدد

500,00 302عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 287 120,00 273 852,00 254 682,00 349 900,00 عدد

197,00عدد الوفايات داخل المستشفيات 223,00 210,00 227,00 240,00 عدد

90,00عدد وفايات المواليد الجدد 103,00 137,00 108,00 56,00 عدد

87,45النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 86,52 85,74 85,37 60,99 %

89,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 87,00 85,00 85,00 91,53 %

20,00عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة 10,00 - - - عدد

-عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم - - - - عدد

275,00 3عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 3 193,00 3 135,00 3 050,00 2 078,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

119,84 115,25 113,30 106,20 96,25 %

102,29نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 95,38 89,33 81,12 102,22 %

103,15نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 101,39 99,57 95,03 89,72 %

15,57نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 14,73 15,05 16,88 15,91 %

جهة سوس - ماسة - درعة 1504
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

300,00 8عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 8 500,00 8 700,00 8 954,00 11 800,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

5 200,00 5 300,00 5 500,00 5 793,00 5 790,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

6 300,00 6 300,00 6 250,00 6 553,00 6 200,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

10,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 10,00 10,00 9,00 10,00 عدد

1,00عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي 1,00 1,00 1,00 - عدد

8,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 8,00 7,00 7,00 7,00 عدد

6,00عدد مصالح الطب النفسي 6,00 6,00 6,00 - عدد

-عدد مستشفيات الطب النفسي - - - - عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

65,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 65,00 60,00 46,00 60,00 %

000,00 30العمليات الجراحية الكبرى 30 000,00 30 000,00 26 348,00 30 000,00 عدد التدخلت

750,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 700,00 650,00 712,00 650,00 عدد
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000,00 140عدد الفحوص الشعاعية 130 000,00 120 000,00 183 547,00 120 000,00 عدد

000,00 5عدد العمليات القيصرية 4 700,00 4 500,00 5 771,00 4 500,00 عدد

000,00 40عدد الولدات 40 000,00 40 000,00 42 172,00 40 000,00 عدد

4,00عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 4,00 4,00 3,00 4,00 عدد

350,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 350,00 300,00 305,00 300,00 عدد

300,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 300,00 300,00 337,00 300,00 عدد

000,00 450 000,001 500 000,001 550 1عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 1 530 276,00 1 450 000,00 عدد

000,00 2عدد الوفايات داخل المستشفيات 2 100,00 2 300,00 2 817,00 2 300,00 عدد

10,00عدد وفايات المهات 10,00 15,00 32,00 15,00 عدد

200,00عدد وفايات المواليد الجدد 200,00 200,00 286,00 200,00 عدد

66,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 67,00 68,00 67,00 68,00 %

90,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 90,00 85,00 70,00 85,00 %

625,00 1عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة 1 550,00 1 480,00 1 404,00 1 240,00 عدد

625,00 1عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم 1 550,00 1 480,00 1 404,00 1 240,00 عدد

500,00 18عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 18 500,00 18 500,00 23 748,00 18 500,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

97,00 97,00 96,00 96,00 95,00 %

80,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 80,00 75,00 73,00 65,00 %

84,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 83,00 82,00 82,00 82,00 %

20,00نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 17,50 15,00 12,00 15,00 %

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 1505
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

000,00 15عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 15 000,00 15 500,00 15 710,00 13 957,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

11 500,00 11 500,00 12 000,00 12 386,00 11 300,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

9 500,00 9 500,00 10 000,00 10 481,00 7 785,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

6,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 6,00 4,00 4,00 15,00 عدد

1,00عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي 1,00 1,00 - - عدد

-عدد المراكز العمومية لتصفية الدم - 1,00 2,00 2,00 عدد

-عدد مصالح الطب النفسي - - 2,00 1,00 عدد

1,00عدد مستشفيات الطب النفسي 1,00 1,00 1,00 - عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

65,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 65,50 58,00 54,00 53,50 %

700,00 10العمليات الجراحية الكبرى 10 656,00 10 100,00 9 502,00 9 534,00 عدد التدخلت

650,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 600,00 540,00 528,00 455,00 عدد

500,00 55عدد الفحوص الشعاعية 52 000,00 48 600,00 48 046,00 54 915,00 عدد

100,00 2عدد العمليات القيصرية 1 941,00 1 850,00 1 843,00 1 760,00 عدد

786,00 21عدد الولدات 20 224,00 18 804,00 18 433,00 27 723,00 عدد

4,00عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 4,00 4,00 3,00 4,00 عدد

171,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 166,00 136,00 75,00 75,00 عدد

70,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 70,00 73,00 73,00 65,00 عدد

000,00 100 000,001 200 000,001 300 1عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 1 014 679,00 600 000,00 عدد

800,00عدد الوفايات داخل المستشفيات 836,00 872,00 975,00 615,00 عدد

10,00عدد وفايات المهات 11,00 13,00 14,00 15,00 عدد

120,00عدد وفايات المواليد الجدد 132,00 144,00 159,00 105,00 عدد
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2010 201020112013

82,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 83,00 84,00 89,00 85,50 %

85,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 82,00 80,00 75,00 70,50 %

-عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة - - - - عدد

-عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم - - - - عدد

500,00 3عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 3 200,00 3 000,00 2 345,00 2 193,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

96,00 96,00 95,00 95,00 95,00 %

75,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 70,00 65,00 60,00 67,50 %

40,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 39,00 37,00 35,00 84,00 %

22,00نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 19,00 18,00 16,00 16,00 %

جهة الشاوية - ورديغة 1506
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

200,00 9عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 9 000,00 9 100,00 8 900,00 9 100,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

5 700,00 5 800,00 5 800,00 5 974,00 5 900,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

8 000,00 8 500,00 9 000,00 9 660,00 10 000,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

3,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 3,00 3,00 1,00 1,00 عدد

-عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي - - - - عدد

1,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 1,00 1,00 2,00 2,00 عدد

1,00عدد مصالح الطب النفسي 1,00 1,00 1,00 - عدد

-عدد مستشفيات الطب النفسي - - - - عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

82,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 82,00 80,00 78,00 - %

100,00 14العمليات الجراحية الكبرى 14 000,00 14 000,00 12 850,00 13 786,00 عدد التدخلت

750,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 750,00 700,00 625,00 574,00 عدد

000,00 90عدد الفحوص الشعاعية 90 000,00 90 000,00 85 000,00 70 000,00 عدد

300,00 1عدد العمليات القيصرية 1 300,00 1 300,00 1 163,00 2 709,00 عدد

800,00 31عدد الولدات 31 500,00 31 000,00 30 401,00 20 500,00 عدد

5,00عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 5,00 5,00 4,34 4,34 عدد

180,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 165,00 160,00 150,00 150,00 عدد

10,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 10,00 20,00 41,00 - عدد

000,00 650عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 650 000,00 600 000,00 554 904,00 800 000,00 عدد

000,00 1عدد الوفايات داخل المستشفيات 1 000,00 1 000,00 1 125,00 652,00 عدد

5,00عدد وفايات المهات 5,00 5,00 10,00 3,00 عدد

20,00عدد وفايات المواليد الجدد 30,00 30,00 68,00 47,00 عدد

69,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 69,00 69,00 71,00 69,00 %

82,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 80,00 80,00 71,00 87,00 %

600,00عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة 600,00 600,00 524,00 2 000,00 عدد

-عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم - - - - عدد

000,00 10عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 10 000,00 10 000,00 7 520,00 3 816,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

98,00 98,00 98,00 97,00 97,00 %

94,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 94,00 94,00 92,90 87,00 %

100,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 100,00 100,00 100,00 80,00 %

15,00نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 15,00 14,00 12,25 12,00 %
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جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 1507
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

250,00 9عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 9 405,00 9 618,00 9 342,00 9 420,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

6 500,00 6 722,00 6 556,00 6 290,00 6 050,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

11 150,00 11 898,00 15 417,00 15 874,00 26 631,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

6,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 3,00 3,00 5,00 7,00 عدد

2,00عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي 1,00 - - - عدد

2,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 2,00 2,00 2,00 3,00 عدد

-عدد مصالح الطب النفسي - - - 1,00 عدد

2,00عدد مستشفيات الطب النفسي - - 1,00 1,00 عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

80,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 78,00 72,00 64,00 67,00 %

500,00 12العمليات الجراحية الكبرى 11 200,00 10 528,00 9 302,00 17 031,00 عدد التدخلت

850,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 760,00 680,50 485,00 5 098,00 عدد

500,00 110عدد الفحوص الشعاعية 94 990,00 92 710,00 82 632,00 103 353,00 عدد

150,00 5عدد العمليات القيصرية 4 765,00 4 565,00 4 602,00 2 450,00 عدد

000,00 60عدد الولدات 53 247,00 50 236,00 50 996,00 47 000,00 عدد

230,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 187,00 102,00 124,00 158,00 عدد

75,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 143,00 76,00 218,00 144,00 عدد

000,00 250عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 2 082 070,001 864 932,00 1 844 953,00 1 471 033,00 عدد

000,00 1عدد الوفايات داخل المستشفيات 1 122,00 1 221,00 1 174,00 1 225,00 عدد

60,00عدد وفايات المهات 82,00 50,00 168,00 4,00 عدد

720,00عدد وفايات المواليد الجدد 837,00 852,00 815,00 135,00 عدد

50,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 51,00 52,00 54,43 46,00 %

96,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 95,00 93,25 89,00 80,00 %

-عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة - - - 30,00 عدد

-عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم - - - 30,00 عدد

000,00 101عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 92 500,00 91 575,00 25 544,00 3 424,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

99,00 98,00 98,00 105,00 100,00 %

94,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 90,00 84,00 81,50 80,00 %

99,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 99,00 99,00 109,00 95,00 %

20,00نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 18,50 17,80 15,40 20,00 %

الجهة الشرقية 1508
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

500,00 11عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 11 500,00 11 600,00 11 830,00 11 830,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

6 300,00 6 300,00 6 400,00 6 500,00 6 500,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 681,00 4 300,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

-عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة - - 1,00 1,00 عدد

1,00عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

8,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 8,00 8,00 8,00 8,00 عدد
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2010 201020112013

1,00عدد مصالح الطب النفسي 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

1,00عدد مستشفيات الطب النفسي 1,00 - - - عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

62,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 62,00 60,00 56,00 58,00 %

200,00 16العمليات الجراحية الكبرى 16 200,00 16 000,00 15 612,00 15 612,00 عدد التدخلت

550,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 550,00 525,00 500,00 500,00 عدد

100,00 100عدد الفحوص الشعاعية 100 100,00 100 000,00 90 000,00 90 000,00 عدد

000,00 3عدد العمليات القيصرية 3 000,00 2 800,00 2 500,00 2 500,00 عدد

-عدد الولدات 32 000,00 31 000,00 - 30 500,00 عدد

4,00عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 4,00 4,00 3,00 3,00 عدد

400,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 400,00 400,00 350,00 350,00 عدد

50,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 50,00 80,00 100,00 100,00 عدد

020,00 233 120,001 345 120,001 345 1عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 1 120 630,00 1 120 930,00 عدد

650,00 1عدد الوفايات داخل المستشفيات 1 650,00 1 700,00 1 957,00 1 750,00 عدد

10,00عدد وفايات المهات 10,00 12,00 23,00 14,00 عدد

100,00عدد وفايات المواليد الجدد 100,00 120,00 140,00 140,00 عدد

56,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 56,00 57,00 63,00 58,00 %

90,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 90,00 80,00 80,00 80,00 %

300,00 1عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة 1 300,00 1 200,00 1 100,00 1 100,00 عدد

000,00 5عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم 5 000,00 4 700,00 4 500,00 4 500,00 عدد

-عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم - - - - عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 %

80,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 80,00 70,00 65,00 65,00 %

85,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 85,00 85,00 80,00 80,00 %

18,00نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 18,00 16,00 14,00 14,00 %

جهة الدارالبيضاء الكبرى 1509
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

800,00 27عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 27 800,00 28 726,00 31 836,00 29 350,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

10 258,00 10 258,00 11 114,00 11 114,00 15 650,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 600,00 6 700,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

15,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 15,00 15,00 19,00 6,00 عدد

3,00عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي 3,00 1,00 1,00 2,00 عدد

11,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 11,00 9,00 8,00 11,00 عدد

3,00عدد مصالح الطب النفسي 3,00 2,00 2,00 4,00 عدد

2,00عدد مستشفيات الطب النفسي 2,00 2,00 1,00 2,00 عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

62,50متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 62,20 62,00 61,90 56,80 %

000,00 28العمليات الجراحية الكبرى 27 900,00 26 570,00 22 967,00 25 305,00 عدد التدخلت

800,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 782,00 745,00 604,00 711,00 عدد

000,00 255عدد الفحوص الشعاعية 252 000,00 250 000,00 247 676,00 184 200,00 عدد

900,00 5عدد العمليات القيصرية 5 825,00 5 715,00 5 566,00 5 525,00 عدد

900,00 36عدد الولدات 36 700,00 36 500,00 36 270,00 38 532,00 عدد

4,00عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 3,80 3,60 3,20 4,50 عدد
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548,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 520,00 493,00 441,00 379,00 عدد

000,00 700 000,002 910 000,002 000 3عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 2 447 838,00 - عدد

50,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 100,00 150,00 557,00 486,00 عدد

330,00عدد الوفايات داخل المستشفيات 365,00 402,00 461,00 452,00 عدد

1,00عدد وفايات المهات 1,00 1,00 3,00 3,00 عدد

30,00عدد وفايات المواليد الجدد 33,00 39,00 84,00 55,00 عدد

105,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 111,80 119,00 127,00 119,00 %

90,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 90,00 90,00 87,00 90,00 %

700,00 3عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة 3 360,00 3 054,00 2 777,00 3 057,00 عدد

715,00عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم 622,00 541,00 470,00 772,00 عدد

745,00 16عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 15 223,00 13 840,00 12 581,00 9 000,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

100,00 100,00 100,00 100,00 97,00 %

85,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 83,00 80,00 73,00 75,00 %

95,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 94,00 92,00 90,00 91,00 %

13,20نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 13,00 12,60 12,00 12,50 %

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 1510
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

343,00 22عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 21 948,00 21 733,00 21 528,00 21 884,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

8 389,00 8 339,00 8 459,00 8 583,00 8 958,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

5 992,00 5 957,00 5 921,00 5 885,00 714,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

1,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 2,00 3,00 5,00 6,00 عدد

-عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي - - - - عدد

1,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 1,00 - 6,00 - عدد

-عدد مصالح الطب النفسي 2,00 1,00 - - عدد

-عدد مستشفيات الطب النفسي - - - - عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

85,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 84,50 79,50 69,00 74,50 %

000,00 50العمليات الجراحية الكبرى 48 000,00 45 000,00 42 000,00 42 739,00 عدد التدخلت

690,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 680,00 670,00 650,00 687,00 عدد

000,00 600عدد الفحوص الشعاعية 550 000,00 500 000,00 449 000,00 494 455,00 عدد

000,00 8عدد العمليات القيصرية 7 600,00 6 500,00 5 080,00 5 929,00 عدد

000,00 6عدد الولدات 55 000,00 54 500,00 36 400,00 50 639,00 عدد

5,00عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 5,00 5,00 4,80 4,90 عدد

270,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 270,00 270,00 261,00 266,00 عدد

70,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 80,00 83,00 90,00 172,00 عدد

390,00 102 993,002 071 202,002 053 2عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 2 115 379,00 1 853 600,00 عدد

030,00 2عدد الوفايات داخل المستشفيات 2 040,00 2 060,00 2 090,00 2 073,00 عدد

7,00عدد وفايات المهات 10,00 12,00 20,00 16,00 عدد

150,00عدد وفايات المواليد الجدد 160,00 170,00 182,00 179,00 عدد

101,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 104,00 107,00 110,00 108,00 %

88,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 86,00 84,00 82,00 85,00 %

000,00 11عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة 10 630,00 10 100,00 9 304,00 9 304,00 عدد

500,00 3عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم 3 470,00 3 313,00 3 065,00 3 190,00 عدد
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600,00 28عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 26 063,00 23 694,00 21 540,00 18 527,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

95,00 95,00 95,00 100,00 93,00 %

90,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 89,00 87,00 59,00 65,00 %

90,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 89,00 87,00 85,00 85,00 %

11,50نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 11,00 10,50 10,00 10,15 %

جهة دكالة - عبدة 1511
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

398,00 17عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 17 218,00 17 257,00 17 011,00 16 959,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

14 179,00 14 143,00 14 327,00 14 162,00 14 555,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

13 016,00 12 984,00 12 918,00 11 889,00 13 673,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

2,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 2,00 2,00 10,00 3,00 عدد

-عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي 1,00 - - - عدد

4,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 4,00 3,00 2,00 4,00 عدد

2,00عدد مصالح الطب النفسي 2,00 2,00 2,00 2,00 عدد

-عدد مستشفيات الطب النفسي - - - - عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

67,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 66,00 65,00 64,00 62,00 %

800,00 18العمليات الجراحية الكبرى 12 000,00 11 250,00 10 925,00 11 875,00 عدد التدخلت

590,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 571,00 562,00 546,00 457,00 عدد

500,00 88عدد الفحوص الشعاعية 81 000,00 72 000,00 66 367,00 64 000,00 عدد

394,00 2عدد العمليات القيصرية 2 286,00 2 160,00 2 034,00 2 741,00 عدد

300,00 23عدد الولدات 22 950,00 22 600,00 22 310,00 33 000,00 عدد

4,90عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 4,80 4,80 4,70 4,06 عدد

266,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 242,00 187,00 184,00 260,00 عدد

35,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 40,00 44,00 42,00 61,00 عدد

938,00 799عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 761 098,00 690 340,00 790 610,00 871 388,00 عدد

040,00 1عدد الوفايات داخل المستشفيات 1 130,00 1 202,00 1 275,00 1 048,00 عدد

6,00عدد وفايات المهات 8,00 11,00 14,00 11,00 عدد

10,00عدد وفايات المواليد الجدد 20,00 40,00 72,00 30,00 عدد

68,80النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 73,46 78,00 83,13 76,70 %

92,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 90,00 88,00 80,00 88,50 %

-عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة - - - 20,00 عدد

-عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم - - - - عدد

600,00 4عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 4 200,00 4 000,00 4 900,00 2 362,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

100,00 100,00 100,00 107,32 96,00 %

80,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 75,00 70,00 63,00 60,00 %

97,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 96,00 95,00 94,00 93,00 %

19,00نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 18,00 17,00 16,00 15,00 %

جهة تادلة - أزيلل 1512
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

232,00 9عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 9 167,00 9 104,00 9 036,00 9 181,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

6 575,00 6 510,00 6 446,00 6 382,00 6 669,00 عدد
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

7 000,00 7 212,00 7 141,00 6 735,00 7 070,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

5,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 5,00 4,00 2,00 5,00 عدد

1,00عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي - - - - عدد

3,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 3,00 2,00 1,00 2,00 عدد

1,00عدد مصالح الطب النفسي 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

-عدد مستشفيات الطب النفسي - - - - عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

56,37متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 55,26 54,18 53,22 53,22 %

668,00 9العمليات الجراحية الكبرى 8 789,00 7 990,00 7 264,00 7 209,00 عدد التدخلت

604,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 549,00 499,00 454,00 450,00 عدد

138,00 87عدد الفحوص الشعاعية 79 216,00 72 015,00 65 468,00 75 497,00 عدد

136,00 2عدد العمليات القيصرية 1 942,00 1 765,00 1 605,00 1 249,00 عدد

754,00 32عدد الولدات 29 777,00 27 070,00 24 609,00 15 880,00 عدد

4,00عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 4,00 4,00 5,00 6,00 عدد

148,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 148,00 116,00 84,00 180,00 عدد

63,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 63,00 63,00 75,00 23,00 عدد

191,00 778عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 770 486,00 762 858,00 755 305,00 823 626,00 عدد

869,00عدد الوفايات داخل المستشفيات 915,00 963,00 1 014,00 962,00 عدد

4,00عدد وفايات المهات 4,00 6,00 13,00 7,00 عدد

61,00عدد وفايات المواليد الجدد 61,00 61,00 184,00 50,00 عدد

72,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 72,00 72,00 72,00 57,00 %

90,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 90,00 90,00 85,00 91,00 %

-عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة - - - - عدد

-عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم - - - - عدد

209,00 23عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 20 954,00 16 460,00 11 674,00 1 975,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

100,00 100,00 100,00 100,00 95,00 %

88,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 88,00 88,00 88,00 75,00 %

99,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 99,00 99,00 99,00 83,00 %

13,00نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 13,00 12,00 11,50 11,50 %

جهة مكناس -  تافيللت 1513
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

350,00 8عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 8 350,00 8 358,00 8 344,00 8 362,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

4 379,00 4 379,00 4 417,00 4 447,00 4 460,00 عدد

معدل السكان لكل سرير خاص بالولدةفي المؤسسات الصحية بالوسط 

القروي

3 974,00 3 974,00 4 040,00 4 345,00 4 040,00 %

الشبكة الستشفائية20

1,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 4,00 - - 1,00 عدد

-عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي - 3,00 2,00 2,00 عدد

-عدد المراكز العمومية لتصفية الدم - - 7,00 2,00 عدد

-عدد مصالح الطب النفسي - 3,00 1,00 3,00 عدد

-عدد مستشفيات الطب النفسي - - - - عدد

برامج الصحية ونظم العلم40
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

54,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 52,00 50,00 49,00 50,00 %

685,00 19العمليات الجراحية الكبرى 18 082,00 16 000,00 14 903,00 16 000,00 عدد التدخلت

570,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 550,00 530,00 481,00 530,00 عدد

000,00 125عدد الفحوص الشعاعية 124 000,00 123 000,00 121 000,00 123 000,00 عدد

300,00 3عدد العمليات القيصرية 3 200,00 3 100,00 3 041,00 2 900,00 عدد

500,00 33عدد الولدات 33 000,00 32 500,00 32 046,00 30 700,00 عدد

6,00عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 6,00 6,00 3,00 6,43 عدد

400,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 366,00 250,00 237,00 250,00 عدد

-عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي - - 100,00 - عدد

000,00 600 000,001 700 000,001 800 1عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 1 505 870,00 1 600 000,00 عدد

382,00 1عدد الوفايات داخل المستشفيات 1 434,00 1 556,00 1 585,00 1 556,00 عدد

5,00عدد وفايات المهات 6,00 9,00 10,00 9,00 عدد

85,00عدد وفايات المواليد الجدد 90,00 95,00 105,00 95,00 عدد

48,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 50,00 52,00 54,00 50,00 %

90,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 90,00 85,00 82,00 85,00 %

-عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة - - - - عدد

000,00 2عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم 1 000,00 - - - عدد

800,00 1عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 1 700,00 1 600,00 1 579,00 1 400,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

95,00 95,00 95,00 95,00 96,00 %

95,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 95,00 92,00 90,00 80,00 %

92,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 88,00 87,00 85,00 87,00 %

40,00نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 35,00 30,00 28,00 30,00 %

جهة فاس - بولمان 1514
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

200,00 13عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 13 200,00 13 200,00 13 200,00 13 200,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

6 550,00 6 550,00 6 650,00 6 770,00 6 770,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

8 010,00 8 010,00 8 011,00 8 011,00 8 011,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

7,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 8,00 7,00 12,00 12,00 عدد

-عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي - - - - عدد

4,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 4,00 4,00 3,00 4,00 عدد

1,00عدد مصالح الطب النفسي 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

-عدد مستشفيات الطب النفسي - - - 1,00 عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

70,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 60,00 50,00 47,53 70,00 %

800,00 7العمليات الجراحية الكبرى 7 800,00 6 450,00 5 765,00 5 500,00 عدد التدخلت

500,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 500,00 400,00 384,00 754,00 عدد

312,00 92عدد الفحوص الشعاعية 92 312,00 74 350,00 54 928,00 60 906,00 عدد

420,00 2عدد العمليات القيصرية 2 420,00 2 300,00 2 237,00 2 022,00 عدد

200,00 30عدد الولدات 30 200,00 30 200,00 27 881,00 10 585,00 عدد

4,00عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 4,00 4,00 3,90 4,00 عدد

280,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 280,00 180,00 134,00 124,00 عدد

60,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 60,00 120,00 145,00 108,00 عدد

000,00 185عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 1 839 627,001 651 990,00 1 319 950,00 1 479 197,00 عدد
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

400,00عدد الوفايات داخل المستشفيات 446,00 468,00 498,00 477,00 عدد

2,00عدد وفايات المهات 4,00 4,00 6,00 12,00 عدد

30,00عدد وفايات المواليد الجدد 40,00 40,00 80,00 46,00 عدد

100,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 100,00 105,00 110,00 110,00 %

90,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 90,00 90,00 90,00 90,00 %

15,00عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة 15,00 15,00 12,00 12,00 عدد

-عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم - - - - عدد

000,00 10عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 8 000,00 6 000,00 4 825,00 9 028,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

85,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 85,00 82,00 80,00 80,00 %

100,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 100,00 95,00 92,00 92,00 %

18,00نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 18,00 17,00 16,70 20,00 %

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 1515
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

000,00 8عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 8 157,00 8 313,00 8 470,00 8 077,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

7 000,00 7 321,00 7 642,00 7 963,00 6 597,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

7 000,00 7 276,00 7 552,00 7 828,00 5 850,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

9,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 13,00 12,00 17,00 8,00 عدد

1,00عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

5,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 5,00 4,00 3,00 3,00 عدد

4,00عدد مصالح الطب النفسي 3,00 2,00 2,00 2,00 عدد

1,00عدد مستشفيات الطب النفسي 1,00 - - - عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

77,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 70,99 64,98 58,97 64,00 %

449,00 11العمليات الجراحية الكبرى 9 722,00 7 994,00 6 625,00 7 994,00 عدد التدخلت

708,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 595,00 482,00 368,00 514,00 عدد

343,00 87عدد الفحوص الشعاعية 83 164,00 79 403,00 75 622,00 70 543,00 عدد

753,00 2عدد العمليات القيصرية 2 573,00 2 370,00 2 247,00 2 070,00 عدد

552,00 27عدد الولدات 25 728,00 23 694,00 21 498,00 22 995,00 عدد

5,80عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 5,20 4,60 4,00 4,27 عدد

265,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 260,00 256,00 251,00 230,00 عدد

-عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 10,00 30,00 45,00 27,00 عدد

144,00 916عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 911 144,00 906 144,00 901 144,00 694 675,00 عدد

641,00عدد الوفايات داخل المستشفيات 779,00 916,00 1 053,00 877,00 عدد

-عدد وفايات المهات 2,00 5,00 8,00 5,00 عدد

16,00عدد وفايات المواليد الجدد 46,00 77,00 107,00 56,00 عدد

65,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 67,00 70,00 72,00 70,00 %

90,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 88,39 86,78 85,17 86,78 %

800,00عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة 750,00 700,00 657,00 815,00 عدد

800,00عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم 700,00 700,00 657,00 815,00 عدد

000,00 8عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 7 500,00 7 000,00 8 427,00 3 500,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

100,00 100,00 100,00 106,21 93,00 %
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80,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 74,80 69,58 64,36 63,00 %

95,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 95,00 95,00 94,25 76,00 %

20,00نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 17,26 14,92 12,58 20,00 %

جهة طنجة - تطوان 1516
بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية10

000,00 10عدد الساكنة لكل مؤسسة صحية أساسية 11 100,00 12 300,00 16 700,00 13 600,00 عدد

عدد السكان لكل مؤسسة صحية أساسية بالعالم القروي )على مستوى الجهة  

)

5 800,00 6 500,00 7 200,00 10 000,00 8 000,00 عدد

عدد الساكنة لكل سرير الولدة بالمؤسسات الصحية الساسية بالوسط 

القروي

4 800,00 5 400,00 6 000,00 7 400,00 6 700,00 عدد

الشبكة الستشفائية20

1,00عدد المصالح الستشفائية المعادة التأهيل والتجهيز على مستوى الجهة 1,00 - - - عدد

6,00عدد بنيات التكفل بمرضى السرطان على المستوى الجهوي 5,00 5,00 5,00 5,00 عدد

11,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم 10,00 10,00 10,00 10,00 عدد

1,00عدد مصالح الطب النفسي 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

2,00عدد مستشفيات الطب النفسي 2,00 2,00 2,00 2,00 عدد

برامج الصحية ونظم العلم40

95,00متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 90,00 90,00 55,26 82,74 %

000,00 23العمليات الجراحية الكبرى 21 000,00 19 000,00 16 342,00 17 400,00 عدد التدخلت

700,00العمليات الجراحية الكبرى /غرفة الجراحة المشغلة 650,00 600,00 442,00 550,00 عدد

600,00 176عدد الفحوص الشعاعية 160 600,00 146 000,00 13 300,00 133 000,00 عدد

300,00 6عدد العمليات القيصرية 5 800,00 5 200,00 3 917,00 4 800,00 عدد

320,00 45عدد الولدات 43 235,00 41 490,00 40 311,00 31 500,00 عدد

3,00عدد المرضى الذين قاموا بتصفية الكلي بالنسبة لكل مولد 3,00 3,00 4,00 4,00 عدد

180,00المرضى الذين فاموا بتصفية الكلي في المستشفى 164,00 149,00 313,00 135,00 عدد

81,00عدد المرضى الموجودين على لئحة النتظار للقيام بتصفية الكلي 90,00 100,00 111,00 111,00 عدد

000,00 169 900,001 285 500,001 414 1عدد الستشارات الطبية على مستوى المؤسسات الصحية الساسية 1 208 850,00 1 062 800,00 عدد

100,00 1عدد الوفايات داخل المستشفيات 1 300,00 1 400,00 1 779,00 1 600,00 عدد

13,00عدد وفايات المهات 15,00 16,00 17,00 18,00 عدد

139,00عدد وفايات المواليد الجدد 155,00 172,00 158,00 191,00 عدد

69,00النسبة الجهوية للحالت الجديدة للصابة بداء السل 77,00 85,00 95,00 95,00 %

82,00نسبة الشفاء من مرض السل على الصعيد الجهوي 69,00 77,00 86,00 86,00 %

400,00 2عدد الحالت المصابة بالسرطان المكتشفة 2 300,00 2 200,00 2 100,00 2 100,00 عدد

500,00 1عدد مرضى السرطان الذين تم التكفل بهم 1 000,00 300,00 250,00 250,00 عدد

000,00 30عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم رصدهم 20 000,00 15 000,00 10 000,00 10 000,00 عدد

نسبة الطفال اللواتي تم تلقيحهم ضد المراض المستهدفة في إطار 

البرنامج الوطني للتلقيح

95,00 95,00 90,00 93,05 90,00 %

80,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية أثناء الحمل 80,00 75,00 49,93 70,00 %

90,00نسبة النساء اللواتي قمن على القل بزيارة طبية بعد الوضع 90,00 85,00 83,34 85,00 %

16,00نسبة النساء اللواتي استعملن وسائل منع الحمل لول مرة 15,00 14,00 12,09 12,00 %

مديرية التجهيزات والصيانة 2000

بناء و تجهيز الشبكة الستشفائية10

19,00عدد المؤسسات الستشفائية المنجزة كليا والمشغلة 11,00 11,00 3,00 3,00 عدد

بناء وتجهيز وحدات العلجات الصحية الساسية20

40,00عدد بنيات العلجات الصحية الساسية التي تم بناؤها وتجهيزها 40,00 30,00 31,00 20,00 عدد
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50,00عدد بنيات العلجات الصحية الساسية التي تم إعادة تأهيلها 50,00 45,00 37,00 30,00 عدد

أشغال تهيئة البنايات، صيانة المنشآت التقنية والعتاد الطبي والتقني 30

والبنايات

عدد المراكز الصحية التي عرفت عمليات تاهيل لبناياتها و تجهيزاتها 

البيو-طبية و تجهيزاتها التقنية

65,00 60,00 62,00 50,00 51,00 عدد

100,00النسبة المئوية للعتاد البيو-الطبي الثقيل المغطى بإتفاقيات الصيانة )%( 95,00 90,00 75,00 70,00 %

98,00النسبة المئوية للعتاد البيو-الطبي  الموجود  في حالة جيدة للتشغيل )%( 97,00 97,00 96,00 91,00 %

مشروع "إطار تسيير صيانة الملك العقاري40

عدد مخططات العمل المتعلقة بتنفيذ المنظومة المعلوماتيةالخاصة بتدبير 

الصيانة

16,00 16,00 16,00 11,00 10,00 عدد

16,00عدد المراكز الجهوية للهندسة و الصيانة )CRIMH( المهيئة كليا 16,00 16,00 14,00 13,00 عدد

100,00النسبة المئوية للمؤسسات التي أنجزت قائمة بمكونات بناياتها )%( 100,00 100,00 100,00 100,00 %

100,00النسبة المئوية  للمؤسسات التي أنجزت مخططاتها للصيانة )%( 100,00 100,00 85,00 80,00 %

النسبة المئوية للمؤسسات الستشفائية التي أجرت تشخيصا لرصيدها 

العقاري )%(

100,00 100,00 100,00 80,00 75,00 %

النسبة المئوية للمؤسسات الصحية الساسية التي أجرت تشخيصا لرصيدها 

العقاري )%(

100,00 100,00 100,00 80,00 75,00 %

مديرية الموارد البشرية 3000

بناء وتجهيز مؤسسات التكوين الصحي10

5,00عدد معاهد التكوين في الميدان الصحي الموجودة في طور النشاء 7,00 2,00 2,00 2,00 عدد

1,00عدد معاهد التكوين في الميدان الصحي التي تم تحديثها 9,00 - - - عدد

872,00 64عدد الموظفين المستفيدين من التكوين المستمر 54 868,00 31 698,00 30 114,00 28 816,00 عدد

مديريات العمل الصحي 4000

مديرية السكان 4100

برامج الصحة النجابية وصحة الطفل والشاب20

)نسبة استعمال وسائل منع الحمل الحديثةعلى المستوى الوطني )القطاع 

العمومي

19,80 19,70 19,60 19,51 21,82 %

النسبة الوطنية للولدات تحت المراقبة الصحية  في الوسطين الحضري 

والقروي  )%(

90,00 88,10 82,10 76,10 69,50 %

98,00نسبة تلبية الحاجيات المتعلقة بمضاعفات الولدة 93,00 88,00 66,20 61,30 %

8,80نسبة الولدات القيصرية 8,40 8,00 7,60 6,80 %

النسبة الوطنية  للتغطية بالفحص ما قبل الولدة بالوسطين القروي 

والحضري  )%(

84,50 79,50 74,80 70,10 68,10 %

95,00النسبة الوطنية للتغطية التلقيحية لدى الطفال أقل من 11 شهرا )%( 95,00 95,00 96,00 95,00 %

نسبة حالت الجتفاف الخفيف و الحاد من بين حالت السهال التي تم 

التكفل به في المؤسسات الصحية

3,00 3,00 3,00 1,11 3,00 %

13,00نسبة تغطية الطفال بالمضادات الحيوية المتعلقة بالمراض التنفسية الحادة 13,00 13,00 10,10 13,00 %

95,00تغطية الطفال أقل من 11 شهر بالجرعة الولى بفيتامين أ 95,00 95,00 82,80 90,00 %

90,00تغطية الطفال أقل من 11 شهر بالجرعة الثانية من فيتامين د 90,00 90,00 84,60 90,00 %

81,00)%(  النسبة الوطنية للتغطية بالزيارات الطبية المنتظمة لفحص التلميذ 81,00 81,00 78,00 80,00 %

72,00)%(  النسبة الوطنية للتغطية بأنشطة التربية الصحية في الوسط المدرسي 72,00 72,00 70,00 72,00 %

88,00النسبة الوطنية للتغطية بالزيارات الطبية المنتظمة لفحص الطلبة الجامعيين 88,00 88,00 81,00 84,00 %

56,00)%( النسبة الوطنية للتغطية بأنشطة التربية الصحية في الوسط الجامعي 56,00 56,00 55,00 55,00 %

114,00عدد مراكز الترويض المجهزة 111,00 108,00 105,00 6,00 عدد
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مديرية علم الوبئة ومحاربة المراض 4200

دعم برامج محاربة المراض المعدية10

82,00 نسبة الحالت الجديدة للصابة بداء السل لكل   000 100  مواطن 83,00 83,00 82,60 78,00 %

عدد الشخاص المصابين بتكشف في عدسة العين الذين شملتهم العمليات 

الجراحية بالمؤسسات الصحية العمومية على المستوى الوطني

65 000,00 65 000,00 65 000,00 96 454,00 100 000,00 عدد

عدد  الشخاص المصابين بالرمد الحبيبي الذين تمت معالجتهم بالمؤسسات 

الصحية العمومية على المستوى الوطني

100,00 100,00 100,00 100,00 98,00 عدد

عدد الشخاص الذين يعيشون مع فيروس نقص المناعة المكتسبة / سيدا 

يتلقون تركيبة مضادة للفيروسات الرجعية

5 476,00 4 677,00 3 900,00 3 200,00 2 990,00 عدد

النسبة الوطنية للحالت الجديدة للصابة بمرض التهاب السحايا بالمكورات 

السحائية  )لكل 100.000 نسمة(

2,00 2,10 2,10 2,20 2,90 %

800,00 1عدد حالت التسممات الغدائية الجماعية على المستوى الوطني 1 700,00 1 700,00 1 661,00 1 000,00 عدد

عدد حالت الصابة بامراض ذات مصدر حيواني على المستوى الوطني )

مرض السعر ، داء البررييلميياات، الجمرة الخبيثة، داء البورووسييللت

100,00 100,00 100,00 129,00 100,00 عدد

عدد مصالح المراقبة الصحية بالنقاط الحدودية المدعمة بالموارد البشرية 

والمعدات

25,00 25,00 25,00 15,00 2,00 عدد

دعم برامج محاربة المراض الغير المعدية20

000,00 650عدد مرضى السكري الذين تم التكفل بهم 550 000,00 450 000,00 419 215,00 450 000,00 عدد

000,00 790عدد مرضى الضغط الدموي الذين تم التكفل بهم 540 000,00 340 000,00 200 000,00 340 000,00 عدد

000,00 4عدد الحالت الجديدة للتهاب المفاصل الحاد 4 500,00 5 000,00 5 475,00 5 400,00 عدد

53,00عددالجهزة المتعلقة بصحة الفم والسنان التي تم اقتناؤها 50,00 48,00 10,00 10,00 عدد

برنامج حماية ومراقبة الصحة في الوسط البيئي30

68,00النسبة الوطنية للتغطية بالتحليلت للمواد الغدائية القابلة للتلف  )%( 68,00 65,00 63,50 58,60 %

63,00النسبة الوطنية لمراقبة جيوب ناقلت العدوى  )%( 63,00 62,00 64,80 60,00 %

50,00النسبة المئوية  لنقاط الماء التي تم إحصاؤها ووضعها تحت المراقبة )%( 50,00 50,00 38,40 50,00 %

30,00النسبة الوطنية للمراقبة البكتريولجية في شبكة الماء الصالح للشرب  )%( 30,00 30,00 21,80 30,00 %

55,00النسبة الوطنية للمراقبة البكتريولجية لنقط الماء الجماعية )%( 55,00 55,00 23,70 40,00 %

مديرية المستشفيات والعلجات المتنقلة 4300

مستعجلت وإغاثة10

)SAMU( 1,00عدد وحدات الغاثة الطبية المستعجلة 2,00 1,00 7,00 3,00 %

21,00عدد تجهيزات معالجة النفايات الطبية المركبة ذات الخطورة غير ضارة 21,00 21,00 21,00 - %

500,00 1عدد الشخاص المشمولين بنظام التأمين عناية 1 600,00 1 876,00 2 533,00 - عدد

5,00نسبة مرضى   العوز الكلوي المتكفل بهم لكل مولد 5,00 4,60 4,00 4,20 عدد

عدد من المرضى الذين يعانون من القصور الكلوي النهائي الموجودين 

على قائمة النتظار

500,00 500,00 500,00 1 000,00 2 000,00 عدد

100,00عدد المراكز العمومية لتصفية الدم التي تم تشغيلها 92,00 82,00 72,00 65,00 عدد

5,00نسبة الستشفاء 5,00 4,79 4,72 4,58 نسبة

84,90متوسط نسبة شغل السرة الستشفائية 80,00 75,30 60,33 70,70 %

932,00 14عدد الوفايات داخل المستشفيات 16 000,00 17 144,00 23 598,00 18 288,00 عدد

50,00عدد عمليات زرع الكلي التي تم إنجازها 40,00 30,00 20,00 130,00 عدد

عدد المخططات الجهوية لتنظيم الخدمات الصحية التي تم إنجازها و 

تحيينها

- 4,00 3,00 - 4,00 عدد

25,00عدد وفيات المهات داخل المستشفيات 50,00 98,00 213,00 145,00 عدد

برنامج الدعم للجهوية وللمركزية وتقوية العلجات الصحية الساسية20

80,00نسبة الولدات بحضور مهني الصحي بالمؤسسات العموميةالصحية 70,00 66,00 74,00 64,00 %
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نسبةالنساء اللواتي قمن باستشارات قبل الولدة خلل ثلثة أشهر الولى 

بالوسط القروي

55,00 50,00 42,00 48,00 37,00 %

نسبة ارتياد مؤسسات العلجات الصحية الساسية في السبع أقاليم 

المستهدفة )%(

0,90 0,70 0,60 0,48 - %

عدد الطلبة الجدد الملتحقين بمعاهد التكوين في الميدان الصحي لغرض 

الستفادة من التكوين الساسي على مستوى الجهات المستهدفة

310,00 310,00 309,00 307,00 - عدد الطلبة

نسبة التنفيذ التقني و المالي "لبرامج - ميزانيات"  في السبع أقاليم 

المستهدفة )%(

- 100,00 90,00 48,00 - %

المعاهد والمراكز والمختبرات 6000

بناء و تجهيز المعاهد و المراكز والمختبرات الوطنية10

-مشاريع تهيئة مرافق المعهد الوطني للدارة الصحية - 1,00 - 1,00 عدد

1,00مشاريع تجهيز المعهد الوطني للدارة الصحية 1,00 1,00 - 1,00 عدد

2,00عدد هوائيات المراقبة الشعاعية على الحدود التي تم وضعها 2,00 2,00 1,00 2,00 عدد

390,00عدد المراقبات الشعاعية التي تم إنجازها على الحدود 390,00 380,00 394,00 600,00 عدد

عدد كواشف المراقبة في إطار الدعم التقني للبرامج الصحية و تحسين 

خدمات مختبرات الصحة العمومية

- 15,00 10,00 - 10,00 عدد

16,00عدد عينات مراقبة الجودة الخارجية 14,00 12,00 10,00 250,00 عدد

عدد التحليلت المتخصصة في البيولوجيا البيئية في إطار دعم برامج 

المحاربة و الوقاية من المراض المتنقلة

- 15 000,00 14 700,00 - 14 700,00 عدد

11,00عدد المراكز المنجزة لتحسين ظروف تلقي التبرع بالدم وتحليل وخزن الدم 9,00 1,00 1,00 2,00 عدد الوحدات

147,00 255عدد المتبرعين  بالدم المسجلين 245 334,00 235 898,00 226 825,00 210 879,00 عدد

عدد خبرات التحليلت المختصة للدوية والتركيبات الطبية على الصعيد 

الفيزيوكميائي المنجزة من طرف المختبر الوطني لمراقبة الدوية

4 473,00 4 260,00 4 057,00 3 864,00 3 500,00 عدد

289,00عدد الخبرات التحليلية للمواد الولية الفعالة 275,00 262,00 250,00 2 500,00 عدد

عدد الخبرات التحليلية المتخصصة للدوية  والتركيبات الطبية على 

الصعيد العقاقيري والميكرو بيولوجي

1 089,00 1 037,00 988,00 941,00 700,00 عدد

عدد الخبرات التحليلية المنتظمة لجميع عينات التلقيحات المستوردة من 

الخارج مع تسليم شواهد البراء

175,00 171,00 168,00 165,00 100,00 عدد

0,62نسبة التعرض للوفاة بسبب لذغات العقارب لدى الطفال دون السن 15 0,65 0,68 0,77 0,65 %

90,00نسبة إنجاز مركز مضادات التسمم 80,00 50,00 12,50 50,00 %

عدد التدخلت المنجزة في إطار دعم البرامج الصحية واليقظة الصحية 

والبحث بمعهد باستور بالمغرب

200,00 170,00 150,00 120,00 100,00 عدد
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2012

وزارة القتصاد والمالية

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.13.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

تحسين ظروف العمل والدعم للمديريات10

60,00نسبة إنجاز تهيئة فضاءات الستقبال 50,00 50,00 - 45,00 نسبة

95,00نسبة ال جابة على الشكايات 97,00 97,00 90,00 95,00 %

-متوسط أجل الجابة على الشكايات 25,00 25,00 - 30,00 أيام

تطوير الكفاءات20

6,80ايام التكوين 7,00 6,00 4,10 5,00 يوم/ساعة/

تكوين/سنة

41,00نسبة الشريحة المستفيدة من التكوين 41,00 41,00 37,00 41,00 %

تدعيم أنظمة العلم والتصال30

99,00نسبة جاهزية النظمة 99,00 99,00 99,00 99,00 نسبة

مخطط استمرارية أنشطة الوزارة40

-إنجاز مخطط إستمرار أنشطة الوزارة - - - - نسبة النجاز

الوزير ، الديوان ، الكتابة العامة ، الوكالة القضائية والمصالح  

الخارجية للوزارة

1000

الوكالة القضائية للمملكة 1300

الدفاع القضائي10

36,00الفارق المتوسط ما بين المبالغ المطالب بها و الصادرة عن القضاء 36,00 35,00 32,00 32,00 %

175,00عدد القضايا المعالجة من طرف كل إطار 174,00 172,00 172,00 170,00 عدد

56,00نسبة القضايا التي ربحها عبر مختلف دراجات التقاضي 56,00 55,00 54,00 54,00 %

مديرية الشؤون الدارية والعامة 2000

عصرنة تسيير الموارد10

99,00نسبة تألية التدبير 99,00 99,00 99,00 99,00 نسبة

99,00نسبة المرتبطين بالشبكة 99,00 99,00 99,00 99,00 %

99,00نسبة الخدمات المقدمة عبر الشبكة المعلوماتية 99,00 99,00 99,00 99,00 %

إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة 3000

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة10

-آجال التخليص الجمركي عند ال ستيراد و التصدير - - - - المدة بالساعة

- نسبة النتقاء عند المرافبة المادية للتصريح الموحد بالضائع - 15,00 9,78 8,00 نسبة

المساهمة في تحسين المالية العمومية20

-عدد الشركات المصنفة - 65,00 - 60,00 عدد

برنامج محاربة الغش30

-المبلغ الجمالي للحجوزات المتعلقة بالتهريب - 510,00 641,50 710,00 مليون درهم

الخزينة العامة  للمملكة 4000

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة10

-متوسط آ جل اداء نفقات الدولة 5,00 6,00 - 7,00 أيام

تنفيذ نفقات الدولة ونسك المحاسبة العمومية20

-متوسط أجل التأشير عندأول إرسال 2,00 2,50 - 3,00 أيام
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وزارة القتصاد والمالية

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.13.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-أجل إنجاز إحصائيات المالية العمومية - 15,00 - 15,00 أيام

-نسبة نمو الموارد الصافية - - - - نسبة

تدبير الماليات المحلية والتحصيل40

-نسبة تحصيل الضرائب المحلية - 80,00 - 78,00 %

-أجل إنجاز إحصائيات المالية المحلية - 8,00 - 10,00 أيام

مديرية الضرائب 5000

تحسين ظروف العمل10

100,00تحقيق التوقعات الخاصة بالمداخيل الضريبية 100,00 100,00 98,80 100,00 %

متوسط آجال معالجة ملفات الرجاعات الخاصة بالضريبة على القيمة 

المضافة

3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 شهر

1,15نسبة الشيكايات المقدمة في الصدارات 1,20 0,90 1,56 1,10 %

69,00نسبة تطوير التحصيل الضريبي 67,00 65,00 64,00 62,50 %

-نسبة تطور المداخيل الناتجة عن الرقابة الضريبية - 5,00 99,50 5,00 %

مديريات الترقبات و المراقبة  6000

مديرية الميزانية 6100

تطوير الحكامة العمومية10

40,00عدد القطاعات التي اعتمدت مبدأ الشمولية 40,00 38,00 37,00 37,00 عدد

28,00عدد الدارات التي حضرت إطار النفقات على المدى المتوسط 25,00 22,00 19,00 19,00 عدد

اعداد القانون المالي20

-عدد التقارير المصاحبة لقانون المالية 7,00 7,00 7,00 7,00 عدد

مديرية الخزينة والمالية الخارجية 6200

ضبط وثيرة القطاع المالي وتدبير الخزينة10

51,00وزن الدين العمومي بالنسبة المئوية من الناتج الداخلي الخام 53,00 52,50 50,30 49,00 %

4,50متوسط تكلفات الدين العمومي - معدل نسبة الفائدة 4,60 4,60 4,70 4,70 %

14,00عدد اتفاقيات تشجيع وحماية الستثمارات 14,00 17,00 13,00 17,00 عدد

-عدد المقاولت المصاحبة من خلل آليات الضمان الجديدة 1 150,00 1 050,00 949,00 968,00 عدد

مديرية الدراسات والترقبات المالية 6300

التوقعات المالية والمساعدة على اتخاذ القرار المتعلق بالسياسة 10

القتصادية والمالية للدولة

85,00نسبة ارتباط الشركاء 85,00 90,00 80,00 90,00 %

40,00عدد الدراسات والمذكرات المتعلقة بالظرفية المنجزة 40,00 50,00 45,00 50,00 عدد

المفتشية العامة للمالية 6400

تفتيش وتدقيق وتقييم السياسات العمومية10

150,00عدد المهمات في السنة 160,00 146,00 124,00 140,00 عدد

300,00عدد التقارير في السنة 260,00 240,00 215,00 280,00 عدد

مديرية المنشآت  العامة والخوصصة 6600
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وزارة القتصاد والمالية

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.13.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

تسيير محفظة الدولة و مراقبة المقاولت والمؤسسات العمومية10

نسبة الميزانيات المعتمدة نهاية فبراير من السنة من مجموع الميزانيات 

المقترحة للعتماد

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

100,00نسبة أنظمة الستشارة المعتمدة من مجموع النظمة المقترحة للعتماد 100,00 100,00 100,00 100,00 %

نسبة القرارات الخاصة بهيكلة المؤسسات والمقاولت العمومية من مجموع 

هذه المؤسسات

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

نسبة النظمة الساسية للموظفين المعتمدة من مجموع النظمة المقترحة 

للعتماد

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

100,00تحيين بنك المعلومات الخاص بالمؤسسات والمقاولت العمومية 100,00 100,00 100,00 100,00 %

8,00عدد عمليات التدقيق المتوقعة 6,00 3,00 - - عدد التدقيقات 

المبرمجة

مديرية التأمين والحتياط الجتماعي 6700

تطوير مراقبة قطاع التأمين وإعادة التأمين و تأطير قطاع الحتياط 10

الجتماعي

400,00عدد أيام مراقبة وسطاء التأمين في السنة 200,00 450,00 320,00 450,00 عدد

12,00عدد لجان مراقبة التعاضديات 12,00 12,00 9,00 10,00 عدد

-  دراسة حول إصلح نظام التقاعد - - 100,00 100,00 نسبة النجاز

مديرية الملك المخزنية 7000

تحديث مواقع العمل وتحسين جودة الخدمة10

-متوسط أجل الجابة على الشكايات 30,00 30,00 - 30,00 أيام

13,00تهيئة وتآهيل المواقع 8,00 14,00 - - عدد

تدبير الملك الخاص للدولة و رصد لهداف التنمية القتصادية 20

والجتماعية

000,00 20رصد أراضي الملك العام للنهوض بالستثمار 23 000,00 11 500,00 17 380,00 438,00 عدد الهكترات

500,00 1القتناءات العقارية المتعلقة بالتجهيزات العمومية 1 500,00 1 200,00 449,63 1 500,00 عدد الهكترات

000,00 20 تسجيلت أراضي الملك العام 20 000,00 20 000,00 47 839,00 20 000,00 عدد الهكترات

402,50 1كراء الراضي الفلحية بالمزاد العلني 5 000,00 4 000,00 1 767,70 2 000,00 عدد الهكترات
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ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

2012

1.2.2.0.0.14.000الفصل: وزارة السياحة

تقديرات تقديرات تقديرات إنجازات

المؤشرات المرقمة

وحدة القياسالفقرةالمادة نوعية المؤشرات

201120132014

الوزير وديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة والمصالح الخارجية 

للوزارة

1000

المصالح الخارجية للوزارة 1400

دعم المهام10

-80,00268,00250,00المستفيدين من التكوين المستمر عدد

تأهيل الداة الدارية20

5,0024,007,005,00تهيئة المباني وحدة إدارية

مديرية الستراتيجة والتعاون 2000

دراسات ستراتيجية10

---0,30إنجاز دراسة حول تمقع مؤسسات التكوين المهني وفقا لرؤية 2020 عدد

دراسات الثر القتصادية والحصائية20

-0,401,001,00إنجاز أبحاث لتتبع العرض السياحي عدد

----وضع نظام معلوماتي للسياحة ) إحصائيات، أبحاث تقارير عدد

تدبير ثنائي ودعم لفائدة مرصد السياحة30

2,004,004,004,00تنظيم الندوات والمحاضرات عدد

نشر الصدارات

1,001,001,00-تشخيص القطاع عدد

1,001,001,001,00إحصاء سنوي عدد

2,004,004,004,00مجلة المرصد السياحي عدد

1,004,004,004,00منشورات المرصد السياحي عدد

مديرية التقنين والتطور والجودة 4000

دعم و تأطير الحرف والنشطة السياحية10

تأطير النشطة السياحية

--2,0010,00)تدقيق تفعيل المساطر ) الدارة المركزية و المصالح الخارجية عدد الوحدات 

المراجعة

---100,00دراسة لوضع أليات المواكبة قصد تأهيل المقاولت السياحية نسبة النجاز

مواكبة إصلح نظام تصنيف المؤسسات السياحية

--100,00-التكوين و التصديق على المراقبين عدد

--4,00-الندوات التحسيسية عدد 

المناظرات

300,00300,00300,00-إنجاز عمليات التدقيق عدد

التكوين المستمر لفائدة المرشدين السياحين

30,0080,0080,0080,00عدد المرشدين المكونين عدد

--100,00-دراسة لبلورة نظام معلوماتي  لتدبير و تأطير المهن السياحية نسبة النجاز

50,0050,00--تفعيل النظام المعلوماتي لتدبير و تأطير المهن السياحية نسبة النجاز

تنمية الحرف والنشطة السياحية :هيكلة وتقنين20

--10,0090,00دراسة لوضع استراتيجية جودة للوجهة السياحية المغرب نسبة النجاز

إعادة صياغة النصوص القانونية  المتعلقة بتوزيع السفار بالمغرب ) النسيج المستهذف، 

)...الفاعلين

-70,0030,00- نسبة النجاز

السياحةالمستدامة30

--25,0075,00)...وضع آليات المواكبة و التتبع )المؤاشرات نسبة النجاز

---100,00بلورة آلية لمواكبة الفاعلين السياحيين  من أجل تطبيق مبادئ التنمية المستدامة نسبة النجاز

موكبة المؤسسات السياحية لتطبيق دليل التسيرالبيئ الجيد في الفنادق

--15,0010,00عدد الفنادق المواكبة عدد

1,001,001,00-الندوات التحسيسية لفائدة مهني السياحة حول التنمية المستدامة عدد
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المؤشرات المرقمة

2012

1.2.2.0.0.14.000الفصل: وزارة السياحة

تقديرات تقديرات تقديرات إنجازات

المؤشرات المرقمة

وحدة القياسالفقرةالمادة نوعية المؤشرات

201120132014

--100,00-دعم تقني لتفعيل آليات لمواكبة الفاعلين السياحيين من أجل تطبيق مبادئ التنمية المستدامة نسبة النجاز

مديرية الموارد والتكوين 5000

المصالح المركزية 5100

دعم المهام20

6,002,002,00-اقتناء السيارات عدد

2,002,002,00-إكتراء السيارات عدد

.التكوين المستمر

209,00253,00320,00330,00المستفيدين عدد

التأهيل العلمياتي والتكنولوجي30

اقتناء التجهيزات المعلوماتية

50,0050,0050,0050,00الحواسيب عدد

3,001,001,001,00أجهزة التوزيع عدد

--83,00100,00ربط نسبة الربط

مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي 5200

المساهمة في نفقات الستثمار لمؤسسات التكوين السياحي والفندقي  (1)10

تحسيين مردودية منظومة التكوين

-200,00 200,005 078,005 5عدد المسجلين عدد

-400,00 400,002 322,002 2عدد الخريجين عدد

---15,00إعادة تموقع مؤسسات التكوين المهني عدد

---100,00إنجاز الشطر الثالث من دراسة إعادة تموقع المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة %

---100,00إعادة هيكلة مؤسسات التكوين %

تحديث منظومة التكوين

33,0066,0080,0080,00إحداث نظام معلوماتي %

---6,00تاهيل مؤسسات التكوين عدد

المكتب الوطني المغربي للسياحة 6000

مساهمة الدولة في نفقات  المكتب الوطني المغربي للسياحة10

-82,0082,0082,00التفاقيات المقوعة الفاعلين السياحيين عدد

-17,0020,0021,00حملت النعاش المنجزة على الصعيد الدولي عدد

-85,0085,0085,00المشاركة في المعارض والتظاهرات الدولية عدد

-Eductours et Famtrips"3 200,003 500,003 500,00" وكالت السفار عدد
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وزارة التجهيز والنقل

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.17.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دراسات و أبحاث20

1,00الدراسات الستراتيجية 1,00 2,00 1,00 1,00 عدد

100,00نسبة إنجاز الدراسات الستراتيجية 85,00 85,00 30,00 30,00 %

2,00الدراسات الخاصة 2,00 2,00 3,00 3,00 عدد

100,00نسبة إنجاز الدراسات الخاصة 85,00 85,00 85,00 85,00 %

القطاع الفقي 2000

مديرية الموارد البشرية 2400

دعم المهام10

000,00 26تنظيم دورات في مجال التكوين 24 000,00 22 000,00 13 444,00 20 000,00 تدريب / يوم 

مستفيد

المدرسة الحسنية للشغال العمومية 2500

جهة الدارالبيضاء الكبرى 2509
تكوين الطر10

300,00عدد خريجي أسلك تكوين المهندسين 237,00 231,00 181,00 181,00 عدد

100,00نسبة إدماج الخريجين في سوق العمل 100,00 100,00 100,00 100,00 %

مديرية أنظمة المعلومات 2600

دعم المهام10

95,00نسبة تزويد الطر بالمعدات المعلوماتية بما فيهم أطر المصالح الخارجية 92,00 90,00 90,00 90,00 %

قطاع الطرق والنقل الطرقي 3000

مديرية الطرق 3100

صيانة وحفظ التراث الوطني20

56,00نسبة الشبكة الطرقية في حالة جيدة جدا إلى جيدة 51,00 54,00 54,30 62,00 %

برنامج تقوية وإعادة بناء 170 منشأة فنية وإصلح 150 منشأة فنية 

)2013-2009(

- 42,00 26,00 62,00 62,00 عدد

استغلل وسلمة الطرق30

40,00تهيئة نقط تراكم غير عادي للحوادث 40,00 40,00 40,00 40,00 عدد

40,00إنجاز مسالك للدراجات 40,00 40,00 40,00 40,00 كلم

30,00إنجاز الممرات الجانبية 30,00 30,00 30,00 30,00 كلم

المآرب و المعامل40

-نسبة تجديد معدات الشغال العمومية 50,00 50,00 - 46,00 %

توسيع وتهيئة التراث50

35,00نسبة تصفية متأخرات نزع الملكية و الضرار  السطحية 35,00 40,00 40,00 40,00 %

-نسبة فك العزلة عن ساكنة العالم القروي 76,00 73,00 70,00 72,00 %

-نسبة إنجاز المدار المتوسطي 100,00 96,00 - 90,00 %

الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب 3200
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الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

مساهمة في مصاريف الستثمار للشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب10

نسبة إنجاز مشاريع الستثمار السنوية المبرمجة في إطار العقد البرنامج 

بين الدولة والشركة الطنية للطرق السيارة )2008-2004 

و2015-2008(

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

مديرية النقل عبر الطرق والسلمة الطرقية 3300

تحديث الرشيف والوثائق20

-إنجاز نظام التدبير اللكتروني للوثائق - - 100,00 100,00 %

تفعيل نظام التدبير اللكتروني للوثائق : تحمل الوثائق القابلة للترقيم بعدد 

20

- 6,00 4,00 2,00 2,00 عدد

نظام تسيير و مراقبة شركات النقل الطرقي30

- دراسة بلورة منظومة  معلومياتية لتدبير ومراقبة أنشطة مقاولت النقل 

عبر الطرق

- - - - - نسبة النجاز

وضع المنظومة المعلومياتية لتدبير ومراقبة أنشطة مقاولت النقل عبر 

الطرق على مستوى المصالح المركزية والترابية للوزارة

- 17,00 17,00 32,00 7,00 عدد

إصلح النقل الطرقي الحضري والرايط بين المدن70

العربات المستفيدة من منحة تجديد حظيرة نقل البضائع و النقل المزدوج 

بالعالم القروي

- 230,00 180,00 163,00 300,00 عدد

دراسة متعلقة بإنجاز استراتيجية وطنية للتكوين في النقل الطرقي والسلمة 

الطرقية بالمغرب

- - 100,00 33,00 33,00 %

  TIR دراسة من أجل تطوير النقل الطرقي والنقل الطرقي للبضائع

بالمغرب

- - 100,00 33,00 33,00 %

مديرية الموانئ والنقل البحري 4000

مديرية الموانىء والملك العمومي البحري  4100

استغلل الموانئ30

5,00طول الشواطئ والسواحل المحمية 5,00 2,50 0,59 0,59 كلم

98,00نسبة اشتغال منشآت التشوير البحري 98,00 98,00 93,00 97,00 %

توسيع وتهيئة التراث40

-نسبة إنجاز الميناء الجديد لبوجدور - 100,00 94,00 94,00 %

-إنجاز الرصيف الجديد لميناء العرائش - 100,00 15,00 80,00 نسبة التقدم

-توسيع ميناء الداخلة 100,00 60,00 15,00 15,00 نسبة التقدم

إنجاز مدخل ثان وإغلق المدخل الحالي بالبحيرة الشاطئية مارشيكا 

بالناضور

- - 100,00 60,00 60,00 نسبة التقدم

-نسبة إنجاز الطريق البحرية المؤدية إلى محطة زناتة اللوجستيكية 100,00 85,00 15,00 15,00 %

-توسيع ميناء طرفاية 50,00 10,00 - - نسبة التقدم

30,00بناء الميناء الجديد بآسفي 10,00 - - - %

-إنجاز خزان أرضي في بحيرة الوالدية - 100,00 25,00 25,00 %

مديرية الملحة التجارية 4300

جهة الدارالبيضاء الكبرى 4309
مركز مراقبة الملحة البحرية بطنجة20

-إنجاز برنامج تأهيل مركز مراقبة الملحة البحرية - - 100,00 100,00 نسبة النجاز

المعهد العالي للدراسات البحرية40
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1.2.2.0.0.17.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-عدد المتخرجين 94,00 81,00 52,00 64,00 عدد

قطاع التجهيزات العمومية 6000

مديرية التجهيزات العامة 6100

تكييف التراث الداري20

100,00نسبة إنجاز برنامج 2009-2012 لصلح وتهيئة المباني الدارية 80,00 50,00 25,00 25,00 %

تشييد مقرات 4 مديريات إقليمية للتجهيز والنقل بزاكورة وشفشاون 

وأزيلل والداخلة

100,00 91,00 37,00 - - نسبة التقدم

دراسات وتعيير30

2,00إنجاز دفاتر التعليمات المشتركة ودلئل التعميم التقني 2,00 2,00 2,00 2,00 عدد

قطاع السكك الحديدية 7000

المكتب الوطني للسكك الحديدية 7100

المساهمة في نفقات التجهيز للمكتب الوطني للسكك الحديدية10

نسبة إنجاز البرنامج السنوي المبرمج ضمن العقد-البرنامج المبرم بين 

الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية برسم الفترة 2009-2005

100,00 100,00 100,00 96,19 100,00 نسبة النجاز
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

المديريات ذات الصبغة الدارية 2000

مديرية الشؤون الدارية والقانونية 2100

بناء و تجهيز البنايات الدارية20

-تشييد المباني الدارية 50,00 40,00 10,00 25,00 نسبة النجاز

-إنجاز برنامج للتهيئة وصيانة المباني الدارية 25,00 25,00 25,00 25,00 نسبة النجاز

تحديث الدارة30

-تجهيز بالمعدات وأدوات المكتب 10,00 10,00 10,00 10,00 نسبة التجديد

-تجديد العربات التي يتجاوز عمرها 10 سنوات 20,00 - 20,00 20,00 نسبة التجديد

مديرية الموارد البشرية 2200

تكوين مستمر20

-عملية التكوين المستمر 20 000,00 30 000,00 35 000,00 40 000,00 يوم تكوين

تنظيم و تخطيط وتدبير المصار30

-تنظيم امتحانات الكفاءة المهنية 39,00 36,00 42,00 42,00 عدد

مديرية نظم المعلوميات 2400

دراسات معلومياتية10

-انجاز درسات معلوماتية 2,00 2,00 3,00 3,00 عدد الدراسات

تجهيزات معلوماتية20

-تجهيز المصالح بالمعلوميات 20,00 20,00 - - نسبة التجديد

المديرية المالية 2500

دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية20

-دعم الغرف الفلحية في مجال البناء و التجهيز والتهيئة 50,00 56,00 12,00 32,00 نسبة النجاز

جهة وادي الذهب- الكويرة 2501
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية 1 200,00 800,00 350,00 600,00 يوم تكوين

-تنظيم سفردراسي في الخارج 150,00 60,00 - 50,00 يوم تكوين

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 2502
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية و تحسيسية 1 000,00 900,00 650,00 700,00 يوم تكوين

-تنظيم سفردراسي للفلحين 200,00 100,00 60,00 60,00 يوم تكوين

جهة كلميم - السمارة 2503
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية و تحسيسية 1 000,00 800,00 450,00 600,00 يوم تكوين

-تنظيم سفردراسي للفلحين 250,00 200,00 200,00 240,00 يوم تكوين

جهة سوس - ماسة - درعة 2504
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية 2 000,00 1 800,00 1 500,00 1 650,00 يوم تكوين

-تنظيم سفردراسي للفلحين 300,00 250,00 240,00 200,00 يوم تكوين

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 2505
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية و تحسيسية 2 800,00 2 600,00 1 400,00 2 580,00 يوم تكوين
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-تنظيم سفردراسي للفلحين 320,00 300,00 320,00 440,00 يوم تكوين

جهة الشاوية - ورديغة 2506
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية و تحسيسية 2 000,00 1 800,00 500,00 1 400,00 يوم تكوين

-تنظيم زيارات ميدانية و سفردراسي للفلحين 260,00 250,00 150,00 240,00 يوم تكوين

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 2507
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية 2 000,00 1 800,00 1 250,00 1 750,00 يوم تكوين

-تنظيم سفردراسي للفلحين 250,00 200,00 180,00 200,00 يوم تكوين

الجهة الشرقية 2508
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية و تحسيسية 2 200,00 2 000,00 1 300,00 1 900,00 يوم تكوين

-تنظيم زيارات ميدانية و سفردراسي للفلحين 350,00 300,00 200,00 280,00 يوم تكوين

جهة الدارالبيضاء الكبرى 2509
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية و تحسيسية 2 000,00 1 800,00 1 250,00 2 250,00 يوم تكوين

-تنظيم سفردراسي للفلحين 300,00 250,00 250,00 270,00 يوم تكوين

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 2510
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية و تحسيسية 1 800,00 1 600,00 1 500,00 1 540,00 يوم تكوين

-تنظيم زيارات ميدانية و سفردراسي للفلحين 250,00 200,00 150,00 180,00 يوم تكوين

جهة دكالة - عبدة 2511
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية و تحسيسية 3 200,00 3 000,00 2 700,00 2 860,00 يوم تكوين

-تنظيم سفردراسي للفلحين 260,00 250,00 220,00 100,00 يوم تكوين

جهة تادلة - أزيلل 2512
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية 2 000,00 1 800,00 1 450,00 1 560,00 يوم تكوين

-تنظيم دورات تكوينية لبناءالفلحين 1 500,00 1 500,00 1 800,00 2 075,00 يوم تكوين

-تنظيم سفردراسي و زيارات تقنية للفلحين 400,00 350,00 300,00 360,00 يوم تكوين

جهة مكناس -  تافيللت 2513
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية 2 200,00 2 000,00 1 500,00 1 920,00 يوم تكوين

-تنظيم سفردراسي للفلحين 650,00 600,00 400,00 640,00 يوم تكوين

جهة فاس - بولمان 2514
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية 2 000,00 1 800,00 1 100,00 1 750,00 يوم تكوين

-تنظيم زيارات ميدانية و سفردراسي للفلحين 360,00 350,00 200,00 350,00 يوم تكوين

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 2515
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-  دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية وتحسيسية 2 200,00 2 000,00 1 200,00 1 860,00 يوم تكوين

-تنظيم زيارات ميدانية و سفردراسي للفلحين 260,00 250,00 260,00 250,00 يوم تكوين

جهة طنجة - تطوان 2516
دعم الغرف الفلحية والتنظيمات المهنية10

-دعم الفلحين عن طريق دورات تكوينية 2 600,00 2 500,00 1 400,00 2 100,00 يوم تكوين

-تنظيم زيارات ميدانية و سفردراسي للفلحين 350,00 300,00 250,00 320,00 يوم تكوين

مديرية الستراتيجية والحصائيات 3000
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بحوث احصائية20

-إنجاز البرنامج السنوي للبحوث الزراعية 100,00 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

-تجديد عينات الحصاء الوطني لنتاج المعطيات  الفلحية 45,00 30,00 30,00 30,00 نسبة التجديد

- الحصاء العام للزيتون و الشجار المثمرة ال خرى 100,00 10,00 10,00 90,00 نسبة التغطية

-ترقيم مجال الراضي الفلحية لتحيين استغلل الراضي 25,00 25,00 50,00 50,00 % مساحة

دراسات فلحية واقتصادية30

-ءنجاز دراسات استراتيجية 2,00 2,00 3,00 3,00 عدد الدراسات

ميدان تنمية سلسل النتاج 4000

مديرية تنمية سلسل النتاج 4100

تطوير السلسل النباتية10

-صيانة محطات الرصاد الجوية قصد تجميع المعطيات المناخية المحلية 56,00 56,00 - - عدد المحطات

تتبع الموسم الفلحي عن طريق شراءالمعطيات المناخية من مديرية 

الرصاد الجوية

- 565,00 565,00 - - عدد النشارات

تطوير السلسل الحيوانية20

-تشجيع تربية المواشي عن طريق تنظيم مبارايات ومنع الجوائز 80,00 100,00 - - عدد 

المستفيدين

تطوير المنتوجات المحلية30

-تنشيط و انعاش المنتوجات المحلية 100,00 80,00 130,00 - عدد 

المستفيدين

جهة وادي الذهب- الكويرة 4101
تطوير العلمات التجارية30

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا60

تنمية الفلحة التضامنية61

-تتمين تربيةالبل 2,00 3,00 1,00 - عدد الوحدات

-تتمين المنتوجات المحلية - 1,00 - - عدد الوحدات

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 4102
تطوير المنتوجات المحلية20

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 1,00 1,00 1,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية30

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا60

تنمية الفلحة التضامنية61

-تتمين تربيةالبل 2,00 2,00 1,00 - عدد مراكز 

تجميع الحليب

-تنمية انتاج الحليب 184,00 550,00 - - عدد المربين 

المؤطرين

جهة كلميم - السمارة 4103
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 3,00 7,00 5,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية50

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت
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مشاريع الدعامة اا90

تنمية الفلحة التضامنية91

-تنمية الصبار 1 000,00 2 000,00 2 000,00 2 800,00 عدد الهكترات

-تنمية زراعة النخيل 420,00 120,00 225,00 225,00 عدد الهكترات

-تتمين زراعة أشجار النخيل - 2,00 - 2,00 عدد الوحدات

-تنمية زراعة الزيتون 75,00 75,00 - - عدد الهكترات

-تنمية تربية النحل من خلل تعميم الخليا العصرية 80,00 200,00 100,00 120,00 عدد الوحدات

جهة سوس - ماسة - درعة 4104
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 5,00 5,00 4,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية40

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 3,00 1,00 - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا80

تنمية الفلحة التضامنية81

-تنمية زراعة اللوز 4 900,00 6 500,00 - 2 200,00 عدد الهكترات

-تنمية الصبار 300,00 150,00 320,00 190,00 عدد الهكترات

-تنمية زراعة الزيتون 1 730,00 1 450,00 - - عدد الهكترات

-تتمين زراعة أشجار النخيل 3,00 7,00 - 6,00 عدد الوحدات

-تنمية تربية النحل من خلل تعميم الخليا العصرية 5 150,00 1 500,00 250,00 250,00 عدد الوحدات

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 4105
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 2,00 2,00 2,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية40

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا70

تنمية الفلحة التضامنية71

-تنمية زراعة الزيتون 650,00 500,00 - - عدد الهكترات

-تتمين زراعة أشجار الزيتون 1,00 1,00 - - عدد الوحدات

-تنمية تربية النحل من خلل تعميم الخليا العصرية 1 000,00 600,00 500,00 500,00 عدد الوحدات

-تنمية تربية الغنام 100,00 50,00 200,00 200,00 عدد المربين 

المؤطرين

جهة الشاوية - ورديغة 4106
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 2,00 3,00 2,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية40

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا90

تنمية الفلحة التضامنية91

-تنمية زراعة الزيتون 1 300,00 200,00 - 200,00 عدد الهكترات

-تنمية تربية الغنام بالمراعي عبر تحسين الرعي 2 600,00 1 100,00 560,00 500,00 عدد الهكترات

-تتمين انتاجية الحليب 2,00 10,00 - - عدد مراكز 

تجميع الحليب

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 4107
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2010 201020112013

تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 6,00 6,00 8,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية40

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت

-المساهمة في برامج لشراكة مع الجمعيات - 600,00 555,00 - الكمية المرمزة 

المنتجة بالطن

مشاريع الدعامة اا50

تنمية الفلحة التضامنية51

-تنمية زراعة الزيتون 1 000,00 1 580,00 - - عدد الهكترات

-تنمية زراعة اللوز 200,00 200,00 - - عدد الهكترات

-تنمية الصبار 6 500,00 6 500,00 4 100,00 1 100,00 عدد الهكترات

-تنمية زراعة التفاح - 24,00 - - عدد الهكترات

-تنمية زراعة الجوز - 30,00 - - عدد الهكترات

-تنمية إنتاج اللحوم الحمراء 480,00 450,00 28,00 - عدد الفحول 

الموزعة

-تنمية تربية النحل من خلل تعميم الخليا العصرية - 1 520,00 - 180,00 عدد الوحدات

-تتمين انتاجية الركان -الزيت 350,00 300,00 - - الكمية المرمزة 

المنتجة بالطن

تطوير الفلحة التجارية90

-تثمين إنتاج الزيتون عبر اقتناء وحدات عصر الزيتون - 1,00 - - عدد الوحدات

الجهة الشرقية 4108
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 6,00 7,00 10,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية40

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 2,00 2,00 1,00 - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا70

تنمية الفلحة التضامنية71

-تنمية زراعة الزيتون 3 615,00 1 520,00 3 675,00 1 020,00 عدد الهكترات

-تتمين زراعة أشجار الزيتون 2,00 2,00 1,00 - عدد الوحدات

-تنمية زراعة النخيل 8 000,00 100,00 1 000,00 100,00 عدد الهكترات

-تتمين زراعة أشجار النخيل - 1,00 - - عدد الوحدات

-تنمية زراعة اللوز 2 466,00 400,00 - - عدد الهكترات

-تنمية تربية الغنام بالمراعي عبر تحسين الرعي - 910,00 750,00 - عدد الهكترات

-تتمين الفطور الدرنية الصحراوية 2,00 1,00 - - عدد الوحدات

تنمية سلسلة إنتاج اللوز بالمنطقة الشرقية72

-تنمية زراعة اللوز 1 750,00 1 000,00 - - عدد الهكترات

جهة الدارالبيضاء الكبرى 4109
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 4,00 4,00 4,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية40

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا70

تنمية الفلحة التضامنية71

-تكتيف زراعات الحبوب - 500,00 300,00 1 000,00 عدد الهكترات
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الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-تنمية تربية الدجاج البلدي - 163,00 - - الكمية المرمزة 

المنتجة بالطن

-تتمين الفلفل الحار 1,00 1,00 - - عدد الوحدات

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 4110
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 5,00 5,00 5,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية50

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا80

تنمية الفلحة التضامنية81

-تنمية زراعة التين - 150,00 - - عدد الهكترات

-تنمية أصناف البقر الشهباء لولماس زعير - 120,00 120,00 120,00 عدد المربين 

المؤطرين

-تنمية تربية النحل من خلل تعميم الخليا العصرية 2 000,00 1 900,00 80,00 - عدد الوحدات

جهة دكالة - عبدة 4111
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 6,00 5,00 7,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية40

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا90

تنمية الفلحة التضامنية91

-تنمية زراعة الزيتون 1 000,00 1 020,00 - 920,00 عدد الهكترات

-تنمية الصبار 530,00 410,00 - 320,00 عدد الهكترات

-تثمين إنتاج الكبار عبر اقتناء وحدة التلفيف 2,00 3,00 - - عدد الوحدات

-تنمية تربية الغنام بالمراعي عبر تحسين الرعي - 600,00 560,00 1 000,00 عدد المربين 

المؤطرين

-تحسين النتاجية و تتمين عنب دكالة 4,00 4,00 - - عدد 

التجميعات 

المحدثة

جهة تادلة - أزيلل 4112
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 3,00 4,00 3,00 - عدد التعاونيات

تطوير الفلحة التجارية40

-تثمين إنتاج الزيتون عبر اقتناء وحدات عصر الزيتون - 1,00 - - عدد الوحدات

-بناء قطب البحت التنموي ومراقبة الجودة 20,00 10,00 - - نسبة النجاز

تطوير العلمات التجارية50

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت

-المساهمة في برامج لشراكة مع الجمعيات 10,00 20,00 - - الكمية المرمزة 

المنتجة بالطن

مشاريع الدعامة اا90

تنمية الفلحة التضامنية91

-تنمية زراعة الزيتون 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 عدد الهكترات

-تتمين زراعة أشجار الزيتون 3,00 5,00 - - عدد الوحدات

-تنمية زراعة التفاح - 50,00 - - عدد الهكترات

-تنمية الخروب 355,00 150,00 - 140,00 عدد الهكترات
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الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-تنمية تربية النحل من خلل تعميم الخليا العصرية 500,00 240,00 175,00 190,00 عدد الوحدات

-تنمية تربية الغنام بالمراعي عبر تحسين الرعي 400,00 240,00 360,00 300,00 عدد الهكترات

جهة مكناس -  تافيللت 4113
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 5,00 4,00 10,00 - عدد التعاونيات

تطوير الفلحة التجارية40

-تثمين إنتاج الزيتون عبر اقتناء وحدات عصر الزيتون - 1,00 - - عدد الوحدات

-بناء قطب البحت التنموي ومراقبة الجودة 100,00 50,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

تطوير العلمات التجارية50

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 4,00 2,00 1,00 - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا60

تنمية الفلحة التضامنية61

-تنمية زراعة الزيتون 2 850,00 1 350,00 265,00 400,00 عدد الهكترات

-تنمية زراعة اللوز 250,00 250,00 - - عدد الهكترات

-تتمين زراعة الكبار 100,00 1,00 70,00 - عدد الوحدات

-تنمية زراعة الكرز - 100,00 - - عدد الهكترات

-تنمية زراعة البرقوق 250,00 250,00 180,00 - عدد الهكترات

-تنمية تربية النحل من خلل تعميم الخليا العصرية 400,00 480,00 274,00 250,00 عدد الوحدات

-تثمين إنتاج الحليب 1,00 1,00 - - عدد مراكز 

تجميع الحليب

-تنمية تربية الغنام بالمراعي عبر تحسين الرعي - 800,00 - 800,00 عدد المربين 

المؤطرين

جهة فاس - بولمان 4114
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 5,00 5,00 8,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية40

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا50

تنمية الفلحة التضامنية51

-تكتيف زراعات الحبوب - 1,00 - - عدد مطامر 

التخزين

-تنمية زراعة الزيتون 1 400,00 400,00 - 690,00 عدد الهكترات

-تنمية تربية النحل من خلل تعميم الخليا العصرية - 660,00 80,00 120,00 عدد الوحدات

-تنمية تربية الغنام عبر تأطير القطيع - 20 000,00 - 20 000,00 عدد الرؤوس

تطوير الفلحة التجارية90

-تثمين إنتاج الزيتون عبر اقتناء وحدات عصر الزيتون - 1,00 - - عدد الوحدات

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 4115
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 15,00 15,00 15,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية40

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا50

تنمية الفلحة التضامنية51

-تنمية زراعة الزيتون 6 950,00 4 050,00 2 483,00 4 494,00 عدد الهكترات
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-تنمية زراعة اللوز 2 300,00 2 700,00 2 975,00 2 310,00 عدد الهكترات

-تتمين زراعة اللوز 3,00 3,00 - 2,00 عدد الوحدات

-تنمية زراعة التين 400,00 400,00 700,00 700,00 عدد الهكترات

-تتمين زراعة التين 6,00 2,00 - 2,00 عدد الوحدات

-تثمين إنتاج الحليب - 2,00 - - عدد الوحدات

-تنمية تربية الغنام بالمراعي عبر تحسين الرعي 1 000,00 450,00 - - عدد الهكترات

-تنمية أغراس النبتات الرحيقية و الطبية 20,00 40,00 11,00 - المساحة 

المزروعة

-تتمين أغراس النبتات الرحيقية و الطبية 1,00 1,00 - - عدد الوحدات

جهة طنجة - تطوان 4116
تطوير المنتوجات المحلية30

-دعم، مواكبة وتاطير المنتجين 10,00 10,00 10,00 - عدد التعاونيات

تطوير العلمات التجارية40

-تأطير تجمعات الفلحين على انجاز دفتر التحملت 1,00 1,00 - - عدد دفاتر 

التحملت

مشاريع الدعامة اا90

تنمية الفلحة التضامنية91

-تنمية زراعة الزيتون 5 240,00 125,00 4 140,00 4 140,00 عدد الهكترات

-تنمية الشجار المتمرة 6 060,00 1 755,00 4 392,00 - عدد الهكترات

-تتمين الشجار المتمرة 11,00 5,00 - - عدد الوحدات

-تنمية تربية النحل من خلل تعميم الخليا العصرية 2 000,00 2 400,00 88,00 100,00 عدد الوحدات

-تتمين أغراس النبتات الرحيقية و الطبية 1,00 4,00 - - عدد الوحدات

-تنمية أغراس النبتات الرحيقية و الطبية 2,00 10,00 - - المساحة 

المزروعة

مديرية التعليم والتكوين والبحث والتنمية  5000

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي20

-تحسين نسبة ادماج خريجي التكوين المهني 70,00 65,00 60,00 60,00 نسبة الدماج

-عدد الدراسات المستقبلية للحاجيات المنجزة 3,00 2,00 1,00 1,00 عدد الدراسات

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 4 744,00 4 800,00 4 193,00 4 000,00 عدد

دعم البحث الزراعي30

-إنعاش البحث الفلحي عبر مشاريع متعدد المؤسساتي 10,00 11,00 8,00 8,00 عدد المشاريع

تشجيع البحث والختراع من خلل الجوائز المخصصة للجائزة الكبرى 

للحسن الثاني في الميدان الفلحي

- - 9,00 - - عدد الجوائز

تعميم فلحي40

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 17,00 17,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 85,00 85,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 10,00 10,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 60 000,00 60 000,00 5 000,00 50 000,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 43,00 36,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة وادي الذهب- الكويرة 5001
تعميم فلحي10
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2010 201020112013

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 11,00 11,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 60,00 60,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 8,00 8,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 1,00 1,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 5002
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 95,00 90,00 90,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 65,00 60,00 55,00 55,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 49,00 48,00 34,00 34,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 11,00 11,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 60,00 60,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 8,00 8,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 1 000,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 1,00 1,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة كلميم - السمارة 5003
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 95,00 90,00 90,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 65,00 60,00 50,00 50,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 99,00 96,00 71,00 71,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 30,00 30,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 60,00 60,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 8,00 8,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 2,00 2,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة سوس - ماسة - درعة 5004
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 95,00 90,00 90,00 نسبة النجاح

-نسبة نجاح تلمدة الباكلوريا بالثانويات الفلحية 85,00 85,00 88,00 88,00 نسبة النجاح

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 390,00 399,00 371,00 329,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 50,00 50,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 100,00 100,00 60,00 60,00 كغ
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ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.20.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 100,00 10,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 3,00 3,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 5005
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 95,00 90,00 90,00 نسبة النجاح

-نسبة نجاح تلمدة الباكلوريا بالثانويات الفلحية 70,00 60,00 60,00 60,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 70,00 65,00 55,00 55,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 321,00 336,00 339,00 312,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 60,00 60,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 150,00 150,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 10,00 10,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 3 500,00 3 500,00 2 500,00 2 500,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 2,00 2,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة الشاوية - ورديغة 5006
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 95,00 90,00 90,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 80,00 60,00 55,00 55,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 372,00 397,00 254,00 254,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 60,00 60,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 100,00 100,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 12,00 12,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 6 000,00 6 000,00 4 000,00 4 000,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 3,00 3,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 5007
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 95,00 90,00 90,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 80,00 60,00 55,00 55,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 355,00 372,00 319,00 314,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 50,00 50,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 100,00 100,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 8,00 8,00 8,00 8,00 جرار

90



2012

وزارة الفلحة والصيد البحري

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.20.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 4 500,00 4 500,00 4 000,00 4 000,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 4,00 3,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

الجهة الشرقية 5008
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 90,00 90,00 90,00 نسبة النجاح

-نسبة نجاح تلمدة الباكلوريا بالثانويات الفلحية 75,00 70,00 64,00 64,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 75,00 75,00 75,00 75,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 266,00 228,00 195,00 173,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 50,00 50,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 100,00 100,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 10,00 10,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 4 000,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 4,00 3,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة الدارالبيضاء الكبرى 5009
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 95,00 90,00 90,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 70,00 60,00 50,00 50,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 214,00 242,00 201,00 201,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 60,00 60,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 100,00 100,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 10,00 10,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 2 500,00 2 500,00 1 500,00 1 500,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 1,00 1,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 5010
المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين10

-التعليم العالي الغابوي 100,00 110,00 97,00 97,00 عدد الطلبة

- خريجي التعليم العالي الغابوي 25,00 22,00 19,00 19,00 عدد الخريجين

التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي20

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 95,00 90,00 90,00 نسبة النجاح

-نسبة نجاح تلمدة الباكلوريا بالثانويات الفلحية 98,00 60,00 55,00 55,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 70,00 55,00 50,00 50,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 543,00 526,00 491,00 451,00 عدد

تعميم فلحي30

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 50,00 50,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب
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1.2.2.0.0.20.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 100,00 100,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 10,00 10,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 2,00 2,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة دكالة - عبدة 5011
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 95,00 90,00 90,00 نسبة النجاح

-نسبة نجاح تلمدة الباكلوريا بالثانويات الفلحية 90,00 65,00 60,00 60,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 90,00 60,00 55,00 55,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 209,00 198,00 203,00 171,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 60,00 60,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 100,00 100,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 10,00 10,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 5 000,00 5 000,00 3 500,00 3 500,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 3,00 2,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة تادلة - أزيلل 5012
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاح

-نسبة نجاح تلمدة الباكلوريا بالثانويات الفلحية 80,00 65,00 57,00 57,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 70,00 70,00 60,00 60,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 261,00 235,00 220,00 220,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 60,00 60,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 100,00 100,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 12,00 12,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 5 000,00 5 000,00 4 000,00 4 000,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 3,00 3,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة مكناس -  تافيللت 5013
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 95,00 90,00 90,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 80,00 65,00 65,00 65,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 973,00 1 141,00 982,00 958,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 65,00 65,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 70,00 70,00 60,00 60,00 كغ

92



2012

وزارة الفلحة والصيد البحري

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.20.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 12,00 12,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 5 000,00 5 000,00 4 500,00 4 500,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 5,00 3,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة فاس - بولمان 5014
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 95,00 90,00 90,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 80,00 60,00 55,00 55,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 169,00 134,00 134,00 152,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 60,00 60,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 60,00 60,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 10,00 10,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 4 000,00 4 000,00 3 500,00 3 500,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 3,00 3,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 5015
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 70,00 80,00 80,00 80,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 229,00 125,00 191,00 262,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 60,00 60,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 70,00 70,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 8,00 8,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 3 500,00 3 500,00 3 000,00 3 000,00 عدد 

المستفيدين

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 3,00 3,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

جهة طنجة - تطوان 5016
التكوين المهني والتعليم التقني الفلحي10

-تحسين معدل نجاح متدربي التكوين المهني 100,00 98,00 95,00 95,00 نسبة النجاح

-تحسين نسبة الدماج 75,00 70,00 65,00 65,00 نسبة الدماج

-عدد التقنيين و التقنيين المتخصيصين والعمال المؤهلون والمكونون 394,00 274,00 188,00 188,00 عدد

تعميم فلحي20

-الرفع من مستوى بدرالحبوب المعتمدة 65,00 65,00 11,00 11,00 نسبة بدر 

الحبوب

--تحسين استعمال السماد -كلغ/ هكتار من م ص ز 100,00 100,00 60,00 60,00 كغ

-تنمية المكننة - جرار على 1000 هكتار- 10,00 10,00 8,00 8,00 جرار

-إنعاش أنشطة المراة القروية عبر عمليات الرشاد 4 000,00 4 000,00 3 500,00 3 500,00 عدد 

المستفيدين
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1.2.2.0.0.20.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-تقوية الهياكل المحلية للستشارة الفلحية )مراكز الشغال الخ 3,00 2,00 - - Nombre 

des 

structures 

renforcées

ميدان الري وإعداد المجال الفلحي 6000

مديرية الري وإعداد المجال الفلحي 6100

دراسات و أبحاث و تجاريب10

تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية11

إنجاز دراسات التهيئات الهيدروفلحية برنامج تدارك الفارق بين 

المساحات القابلة للسقي في سافلة السدود والمساحات المهيئة

- 15 300,00 15 300,00 15 300,00 15 300,00 عدد الهكترات

دراسات ، استشارات ، مساعدات وخدمات مماثلة12

انجاز دراسات هيكلة تحويل التدبير المفوض لخدمة الماء على مستوى 

المكاتب الجهوية للستثمار الفلحي

- 7,00 8,00 7,00 8,00 عدد الدراسات

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط22

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط 1 250,00 950,00 400,00 1 095,00 عدد الهكترات

مشاريع التنمية القروية المندمجة30

مشروع التنمية القروية المندمجة للستثمار في المناطق البورية31

-بلورة نظام تتبع و تقييم المشاريع - 100,00 10,00 100,00 نسبة النجاز

-دراسة تقييم الوقع البيئي - 100,00 10,00 100,00 نسبة النجاز

التهيئات والتحسينات العقارية70

-دراسة تاثير التوسع الحضري على الراضي الفلحية 70,00 - - - نسبة النجاز

تهيئة و تنمية المراعي80

-إنجاز وإصلح نقط الماء 20,00 20,00 - - عدد الوحدات

-تصاميمم المديرية لتهيئة المراعي 5,00 2,00 1,00 1,00 عدد الوحدات

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 6102
تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية10

-انجازدراسات العداد الهيدروفلحي - 150,00 100,00 200,00 عدد الهكترات

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط21

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط - 200,00 50,00 150,00 عدد الهكترات

تهيئة و تنمية المراعي30

-إنجاز دراسات المراعي - - 2 500,00 5 000,00 عدد الهكترات

جهة كلميم - السمارة 6103
تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية10

-انجازدراسات العداد الهيدروفلحي - 200,00 1 710,00 5 700,00 عدد الهكترات

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط21

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط 500,00 1 500,00 800,00 1 297,00 عدد الهكترات

مشاريع الدعامة اا60

استصلح مناطق تفريق مياه الفيض61
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-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط 1 050,00 3 000,00 - - عدد الهكترات

جهة سوس - ماسة - درعة 6104
اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط21

مشروع المرحلة التالتة للسقي الصغير و المتوسط -أشغال التهيئة 

الهيدروفلحية

- 300,00 250,00 - - عدد الهكترات

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط 500,00 60,00 470,00 665,00 عدد الهكترات

التهيئات والتحسينات العقارية30

-أشغال التهييئات العقارية 600,00 - - - عدد الهكترات

مشروع التنمية المندمجة ويجان50

-أشغال العداد المائي الزراعي - 60,00 350,00 350,00 عدد الهكترات

-حفر البار - - 2,00 2,00 عدد

-بناء محطة ضخ المياه - 2,00 - 1,00 عدد

-تنظيف أشجار النخل - - 250,00 450,00 عدد أشجار 

النخيل

-شراء شتائل الشجار - 14 000,00 3 500,00 7 000,00 عدد الغراس

تهيئة و تنمية المراعي60

-إنجاز دراسات المراعي - - - 1 000,00 عدد الهكترات

أشغال تهيئة التربة و اعادة الزرع وغرس الشجيرات الكلئية و مراقبة 

العشاب الضارة

- 250,00 250,00 - - عدد الهكترات

-إنجاز وإصلح نقط الماء 20,00 30,00 - - عدد الوحدات

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 6105
تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية10

-دراسة ضم أراضي بسافلة الدائرة السقوية وريغة 11 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 عدد الهكترات

مشروع التنمية القروية المندمجة للستثمار في المناطق البورية50

-أشغال العداد المائي الزراعي و العداد العقاري و تحسين المراعي - 40,00 400,00 800,00 عدد الهكترات

-إنجاز وإصلح نقط الماء - - 2,00 2,00 عدد الوحدات

-شراء شتائل الشجار - - 5 000,00 20 000,00 عدد الغراس

جهة الشاوية - ورديغة 6106
تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية10

-انجازدراسات العداد الهيدروفلحي 2 000,00 2 000,00 300,00 300,00 عدد الهكترات

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط21

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط 400,00 175,00 60,00 100,00 عدد الهكترات

التهيئات والتحسينات العقارية30

-أشغال التهييئات العقارية - 500,00 500,00 500,00 عدد الهكترات

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 6107
اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي10

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط11

-انجازدراسات العداد الهيدروفلحي 800,00 1 500,00 3 000,00 5 370,00 عدد الهكترات

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط 300,00 700,00 270,00 315,00 عدد الهكترات

-انجاز أشغال إصلح الخسائرالفيضنات - - 650,00 761,00 عدد الهكترات

مشروع أسيف المال13

-أشغال التهييئات الهيدروفلحية 500,00 250,00 - - عدد الهكترات

مشاريع التنمية القروية المندمجة20

مشروع التنمية القروية بالمناطق الجبلية لقليم الحوز21
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-أشغال العداد المائي الزراعي و العداد العقاري و تحسين المراعي - 30,00 610,00 750,00 عدد الهكترات

-أشغال المسالك - 10,00 8,00 10,00 كلم

-شراء شتائل الشجار المثمرة - - 70 000,00 90 000,00 عدد الغراس

-تلقيح القطيع - - 50 000,00 60 000,00 عدد الرؤوس

-إنجاز وإصلح نقط الماء - 4,00 8,00 10,00 عدد الوحدات

الجهة الشرقية 6108
اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي10

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط11

-انجازدراسات العداد الهيدروفلحي - - 2 070,00 2 070,00 عدد الهكترات

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط - 475,00 120,00 260,00 عدد الهكترات

-انجاز أشغال إصلح الخسائرالفيضنات 300,00 - 140,00 300,00 عدد الهكترات

مشروع تنمية القاليم الشمالية12

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط - - 318,00 318,00 عدد الهكترات

مشروع تنمية الرعي وتربية الماشية في المنطقة الشرقية )اا)50

أشغال تهيئة التربة و اعادة الزرع وغرس الشجيرات الكلئية و مراقبة 

العشاب الضارة

- 2 400,00 1 000,00 - - عدد الهكترات

-إنجاز وإصلح نقط الماء 12,00 32,00 - - عدد الوحدات

مشاريع الدعامة اا80

توسيع وتكثيف واحات النخيل بفيكيك81

-أشغال بناء الربط على 59 كلم 75,00 20,00 5,00 5,00 نسبة النجاز

-أشغال التهييئات العقارية 100,00 - - - عدد الهكترات

تنمية شجر اللوز بواد إيسلي82

-أشغال التهييئات الهيدروفلحية 350,00 350,00 150,00 200,00 عدد الهكترات

جهة الدارالبيضاء الكبرى 6109
تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية10

-انجاز دراسات لدوائر السقي الصغير والمتوسط 200,00 200,00 100,00 200,00 عدد الهكترات

التهيئات والتحسينات العقارية20

-أشغال التهييئات العقارية - 500,00 500,00 500,00 عدد الهكترات

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 6110
التهيئات والتحسينات العقارية10

-انجاز دراسات لدوائر السقي الصغير والمتوسط 2 600,00 500,00 500,00 500,00 عدد الهكترات

جهة دكالة - عبدة 6111
اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط21

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط - - 25,00 25,00 عدد الهكترات

التهيئات والتحسينات العقارية30

-أشغال ضم الراضي 6 500,00 6 500,00 6 500,00 6 500,00 عدد الهكترات

جهة تادلة - أزيلل 6112
اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط21

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط 350,00 - 310,00 442,00 عدد الهكترات

-انجاز أشغال إصلح الخسائرالفيضنات - - 140,00 200,00 عدد الهكترات

تحسين اراضي الرعي40

-إنجاز وإصلح نقط الماء - 12,00 - - عدد الوحدات

جهة مكناس -  تافيللت 6113
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تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية10

-انجازدراسات العداد الهيدروفلحي 2 000,00 7 000,00 5 000,00 4 670,00 عدد الهكترات

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط21

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط 500,00 550,00 530,00 755,00 عدد الهكترات

-انجاز أشغال إصلح الخسائرالفيضنات - - 230,00 335,00 عدد الهكترات

مشروع أنسكمير23

-انجاز أشغال التهيئة الهيدرو فلحية على مساحة 000 4 هكتار 10,00 25,00 20,00 25,00 نسبة النجاز

التهيئات والتحسينات العقارية30

-أشغال التهييئات العقارية - - 300,00 500,00 عدد الهكترات

جهة فاس - بولمان 6114
تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية10

-انجازدراسات العداد الهيدروفلحي 10 000,00 - 4 600,00 4 158,00 عدد الهكترات

-دراسات ضم الراضي - - 4 600,00 - عدد الهكترات

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط21

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط 750,00 - 35,00 35,00 عدد الهكترات

-انجاز أشغال إصلح الخسائرالفيضنات - 1 000,00 300,00 940,00 عدد الهكترات

مشروع كيكو22

-انجاز أشغال التهييئة الهيدروفلحية على مساحة  530 2 هكتار 15,00 25,00 20,00 27,00 نسبة النجاز

توسيع وتهيئة المناطق المسقية30

مشروع سبو المتوسط - الشطر الثاني31

-انجاز أشغال التهيئة الهيدوفلحية على 4600 هكتار 10,00 15,00 3,00 12,00 نسبة النجاز

مشاريع الستثمار في المناطق البورية50

-ضم الراضي على مساحة 000 4 هكتار - - 100,00 30,00 نسبة النجاز

مشاريع التنمية القروية المندمجة60

مشروع التنمية القروية المندمجة للستثمار في المناطق البورية61

-انجاز اشغال تهيئة السقي الصغير و المتوسط - - 420,00 700,00 عدد الهكترات

-إنجاز وإصلح نقط الماء - - 2,00 7,00 عدد الوحدات

-أشغال تحسين المراعي - - 560,00 1 060,00 عدد الهكترات

مشروع التنمية القروية بالطلس المتوسط الشرقي62

-بلورة محططات التنمية بالدواوير - 55,00 60,00 60,00 عدد الوحدات

-أشغال التهييئات الهيدروفلحيةوالعقارية 1 500,00 700,00 300,00 1 000,00 عدد الهكترات

-تكوين أعضاء جمعيات مستعملي المياه الفلحية - 28,00 4,00 4,00 عدد

-اشغال التشجير 100,00 - - - عدد الهكترات

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 6115
تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية10

-انجاز دراسات ضم الراضي - - 3 400,00 7 100,00 عدد الهكترات

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط21

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط - 500,00 250,00 723,00 عدد الهكترات

-انجاز أشغال إصلح الخسائرالفيضنات - 700,00 530,00 1 511,00 عدد الهكترات

برنامج محاربة زراعة القنب الهندي23

-برنامج تحويل إلى أغراس الشجار المتمرة - - 480,00 1 916,00 عدد الهكترات

توسيع وتهيئة المناطق المسقية30
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مشروع ساهلة31

-انجاز أشغال التهيئة الهيدوفلحية على 3240 هكتار - - 100,00 4,00 نسبة النجاز

مشروع بوهودى32

-اشغال التهيئة الهيدروفلحية - على   2800 هكتار - 20,00 15,00 1,00 14,00 نسبة النجاز

مشاريع الدعامة اا80

مشروع تنمية سلسل النتاج بالمناطق الجبلية لتازة81

-انجاز الدراسات و المساعدات التقنية 15,00 13,00 - - %

-أشغال التهييئات الهيدروفلحية 50,00 - - - عدد الهكترات

-أشغال التهييئات العقارية 150,00 - - - عدد الهكترات

-اشغال التشجير 400,00 - - - عدد الهكترات

جهة طنجة - تطوان 6116
تتبع ومراقبة مشاريع التهيئة الهيدرو فلحية10

-انجازدراسات العداد الهيدروفلحي 300,00 - 1 500,00 2 930,00 عدد الهكترات

اصلح ، تحديث وتحسين مناطق السقي20

أشغال إصلح و صيانة مناطق الري الصغير والمتوسط22

-انجاز  أشغال لدوائر السقي الصغير والمتوسط 700,00 150,00 160,00 290,00 عدد الهكترات

-انجاز أشغال إصلح الخسائرالفيضنات - 230,00 83,00 150,00 عدد الهكترات

برنامج محاربة زراعة القنب الهندي23

-برنامج تحويل إلى أغراس الشجار المتمرة - - 1 104,00 2 760,00 عدد الهكترات

مشروع التجهيز الهدروفلحي لمنطقة أجراس24

-انجاز أشغال التهيئة الهيدوفلحية على 500 1 هكتار 30,00 5,00 - 8,00 نسبة النجاز

مشروع العداد الهيدروفلحي لمنطقة دار عقوبة25

-انجاز أشغال التهيئة الهيدرو فلحية على مساحة 000 4 هكتار 20,00 5,00 - - نسبة النجاز

تحسين اراضي الرعي60

-إنجاز دراسات المراعي - 5 000,00 5 000,00 5 000,00 عدد الهكترات

ميدان الصيد البحري 9000

الدارة العامة 9100

بناء وتجهيز المصالح المركزية10

-تجهيز المصالح المركزية بالثاث والعتاد المعلومياتي - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

المصالح الخارجية لميدان الصيد البحري 9400

بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10

20,00تهيئة وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 20,00 20,00 20,00 40,00 نسبة النجاز

بناء و تجهيز نقط مجهزة للتفريغ)201

عدد النقط المجهزة التي سيتم إنجازها  [يتعلق المر بصفقات الدراسات 

والتشييد]

- 1,00 2,00 2,00 2,00 عدد

جهة وادي الذهب- الكويرة 9401
بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10

-بناء المركز الصحي ومركز مراقبة بالداخلة - 100,00 50,00 50,00 نسبة النجاز

جهة سوس - ماسة - درعة 9404
بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10

- بناء المقر الجديد لمندوبية الصيد البحري بسيدي إيفني - - 100,00 20,00 نسبة النجاز
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-تهيئة مندوبية الصيد البحري بأكدير - 70,00 30,00 - نسبة النجاز

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 9405
بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10

-تهيئة مندوبية الصيد البحري بالقنيطرة - - 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 9407
بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10

-توسيع مندوبية الصيد البحري بالصويرة 70,00 30,00 - 40,00 نسبة النجاز

جهة الدارالبيضاء الكبرى 9409
بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10

- توسيع  مندوبية الصيد البحري بالدار البيضاء - 100,00 - - نسبة النجاز

جهة دكالة - عبدة 9411
بناء و تجهيز نقط مجهزة للتفريغ)201

عدد النقط المجهزة التي سيتم إنجازها  [يتعلق المر بصفقات الدراسات 

والتشييد]

- - 1,00 1,00 1,00 عدد

جهة طنجة - تطوان 9416
بناء وتجهيز مندوبيات الصيد البحري 10

-بناء المقر الجديد للمندوبية الفرعية بأصيل - - 100,00 20,00 نسبة النجاز

-بناء مندوبية الصيد البحري بالمدييق 80,00 20,00 - - نسبة النجاز

-تجهيز مندوبيتي العرائش و طنجة بعتد المكتب و معلومياتي - - 100,00 100,00 نسبة النجاز

بناء و تجهيز نقط مجهزة للتفريغ)201

عدد النقط المجهزة التي سيتم إنجازها  [يتعلق المر بصفقات الدراسات 

والتشييد]

- - 1,00 1,00 1,00 عدد

مديرية الصيد البحري وتربية الحياء البحرية 9600

دراسات حول قطاع الصيد البحري10

-حيط قطع  لتربية الحياء البحرية بالدخلة - 100,00 - - نسبة النجاز

-حيط قطع  لتربية الحياء البحرية ب "الفنيدق" و "واد لو" - 100,00 - - نسبة النجاز

الحراسة البحرية30

-توسيع حضيرة السيارات لعملية المراقبة و الحراسة 5,00 - - 5,00 عدد

إنعاش الصيد الساحلي)1) 60

-إعانة للمكتب الوطني للصيد لبرنامج إبحار 100,00 100,00 - 100,00 نسبة التحويل

جهة دكالة - عبدة 9611
بناء و تجهيز قرى الصيادين )1)10

-عدد قرى الصيادين التي سيتم إنجازها 1,00 - - 1,00 عدد

جهة طنجة - تطوان 9616
بناء و تجهيز قرى الصيادين )1)10

-عدد قرى الصيادين التي سيتم إنجازها 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

مديرية التكوين البحري والترقية الجتماعية والمهنية 9700

مصاريف المصالح المركزية10

دعم الوسائل المستعملة ببرنامج محو المية لفائدة البحارة الصيادين عن 

طريق:

- - - - - %

-نشر مطبوعات لمحاربة المية - 100,00 - 100,00 نسبة النجاز

-دراسة حول نظام التكوين - 100,00 - - نسبة النجاز

النعاش الجتماعي المهني11

-تكوين و إعادة التكوبن للطر 5,00 5,00 5,00 5,00 يوم / تكوين

تكوين بحري )1)12
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وزارة الفلحة والصيد البحري

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.20.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

دعم الوسائل المستعملة ببرنامج محو المية لفائدة البحارة الصيادين عن 

طريق:

- - - - - %

-نشر مطبوعات لمحاربة المية 100,00 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

-دراسة حول نظام التكوين 100,00 100,00 - - نسبة النجاز

نفقات مؤسسات التكوين المهني20

-شراء عتاد تقني وتعليمي 100,00 100,00 - - نسبة النجاز

اغاثة بحرية40

-تقوية وسائل انقاد الرواح البشرية عن طريق شراء زوارق 2,00 - 1,00 - عدد

-تهيئة المركز الوطني للتنسيق - - 100,00 80,00 نسبة النجاز

-تجهيز المركز الوطني بعتاد تقني - - 100,00 50,00 نسبة النجاز

-بناء المركز الوطني للتنسيق - - - 80,00 نسبة النجاز

-تغطية الجهة الشمالية - 100,00 - - نسبة النجاز

مديرية صناعات الصيد البحري 9800

دراسات عامة10

- (تنظيم تظاهرات حول الصيد )معارض 2,00 1,00 2,00 2,00 عدد 

التظاهرات

-نشر مطبوعات للرشاد :إعلن مصورر و كتيب 1 000,00 50,00 - - عدد

-دراسة لعداد البرنامج الوطني لتحسين الجودة و الستهلك 100,00 - - - نسبة النجاز

-دراسة حول تنويع منتجات الصيد - 100,00 - - نسبة النجاز
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وزارة الشباب و الرياضة

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.21.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم المهام10

90,00-صيانة وإصلح المباني الدارية -الدارة المركزية 85,00 80,00 80,00 80,00 نسبة النجاز

70,00صيانة وإصلح المباني الدارية -المصالح الخارجية- 65,00 60,00 60,00 60,00 نسبة النجاز

95,00مصاريف المن والمراقبة والحراسة - الدارة المركزية- 95,00 90,00 90,00 90,00 نسبة النجاز

30,00مصاريف المن والمراقبة والحراسة - المصالح الخارجية- 25,00 20,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

85,00مصاريف صيانة وإصلح السيارات - السيارات أكثر من خمس سنوات- 85,00 80,00 80,00 80,00 نسبة

90,00صيانة وأصلح عتاد المعلوميات وعتاد المكتب 90,00 85,00 85,00 85,00 نسبة التغطية

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 3000

أنشطة إجتماعية وتربوية للشبيبة والطفولة وشؤون المرأة20

450,00تغدية الشباب 400,00 375,00 330,00 330,00 عدد اليام

700,00 4أنشطة إجتماعية وتربوية 4 600,00 4 400,00 1 000,00 1 000,00 عدد المتدربين

برنامج "عطل وهوايات30

160,00المخيمات  القارة 150,00 120,00 108,00 108,00 نشاط

000,00 180المخيمات القارة 172 000,00 172 000,00 142 000,00 142 790,00 عدد 

المستفيدين

إعانة ومساعدة لجمعيات ومؤسسات الشباب والطفولة ودعم شؤون 40

المرأة

-إعانة ومساعدةلجمعيات ومؤسسات الشباب والطفولة وشؤون المرأة - 2 200,00 2 200,00 2 200,00 عدد الجمعيات

-إعانة ومساعدةلجمعيات ومؤسسات الشباب والطفولة وشؤون المرأة - 240 000,00 240 000,00 240 000,00 عدد 

المستفيدين

500,00 4التبادل الدولي المتعلق بأنشطة الشباب -المحليين 4 000,00 3 000,00 2 000,00 2 000,00 عدد

500,00 7التبادل الدولي المتعلق بأنشطة الشباب -الجانب 7 000,00 600,00 450,00 450,00 عدد

مديرية الرياضات 4000

أنشطة رياضية10

50,00تجهيز الفردي للرياضيين 45,00 40,00 30,00 30,00 نسبة التجهيز

100,00صيانة واصلح عتاد الرياضة 100,00 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

500,00 6تدخلت الطبية لفائدة الرياضيين 6 500,00 6 000,00 6 000,00 6 000,00 عدد 

المستفيدين

الستعداد لللعاب ، المشاركة في اللعاب وتنظيم التظاهرات الرياضية30

العداد لللعاب31

-الجامعات والجمعيات الرياضية - 9 000,00 9 000,00 9 000,00 عدد 

المستفيدين

-إنخراط الريلضيين - 350 000,00 350 000,00 350 000,00 عدد 

المرخصين

-المشاركة في اللعاب الرياضية - 100,00 100,00 100,00 عدد 

المشاركات

تنظيم التظاهرات الرياضية33

000,00 16تنظيم التظاهرات الرياضية الوطنية 15 000,00 14 000,00 14 000,00 14 000,00 عدد 

التظاهرات

140,00تنظيم التظاهرات الرياضية الدولية 135,00 130,00 130,00 130,00 عدد 

التظاهرات

إعانة ومساعدة لجمعيات وهيئات رياضية40
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2012

وزارة الشباب و الرياضة

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.21.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

100,00 12تاطير التقني لفائدة الجمعيات الرياضية 12 000,00 11 000,00 11 000,00 11 000,00 عدد 

المستفيدين

40,00الجمعيات المدعمة على الصعيد القاري والعربي 40,00 35,00 35,00 35,00 عدد الجمعيات
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وزارة الشباب و الرياضة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.21.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

بناء وتجهيز المصالح المركزية10

-أشغال التهيئة والقامة - 100,00 90,00 90,00 نسبة النجاز

-إقتناء المعدات والعتاد - 100,00 90,00 90,00 نسبة التجهيز

-تجديد عتاد معلومياتي وبرامج معلومياتية - 100,00 100,00 100,00 نسبة التجديد

-تكوين وندوات 2 200,00 2 000,00 2 000,00 2 000,00 تدريب / يوم 

مستفيد

بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إنشاء البنيات التحتية المتخصصة - 2,00 2,00 2,00 عدد الوحدات

جهة وادي الذهب- الكويرة 0001
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إقتناء المعدات 85,00 80,00 70,00 70,00 نسبة التجهيز

جهة كلميم - السمارة 0003
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-أشغال التهيئة والقامة - 100,00 90,00 90,00 نسبة النجاز

-إقتناء المعدات والعتاد 95,00 90,00 80,00 80,00 نسبة التجهيز

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 0005
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إنجاز أشغال التهيئة والقامة - 100,00 90,00 90,00 نسبة النجاز

-إقتناء المعدات والعتاد - 100,00 90,00 90,00 نسبة التجهيز

جهة الشاوية - ورديغة 0006
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إقتناء المعدات والعتاد 55,00 50,00 45,00 45,00 نسبة التجهيز

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 0007
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إنجاز أشغال التهيئة والقامة 95,00 90,00 80,00 80,00 نسبة النجاز

-إقتناء المعدات والعتاد 95,00 90,00 80,00 80,00 نسبة التجهيز

الجهة الشرقية 0008
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إنجاز أشغال التهيئة والقامة 85,00 80,00 70,00 70,00 نسبة النجاز

-إقتناء المعدات والعتاد 95,00 90,00 80,00 80,00 نسبة التجهيز

جهة الدارالبيضاء الكبرى 0009
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إنجاز أشغال التهيئة والقامة 65,00 60,00 50,00 50,00 نسبة النجاز

-إقتناء المعدات والعتاد - 100,00 90,00 90,00 نسبة التجهيز

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 0010
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إنجاز أشغال التهيئة والقامة 85,00 80,00 70,00 70,00 نسبة النجاز

-إقتناء المعدات والعتاد 85,00 80,00 70,00 70,00 نسبة التجهيز

جهة تادلة - أزيلل 0012
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إنجاز أشغال التهيئة والقامة 85,00 80,00 70,00 70,00 نسبة النجاز

-إقتناء المعدات والعتاد - 100,00 90,00 90,00 نسبة التجهيز

جهة مكناس -  تافيللت 0013
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إنجاز أشغال التهيئة والقامة - 100,00 95,00 95,00 نسبة النجاز

-إقتناء المعدات والعتاد - 100,00 90,00 90,00 نسبة التجهيز
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وزارة الشباب و الرياضة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.21.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

جهة فاس - بولمان 0014
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إقتناء المعدات والعتاد 95,00 90,00 85,00 85,00 نسبة التجهيز

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 0015
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إنجاز أشغال التهيئة والقامة 95,00 85,00 80,00 80,00 نسبة النجاز

-إقتناء المعدات والعتاد - 100,00 90,00 90,00 نسبة التجهيز

جهة طنجة - تطوان 0016
بناء وتجهيز المصالح الخارجية20

-إنجاز أشغال التهيئة والقامة 95,00 90,00 80,00 80,00 نسبة النجاز

-إقتناء المعدات والعتاد 95,00 90,00 85,00 85,00 نسبة التجهيز

مديرية الشباب والطفولة والشؤون النسوية 3000

بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-تجهيز مؤسسات الشباب بالعتاد والثاث - 90,00 80,00 80,00 نسبة التجهيز

-مصاريف التكوين وتنظيم الندوات والتداريب والمؤتمرات - 2 200,00 2 000,00 2 000,00 تدريب / يوم 

مستفيد

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-أشغال التهيئة والقامة - 58,00 54,00 54,00 نسبة النجاز

-إقتناء المعدات - 58,00 54,00 54,00 نسبة التجهيز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-إقتناء المعدات 80,00 50,00 45,00 45,00 نسبة التجهيز

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 3002
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-تجهيز مؤسسات الشباب بالعتاد والثاث - 40,00 30,00 30,00 نسبة التجهيز

-أشغال التهيئة والقامة بمراكز الستقبال - - - - نسبة النجاز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-إقتناء المعدات 70,00 60,00 30,00 30,00 نسبة التجهيز

جهة كلميم - السمارة 3003
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 90,00 80,00 80,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة بمراكز الستقبال - - - - نسبة النجاز

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-أشغال التهيئة والقامة 60,00 30,00 30,00 30,00 نسبة النجاز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 50,00 40,00 30,00 30,00 نسبة النجاز

جهة سوس - ماسة - درعة 3004
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 40,00 35,00 35,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة بمراكز الستقبال - - - - نسبة النجاز

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-تشييد البنايات 50,00 30,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة 80,00 80,00 30,00 30,00 نسبة النجاز

-تجهيز المؤسسات بعتاد التخييم والنوم والفرشة 50,00 30,00 20,00 20,00 نسبة التجهيز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 70,00 60,00 30,00 30,00 نسبة النجاز

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 3005
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-أشغال التهيئة والقامة - 85,00 80,00 80,00 نسبة النجاز
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وزارة الشباب و الرياضة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.21.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-تشييد البنايات 30,00 30,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة 80,00 80,00 30,00 30,00 نسبة النجاز

-تجهيز المؤسسات بعتاد التخييم والنوم والفرشة 20,00 20,00 20,00 20,00 نسبة التجهيز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 90,00 70,00 30,00 30,00 نسبة النجاز

جهة الشاوية - ورديغة 3006
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 85,00 80,00 80,00 نسبة النجاز

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-أشغال التهيئة والقامة 80,00 80,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 60,00 50,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 3007
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 85,00 80,00 80,00 نسبة النجاز

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-تشييد البنايات 80,00 80,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة 80,00 80,00 60,00 60,00 نسبة النجاز

-تجهيز المؤسسات بعتاد التخييم والنوم والفرشة 20,00 20,00 20,00 20,00 نسبة التجهيز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 45,00 40,00 35,00 35,00 نسبة النجاز

الجهة الشرقية 3008
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 40,00 35,00 35,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة بمراكز الستقبال - - - - نسبة النجاز

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-أشغال التهيئة والقامة 40,00 40,00 15,00 15,00 نسبة النجاز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 55,00 45,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

جهة الدارالبيضاء الكبرى 3009
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 75,00 70,00 70,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة بمراكز الستقبال - - - - نسبة النجاز

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-تشييد البنايات 20,00 20,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة 60,00 60,00 40,00 40,00 نسبة النجاز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 55,00 45,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 3010
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 45,00 40,00 40,00 نسبة النجاز

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-أشغال التهيئة والقامة 60,00 60,00 70,00 70,00 نسبة النجاز

-تجهيز المؤسسات بعتاد التخييم والنوم والفرشة 30,00 30,00 30,00 30,00 نسبة التجهيز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 85,00 65,00 30,00 30,00 نسبة النجاز

جهة دكالة - عبدة 3011
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 85,00 80,00 80,00 نسبة النجاز
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-تشييد البنايات 20,00 20,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة 60,00 60,00 60,00 60,00 نسبة النجاز

-تجهيز المؤسسات بعتاد التخييم والنوم والفرشة 15,00 10,00 20,00 20,00 نسبة التجهيز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 50,00 25,00 30,00 30,00 نسبة النجاز

جهة تادلة - أزيلل 3012
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 65,00 60,00 60,00 نسبة النجاز

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-أشغال التهيئة والقامة 50,00 50,00 70,00 70,00 نسبة النجاز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 80,00 60,00 40,00 40,00 نسبة النجاز

جهة مكناس -  تافيللت 3013
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 35,00 30,00 30,00 نسبة النجاز

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-تشييد البنايات 30,00 30,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة 30,00 30,00 70,00 70,00 نسبة النجاز

-تجهيز المؤسسات بعتاد التخييم والنوم والفرشة 20,00 20,00 30,00 30,00 نسبة التجهيز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 60,00 50,00 40,00 40,00 نسبة النجاز

جهة فاس - بولمان 3014
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 85,00 80,00 80,00 نسبة النجاز

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-تشييد البنايات 20,00 20,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة 40,00 40,00 60,00 60,00 نسبة النجاز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 70,00 60,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 3015
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 55,00 50,00 50,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة بمراكز الستقبال - - - - نسبة النجاز

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-أشغال التهيئة والقامة 30,00 30,00 30,00 30,00 نسبة النجاز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 85,00 65,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

جهة طنجة - تطوان 3016
بناء و تجهيز مؤسسات الشباب10

-ترميم مؤسسات دور الشباب - 85,00 80,00 80,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة بمراكز الستقبال - - - - نسبة النجاز

بناء وتجهيز مؤسسات الطفولة20

-تشييد البنايات 20,00 20,00 20,00 20,00 نسبة النجاز

-أشغال التهيئة والقامة 50,00 50,00 50,00 50,00 نسبة النجاز

-تجهيز المؤسسات بعتاد التخييم والنوم والفرشة 20,00 20,00 20,00 20,00 نسبة التجهيز

بناء و تجهيز دور الشؤون النسوية30

-أشغال التهيئة والقامة 80,00 64,00 40,00 40,00 نسبة النجاز

مديرية الرياضات 4000
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وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - - - - نسبة النجاز

بناء و تجهيز البنيات التحتية الخاصة20

-إنشاء البنيات التحتية المتخصصة - 8,00 8,00 8,00 عدد الوحدات

مساهمة الدولة في إنشاء البنيات التحتية الرياضية وتأهيل كرة القدم30

مساهمة الدولة في تشييد ملعب32

-بناء الملعب الرياضية أكادير طنجة ومراكش - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

مساهمة الدولة في برنامج تأهيل كرة القدم33

-إنشاء مراكز التكوين وملعب دات العشب الصطناعي - - - - نسبة النجاز

-عدد المنخرطين في كرة القدم الغير الحترافية - - - - عدد 

المرخصين

مساهمة الدولة في بناء و تأهيل البنيات التحتية الرياضية34

-إنشاء البنيات لتكوين وتهيئ العدائين - - 100,00 100,00 نسبة النجاز

-تاهيل الملعب الرياضية الموجودة - - 100,00 100,00 نسبة النجاز

برنامج إنجاز المنشآت الرياضية المجاورة50

-إنشاء المرافق الرياضية - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

برنامج إنجاز المراكز الرياضية المجاورة80

k- - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 4002
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة كلميم - السمارة 4003
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة سوس - ماسة - درعة 4004
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 4005
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة الشاوية - ورديغة 4006
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 4007
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

الجهة الشرقية 4008
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة الدارالبيضاء الكبرى 4009
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - - - - نسبة النجاز

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 4010
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - - - - نسبة النجاز

جهة دكالة - عبدة 4011
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - - - - نسبة النجاز
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

جهة تادلة - أزيلل 4012
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة مكناس -  تافيللت 4013
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة فاس - بولمان 4014
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 4015
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة طنجة - تطوان 4016
بناء و تجهيز البنيات التحتية والمنشأت الرياضية10

-بناء البنيات التحتية الرياضية ]قاعات متعددة الختصاصت وحلبة القوى - 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

المصالح المستقلة 6000

المجمع الرياضي محمد الخامس بالدارالبيضاء والقاعدة البحرية 

بالمحمدية

6100

بناء وتجهيز المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة 10

البحرية بالمحمدية

-أشغال التهيئة وصيانة المركب - - 100,00 100,00 نسبة النجاز

المجمع الرياضي المير مولي عبد ال بالرباط 6200

بناء وتجهيز المركب الرياضي المير مولي عبد ال بالرباط10

-أشغال التهيئة وصيانة المركب - - - - نسبة النجاز

المعهد الملكي لتكوين الطر 6300

بناء وتجهيز المعهد الملكي لتكوين الطر10

-أشغال التهيئة وصيانة المركب - - 100,00 100,00 نسبة النجاز

المركب الرياضي لفاس 6500

بناء وتجهيز المركب الرياضي بفاس10

-أشغال التهيئة وصيانة المركب - - 100,00 100,00 نسبة النجاز
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الفقرةالمادة

الفصل:
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم المهام10

تعميم المعلوميات

-عدد الموظفين المتوفرين على حاسوب 1 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 عدد

-عدد الموظفين المرتبطين بالشبكة المعلوماتية المحلية 1 100,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 عدد

aaa

-عدد الدورات التكوينية المنظمة 30,00 22,00 30,00 30,00 عدد

-العدد السنوي للمستفيدين 800,00 692,00 800,00 800,00 عدد

-التكلفة لكل مستفيد 1 100,00 1 156,00 1 250,00 1 250,00 الدرهم

aaaa

-نسبة تفويض العتمادات 52,21 60,51 60,00 60,00 %

-نسبة تأطير المصالح الخارجية 78,00 77,51 56,00 56,00 %

مديرية الوقاف 3000

تدبير الملك الوقفية20

تحسين تدبير الملك الوقفية

-مستوى إنجاز إحصاء الملك الوقفية 8,00 8,00 - 6,00 %

تحسين مداخيل الملك الوقفية

-نسبة تحسن مداخيل الملك الوقفية 16,00 16,00 - 16,00 %

الحفاظ على الملك الوقفية العمومية

-نسبة إنجاز تحفيظ الملك الوقفية 4,00 3,00 - 3,00 %

-عدد القضايا التي تمت تسويتها 70,00 70,00 - 70,00 عدد

تطوير الملك الوقفية

-نسبة تحسن قيمة الملك الوقفية 16,00 16,00 - 16,00 %

-نسبة تحسن بناء الملك ذات العائد 15,00 15,00 - 15,00 %

مديرية الشؤون السلمية 4000

دعم المهام10

تنظيم المحاضرات الدينية

10,00عدد المحاضرات المنظمة 10,00 10,00 7,00 10,00 عدد

التأطير الديني

2,00نسبة التأطير الديني 2,00 2,00 1,17 - %

جوائز و مكافآت30

التشجيع على حفظ وترتيل وتجويدالقرآن الكريم

314,00عدد المترشحين في مباريات حفظ وترتيل وتجويد القرآن الكريم 279,00 314,00 266,00 314,00 عدد

برامج التوعية السمعيةالبصرية40

التوعية الدينية

100,00عدد ساعات البرامج الدينية السمعية البصرية المنتجة 68,00 140,00 68,00 140,00 عدد

095,00 1عدد الدروس الدينية المتلفزة بالمساجد 1 095,00 1 095,00 960,00 662 740,00 عدد

طبع وتوزيع المصحف الشريف50

عدد نسخ المصحف الشريف المطبوعة والموزعة

000,00 714عدد نسخ المصحف الشريف المطبوعة 714 000,00 714 000,00 207 500,00 56 000,00 عدد

000,00 714عدد نسخ المصحف الشريف الموزعة 714 000,00 700 000,00 207 500,00 56 000,00 عدد

مديرية التعليم العتيق 6000
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وحدة القياسنوعية المؤشرات
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

برنامج محاربة المية في مساجد المملكة20

محاربة المية

000,00 22عدد الذكور المستفيدين 21 500,00 30 000,00 26 490,00 30 000,00 عدد

000,00 160عدد الناث المستفيدات 160 000,00 170 000,00 163 745,00 150 000,00 عدد

90,00النسبة العامة للنجاح في نهاية السنة 88,00 86,00 83,92 85,00 نسبة

72,00نسبة المردودية 69,00 67,00 66,10 70,00 نسبة

تطوير التعليم العتيق30

تشجيع التعليم الولي العتيق

000,00 300عدد المسجلين 321 000,00 320 500,00 336 228,00 320 000,00 عدد

500,00 11عدد الساتذة 11 500,00 11 400,00 12 877,00 11 300,00 عدد

500,00عدد الرخص الجديدة 500,00 500,00 331,00 450,00 عدد

350,00عددالمترشحين لجائزة محمد السادس للكتاتيب القرآنية 350,00 320,00 312,00 300,00 عدد

تشجيع التعليم البتدائي والعدادي والثانوي والنهائي

000,00 23عدد المسجلين 23 000,00 23 500,00 25 996,00 24 000,00 عدد

600,00 2عدد الساتذة 2 550,00 2 470,00 2 400,00 2 200,00 عدد

450,00عدد التظاهرات الثقافية والرياضية 450,00 410,00 657,00 400,00 عدد

000,00 6عدد المستفيدين من التظاهرات الثقافية والرياضية 6 000,00 6 000,00 3 777,00 6 000,00 عدد

800,00عدد المستفيدين من المخيمات الصيفية 800,00 800,00 720,00 900,00 عدد

تحسين نسبة النجاح في مؤسسات التعليق العتيق

70,00النسبة العامة للنجاح في نهاية طور التعليم البتدائي 70,00 70,00 70,24 70,00 نسبة

70,00النسبة العامة للنجاح في نهاية طور التعليم العدادي 70,00 69,00 73,48 68,00 نسبة

48,00النسبة العامة للنجاح في نهاية طور التعليم الثانوي 47,00 46,00 60,69 45,00 نسبة

95,00النسبة العامة للنجاح في نهاية طور التعليم النهائي 95,00 95,00 93,83 94,00 نسبة

تكوين الطر التربوية والدارية

15,00عدد الدورات التكوينية المنظمة 15,00 15,00 12,00 15,00 عدد

580,00العدد السنوي للمستفيدين 850,00 850,00 544,00 850,00 عدد

050,00 1التكلفة لكل مستفيد 1 050,00 1 050,00 1 143,00 1 050,00 الدرهم

مؤسسات ملحقة بالوزارة 7000

المجلس العلمي العلى ,المجالس العلمية المحلية و فروعها 7200

المانة العامة للمجلس العلمي العلى والمجالس العلمية المحلية وفروعها10

التأطير الديني

-عدد حصص الوعظ 590 040,00 427 300,00 - 427 300,00 عدد

-عدد حفاظ القرآن الكريم 24 600,00 - - - عدد

-نسبة تاطير الحجاج 85,00 - - - %

-عدد المحاضرات والندوات 820,00 - - - عدد

-عدد المستفيدين من التكوين 8 000,00 - - - عدد
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الدارة العامة 0000

توسيع الوزارة10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

-الساكنة المستهدفة بمناطق التهيئة العمرانية بالمجال الحضري 96 000,00 105 000,00 - 105 000,00 عدد

-عدد المساجد المشيدة بمناطق التهيئة العمرانية الجديدة بالمجال الحضري 32,00 35,00 - 35,00 عدد

-الساكنة المستهدفة بمناطق التنمية القروية 189 000,00 255 000,00 - - عدد

-عدد المساجد المشيدة بمناطق التنمية القروية 63,00 85,00 - - عدد

عدد المساجد المشيدة في إطار البرنامج الستعجالي لبناء 20 مسجد 

بالحياء الهامشية

- 20,00 20,00 - - عدد

- الساكنة المستهدفة بالمجال الحضري 153 000,00 180 000,00 - - عدد

- عدد المساجد المشيدة بالمجال الحضري 51,00 60,00 51,00 - عدد

تأهيل المساجد الموجودة

عدد المساجد المستفيدة في إطار البرنامج الستعجالي لترميم و اعادة بناء 

المساجد اليلة للسقوط

- 63,00 25,00 - 25,00 عدد

-عدد المساجد التي تمت إعادة تهيئها و ترميمها 498,00 130,00 - 130,00 عدد

المحافظة على المباني الدينية الثرية

-عدد المساجد المحصاة 8,00 5,00 - 5,00 عدد

-عدد عمليات ترميم المساجد التي تعتبر في عداد الثار 8,00 5,00 - - عدد

تحسين التجهيزات المسجدية

-عدد التجهيزات المسجدية 1 350,00 1 138,00 - 1 138,00 عدد

-نسبة الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء 68,00 65,00 - 64,00 نسبة

-نسبة الربط بالشبكة الوطنية للكهرباء بالمجال القروي - - - - نسبة

-نسبة الربط بالشبكة الوطنية للماء الصالح للشرب 45,00 40,00 - - نسبة

-نسبة الربط بالشبكة الوطنية للماء الصالح للشرب بالمجال القروي - - - - نسبة

المصالح الخارجية للوزارة 1500

جهة وادي الذهب- الكويرة 1501
بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية10

تشييد مندوبيات الشؤون السلمية

-عدد العمليات المبرمجة - - 1,00 - عدد

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 1502
بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية10

تشييد مندوبيات الشؤون السلمية

-عدد العمليات المبرمجة - - - - عدد

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 1505
بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية10

تشييد مندوبيات الشؤون السلمية

-عدد العمليات المبرمجة - - 1,00 - عدد

جهة دكالة - عبدة 1511
بناء وتجهيز مقرات مندوبيات الشؤون السلمية10

تشييد مندوبيات الشؤون السلمية

-عدد العمليات المبرمجة - - - - عدد

مديرية الوقاف 3000

بناء و تجهيز المباني الدارية10
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شراء الراضي

-عدد العمليات المبرمجة - - - - عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية70

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة - - - - عدد

جهة وادي الذهب- الكويرة 3001
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - - 1,00 - عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة - - - - عدد

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 3002
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - - 1,00 - عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة - - - - عدد

جهة كلميم - السمارة 3003
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - 1,00 1,00 - عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

1,00عدد العمليات المبرمجة 1,00 - - - عدد

جهة سوس - ماسة - درعة 3004
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - 1,00 1,00 - عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة 1,00 - - - عدد

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 3005
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - - - - عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة 1,00 - - - عدد

جهة الشاوية - ورديغة 3006
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - 1,00 1,00 - عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة 1,00 - - - عدد

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 3007
بناء و تجهيز المباني الدارية10
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2010 201020112013

شراء الراضي

-عدد العمليات المبرمجة - 1,00 1,00 - عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة 1,00 - - - عدد

الجهة الشرقية 3008
بناء و تجهيز المباني الدارية10

شراء الراضي

-عدد العمليات المبرمجة - 1,00 2,00 1,00 عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

1,00عدد العمليات المبرمجة 1,00 - - - عدد

جهة الدارالبيضاء الكبرى 3009
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - 1,00 1,00 1,00 عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة 1,00 - - - عدد

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 3010
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - 1,00 1,00 1,00 عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة 1,00 - - - عدد

جهة دكالة - عبدة 3011
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - - 1,00 - عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة 1,00 - - - عدد

جهة تادلة - أزيلل 3012
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - - 1,00 - عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة 1,00 - - - عدد

جهة مكناس -  تافيللت 3013
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - 1,00 1,00 - عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة 1,00 - - - عدد

جهة فاس - بولمان 3014
بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20
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بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة - - - - عدد

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 3015
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - 1,00 1,00 1,00 عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مركبات دينية وثقافية

-عدد العمليات المبرمجة 1,00 - - - عدد

جهة طنجة - تطوان 3016
بناء و تجهيز المباني الدارية10

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة - 1,00 1,00 - عدد

بناء وتجهيز مركبات دينية وثقافية20

بناء مقرات المجالس العلمية

-عدد العمليات المبرمجة 2,00 - - - عدد

مديرية المساجد 5000

بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

-السكان المستفيدون - - - - عدد

-المساجد المشيدة - - - - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

-عمليات إعادة البناء - - - 25,00 عدد

-عمليات التدعيم أو الصلح - - - 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

-عمليات ترميم المساجد التاريخية - - - 5,00 عدد

تجهيز المساجد

-المساجد المجهزة - - - 1 138,00 عدد

-ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي - - - 64,00 عدد

-ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي - - - - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

-عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل - - - - عدد

جهة وادي الذهب- الكويرة 5001
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 3السكان المستفيدون 3 000,00 3 000,00 - - عدد

1,00المساجد المشيدة 1,00 1,00 - - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

-عمليات إعادة البناء - - - 25,00 عدد

-عمليات التدعيم أو الصلح - - - 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

-عمليات ترميم المساجد التاريخية - - - 5,00 عدد

تجهيز المساجد

10,00المساجد المجهزة 10,00 5,00 10,00 1 138,00 عدد

-ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي - - 2,00 64,00 عدد

-ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي - - 1,00 - عدد
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برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

-عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل - - - - عدد

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 5002
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 6السكان المستفيدون 3 000,00 9 000,00 - - عدد

2,00المساجد المشيدة 1,00 3,00 - - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

-عمليات إعادة البناء - - - 25,00 عدد

2,00عمليات التدعيم أو الصلح 6,00 - - 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

1,00عمليات ترميم المساجد التاريخية - - - 5,00 عدد

تجهيز المساجد

70,00المساجد المجهزة 60,00 21,00 38,00 1 138,00 عدد

-ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي - - 1,00 64,00 عدد

-ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي - - - - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

-عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل - - - - عدد

جهة كلميم - السمارة 5003
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 3السكان المستفيدون 3 000,00 12 000,00 3 000,00 - عدد

1,00المساجد المشيدة 1,00 4,00 1,00 - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

3,00عمليات إعادة البناء 1,00 - - 25,00 عدد

9,00عمليات التدعيم أو الصلح 2,00 - - 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

1,00عمليات ترميم المساجد التاريخية 1,00 - - 5,00 عدد

تجهيز المساجد

120,00المساجد المجهزة 110,00 39,00 85,00 1 138,00 عدد

3,00ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي 3,00 3,00 1,00 64,00 عدد

3,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 3,00 3,00 1,00 - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

6,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 6,00 4,00 4,00 - عدد

جهة سوس - ماسة - درعة 5004
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 6السكان المستفيدون 3 000,00 6 000,00 15 000,00 - عدد

2,00المساجد المشيدة 1,00 2,00 5,00 - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

4,00عمليات إعادة البناء 2,00 2,00 1,00 25,00 عدد

19,00عمليات التدعيم أو الصلح 29,00 - 1,00 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

2,00عمليات ترميم المساجد التاريخية 1,00 - - 5,00 عدد

تجهيز المساجد

180,00المساجد المجهزة 170,00 134,00 146,00 1 138,00 عدد

42,00ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي 42,00 42,00 104,00 64,00 عدد
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الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

5,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 5,00 5,00 9,00 - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

44,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 44,00 42,00 26,00 - عدد

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 5005
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 12السكان المستفيدون 3 000,00 12 000,00 21 000,00 - عدد

4,00المساجد المشيدة 1,00 4,00 7,00 - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

2,00عمليات إعادة البناء 2,00 - - 25,00 عدد

7,00عمليات التدعيم أو الصلح 5,00 - - 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

1,00عمليات ترميم المساجد التاريخية 1,00 - - 5,00 عدد

تجهيز المساجد

90,00المساجد المجهزة 80,00 59,00 55,00 1 138,00 عدد

9,00ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي 9,00 9,00 2,00 64,00 عدد

6,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 6,00 6,00 1,00 - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

11,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 11,00 11,00 5,00 - عدد

جهة الشاوية - ورديغة 5006
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 3السكان المستفيدون 3 000,00 - 3 000,00 - عدد

1,00المساجد المشيدة 1,00 - 1,00 - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

1,00عمليات إعادة البناء 1,00 - - 25,00 عدد

9,00عمليات التدعيم أو الصلح 2,00 1,00 - 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

1,00عمليات ترميم المساجد التاريخية 1,00 - - 5,00 عدد

تجهيز المساجد

100,00المساجد المجهزة 90,00 62,00 66,00 1 138,00 عدد

-ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي - - 9,00 64,00 عدد

1,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 1,00 1,00 9,00 - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

40,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 40,00 40,00 37,00 - عدد

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 5007
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 18السكان المستفيدون 9 000,00 9 000,00 12 000,00 - عدد

6,00المساجد المشيدة 3,00 3,00 4,00 - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

3,00عمليات إعادة البناء 1,00 1,00 - 25,00 عدد

10,00عمليات التدعيم أو الصلح 5,00 - 2,00 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

2,00عمليات ترميم المساجد التاريخية 1,00 2,00 2,00 5,00 عدد

تجهيز المساجد

160,00المساجد المجهزة 150,00 155,00 126,00 1 138,00 عدد
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1.2.2.0.0.23.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

4,00ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي 200,00 4,00 5,00 64,00 عدد

2,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 2,00 2,00 4,00 - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

30,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 30,00 31,00 41,00 - عدد

الجهة الشرقية 5008
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 21السكان المستفيدون 12 000,00 9 000,00 12 000,00 - عدد

7,00المساجد المشيدة 4,00 3,00 4,00 - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

6,00عمليات إعادة البناء - - - 25,00 عدد

27,00عمليات التدعيم أو الصلح 3,00 - 1,00 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

1,00عمليات ترميم المساجد التاريخية - - - 5,00 عدد

تجهيز المساجد

130,00المساجد المجهزة 120,00 125,00 98,00 1 138,00 عدد

5,00ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي 5,00 5,00 4,00 64,00 عدد

5,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 5,00 5,00 5,00 - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

10,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 10,00 12,00 12,00 - عدد

جهة الدارالبيضاء الكبرى 5009
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 9السكان المستفيدون 6 000,00 - - - عدد

3,00المساجد المشيدة 2,00 - - - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

2,00عمليات إعادة البناء 1,00 - - 25,00 عدد

14,00عمليات التدعيم أو الصلح 11,00 - 2,00 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

-عمليات ترميم المساجد التاريخية 1,00 - - 5,00 عدد

تجهيز المساجد

100,00المساجد المجهزة 90,00 24,00 65,00 1 138,00 عدد

2,00ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي 2,00 2,00 - 64,00 عدد

1,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 1,00 1,00 - - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

22,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 22,00 22,00 8,00 - عدد

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 5010
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 15السكان المستفيدون 12 000,00 30 000,00 27 000,00 - عدد

5,00المساجد المشيدة 4,00 10,00 9,00 - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

1,00عمليات إعادة البناء - - - 25,00 عدد

9,00عمليات التدعيم أو الصلح 5,00 4,00 1,00 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

-عمليات ترميم المساجد التاريخية - - 1,00 5,00 عدد

تجهيز المساجد

117



2012

وزارة الوقاف والشؤون السلمية
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1.2.2.0.0.23.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

100,00المساجد المجهزة 90,00 83,00 67,00 1 138,00 عدد

5,00ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي 153,00 3,00 11,00 64,00 عدد

4,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 4,00 4,00 11,00 - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

6,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 6,00 4,00 8,00 - عدد

جهة دكالة - عبدة 5011
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

-السكان المستفيدون - - 3 000,00 - عدد

-المساجد المشيدة - - 1,00 - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

1,00عمليات إعادة البناء 1,00 - - 25,00 عدد

9,00عمليات التدعيم أو الصلح 3,00 1,00 - 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

1,00عمليات ترميم المساجد التاريخية - - - 5,00 عدد

تجهيز المساجد

90,00المساجد المجهزة 80,00 62,00 56,00 1 138,00 عدد

-ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي - - 2,00 64,00 عدد

-ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي - - - - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

12,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 12,00 12,00 12,00 - عدد

جهة تادلة - أزيلل 5012
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

-السكان المستفيدون 9 000,00 - - - عدد

-المساجد المشيدة 3,00 - - - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

3,00عمليات إعادة البناء 1,00 2,00 1,00 25,00 عدد

3,00عمليات التدعيم أو الصلح 3,00 - 1,00 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

-عمليات ترميم المساجد التاريخية 1,00 - - 5,00 عدد

تجهيز المساجد

80,00المساجد المجهزة 70,00 74,00 45,00 1 138,00 عدد

12,00ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي 12,00 12,00 40,00 64,00 عدد

5,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 5,00 5,00 2,00 - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

18,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 18,00 17,00 14,00 - عدد

جهة مكناس -  تافيللت 5013
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 18السكان المستفيدون 15 000,00 3 000,00 3 000,00 - عدد

6,00المساجد المشيدة 5,00 1,00 1,00 - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

6,00عمليات إعادة البناء 1,00 1,00 1,00 25,00 عدد

7,00عمليات التدعيم أو الصلح 1,00 1,00 2,00 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

1,00عمليات ترميم المساجد التاريخية 2,00 1,00 1,00 5,00 عدد
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1.2.2.0.0.23.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

تجهيز المساجد

120,00المساجد المجهزة 110,00 58,00 89,00 1 138,00 عدد

30,00ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي 250,00 38,00 39,00 64,00 عدد

60,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 50,00 30,00 44,00 - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

12,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 12,00 14,00 16,00 - عدد

جهة فاس - بولمان 5014
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 3السكان المستفيدون - 3 000,00 3 000,00 - عدد

1,00المساجد المشيدة - 1,00 1,00 - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

1,00عمليات إعادة البناء 1,00 - 4,00 25,00 عدد

5,00عمليات التدعيم أو الصلح 3,00 1,00 3,00 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

1,00عمليات ترميم المساجد التاريخية 1,00 1,00 1,00 5,00 عدد

تجهيز المساجد

130,00المساجد المجهزة 120,00 93,00 98,00 1 138,00 عدد

4,00ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي 4,00 4,00 - 64,00 عدد

8,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 8,00 8,00 5,00 - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

12,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 12,00 9,00 9,00 - عدد

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 5015
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 9السكان المستفيدون 3 000,00 9 000,00 9 000,00 - عدد

3,00المساجد المشيدة 1,00 3,00 3,00 - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

2,00عمليات إعادة البناء 2,00 2,00 4,00 25,00 عدد

6,00عمليات التدعيم أو الصلح 3,00 - - 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية

1,00عمليات ترميم المساجد التاريخية 1,00 - - 5,00 عدد

تجهيز المساجد

100,00المساجد المجهزة 90,00 179,00 66,00 1 138,00 عدد

8,00ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي 8,00 8,00 13,00 64,00 عدد

4,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 4,00 4,00 8,00 - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

24,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 24,00 22,00 20,00 - عدد

جهة طنجة - تطوان 5016
بناء وتجهيز المساجد والمرافق التابعة لها10

تطوير شبكة الماكن المخصصة لقامة الشعائر السلمية

000,00 12السكان المستفيدون 12 000,00 9 000,00 3 000,00 - عدد

4,00المساجد المشيدة 4,00 3,00 1,00 - عدد

برنامج تأهيل المساجد اليلة للسقوط

5,00عمليات إعادة البناء 1,00 1,00 - 25,00 عدد

15,00عمليات التدعيم أو الصلح 7,00 - 4,00 130,00 عدد

ترميم المساجد التاريخية
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الفقرةالمادة

الفصل:
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

2,00عمليات ترميم المساجد التاريخية 1,00 2,00 1,00 5,00 عدد

تجهيز المساجد

160,00المساجد المجهزة 150,00 95,00 129,00 1 138,00 عدد

410,00ربط المساجد بالشبكة الكهربائية بالعالم القروي 410,00 410,00 54,00 64,00 عدد

5,00ربط المساجد بشبكة الماء الصالح للشرب بالعالم القروي 5,00 5,00 4,00 - عدد

برنامج التأهيل البيئي للمساجد ومدارس التعليم العتيق

40,00عمليات بناء المرافق الصحية وتطهير السائل 40,00 41,00 5,00 - عدد

مديرية التعليم العتيق 6000

بناء وتهيئة وتجهيز مؤسسات التعليم العتيق10

بناء وتهيئة مؤسسات التعليم العتيق

عدد البناءات الجديدة والتوسعات التي مازالت الشغال بها في طور 

النجاز

4,00 6,00 6,00 6,00 6,00 عدد

2,00عدد البنايات الجديدة والتوسعات التي الشغال بها منتهية 2,00 2,00 1,00 2,00 عدد

15,00عدد المؤسسات المهيئة 15,00 15,00 12,00 30,00 عدد

تجهيز مؤسسات التعليم العتيق

40,00عدد المؤسسات المستفيدة 40,00 30,00 205,00 130,00 عدد
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الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة
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الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

تحسين ظروف العمل10

-التجهيز بالعتاد المعلومياتي 100,00 100,00 - 95,00 %

-توافر النظام المعلومياتي 98,00 95,00 - 90,00 %

-تجديد الثات 95,00 95,00 - 90,00 %

مديرية القتصاد الجتماعي 3000

إنعاش القتصاد الجتماعي و التضامني10

-التعاونيات التي تم تحسيسها حول الطار القانوني الجديد 3 000,00 2 000,00 - 2 000,00 عدد

-التعاونيات التي تم تحسيسها حول الوساطة 2 000,00 1 000,00 - 350,00 عدد

-معارض القتصاد الجتماعي التي تم تنظيمها 4,00 4,00 - 6,00 عدد
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وزارة الصناعة التقليدية

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.26.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

تحديث الدارة10

100,00نسبة الطر المجهزة 100,00 - - - %

50,00نسبة تجديد التجهيزات 55,00 - - - %

2,00تطبيقات التدبير التي تم تركيبها 1,00 - - - عدد

2,00التطبيقات التي تم وضعها 1,00 - - - عدد

تكييف الرصيد الداري20

4,00عمليات التهيئة المنجزة 4,00 - - - عدد

300,00المساحة المبنية الضافية 300,00 - - - متر مربع

مديرية الموارد وأنظمة المعلومات 2000

التكوين المستمر10

600,00المستفيدين من التكوين المستمر 600,00 - - - عدد

000,00 5عدد اليام مضاعفة بعدد الفراد 5 000,00 - - - تدريب / يوم 

مستفيد

مديرية الستراتيجية والبرمجة والتعاون 5000

دراسات حول قطاع الصناعة التقليدية10

7,00الدراسات في طور النجاز 5,00 - - - عدد

المساهمة في خلق و تهيئة فضاءات لنشطة الصناعة التقليدية20

202,00متاجر/ورشات محدثة، فنادق 158,00 - - - عدد

67,00البقع التي تمت تهيئتها أو بنائها في إطار مناطق أنشطة الصناعة التقليدية - - - - عدد البقع

268,00ورشات مجمعات الصناعة التقليديةالتي تمت تهيئتها 130,00 - - - عدد الورشات

مديرية المحافظة على التراث والبتكار والنعاش 6000

دعم لمنتوجات الصناعة التقليدية10

20,00المقاولت الصغرى والمتوسطة التي تم تشخيصها 20,00 - - - عدد المقاولت 

الصغرى و 

المتوسطة

10,00المقاولت الصغرى والمتوسطة المستفيدة من الخبرة 20,00 - - - عدد المقاولت 

الصغرى و 

المتوسطة 

المستفيدة

-العينات التي تم إصدارها لفائدة الصناع التقليديين الفرادى - - - - عدد العينات

-العينات المنجزة لفائدة الصناع التقليديين الفرادى 2,00 - - - عدد العينات

-عمليات اقتناء المعدات المنجزة 11,00 - - - عدد العمليات

-الصناع التقليدون الفرادى المجهزين 400,00 - - - عدد

-الفروع المستفيدة من الدراسات التقنية المنجزة قصد تحسين تقنيات النتاج 3,00 - - - عدد السلسل

برنامج وضع المعايير والمصادقة على الجودة20

20,00إحداث معايير منتوج الصناعة التقليدية وتطبيق المعايير المعتمدة 20,00 - - - المعايير 

المعتمدة

5,00وضع نظام لمطابقة المنتوج 4,00 - - - نظام

2,00الدراسات في إطار البحث والتنمية التي تم الشروع في إنجازها 2,00 - - - عدد الدراسات

2,00الدراسات في إطار البحث والتنميةالمنجزة 2,00 - - - عدد الدراسات

شراكة ودعم40
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وزارة الصناعة التقليدية

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.26.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

1,00الجوائز المنظمة 1,00 - - 1,00 عدد

مديرية التكوين المهني والتكوين المستمر للصناع الحرفيين 7000

مؤسسات التكوين المهني20

000,00 2عدد المسجلين 1 800,00 - - - عدد

650,00عدد الخريجين 600,00 - - - عدد

60,00المقاعد التربوية الضافية 240,00 - - - المقاعد 

الضافية

التكوين المستمر للصناع40

200,00 1عدد أيام التكوين المستمر المنظمة لفائدة الصناع التقليديين الفرادى 1 080,00 - - - يوم / تكوين

شراكة ودعم50

905,00 5عدد الخريجين عن طريق التكوين بالتدرج 4 975,00 - - - عدد
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وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.27.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

تشييد وتجهيز البنايات الدارية10

-إرساء الهيكلة الجديدة للمصالح المركزية : تهيئة المكاتب 30,00 40,00 30,00 30,00 نسبة النجاز

10,00تهيئة قاعة الندوات تسع 240 فرد 20,00 20,00 50,00 30,00 نسبة النجاز

-بناء مقر للمديرية الجهوية بطنجة 30,00 30,00 40,00 - نسبة النجاز

ادخال المعلوميات20

-ادخال المعلوميات 40,00 30,00 30,00 90,00 نسبة النجاز

مركز التوثيق30

-نسبة ارتفاع عدد المؤلفات العلمية 10,00 30,00 10,00 20,00 نسبة التقدم

-نسبة الولوج لمؤلفات مراكز التوثيق 65,00 65,00 60,00 60,00 %

الوزير ، الديوان ، الكتابة العامة ، المفتشية العامة والمصالح 

الخارجية للوزارة

1000

قسم التصال 1600

أستراتيجية التصال10

-ربط المصالح الخارجية بشبكة النترنيت 100,00 95,00 90,00 100,00 %

-تظاهرات 3,00 3,00 3,00 3,00 عدد

المصالح الخارجية للوزارة 1700

مهام وأبحاث10

-انجاز أبحاث حول نقاط بيع المحروقات 30,00 30,00 24,00 30,00 عدد البحوث

وضع الخرائط20

-طبع التقارير 12,00 12,00 12,00 12,00 عدد

ميدان الطاقة 3000

مديرية المحروقات والوقود 3100

دراسات وأبحاث عامة20

-السياسة المستقبلية لتأمين مخزون المواد النفطية - - - 60,00 نسبة النجاز

-عدد عمليات المراقبة المنجزة على مستوى تخزين المحروقات 24,00 24,00 24,00 24,00 عدد

مديرية الرصد والبرمجة 3200

دراسات وأبحاث عامة10

-دراسة حول استهلك الطاقة - 100,00 - - نسبة النجاز

مديرية الكهرباء والطاقات المتجددة 3300

توزيع السوق الكهربائي20

-وضع إطار قانوني لتطوير وتحرير قطاع الكهرباء - - - 25,00 نسبة النجاز

-رفع مستوى النتاج الكهربائي الذاتي - - - - نسبة النجاز

الطاقات المتجددة والتحكم في الطاقة30
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وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.27.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-مساهمات واشتراكات في المنظمة العالمية للطاقة 100,00 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

المساهمة في مشروع تنمية الموارد البشرية ودعم التكنولوجيا النووية مع 

الوكالة الدولية للطاقة النووية

- 100,00 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

-وضع إطار قانوني للطاقات المتجددة  والفعالية الطاقية 25,00 75,00 25,00 50,00 نسبة النجاز

-اعادة هيكلة مركز تنمية الطاقات المتجددة 25,00 50,00 25,00 50,00 نسبة النجاز

مديرية التنمية المعدنية 4000

دعم المناجم الصغرى30

-التكوين والدعم التقني للمناجم الصغرى 29,00 100,00 49,00 95,00 عدد

المخطط الوطني الخرائطي الجيولوجي90

-دراسات جيولوجية : انجاز أربع خرائط جيولوجية - 50,00 50,00 35,00 نسبة النجاز

-نسبة التغطية الوطنية من الخرائط الجيولوجية 35,00 37,00 34,00 35,00 %

-نسبة التغطية الوطنية من الخرائط الجيوفيزيائية - - 42,00 - %

-نسبة التغطية الوطنية من الخرائط الجيوكيميائية - - 8,00 - %

مديرية المراقبة والوقاية من المخاطر 5000

المراقبة تقنيةوالسلمة10

-اقتناء سيسموغرافات - - - - عدد

-إقتناء عتاد وتجهيزات تقنية 98,00 95,00 90,00 90,00 نسبة التجهيز

التقنين التقني والوقاية من المخاطر20

دراسات إفتحاصية حول السلمة وتقييم المخاطر المرتبطة بمنشآت تحويل 

الفوسفاط بالمكتب الشريف للفوسفاط

- - - - - نسبة النجاز

دراسة إفتحاصية حول السلمة وتقييم المخاطر المرتبطة بوحدات تصنيع 

المتفجرات ذات الستعمال المدني التابعة لشركتي سكام وكاديكس

- - - - - نسبة النجاز

دراسة إفتحاصية حول السلمة وتقييم المخاطر المرتبطة بالمحطات 

الكهربائية والمنشآت الملحقة

- - - - - نسبة النجاز

المختبر الوطني للطاقة والمعادن40

-اعادة تأهيل المختبر 90,00 80,00 75,00 55,00 نسبة النجاز

-رفع مردودية المختبر - عدد التحاليل المنجزة سنويا 6 000,00 4 000,00 3 000,00 3 000,00 عدد

قسم التعاون و التكوين 6000

تكوين مستمر10

-عدد المستفيدين - 2 898,00 - 3 618,00 عدد

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 6007
مدرسة المعادن بمراكش )1 )30

-عدد الخريجين 110,00 116,00 114,00 111,00 عدد

-حصة إعانة التجهيز داخل ميزانية الستثمار 100,00 100,00 100,00 100,00 %

الجهة الشرقية 6008
المدرسة التطبيقية للمعادن بتوسيت )1) 40

-عدد الخريجين 46,00 40,00 48,00 94,00 عدد

-حصة إعانة التجهيز داخل ميزانية الستثمار 100,00 100,00 100,00 100,00 %

المؤسسات العمومية 7000

الوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية 7200
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وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.27.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 7207
مساهمة الدولة في نفقات الستثمار لمركز تنمية الطاقات المتجددة10

-حصة إعانة التجهيز داخل ميزانية الستثمار - 85,00 - 85,00 %

-عدد المواقع التي تم استكشافها لستقبال محطات ريحية - - - 10,00 عدد

-استعمال الحطب في الستهلك القروي للطاقة - 10,00 - 10,00 عدد المشاريع

-تطور عدد المنازل الطاقية في الوسط الحضري - 100,00 - 100,00 عدد المقاولت 

الصغرى و 

المتوسطة 

المستفيدة

-المشاركة في مشروع الفعالية الطاقية - 50,00 - 50,00 عدد

المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية 7300

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 7310
مساهمة الدرلة في نفقات الستثمار للمدرسة الوطنية للصناعة المعدنية10

-حصة إعانة التجهيز داخل ميزانية الستثمار 9,00 9,00 9,00 7,00 %

-قدرة الستقبال 900,00 840,00 670,00 670,00 عدد

-تجهيز المختبر 20,00 20,00 20,00 20,00 عدد الوحدات

مركز الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية لتافيلت وفكيك 7400

جهة مكناس -  تافيللت 7413
مساهمة الدولة في نفقات الستثمار لمركز الشراء وتنمية المنطقة 10

المنجمية لتافللت وفكيك

-حصة إعانة التجهيز داخل ميزانية الستثمار 100,00 100,00 100,00 - %

المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 7500

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 7510
مساهمة الدولة في نفقات الستثمار للمكتب الوطني للهيدروكاربورات 10

والمعادن

حصة مساهمة الدولة في نفقات الستثمار للمكتب الوطني 

للهيدروكاربورات والمعادن

- 71,00 45,00 115,00 64,00 %

إذن القيام بأعمال الستكشاف المعدني

-عدد الرخص 1 200,00 920,00 866,00 915,00 عدد

-عدد المكامن المحتملة 28,00 25,00 25,00 23,00 عدد

إذن القيام بأعمال الستكشاف النفطي

-إذن القيام بالستكشاف 8,00 7,00 4,00 7,00 عدد

-رخص التنقيب 113,00 120,00 127,00 106,00 عدد

-امتيازات الستغلل 13,00 15,00 15,00 14,00 عدد

- المساحة 350 000,00 280 000,00 341 939,00 260 000,00 متر مربع

-عدد مشاريع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن 11,00 9,00 11,00 8,00 عدد

-عدد مشاريع الشركاء 38,00 32,00 32,00 30,00 عدد

المركز الوطني للطاقة والعلوم والتقنيات النووية 7600

تطوير البحث لفائدة التنمية القتصادية والجتماعية10

مساهمة الدولة في نفقات الستثمار للمركز الوطني للطاقة والعلوم 11

والتقنيات النووية
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وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.27.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-تكوين مهني 25 000,00 - - - يوم تكوين

-  )...دراسات قطاعية )الماء, الصناعة,الفلحة, الصحة 22,00 - - - عدد

-خبرات دولية 12,00 - - - عدد

-شواهد 2,00 - - - عدد

-المنشورات والرسائل العلمية 65,00 - - - عدد

-التظاهرات العلمية )الوطنية والدولية 12,00 - - - عدد

ميدان الماء  8000

الدارة العامة 8100

تحديث الدارة10

تجهيز بمعدات معلوماتية

85,00حاسوب 85,00 80,00 100,00 80,00 عدد

95,00نسبة تزويد الطر 95,00 90,00 92,00 90,00 نسبة التجهيز

400,00صيانة و إصلح عتاد المعلوميات 400,00 350,00 350,00 320,00 عدد التدخلت

200,00 1التكوين و التدريبات في المعلوميات - المستفيدون 1 200,00 1 200,00 1 200,00 1 400,00 تدريب / يوم 

مستفيد

نزع الملكية40

-نزع الملكية - - - 75,00 عدد الملفات

-نزع الملكية - - - 60,00 حالة التصفية

المديرية العامة للماء 8200

نزع الملكية40

80,00نزع الملكية 80,00 80,00 - 75,00 عدد الملفات

60,00نزع الملكية 60,00 60,00 - 60,00 حالة التصفية

مديرية البحث والتخطيط المائي 8300

استغلل وحماية البيئة10

-دراسة حول جودة المياه و الوقاية من التلوث 80,00 80,00 65,00 70,00 نسبة النجاز

توسيع وتهيئة التراث المائي20

استكشاقات و تقدير موارد المياه الجوفية

2,00دراسات هيدروجيولوجية و جيوفيزيائية و المرسمة 2,00 4,00 5,00 5,00 عدد

70,00دراسات هيدروجيولوجية و جيوفيزيائية و المرسمة 60,00 60,00 90,00 60,00 نسبة النجاز

80,00اشغال عامة للستكشاف بالثقاب و البار 80,00 70,00 85,00 70,00 حالة التقدم

استكشاف و تقدير المياه السطحية

80,00دراسة مائية 80,00 75,00 100,00 75,00 نسبة النجاز

2,00بناء وتهيئة وصيانة المحطات الهيدرولوجية - 1,00 20,00 20,00 عدد

تعبئة و استكشاف و تقدير موارد المياه الجوفية بأقاليم الجنوب

2,00دراسات هيدروجيولوجية و جيوفيزيائية و المرسمة 2,00 2,00 4,00 4,00 عدد

60,00دراسات هيدروجيولوجية و جيوفيزيائية و المرسمة 60,00 50,00 60,00 50,00 نسبة النجاز

أشغال الثقاب و البار من أجل التزويد بالماء الصالح للشرب و الماء 

الصناعي و ماء الري

80,00 80,00 80,00 75,00 80,00 حالة التقدم

80,00أشغال عامة للستكشاف بالثقاب و البار 80,00 80,00 70,00 80,00 حالة التقدم

دراسات وأبحاث30

4,00دراسات الوقع البيئي والمردودية القتصادية و الجتماعية 5,00 4,00 4,00 4,00 عدد
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60,00دراسات الوقع البيئي و المر دودية القتصادية و الجتماعية 60,00 60,00 50,00 60,00 نسبة النجاز

مساهمة لفائدة وكالت الحواض المائية70

40,00نسبة مساهمة الدولة في مداخيل وكالت الحواض المائية 40,00 40,00 45,00 33,00 %

مديرية التجهيزات المائية 8400

صيانة وحفظ التراث10

45,00السدود المعنية 40,00 40,00 36,00 36,00 عدد

80,00صيانة وإصلح منشآت الهندسة المدنية 80,00 80,00 75,00 92,00 %

-استصلح السدود والمنشآت الملحقة و الحقائن - - 100,00 45,00 حالة التقدم

صيانة و تجديد التجهيزات اللكتروميكانيكية و الهيدروميكانيكية وأجهزة 

التصال

46,00السدود المعنية 44,00 42,00 41,00 41,00 عدد

65,00معدل نسبة النجاز 65,00 65,00 70,00 60,00 %

فحص السدود

46,00السدود المعنية بعمليات الفحص 45,00 44,00 43,00 43,00 عدد

57,00دراسات فحص و توثيق المنشآت الماية 57,00 55,00 55,00 55,00 عدد

80,00دراسات فحص و توثيق المنشآت المائية 80,00 100,00 100,00 80,00 نسبة النجاز

10,00صيانة المعدات الفحص والطبوغرافية 10,00 10,00 10,00 10,00 عدد

توسيع وتهيئة الممتلكات20

بناء منشآت هيدرو مائية24

-بناء سد المركة - 100,00 90,00 95,00 حالة التقدم

-بناء سد الصفيصيف - 100,00 95,00 100,00 حالة التقدم

-بناء سد التين 100,00 60,00 25,00 20,00 حالة التقدم

-بناء سد البيضاء 100,00 90,00 10,00 10,00 حالة التقدم

-بناء سد لهوار 100,00 80,00 60,00 60,00 حالة التقدم

-بناء سد الغزوة 100,00 80,00 60,00 10,00 حالة التقدم

-بناء سد عين الغازي - - 100,00 100,00 حالة التقدم

-بناء سد كريمة - 100,00 70,00 70,00 حالة التقدم

اعداد مجاري المياه و الوقاية من الفياضانات25

-حماية مركز أسرسر - - 100,00 20,00 حالة التقدم

-حماية مدينة خنيفرة من الفيضانات - - 100,00 100,00 حالة التقدم

-حماية مدينة مريرت من الفيضانات - 100,00 90,00 100,00 حالة التقدم

-حماية مركز كالبونيطا من الفيضانات - - 100,00 100,00 حالة التقدم

-حماية مدينة طنجة-مغوغة 100,00 80,00 50,00 60,00 حالة التقدم

-حماية مدينة الجديدة 100,00 50,00 10,00 60,00 حالة التقدم

-حماية مدينة وجدة 100,00 80,00 20,00 20,00 حالة التقدم

دراسات وأبحات40

دراسات السدود الكبرى و المنشآت الملحقة

10,00السدود المعنية 10,00 8,00 8,00 8,00 عدد

25,00معدل نسبة النجاز 25,00 25,00 30,00 50,00 %

دراسات السدود الصغرى و المتوسطة و حقينة السدود التلية و إعداد 

مجاري المياه

20,00المناطق المعنية 20,00 25,00 16,00 20,00 عدد

60,00معدل نسبة النجاز 60,00 60,00 80,00 60,00 %

دراسات طوبوغرافية

45,00السدود المعنية 42,00 40,00 37,00 37,00 عدد
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65,00معدل نسبة النجاز 65,00 70,00 80,00 60,00 %

جهة سوس - ماسة - درعة 8404
بناء سد تيوين30

80,00دراسة  و مراقبة الشغال 60,00 30,00 15,00 30,00 نسبة النجاز

100,00أشغال  الهندسة المدنية 90,00 60,00 22,00 20,00 حالة التقدم

100,00التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية 70,00 30,00 8,00 5,00 حالة التقدم

-نزع الملكية 1,00 3,00 98,00 128,00 عدد الملفات

-نزع الملكية 1,00 1,00 36,00 46,00 حالة التصفية

بناء سد سيدي عبد ال40

80,00دراسة  و مراقبة الشغال 50,00 20,00 10,00 20,00 نسبة النجاز

80,00أشغال  الهندسة المدنية 70,00 40,00 10,00 10,00 حالة التقدم

75,00التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية 60,00 10,00 - 10,00 حالة التقدم

-نزع الملكية - - 40,00 40,00 عدد الملفات

-نزع الملكية - - 100,00 100,00 حالة التصفية

جهة الشاوية - ورديغة 8406
بنائ سدود مزار و تامدروست - كدية الكرن للحماية من الفياضانات30

-دراسة  و مراقبة الشغال 100,00 90,00 80,00 90,00 نسبة النجاز

-أشغال  الهندسة المدنية - 100,00 86,00 90,00 حالة التقدم

-التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية - 100,00 80,00 90,00 حالة التقدم

-نزع الملكية - - - - عدد الملفات

-نزع الملكية - - - - حالة التصفية

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 8407
بناء سد تاسكورت20

-دراسة  و مراقبة الشغال 100,00 95,00 75,00 80,00 نسبة النجاز

-أشغال  الهندسة المدنية - 100,00 95,00 90,00 حالة التقدم

-التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية - 100,00 60,00 70,00 حالة التقدم

-نزع الملكية - - 200,00 200,00 عدد الملفات

-نزع الملكية - - 4,00 4,00 حالة التصفية

بناء سد الزرار على واد كسوب30

100,00دراسة  و مراقبة الشغال 85,00 60,00 40,00 50,00 نسبة النجاز

100,00أشغال  الهندسة المدنية 90,00 60,00 32,00 40,00 حالة التقدم

100,00التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية 70,00 10,00 - 10,00 حالة التقدم

-نزع الملكية - - 120,00 120,00 عدد الملفات

-نزع الملكية - - 13,00 13,00 حالة التصفية

الجهة الشرقية 8408
بناء سد كنفودة10

-دراسة  و مراقبة الشغال 100,00 15,00 5,00 30,00 نسبة النجاز

-أشغال  الهندسة المدنية 100,00 20,00 5,00 20,00 حالة التقدم

-التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية - - - - حالة التقدم

-نزع الملكية - - - - عدد الملفات

-نزع الملكية - - - - حالة التصفية

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 8410
بناء سد ولجة السلطان20

60,00دراسة  و مراقبة الشغال 30,00 10,00 - 10,00 نسبة النجاز

80,00أشغال  الهندسة المدنية 50,00 30,00 7,00 5,00 حالة التقدم

60,00التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية 30,00 10,00 - 40,00 حالة التقدم

240,00نزع الملكية 175,00 100,00 5,00 32,00 عدد الملفات

46,00نزع الملكية 34,00 20,00 1,00 6,00 حالة التصفية
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جهة مكناس -  تافيللت 8413
بناء سد تاملوت20

100,00دراسة  و مراقبة الشغال 90,00 70,00 40,00 60,00 نسبة النجاز

-أشغال  الهندسة المدنية 100,00 70,00 35,00 50,00 حالة التقدم

-التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية 100,00 60,00 30,00 20,00 حالة التقدم

-نزع الملكية - 35,00 114,00 14,00 عدد الملفات

-نزع الملكية 10,00 10,00 30,00 100,00 حالة التصفية

بناء سد تيمكيت40

100,00دراسة  و مراقبة الشغال 80,00 50,00 25,00 30,00 نسبة النجاز

-أشغال  الهندسة المدنية 100,00 60,00 30,00 25,00 حالة التقدم

-التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية 100,00 30,00 5,00 10,00 حالة التقدم

-نزع الملكية - - - 90,00 عدد الملفات

-نزع الملكية - 100,00 - 56,00 حالة التصفية

جهة فاس - بولمان 8414
بناء المركب المائي امدز - عين تيمدرين -أزغار10

60,00دراسة  و مراقبة الشغال 30,00 10,00 - 10,00 نسبة النجاز

70,00أشغال  الهندسة المدنية 50,00 20,00 - 5,00 حالة التقدم

30,00التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية 10,00 - - - حالة التقدم

600,00نزع الملكية 300,00 140,00 70,00 58,00 عدد الملفات

56,00نزع الملكية 26,00 12,00 6,00 10,00 حالة التصفية

جهة طنجة - تطوان 8416
بناء سد مارتيل30

95,00دراسة  و مراقبة الشغال 90,00 80,00 65,00 50,00 نسبة النجاز

100,00أشغال  الهندسة المدنية 90,00 75,00 50,00 45,00 حالة التقدم

95,00التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية 70,00 45,00 25,00 40,00 حالة التقدم

-نزع الملكية 1,00 1,00 1,00 6,00 عدد الملفات

-نزع الملكية - - - - حالة التصفية

بناء سد مولي بوشتة40

100,00دراسة  و مراقبة الشغال 70,00 50,00 10,00 40,00 نسبة النجاز

100,00أشغال  الهندسة المدنية 80,00 45,00 20,00 50,00 حالة التقدم

90,00التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية 60,00 - - 6,00 حالة التقدم

-نزع الملكية - 53,00 10,00 170,00 عدد الملفات

-نزع الملكية - 25,00 4,00 100,00 حالة التصفية

بناء سد دار خروفة50

80,00دراسة  و مراقبة الشغال 70,00 25,00 5,00 25,00 نسبة النجاز

90,00أشغال  الهندسة المدنية 70,00 50,00 15,00 20,00 حالة التقدم

70,00التجهيزات الهيدروميكانيكية و اللكتروميكانيكية 40,00 5,00 - 15,00 حالة التقدم

380,00نزع الملكية 380,00 460,00 322,00 140,00 عدد الملفات

25,00نزع الملكية 25,00 30,00 20,00 50,00 حالة التصفية

131



االعتمـــــــادات المسجـــــــلة يمـــــــكن دفعهـــــــا على  : (1)

.شـــــــكل إعانـــــــــــــــــــــــــــات

132



2012

وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.28.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم المصالح10

تدبير المعدات واللوجيستيك والصول الثابتة11

تلبية حاجيات التجهيزات و التوريدات

70,00نسبة تجديد  المعدات المكتبية 60,00 50,00 25,00 25,00 نسبة التجديد

صيانة الملك العقارية

1,00عدد البنايات الدارية المصانة 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

تدبير الموارد البشرية12

العمل على وضع نظام تدبيري ترقبي للموارد البشرية

-حالة تقدم إنجاز دراسة المرجعية حول التوظيف و الكفاءات 100,00 50,00 - 50,00 حالة التقدم

300,00عدد الموظفين المستفيدين من برامج التكوين في السنة 250,00 200,00 400,00 150,00 عدد الفراد

تقليص مدة دراسة الملفات المتعلقة بالموظفين

2,00 آجال دراسة الملفات المتعلقة بالترقية 2,00 2,00 3,00 2,00 شهر

تدعيم نظام العلم والتدبير13

وضع مخطط مديري جديد

100,00نسبة إنجاز دراسةالمخطط المديري المعلوماتي 70,00 - - - %

100,00نسبة التجهيز فيما يخص الحواسيب 95,00 90,00 80,00 80,00 نسبة التجهيز

تحقيق تدريجي لنظام المراقبة التدبيرية

2,00أجل وضع التقرير السنوي للتدبير 3,00 3,00 3,00 3,00 شهر

الوزير ، الديوان ، الكتابة العامة ، المفتشية العامة والمصالح 

الخارجية للوزارة

1000

المصالح الخارجية للوزارة 1500

دعم المصالح10

تدبير المعدات واللوجيستيك والصول الثابتة11

تلبية حاجيات التجهيزات و التوريدات

1,00بحث ميداني حول رضى المستعملين 1,00 - - 1,00 فعل

90,00نسبة تجديد  المعدات المكتبية 80,00 70,00 60,00 50,00 نسبة التجديد

صيانة الملك العقارية

2,00عدد البنايات الدارية المصانة 3,00 4,00 4,00 4,00 عدد

تدعيم نظام العلم والتدبير12

وضع مخطط مديري جديد

100,00نسبة إنجاز دراسةالمخطط المديري المعلوماتي 70,00 - - - %

تحقيق تدريجي لنظام المراقبة التدبيرية

2,00أجل وضع التقرير السنوي للتدبير 3,00 3,00 3,00 3,00 شهر

قطاع الصناعة 3000

مديرية الصناعة 3100

النعاش والتنمية الصناعية: تفعيل مخطط القلع10
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التنمية اليرادية لحرف جديدة11

Casanearshore-كازانيرشور

000,00 270المساحة المبنية 181 000,00 - 103 000,00 102 566,00 متر مربع

36,00عدد المقاولت المقامة بمنطقة الخدمات عن بعد بالدار البيضاء 36,00 36,00 36,00 29,00 عدد

-عدد مناصب الشغل المحدثة - - - - عدد الفراد

Technopolis - تكنوبوليس

000,00 88المساحة المبنية 68 177,00 68 177,00 44 000,00 - متر مربع

-عدد المقاولت المقامة بمنطقة الخدمات عن بعد تكنوبوليس - - 19,00 - عدد

000,00 7عدد مناصب الشغل المستحدثة 5 000,00 - 3 200,00 240,00 عدد

آليات العانة للتكوين خارج المنطقة

70,00عدد المقاولت التي حصلت على شهادة الهلية 70,00 - 30,00 31,00 عدد

100,00 8عدد مناصب الشغل المستحدثة 6 700,00 - 4 711,00 - عدد

مديرية الجودة ومراقبة السوق 3300

اعتماد سياسة إنعاش الجودة والمعايرة لفائدة المقاولت الصناعية 10

والتجارية

قيادة السياسة الوطنية في مجال المواصفات والعتماد والمعايرة11

تنمية ثقافة الجودة و تحسين جودة المنتوجات و التنافسية الشاملة للمقاولت

800,00خلل السنة عدد المواصفات المعتمدة 800,00 800,00 785,00 750,00 عدد

30,00الزيادة في عدد المقاولت الحاصلة على شهادة المطابقة للمواصفات 20,00 20,00 31,00 30,00 عدد

8,00جوائز:الجائزة الوطنية للجودة /السلمة 8,00 6,00 6,00 - عدد

000,00 3السبوع الوطني للجودة 3 000,00 3 000,00 3 000,00 - عدد 

المشاركين

تعميم العمل بالمعايير

25,00نسبة الزيادة في عدد المختبرات المعتمدة خلل السنة 25,00 25,00 27,50 25,00 %

تطبيق سياسة الحكومة في مجال الميترولوجيا12

توسيع قائمة أدوات القياس المقننة

-عدد النماذج المعتمدة،و الفحوص والمراقبة - - - 70,00 عدد

-عدد أدوات القياس الجديدة المقننة - 7,00 6,00 10,00 عدد

40,00عدد النماذج المعتمدة 30,00 - 9,00 80,00 عدد

000,00 500 000,001 500 000,001 500 1عدد أدوات القياس الخاضعة للمراقبة 468 409,00 2 062 000,00 عدد

20,00الرفع من عدد المؤسسات المعتمدة 15,00 15,00 17,00 50,00 عدد

إنجاز دراسة أو بحث ميداني حول عدد أدوات القياس الغير المطابقة 

مقارنة مع عدد أدوات القياس الخاضعة للمراقبة

2,50 2,50 2,50 3,50 2,00 نسبة التحسين

مراقية جودة النتوجات والخدمات الصناعية13

توسيع دائرة مراقبة المنتوجات المشكلة لخطر

000,00 12عدد مؤسسات النتاج والتسويق المراقبة 10 000,00 8 670,00 7 655,00 10 000,00 عدد

000,00 1عدد العينات المأخوذة 1 000,00 737,00 535,00 1 200,00 عدد

الرفع من سلمة المنتوجات

200,00عدد الملفات المحالة على المحاكم خلل السنة 200,00 200,00 138,00 300,00 عدد

مديرية الحصائيات واليقضة 3400

دراسات وأبحاث10

بحث سنوي حول قطاع الصناعة11
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وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.28.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

   التحكم في وضعية الصناعات التحويلية،التطور والفعاليات القتصادية 

للمقاولت المكونة لهذا القطاع و كذا ضبط آفاق التنمية

12,00  تاريخ إصدار نتائج البحث الميداني 12,00 12,00 12,00 12,00 شهر

1,00نسبة تحيين النظام العلمي خلل السنة 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

600,00 2عدد المستعملين المباشرين 2 600,00 2 600,00 2 400,00 2 400,00 عدد

900,00 1عدد المستعملين عبر الحاسوب 1 900,00 1 900,00 1 700,00 1 700,00 عدد

500,00 3عدد نسخ التقرير النهائي للدراسة للنشر 4 000,00 4 000,00 3 500,00 3 500,00 عدد

مديرية التجارة والتوزيع 4000

تنمية السوق الداخلية10

تحسين محيط المقاولت11

دراسات ومخططات من أجل تنمية التجارة والتوزيع

-دراسات ذات طابع وطني 4,00 4,00 1,00 2,00 عدد الدراسات

-دراسات ذات طابع جهوي 12,00 5,00 - 7,00 عدد الدراسات

5,00عدد مناطق النشطة التي أعطيت انطلقتها 5,00 2,00 - 3,00 عدد

دعم لفائدة المقاولت

-دراسات الجدوى - - 2,00 8,00 عدد

-المقاولت التجارية التي تتم مواكبتها في إطار مجهودات العصرنة 10 000,00 12 000,00 1 801,00 - عدد

-البطال الوطنية التي تمت مواكبتها في المجهود التنموي 8,00 8,00 8,00 - عدد 

المؤسسات

ميدان التكنولوجيات الحديثة 7000

مديرية التكنولوجيا المتقدمة والبتكار والبحث التنموي 7200

مساندةالبتكار10

نقل المهارات والتقنيات والتكنولوجيا11

تشجيع نقل المهارات والتقنيات والتكنولوجيا

150,00عمليات الدعم لوضع حلول مبتكرة أو ذات حمولة تكنولوجية متوسطة 100,00 100,00 64,00 - عدد

60,00دعم انطلق مقاولت جديدة 40,00 30,00 - - عدد

30,00دعم المقاولت البتكارية الجديدة 20,00 15,00 - - عدد

صندوق دعم محورأقطاب التنافسية

5,00دعم و تصنيف محاور و أقطاب التنافسية الجدد 5,00 5,00 - - عدد

تمويل البحث في مجال البحث العلمي

25,00مشاريع البحث و التنمية الجديدة الممولة في مجال التكنولوجيات الحديثة 15,00 10,00 - - عدد
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وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.28.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم المصالح10

تدبير المعدات واللوجيستيك والصول الثابتة11

تلبية حاجيات التجهيزات و التوريدات

70,00نسبة تجديد  المعدات المكتبية 60,00 50,00 25,00 25,00 نسبة التجديد

صيانة الملك العقارية

1,00عدد البنايات الدارية المصانة 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

تدبير الموارد البشرية12

العمل على وضع نظام تدبيري ترقبي للموارد البشرية

-حالة تقدم إنجاز دراسة المرجعية حول التوظيف و الكفاءات 100,00 50,00 - 50,00 حالة التقدم

300,00عدد الموظفين المستفيدين من برامج التكوين في السنة 250,00 200,00 400,00 150,00 عدد الفراد

تقليص مدة دراسة الملفات المتعلقة بالموظفين

2,00 آجال دراسة الملفات المتعلقة بالترقية 2,00 2,00 3,00 2,00 شهر

تدعيم نظام العلم والتدبير13

وضع مخطط مديري جديد

100,00نسبة إنجاز دراسةالمخطط المديري المعلوماتي 70,00 - - - %

100,00نسبة التجهيز فيما يخص الحواسيب 95,00 90,00 80,00 100,00 نسبة التجهيز

تحقيق تدريجي لنظام المراقبة التدبيرية

3,00أجل وضع التقرير السنوي للتدبير 3,00 3,00 3,00 3,00 شهر

الوزير ، الديوان ، الكتابة العامة ، المفتشية العامة والمصالح 

الخارجية للوزارة

1000

المصالح الخارجية للوزارة 1500

دعم المصالح10

تدبير المعدات واللوجيستيك والصول الثابتة11

تلبية حاجيات التجهيزات و التوريدات

90,00نسبة تجديد  المعدات المكتبية 80,00 70,00 60,00 50,00 نسبة التجديد

1,00بحث ميداني حول رضى المستعملين 1,00 - - 1,00 فعل

صيانة الملك العقارية

2,00عدد البنايات الدارية المصانة 3,00 4,00 4,00 4,00 عدد

تدعيم نظام العلم والتدبير12

وضع مخطط مديري جديد

100,00نسبة إنجاز دراسةالمخطط المديري المعلوماتي 70,00 - - 80,00 %

تحقيق تدريجي لنظام المراقبة التدبيرية

2,00أجل وضع التقرير السنوي للتدبير 3,00 3,00 3,00 3,00 شهر

قطاع الصناعة 3000

مديرية الصناعة 3100

النعاش والتنمية الصناعية: تفعيل مخطط القلع10
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ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.28.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

تنمية إرادية لمهن جديدة: خدمات عن بعد11

Casanearshore-كازانيرشور

000,00 270المساحة المبنية 181 000,00 - 103 000,00 102 566,00 متر مربع

36,00عدد المقاولت المقامة بمنطقة الخدمات عن بعد بالدار البيضاء 36,00 36,00 36,00 29,00 عدد

-عدد مناصب الشغل المحدثة - - - - عدد الفراد

Technopolis - تكنوبوليس

000,00 88المساحة المبنية 68 177,00 68 177,00 44 000,00 - متر مربع

-عدد المقاولت المقامة بمنطقة الخدمات عن بعد تكنوبوليس - - 19,00 - عدد

000,00 7عدد مناصب الشغل المستحدثة 5 000,00 - 3 200,00 240,00 عدد

آليات العانة للتكوين خارج المنطقة

70,00عدد المقاولت التي حصلت على شهادة الهلية 70,00 - 30,00 - عدد

100,00 8عدد مناصب الشغل المستحدثة 6 700,00 - 4 711,00 - عدد

مديرية فضاءات الستقبال 3200

جهة سوس - ماسة - درعة 3204
تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة11

تقوية بنيات و تجهيزات المناطق الصناعية ليت ملول:354ه و تاسلة:240

ه

-نسبة توزيع البقع - - - - %

75,00نسبة تثمين الفضاء 70,00 60,00 55,00 55,00 %

-نسبة النجاز - 100,00 98,00 100,00 %

-درجة رضى الصناعيين - - - - %

-نسبة ارتفاع الستثمارات الناتجة 15,00 10,00 - 10,00 %

-عدد مناصب الشغل المستحدثة - - - - عدد

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 3205
تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة11

تهيئة المنطقة الصناعية لبير الرامي

-نسبة توزيع البقع - - - - %

75,00نسبة تثمين الفضاء 70,00 65,00 60,00 70,00 %

60,00نسبة النجاز 40,00 - - 45,00 %

-درجة رضى الصناعيين - - - - %

-نسبة ارتفاع الستثمارات الناتجة - - - - %

-عدد مناصب الشغل المستحدثة - - - - عدد

جهة الشاوية - ورديغة 3206
تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة11

تقوية بنيات و تجهيزات المناطق الصناعية لسطات]33ه[ و برشيد]70ه

-نسبة توزيع البقع - - 100,00 100,00 %

80,00نسبة تثمين الفضاء 75,00 70,00 55,00 50,00 %

-نسبة النجاز - 100,00 95,00 95,00 %

-درجة رضى الصناعيين - - - - %
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ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.28.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-نسبة ارتفاع الستثمارات الناتجة - 5,00 - 5,00 %

-عدد مناصب الشغل المستحدثة - - - - عدد

الجهة الشرقية 3208
تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية10

خلق فضاءات استقبال جديدة12

مشروع إنجاز الحضيرة الصناعية لسلوان )72 هكتار

-نسبة توزيع البقع - - - - %

-نسبة تثمين الفضاء - - - - %

100,00نسبة النجاز 95,00 90,00 80,00 80,00 %

-درجة رضى الصناعيين - - - - %

-نسبة ارتفاع الستثمارات الناتجة - - - - %

-عدد مناصب الشغل المستحدثة - - - - عدد

جهة الدارالبيضاء الكبرى 3209
تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية10

خلق فضاءات استقبال جديدة11

مشروع إنجاز الحظيرة  الصناعية للنواصر:262ه و تؤسيع الحظيرة 

الصناعية لبوسكورة

-نسبة توزيع البقع - - 100,00 52,00 %

-نسبة تثمين الفضاء 100,00 95,00 85,00 20,00 %

-نسبة النجاز - - 100,00 70,00 %

-درجة رضى الصناعيين - - - - %

-نسبة ارتفاع الستثمارات الناتجة - - - - %

-عدد مناصب الشغل المستحدثة - - - - عدد

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 3210
تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة11

تقوية بنيات و تجهيزات المناطق الصناعية للتقدم:8ه،سل تبريكت:19ه 

،التصنيع:18ه

-نسبة توزيع البقع 100,00 100,00 - 100,00 %

-نسبة تثمين الفضاء 99,00 98,00 - 98,00 %

90,00نسبة النجاز 70,00 60,00 50,00 50,00 %

-درجة رضى الصناعيين 100,00 100,00 - 70,00 %

-نسبة ارتفاع الستثمارات الناتجة 40,00 20,00 - 10,00 %

-عدد مناصب الشغل المستحدثة - - - - عدد

جهة دكالة - عبدة 3211
تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة11

تهيئة المنطقة الصناعية للجديدة

-نسبة توزيع البقع 100,00 100,00 95,00 95,00 %

-نسبة تثمين الفضاء 100,00 95,00 90,00 90,00 %

100,00نسبة النجاز 70,00 25,00 - 25,00 %

-درجة رضى الصناعيين - - - - %

-نسبة ارتفاع الستثمارات الناتجة - - - - %

-عدد مناصب الشغل المستحدثة - - - - عدد

جهة تادلة - أزيلل 3212
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ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.28.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية10

إعادة تأهيل الفضاءات المتواجدة12

إنجاز منطقة للنشطة الصناعية لتادلة:10ه

-نسبة توزيع البقع 60,00 25,00 - - %

-نسبة تثمين الفضاء 20,00 - - - %

100,00نسبة النجاز 90,00 30,00 - 50,00 %

-درجة رضى الصناعيين - - - - %

-نسبة ارتفاع الستثمارات الناتجة - - - - %

-عدد مناصب الشغل المستحدثة - - - - عدد

جهة فاس - بولمان 3214
تهيئة فضاءات الستقبال للمقاولت الصناعية والتجارية10

خلق فضاءات استقبال جديدة12

مشروع إنجاز الحظيرة الصناعية لعين الشقاق:50ه

-نسبة توزيع البقع 10,00 - - 10,00 %

-نسبة تثمين الفضاء - - - - %

-نسبة النجاز 80,00 60,00 - 20,00 %

-نسبة ارتفاع الستثمارات الناتجة - - - - %

مديرية الجودة ومراقبة السوق 3300

اعتماد سياسة إنعاش الجودة والمعايرة لفائدة المقاولت الصناعية 10

والتجارية

قيادة السياسة الوطنية في مجال المواصفات والعتماد والمعايرة11

تنمية ثقافة الجودة و تحسين جودة المنتوجات و التنافسية الشاملة للمقاولت

800,00خلل السنة عدد المواصفات المعتمدة 800,00 800,00 785,00 750,00 عدد

30,00الزيادة في عدد المقاولت الحاصلة على شهادة المطابقة للمواصفات 20,00 20,00 31,00 30,00 عدد

8,00جوائز:الجائزة الوطنية للجودة /السلمة 8,00 6,00 6,00 - عدد

000,00 3السبوع الوطني للجودة 3 000,00 3 000,00 3 000,00 - عدد 

المشاركين

تعميم العمل بالمعايير

25,00نسبة الزيادة في عدد المختبرات المعتمدة خلل السنة 25,00 25,00 27,75 25,00 %

تطبيق سياسة الحكومة في مجال الميترولوجيا12

توسيع قائمة أدوات القياس المقننة

-عدد النماذج المعتمدة،و الفحوص والمراقبة - - - 70,00 عدد

-عدد أدوات القياس الجديدة المقننة - 7,00 6,00 10,00 عدد

40,00عدد النماذج المعتمدة 30,00 - 9,00 80,00 عدد

000,00 500 000,001 500 000,001 500 1عدد أدوات القياس الخاضعة للمراقبة 468 409,00 2 062 000,00 عدد

20,00رفع عدد الهيآت المعتمدة 15,00 15,00 17,00 50,00 عدد

دراسة أو بحث حول عدد الدوات غير المطابقة نسبة لعدد الدوات 

المراقبة

2,50 2,50 2,50 3,50 2,00 نسبة التحسين

مراقية جودة النتوجات والخدمات الصناعية13

توسيع دائرة مراقبة المنتوجات المشكلة لخطر

000,00 12عدد مؤسسات النتاج والتسويق المراقبة 10 000,00 8 670,00 7 655,00 10 000,00 عدد

الرفع من سلمة المنتوجات

000,00 1عدد العينات المأخوذة 1 000,00 737,00 535,00 1 200,00 عدد

200,00عدد الملفات المحالة على المحاكم خلل السنة 200,00 200,00 138,00 300,00 عدد
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المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.28.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

حماية المستهلك15

دعم حقوق المستهلك عبر وضع قوانين تشريعية ملئمة دعم جمعيات 

حماية المستهلك

000,00 3عدد التظاهرات المعدة لجمعيات حماية المستهلك 2 800,00 2 000,00 160,00 - عدد

000,00 5المستفيدون من عمليات القرب المنجزة من طرف جمعيات حماية المستهلك 4 000,00 3 000,00 3 000,00 - عدد

مديرية الحصائيات واليقضة 3400

دراسات وأبحاث10

بحث سنوي حول قطاع الصناعة11

   التحكم في وضعية الصناعات التحويلية،التطور والفعاليات القتصادية 

للمقاولت المكونة لهذا القطاع و كذا ضبط آفاق التنمية

12,00  تاريخ إصدار نتائج البحث الميداني 12,00 12,00 12,00 12,00 شهر

1,00نسبة تحيين النظام العلمي خلل السنة 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

600,00 2عدد المستعملين المباشرين 2 600,00 2 600,00 2 400,00 2 400,00 عدد

900,00 1عدد المستعملين عبر الحاسوب 1 900,00 1 900,00 1 700,00 1 700,00 عدد

500,00 3عدد نسخ التقرير النهائي للدراسة للنشر 4 000,00 4 000,00 3 500,00 3 500,00 عدد

مديرية التجارة والتوزيع 4000

تنمية السوق الداخلية10

تحسين محيط المقاولت11

دراسات ومخططات من أجل تنمية التجارة والتوزيع

-دراسات ذات طابع وطني 2,00 2,00 - 2,00 عدد الدراسات

-دراسات ذات طابع جهوي 6,00 6,00 - 7,00 عدد الدراسات

-عدد مناطق النشطة التي أعطيت انطلقتها 3,00 3,00 - 3,00 عدد

دعم لفائدة المقاولت

-دراسات الجدوى 7,00 8,00 - 8,00 عدد

-المقاولت التي تمت مواكبتها في إطار برامج التحديث 10 000,00 12 000,00 1 801,00 2 000,00 عدد

-البطال الوطنية التي تمت مواكبتها في المجهود التنموي 8,00 8,00 8,00 - عدد 

المؤسسات

ميدان التكنولوجيات الحديثة 7000

مديرية القتصاد الرقمي 7100

40 NET ADDED مشروع

-عدد الدراسات المنجزة لتطوير استخدام تكنولوجيا المعلومات - 3,00 - 2,00 عدد

11,00عدد الخدمات التعاملية على الخط )برنامج الحكومة اللكترونية 7,00 7,00 12,00 50,00 عدد

عدد المواقع التسويقية للتجارة اللكترونية )برنامج الستخدام القطاعي)

لتكنولوجيا المعلومات

500,00 300,00 200,00 85,00 70,00 عدد

عدد القطاعات المواكبة لنجاز أرضية الخدمات على الخط ) برنامج 

الستخدام )القطاعي لتكنولوجيا المعلومات

- - 6,00 6,00 4,00 عدد

100,00معدل إنجاز برنامج الثقة الرقمية 80,00 60,00 30,00 20,00 %

-معدل إنجاز دراسةالنطاق العريض )برنامج البنية التحتية - - - - %

100,00"معدل إنجاز برنامج "الحكامة 80,00 70,00 50,00 40,00 %

مديرية التكنولوجيا المتقدمة والبتكار والبحث التنموي 7200
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ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة
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الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

مساندةالبتكار10

نقل المهارات والتقنيات والتكنولوجيا11

تشجيع نقل المهارات والتقنيات والتكنولوجيا

-عدد الفحوص الولية المرتبطة بالبتكار والتنمية التكنولوجية 400,00 300,00 - 200,00 عدد

عمليات الدعم لوضع وهيكلة الحاجيات المرتبطة بمشاريع البتكار والتنمية 

التكنولوجية

150,00 100,00 - 32,00 60,00 عدد

-عمليات الدعم لوضع حلول مبتكرة أو ذات حمولة تكنولوجية متوسطة 200,00 150,00 64,00 100,00 عدد

60,00دعم انطلق مقاولت جديدة 40,00 30,00 - - عدد

30,00دعم المقاولت البتكارية الجديدة 20,00 15,00 - - عدد

صندوق دعم محورأقطاب التنافسية

5,00دعم و تصنيف محاور و أقطاب التنافسية الجدد 5,00 5,00 - - عدد

تمويل البحث في مجال البحث العلمي

25,00مشاريع البحث و التنمية الجديدة الممولة في مجال التكنولوجيات الحديثة 15,00 10,00 - - عدد

قطاع التجارة الخارجية 9000

الدارة العامة 9100

نظام العلميات والتدبير20

10,00نسبة التجهيز فيما يخص الحواسيب 10,00 80,00 - 30,00 نسبة

30,00تجديد حظيرة المعلوميات 30,00 30,00 - 40,00 نسبة

40,00تجهيز الشبكة 40,00 - - - نسبة التجديد

30,00السلمة المعلوماتية 30,00 40,00 - 20,00 نسبة النجاز

1,00البرامج والنظمة المعلوماتية التي يتم تطويرها 1,00 - - 3,00 عدد

20,00برامج معلوماتية 40,00 40,00 - 20,00 نسبة النجاز

1,00قواعد المعطيات الدولية 1,00 - - - عدد

1,00برنامج التحليل ووضع النماط القتصادية 1,00 - - - عدد

بلورة وتطوير ووضع برنامج معلوماتي لمعالجة معطيات التجارة 

الخارجية وإنجاز إحصائيات حول التجارة الخارجية

- 20,00 80,00 - 20,00 نسبة النجاز

التوثيق والواصل30

ترقيم وثائق مركز التوثيق بالوزارة

-تحليل وتطوير منهج ترتيب الوثائق - 100,00 - - نسبة النجاز

-المسح اللكتروني للوثائق - 100,00 - - نسبة النجاز

-بلورة ووضع قاعدة المعطيات الوثائقية - 100,00 - - نسبة النجاز

تنمية قدرات الموارد البشرية40

-إعداد المخطط الثلثي للتكوين - 30,00 - 70,00 نسبة النجاز

-تفعيل المخطط الثلثي للتكوين 34,00 33,00 - 33,00 نسبة النجاز

الوزير وديوان الوزير والكتابة العامة والمفتشية العامة 

والمصالح الخارجية للوزارة

9200

دراسات و بحوث ميدانية10

دراسة من أجل وضع استراتيجية التواصل لوزارة التجارة الخارجية

-الشروع في إنجاز الدراسة - 100,00 - - نسبة النجاز

-المنهجية والتحليل 100,00 - - - نسبة النجاز
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الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-وضع إستراتيجية التواصل وبرنامج عملها 100,00 - - - نسبة النجاز

-تفعيل برنامج العمل 100,00 - - - نسبة النجاز

مديرية سياسة المبادلت التجارية 9300

إنعاش التجارة الخارجية30

إنجاز الدراسة حول العرض المغربي الموجه للتصدير

-التقرير المنهجي - 100,00 - - نسبة النجاز

-إنجاز البحوثات - 100,00 - - نسبة النجاز

-وضع قاعدة المعطيات - 100,00 - - نسبة النجاز

-تقرير تحليلي وخريطة العرض القابل للتصدير - 100,00 - - نسبة النجاز

-دراسة حول تحسين المناخ القانوني والتحفيزي لمجموعات التصدير 50,00 50,00 - - نسبة النجاز

دراسة حول تحديد استراتيجية تنمية قطاع المعارض بالمغرب وتموقع 

مكتب معارض الدار البيضاء كفاعل مرجعي في هذا القطاع

- 50,00 50,00 - - نسبة النجاز

-دراسة حول إصلح نظاف تشجيع الصادرات 50,00 50,00 - - نسبة النجاز

-دراسة استراتيجية لتنمية قطاع الخدمات على المستوى الدولي 50,00 50,00 - - نسبة النجاز

-دراسة استراتيجية لتنمية قطاع الخدمات على المستوى الدولي 50,00 50,00 - - نسبة النجاز

-إنشاء مجموعات للتصدير 5,00 2,00 - 4,00 عدد

تفعيل استراتيجية تنمية وإنعاش الصادرات

-وضع العقد البرنامج 2015-2010 - 100,00 - - نسبة النجاز

-القافلة الوطنية للتصدير 2,00 2,00 - 2,00 عدد

-اليوم الوطني للتجارة الخارجية 1,00 1,00 - - عدد

دراسة حول إعادة صياغة القانون رقم 13-98 المتعلق بالتجارة الخارجية 

والنصوص التطبيقية

- - 80,00 - 20,00 نسبة النجاز

-إنجاز قاعدة الشباك الوحيد المتعلق بإجراءات التجارة الخارجية 50,00 50,00 - - نسبة النجاز

المواكبة للتصدير

- %80دعم إنعاش الصادرات )تغطية تكاليف عمليات النعاش التجاري 150,00 100,00 - - عدد 

المؤسسات

برنامج الفحص عند التصدير32

200,00الشركات المتفحصة 250,00 - - - عدد

برنامج متعلق بعقود النمو للتصدير33

15,00الشركات الجديدة المصدرة 15,00 - - - عدد

60,00الشركات الناشئة 60,00 - - - عدد

برنامج دعم اتحادات المصدرين34

10,00دعم مجموعات التصدير الجديدة في السنة 15,00 - - - عدد

برنامج تكوين وتعزيز القدرات في ميدان التجارة العالمية35

-عدد الشخاص - - - - عدد

40,00مستوى الماستر 20,00 - - - عدد

300,00التكوين المستمر 100,00 - - - عدد

برنامج لدعم الشهاد للمنتجين الصغار والمتوسطين37

تثمين المنتجين

290,00 2عدد المنتجين 1 528,00 - - - عدد

270,00 6المساحة 4 180,00 - - - عدد الهكترات

تثمين التجهيزات

90,00معايير المواكبة و التثمين 60,00 - - - عدد

مديرية العلقات التجارية الدولية 9400
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تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

دراسات10

-دراسة حول المعالجة اللكترونية لوثائق التجارة الخارجية 20,00 30,00 - 50,00 نسبة النجاز
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1.2.1.2.0.29.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية10

427,00 1عدد الموظفين المكونين في التسيير 1 851,00 1 627,00 583,00 593,00 عدد الفراد

273,00عدد الموظفين المكونين في تكوينات المهن 171,00 280,00 12,00 12,00 عدد الفراد

6,00عدد دور الثقافة المبنية 6,00 3,00 1,00 2,00 عدد

2,00عدد دور الثقافة المهيئة 5,00 2,00 1,00 1,00 عدد

4,00عدد دور الثقافة المجهزة 6,00 4,00 2,00 4,00 عدد

55,00نسبة لتركيز العتمادات 55,00 50,00 59,43 42,00 %

مديرية التراث الثقافي 4000

محافظة وتنمية الثرات الثقافي10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي11

450,00إحصاء المآثر والمواقع التاريخية - 300,00 - 300,00 عدد

20,00عدد المواقع الركيولوجية المكتشفة عبر الحفريات 20,00 15,00 15,00 15,00 عدد

40,00عدد المآثر والمواقع التاريخية التي تم ترميمها وإعادة تهييئها 40,00 40,00 42,00 32,00 عدد

8,00عدد التظاهرات العمومية المخصصة للثرات المعماري والركيولوجي 7,00 6,00 5,00 10,00 عدد

130,00نسبة زيارة العموم للمواقع والثار التاريخية -سنة المرجع 2006 130,00 130,00 125,00 125,00 %

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي12

000,00 1إحصاء التحف المتحفية 700,00 2 500,00 11 500,00 3 500,00 عدد

-عدد عمليات المحافظة والترميم الوقائية - 20,00 20,00 20,00 عدد

130,00نسبة زيارة المتاحف- سنة المرجع: 2006 130,00 130,00 125,00 125,00 %

مديرية الكتاب و الخزانات و الوثائق 5000

تنمية الكتاب والقرائة العمومية والرشيف10

تشجيع الكتاب11

40,00عدد المؤلفات المنشورة بدعم مباشر للمؤلفين 40,00 30,00 26,00 30,00 عدد

000,00 800عدد زوار المعارض والتظاهرات 800 000,00 700 000,00 600 000,00 700 000,00 عدد

تحديث شبكة الخزانات العمومية12

200,00 1عدد المقاعد الجديدة المتوفرة عبر إحداث وتحديث المكتبات 480,00 480,00 1 728,00 480,00 عدد

400,00النفقات السنوية لكل ألف ساكن 800,00 700,00 249,00 600,00 الدرهم

100,00النسبة السنوية للطلع على المخطوطات المصورة 1 400,00 1 200,00 - 1 200,00 عدد

مديرية الفنون 7000

البداع والتنمية الفنية10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص11

31,00عدد المعاهد الموسيقية التي تم بناؤها وتحديثها خلل السنة 30,00 29,00 29,00 32,00 عدد

000,00 10عدد تلميذ المعاهد الموسيقية 9 800,00 9 700,00 9 671,00 9 200,00 عدد

عدد التظاهرات المنظمة والمدعمة لتطوير النتاج والترويج وإبراز الثراث 

الموسيقي

22,00 22,00 22,00 25,00 22,00 عدد

نسبة الفنانين المغاربة المشاركين في التظاهرات الوطنية والدولية المنظمة 

والمدعمة

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 %
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1.2.1.2.0.29.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

دعم البداع والترويج المسرحي12

20,00عدد التظاهرات المسرحية المنظمة أو المدعمة 20,00 20,00 20,00 25,00 عدد

15,00عدد العمال الجديدة المدعمة لجل البداع 15,00 15,00 19,00 19,00 عدد

20,00عدد العمال الجديدة المدعمة لجل الترويج 20,00 20,00 22,00 24,00 عدد

عدد الفرق المسرحية المغربية المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية 

المنظمة والمدعمة

200,00 200,00 200,00 200,00 275,00 عدد

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية13

6,00عدد المتاحف والورقة وأماكن العرض التي تم بناؤها وتحديثها 6,00 6,00 5,00 4,00 عدد

32,00عدد المعارض المنظمة أوالمدعمة 32,00 32,00 35,00 34,00 عدد

200,00عدد الفناتنين أو الجمعيات المستفيدة من الدعم 200,00 200,00 220,00 200,00 عدد

20,00عدد متخرجي مؤسسات التكوين 20,00 20,00 20,00 18,00 عدد
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1.2.2.0.0.29.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

تحديث ولتركيز السياسات الثقافية10

تحديث المصالح الدارية والمؤسسات الثقافية11

427,00 1عدد الموظفين المكونين في التسيير 1 851,00 1 627,00 583,00 593,00 عدد الفراد

273,00عدد الموظفين المكونين في تكوينات المهن 171,00 280,00 12,00 12,00 عدد الفراد

6,00عدد دور الثقافة المبنية 6,00 3,00 1,00 2,00 عدد

2,00عدد دور الثقافة المهيئة 5,00 2,00 1,00 1,00 عدد

4,00عدد دور الثقافة المجهزة 6,00 4,00 2,00 4,00 عدد

55,00نسبة لتركيز العتمادات 55,00 50,00 59,43 40,00 %

مديرية التراث الثقافي 4000

محافظة وتنمية الثرات الثقافي10

إبراز قيمة التراث المعماري والركيولوجي11

450,00إحصاء المآثر والمواقع التاريخية 300,00 300,00 - 300,00 عدد

20,00عدد المواقع الركيولوجية المكتشفة عبر الحفريات 15,00 15,00 15,00 15,00 عدد

40,00عدد المآثر والمواقع التاريخية التي تم ترميمها وإعادة تهييئها 40,00 40,00 42,00 32,00 عدد

8,00عدد التظاهرات العمومية المخصصة للثرات المعماري والركيولوجي 7,00 6,00 5,00 10,00 عدد

130,00نسبة زيارة العموم للمواقع والثار التاريخية -سنة المرجع 2006 130,00 130,00 125,00 125,00 %

إنعاش وإبراز قيمة التراث المتحفي والثنوغرافي12

000,00 1إحصاء التحف المتحفية 700,00 2 500,00 11 500,00 3 500,00 عدد

-عدد عمليات المحافظة والترميم الوقائية - 20,00 20,00 20,00 عدد

130,00نسبة زيارة المتاحف- سنة المرجع: 2006 130,00 130,00 125,00 125,00 %

مديرية الكتاب و الخزانات و الوثائق 5000

تنمية الكتاب والقرائة العمومية والرشيف10

تشجيع الكتاب11

40,00عدد المؤلفات المنشورة بدعم مباشر للمؤلفين 40,00 30,00 26,00 30,00 عدد

000,00 800عدد زوار المعارض والتظاهرات 800 000,00 700 000,00 600 000,00 700 000,00 عدد

تحديث شبكة الخزانات العمومية13

200,00 1عدد المقاعد الجديدة المتوفرة عبر إحداث وتحديث المكتبات 480,00 480,00 1 728,00 480,00 عدد

400,00النفقات السنوية لكل ألف ساكن 800,00 700,00 249,00 600,00 الدرهم

100,00النسبة السنوية للطلع على المخطوطات المصورة 1 400,00 1 200,00 - 1 200,00 عدد

مديرية الفنون 7000

البداع والتنمية الفنية10

دعم وتشجيع الموسيقى وفنون الرقص11

31,00عدد المعاهد الموسيقية التي تم بناؤها وتحديثها خلل السنة 30,00 29,00 29,00 32,00 عدد

000,00 10عدد تلميذ المعاهد الموسيقية 9 800,00 9 700,00 9 671,00 9 200,00 عدد

عدد التظاهرات المنظمة والمدعمة لتطوير النتاج والترويج وإبراز الثراث 

الموسيقي

22,00 22,00 22,00 25,00 22,00 عدد
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الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

نسبة الفنانين المغاربة المشاركين في التظاهرات الوطنية والدولية المنظمة 

والمدعمة

95,00 95,00 95,00 95,00 95,00 %

دعم البداع والترويج المسرحي12

15,00عدد العمال الجديدة المدعمة لجل البداع 15,00 15,00 19,00 19,00 عدد

20,00عدد العمال الجديدة المدعمة لجل الترويج 20,00 20,00 22,00 24,00 عدد

عدد الفرق المسرحية المغربية المشاركة في التظاهرات الوطنية والدولية 

المنظمة والمدعمة

200,00 200,00 200,00 200,00 275,00 عدد

20,00عدد التظاهرات المسرحية المنظمة أو المدعمة 20,00 20,00 20,00 25,00 عدد

دعم وتشجيع الفنون التشكيلية13

6,00عدد المتاحف والورقة وأماكن العرض التي تم بناؤها وتحديثها 6,00 6,00 5,00 4,00 عدد

32,00عدد المعارض المنظمة أوالمدعمة 32,00 32,00 35,00 34,00 عدد

200,00عدد الفناتنين أو الجمعيات المستفيدة من الدعم 200,00 200,00 220,00 200,00 عدد

20,00عدد متخرجي مؤسسات التكوين 20,00 20,00 20,00 18,00 عدد
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وزارة السكنى والتعمير و سياسة المدينة

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.30.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم المهام10

التخفيظ من تكلفة وظائف الدعم المقدمة من طرف المصالح الدارية 

والمالية

20,00عقلنية مصاريف حظيرة السيارات 17,00 17,00 - 14,00 %

22,00عقلنة مصاريف  استعمال الهاتف 20,00 20,00 - 17,00 %

ميدان سياسة المدينة وإعداد التراب الوطني 9000

الدارة العامة 9100

مساعدة لفائدة العمال الجتماعية30

دعم المكتسبات الجتماعية

-عدد الشخاص المستفيدة من النقل 200,00 200,00 - 200,00 عدد

-عدد الشخاص المستفيدة من سكن الصطياف 200,00 200,00 - 160,00 عدد
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وزارة السكنى والتعمير و سياسة المدينة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.30.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

بناء و تجهيز10

تدعيم دور القطاب الصاعدة ذات دور مهم في الدماج والتمفصل 

المجاليين

-إنجاز عمليات صيانة المبانى الدارية - - 85,00 85,00 نسبة التغطية

100,00حراسة المبانى الدارية 100,00 100,00 100,00 100,00 نسبة التغطية

36,00تحسين ظروف النقل 36,00 36,00 36,00 36,00 نسبة التجديد

-تحسين حظيرة السيارات - - 92,00 92,00 عدد السيارات

89,00تحسين ظروف العمل باقتناء عتاد و أثاث المكتب 89,00 88,00 87,00 87,00 نسبة التغطية

تحديث الدارة20

2,00إنجاز دراسات معلومياتية 2,00 2,00 1,00 3,00 عدد

100,00اشتراك في شبكة النترنيت 100,00 100,00 100,00 100,00 نسبة التغطية

120,00حاسوب 120,00 120,00 100,00 100,00 عدد

4,00حاسوب الخدمات 4,00 - 4,00 4,00 عدد

100,00نسبة تزويد الطر 100,00 100,00 - - نسبة التجهيز

100,00صيانة و إصلح عتاد المعلوميات 100,00 100,00 100,00 100,00 عدد العمليات

700,00تكوين الموظفين لمسايرة المهام الجديدة للوزارة 700,00 1 000,00 1 200,00 1 200,00 عدد 

المستفيدين

9,00تحسين معارف الموظفين بتنظيم مناظرات 9,00 9,00 8,00 8,00 عدد 

المناظرات

مديرية النعاش العقارى 3000

تأطير و هيكلة و تنظيم القطاع العقار و النعاش العقاري10

-إنجاز دراسات 5,00 5,00 - 4,50 عدد

مديرية المؤسسات العامة و الشراكة و العمل التعاونى 4000

بحوث ودراسات10

5,00إنجاز دراسات 5,00 6,00 1,00 5,00 عدد

-انجاز دراسات 100,00 100,00 20,00 100,00 نسبة النجاز

مديرية السكن الجتماعى و الشؤون العقارية 5000

دراسة عامة للسكنى )1)10

-انجاز دراسات متعلقة بالسكن الجتماعي 2,00 2,00 2,00 4,00 عدد

-إنجاز دراسات متعلقة بالسكن الجتماعي - - - - نسبة النجاز

برنامج القضاء على أحياء الصفيح واعادة هيكلة السكن الغير  )1)     30

الصحي

برنامج القضاء على أحياء الصفيح31

-إنجاز مشاريع القضاءعلى مدن الصفيح :  317.000أسرة - - - - %

85,00التوقيع على عقود المدينة 85,00 85,00 78,00 83,00 عدد العقود

100,00السر المتفق بشأنها 100,00 100,00 90,00 95,00 %

000,00 280الوحدات المنجزة 280 000,00 240 000,00 161 000,00 200 000,00 عدد

000,00 60دور الصفيح التي تمت اعادة هيكلتها 60 000,00 60 000,00 40 000,00 56 000,00 عدد

000,00 215دور الصفيح المزالة 215 000,00 180 000,00 110 000,00 156 000,00 عدد
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وزارة السكنى والتعمير و سياسة المدينة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.30.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

79,00المدن المعلنة بدون صفيح 79,00 60,00 38,00 50,00 عدد

برنامج إعادة هيكلة السكن الغير القانوني32

)إنجاز مشاريع لعادة هيكلة السكن الغير القانونى (224.000 أسرة,500 

حي

100,00 100,00 95,00 80,00 90,00 نسبة النجاز

500,00الحياء التي تمت اعادة هيكلتها 500,00 460,00 280,00 400,00 عدد

100,00السر بالحياء التي تمت اعادة هيكلتها 100,00 95,00 80,00 90,00 %

برامج استعجالية و إعادة تأهيل النسجة القديمة و عمليات التضامن)1)40

-إنجاز مشاريع لفائدة 120.000 أسرة - - - - %

55,00المدن المعنية 40,00 40,00 33,00 35,00 عدد

000,00 55السر بالمساكن المدعمة أو التي تم رد اعتبارها 55 000,00 50 000,00 40 000,00 45 000,00 عدد

000,00 5السر التي تمت اعادة اسكانها 5 000,00 4 200,00 3 600,00 4 000,00 عدد

برنامج المناطق ذات التهيئات التدريجية)1)50

-إنجاز مناطق التهيئة التدريجية لفائدة 50.000 أسرة - - - - %

25,00مناطق دات التهيآت التدريجية 25,00 25,00 15,00 20,00 عدد

000,00 8الوحدات المنجزة 8 000,00 8 000,00 5 000,00 8 000,00 عدد

جهة وادي الذهب- الكويرة 5001
برنامج السكن الجتماعي بالقاليم الجنوبية)1)10

-انجاز برنامج السكن الجتماعي العودة : 2728 أسرة - - - - نسبة النجاز

-انجاز برنامج السكن الجتماعي الوحدة : 1617 أسرة - - - - نسبة النجاز

انجاز برنامج القضاء على السكن غير اللئق بالقاليم الجنوبية : 6774 

أسرة

- - 100,00 - 100,00 نسبة النجاز

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 5002
برنامج السكن الجتماعي بالقاليم الجنوبية)1)10

-انجاز برنامج السكن الجتماعي العودة : 5510 أسرة - - - - نسبة النجاز

-انجاز برنامج السكن الجتماعي الوحدة : 3225 أسرة - - - - نسبة النجاز

انجاز برنامج القضاء على السكن غير اللئق بالقاليم الجنوبية : 14515 

أسرة

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

جهة كلميم - السمارة 5003
برنامج السكن الجتماعي بالقاليم الجنوبية)1)10

-انجاز برنامج السكن الجتماعي العودة : 4829 أسرة - - - - نسبة النجاز

-انجاز برنامج السكن الجتماعي الوحدة : 1572 أسرة - - - - نسبة النجاز

انجاز برنامج القضاء على السكن غير اللئق بالقاليم الجنوبية : 29900 

أسرة

100,00 100,00 100,00 55,00 70,00 نسبة النجاز

المديرية التقنية للسكان 6000

دراسات متعلقة بصناعة وتكنولوجيات البناء )1)10

دراسات عامة

1,00عدد الدراسات 1,00 1,00 1,00 - عدد

-نسبة النجاز - 50,00 - - نسبة النجاز

دراسات تقنية

1,00عدد الدراسات 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد

-نسبة النجاز - 50,00 - 20,00 نسبة النجاز

دراسات تكميلية حول RPS 2000 التي تخص قطاع البناء

-عدد الدراسات - - - - عدد

-نسبة النجاز - - - - نسبة النجاز

دراسة متعلقة بإعداد مراشد تقنية للسكن

2,00عدد الدراسات 2,00 2,00 1,00 2,00 عدد

50,00نسبة النجاز 50,00 100,00 50,00 50,00 نسبة النجاز
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2012

وزارة السكنى والتعمير و سياسة المدينة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.30.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-إنجاز دراسات حول صناعة و تكنلوجية البناء - - - - عدد

-إنجاز دراسات حول صناعة و تكلونوجية البناء - - - - نسبة النجاز

ميدان التعمير 8000

مديرية التعمير 8300

تعمير )101

50,00 إنجاز تصاميم التهيئة المصادق عليها 50,00 50,00 31,00 50,00 عدد المخطات

50,00 إنجاز تصاميم التهيئة المصادق عليها 50,00 50,00 31,00 50,00 عدد المخطات

الوكالت الحضرية 8800

المشاركة في نفقات الستثمار للوكالت الحضرية10

000,00 000 1معالجة ملفات مشاريع البناء والتجزئات 100 000,00 97 000,00 97 112,00 95 000,00 عدد الملفات

78,00نسبة الملفات التي تمت معالجتها في إطار الشبابيك الوحيدة 78,00 75,00 68,00 73,00 %

ميدان سياسة المدينة وإعداد التراب الوطني 9000

الدارة العامة 9100

إتصال و توعية30

نشر ثقافة إعداد التراب الوطني

-عدد المنشورات - 20,00 - 20,00 عدد

-عدد دعائم التواصل - - - 5,00 عدد

مساهمة في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية50

حماية وتثمين الواحات

-عدد الحواض الواحية المستفيدة من دعم الدولة - 4,00 - 4,00 عدد

-عدد المؤسسات/الفاعلين المعبئين - 20,00 - 20,00 عدد

دراسة حول إستراتيجية  تهيئة وتنمية الواحات بالمغرب

-نسبة النجاز - - - 25,00 نسبة النجاز

محاربة التصحر والفقر عبر تثمين الواحات والمحافظة عليها: منطقة 

تافللت

-نسبة النجاز - - 24,00 25,00 نسبة النجاز

20,00عدد المؤسسات/الفاعلين المعبئين 20,00 20,00 12,00 20,00 عدد

مديرية إعداد التراب الوطني 9200

انجاز الدراساتالساسية10

aa

)SIT(     وضع نظام المعلومات المجاليةعلى صعيد مديرية إعداد التراب 

الوطني

- - - - - نسبة النجاز

- تطوير نظام المعلومات  المجالية )SIT( وبلورتها على الصعيد الجهوي - - 100,00 - نسبة النجاز

-وضع مرصد الديناميات المجالية - 90,00 - 10,00 نسبة النجاز

-وضع نظام تتبع العقود المبرمة بين الجهات والدولة - - - - نسبة النجاز

-التأهيل الرقمي للمجالت - - - - نسبة النجاز

-دراسة جدوى لوضع المحـطات اللوجيستيكية المتعـددة النمـاط - - 100,00 - نسبة النجاز
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وزارة السكنى والتعمير و سياسة المدينة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.30.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

-دراسة حول الجهاز المالي العمومي وتمويل إعداد التراب - - 80,00 20,00 نسبة النجاز

-استفحاص شامل للساحل المغربي - - 10,00 - نسبة النجاز

دراسة حول أقطاب اقتصاد التراث المحلي بجهتي تادلة-أزيلل ودكالة-

عبدة

- - 90,00 50,00 50,00 نسبة النجاز

-دراسة حول مشاريع المجالت - - 80,00 20,00 نسبة النجاز

-إستراتيجية تهيئة وتنمية الطلس المتوسط - - 100,00 - نسبة النجاز

-الفحص المجالي للقطب الحضري لطنجة - - - - نسبة النجاز

-إنجاز إستراتيجية تهيئة وتنمية الطلس الكبير - - - - نسبة النجاز

-إنجاز إستراتيجية تهيئة وتنمية الطلس الصغي - - - - نسبة النجاز

دراسة لتتبع و قياس التأثير المجالي للمشاريع الكبرى المهيكلة للتراب 

الوطني

- - - - - نسبة النجاز

-تنفيذ إستراتيجية تهيئة وتنمية الطلس المتوسط - - - - نسبة النجاز

نظام مراقبة التحولت والدينميكيات المجالية لواحات تافيللت عن طريق 

الرصد الفضائي

- - - 10,00 90,00 نسبة النجاز

-وضع رؤية مجالية للتهيئة الرقمية للمجالت - - 10,00 90,00 نسبة النجاز

-استراتيجية تنمية وإنعاش المدن الصغرى - - 40,00 60,00 نسبة النجاز

-الستتمارات الخارجية المباشرة - - 60,00 40,00 نسبة النجاز

انجاز الدراسات النوعية20

تدعيم إمكانيات النتاج، الستغلل، التحليل والنشر للمعطيات الخاصة 

بالهجرة الداخلية للسكان

تدعيم إمكانيات النتاج، الستغلل، التحليل والنشر للمعطيات الخاصة 

بالهجرة الداخلية للسكان

- - - - - عدد

-دراسة جدوى لوضع نظام دائم لجمع المعطيات حول الهجرة الداخلية - - 100,00 - نسبة النجاز

-دراسة حول انتربولوجية الهجرة - - 100,00 - %

-دراسة تعميم تتعلق ب  SOCDM  بجهة الرباط سل زمور زعير - - 30,00 70,00 نسبة النجاز

إنجاز دراسات جهوية30

التوفر على مؤشرات ومناهج التقييم الخاصة بمشاريع التأهيل والتنمية 

المجالية

دراسة حول منظومة مؤشرات و أدوات التقييم الخاصة بالمشاريع المهيكلة 

لعداد وتنمية المجال

- - - 70,00 30,00 نسبة إنجاز 

الدراسات

 تأهيل تنافسية القطاب الصاعدة

-دراسة حول تصميم التنظيم  الوظيفي والمجالي لحاضرة مراكش - - - - نسبة النجاز

-دراسة حول تصميم التنظيم  الوظيفي والمجالي لحاضرة أكادير - - - - نسبة النجاز

تدعيم دور القطاب الصاعدة ذات دور مهم في الدماج والتمفصل 

المجاليين

إنجاز إستراتيجية تنمية القطاب الصاعدة : المجال الحضري لخنيفرة 

ومحيطها الجغرافي

- - - - - نسبة النجاز

وضع إطار مرجعي لبلورة إستراتيجية التنمية الجهوية بتشارك مع الفاعلين

-نسبة تغطية الجهات بالتصاميم الجهوية لعداد التراب - - - 13,00 نسبة التغطية

برنامج دعم صياغة أجاندة 21 مع برنامج المم المتحدة للتنمية50

دعم قدرات الفاعلين المحليين و الوطنيين من حيث التشخيص و البرمجة 

التشاركية

- عدد المذكرات 21 المحلية المنفذة - 2,00 - 1,00 عدد

-مساهمة الدولة عن كل مذكرة 21 - - - - الدرهم

استثمار ونشر المسلسل المختبر و النتائج المحصلة على المستوى المحلي 

و الجهوي

عدد وسائل الدعم المعبرة عن المسلسل المختبر

 استثمار ونشر المسلسل المختبر و النتائج المحصلة على المستوى المحلي 

و الجهوي

- - 2,00 - 1,00 عدد
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وزارة السكنى والتعمير و سياسة المدينة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.30.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

تفعيل برامج العمل المنبتقة عن مختلف تجارب المذكرة 21 على المستوى 

الوطني

- - 1,00 - 8,00 نسبة النجاز
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وزارة التشغيل و التكوين المهني

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.31.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

ميدان التشغيل 5000

الدارة العامة 5100

دعم المهام10

3,00تحسين ظروف العمل نالمندوبيات التشغيل ] تغير مقرات القديمة 2,00 2,00 - 2,00 عدد

5,00صيانة وإصلح البنايات الدارية 5,00 5,00 2,00 5,00 عدد العقود

-تصفية متأخيرات الكهرباء والماء - - - - معدل التصفية

35,00تصفية متأخيرات المرتبطة بالهاتف 23,00 15,00 7,00 10,00 معدل التصفية

مساعدة لفائدة العمال الجتماعية20

30,00 المستفدين من سلف السكن 30,00 14,00 10,00 20,00 عدد

80,00المستفيدين من السلفات الجتماعية 80,00 62,00 50,00 70,00 عدد 

المستفيدين

40,00مساعدة الطبية لفائدة موظفي الوزارة 40,00 22,00 17,00 20,00 عدد التفاقيات

مديرية التشغيل 5500

المساهمة في نفقات التسيير للوكالة الوطنية لنعاش التشغيل و الكفاءات10

المقاولت والشركات التي تم التصال بهم من طرف الوكالت المحلية 

التابعة لنبك

33 000,00 29 000,00 26 000,00 20 312,00 24 000,00 عدد الزيارات 

الميدانية

000,00 60الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لنعاش الشغل 55 000,00 50 000,00 30 769,00 30 000,00 عدد 

المستفيدين

مديرية العمل 5600

برنامج الزيارات لمفتشية الشغل30

000,00 30زيارة التي قام بها مفتشي الشغل للشركات 30 000,00 25 000,00 23 506,00 23 000,00 عدد

مديرية الحماية الجتماعية للعمال 5800

عمل اجتماعي لفائدة العمال10

80,00    تحكم في تسيير الرادات و الزيادة في الرادات 75,00 70,00 60,00 70,00 نسبة النجاز

100,00تنفيد احكام المتعلقة بحوادث الشغل 100,00 100,00 100,00 - نسبة

300,00 2تصفية ملفات المرتبطة بالزيادة في الرادات 2 300,00 2 400,00 - - عدد الملفات

ميدان التكوين المهني 7000

مديرية الشؤون الدارية والموارد البشرية 7300

مساعدة لفائدة العمال الجتماعية20

354,00عدد المنخرطين 352,00 352,00 351,00 352,00 عدد

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل 7800

التكوين المهني10

800,00 230عدد المتدربين 220 760,00 210 760,00 177 775,00 210 760,00 عدد المتدربين

42,00نسبة المتدربات 40,00 38,00 32,00 36,00 %
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وزارة التشغيل و التكوين المهني

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.31.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

المدرسة العليا لصناعات النسيج و البسة 7900

التكوين10

400,00عدد المتكونين بسلك مهندسي الدولة 346,00 340,00 300,00 317,00 عدد

50,00نسبة المتكونات بسلك مهندسي الدولة 50,00 50,00 46,00 49,00 %

450,00عدد المتكونين بسلك الجازة المهنية 456,00 443,00 400,00 445,00 عدد

50,00نسبة المتكونات بسلك الجازة المهنية 50,00 58,00 52,00 58,00 %
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وزارة التشغيل و التكوين المهني

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.31.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

ميدان التشغيل 5000

الدارة العامة 5100

بناء وتجهيز المصالح المركزية20

-بناء مقر لوزارة التشغيل - 100,00 94,00 90,00 نسبة النجاز

60,00تجديد عتاد ولوازم المكتب 40,00 20,00 15,00 10,00 نسبة التجديد

75,00تحديث حظيرة المعلوماتية 65,00 50,00 20,00 20,00 نسبة التجديد

40,00تجهيز المرصد الوطني للشغل بالعتاد المعلوملتي 35,00 30,00 13,00 10,00 عدد الحواسب

1,00شراء برامج معلوماتية لفائدة المرصد الوطني للشغل 2,00 4,00 1,00 2,00 عدد الوحدات

20,00تجهيز المرصد الوطني للشغل بعتاد ولوازم المكتب 20,00 15,00 5,00 10,00 نسبة

100,00صيانة وإصلح عتاد المعلوميات 70,00 60,00 40,00 70,00 نسبة

25,00تجديد حضيرة الستارات 25,00 - 2,00 25,00 نسبة التجديد

50,00تكوين مفتشي الشغل 50,00 210,00 20,00 50,00 عدد 

المستفيدين

-وضع منهجية للتسيير 2,00 - - 1,00 عدد

-تكوين وتدريب موظفي المعهد الوطني للشغل 91,00 5,00 - 5,00 عدد 

المستفيدين

-تكويت العوان ]الكتابة 90,00 140,00 10,00 30,00 عدد 

المستفيدين

المساهمة في نفقات التجهيز للوكالة الوطنية لنعاش التشغيل و الكفاءات30

000,00 60الخدمات المقدمة من طرف الوكالة الوطنية لنعاش الشغل 55 000,00 50 000,00 30 769,00 25 000,00 عدد 

المستفيدين

-تغطية التراب الوطني بالوكالت التابعة للوكالة الوطنية للتشغيل 100,00 95,00 85,00 90,00 نسبة التغطية

المقاولت والشركات التي تم التصال بهم من طرف الوكالت المحلية 

التابعة لنبك

33 000,00 29 000,00 26 000,00 29 312,00 30 000,00 عدد الزيارات 

الميدانية

المصالح الخارجية 5300

بناء وتجهيز المصالح الخارجية10

5,00إعادة التأهيل وتهيئة المندوبيات الشغل 5,00 4,00 2,00 2,00 عدد 

المندوبيات

10,00دعم برنامج اليقظة الجتماعية ] المعلوميات 10,00 10,00 5,00 10,00 نسبة التجهيز

دعم البرنامج الوطني للملءمة الجتماعية داخل المقاولة

-إقتناء السيارات 10,00 10,00 - 10,00 عدد السيارات

60,00تجهيز بمعدات معلومياتية 50,00 40,00 10,00 10,00 عدد الحواسب

50,00تكوين مفتشين الشغل 50,00 210,00 50,00 100,00 يوم / تكوين

مديرية الموارد البشرية الميزانية و الشؤون العامة 5400

بناء وتجهيز المعهد الوطني للشغل10

-أعادة تأهيل و تهيئة المعهد الوطني للشغل - 100,00 90,00 70,00 نسبة النجاز

100,00تجهيز المعهد الوطني للشغل بلوازم ومعدات المكتب 80,00 40,00 60,00 100,00 نسبة التجهيز

100,00تجهيز المعهد الوطني بعتاد معلومياتي وتقني 80,00 10,00 - 100,00 نسبة التجهيز

مديرية التشغيل 5500

المرصد الوطني للتشغيل10
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وزارة التشغيل و التكوين المهني

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.31.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

1,00بحث حول كلفة ومدة الشغل - 1,00 - - عدد البحوث

-بحث حول حركية اليد العاملة داخل القطاع الخاص المهيكل 50,00 50,00 - - نسبة النجاز

-إنجاز ووضع بنك المعطيات حول سوق الشغل - - - - نسبة النجاز

-موقع النترنيت للمعهد الوطني للشغل - - - - نسبة النجاز

100,00بحث لتتبع عينة من المستفيدين من تدابير التشغيل - - - 100,00 نسبة النجاز

-بحث حول تنقل اليد العاملة 60,00 40,00 - - نسبة النجاز

-دراسة حول التأطير المهني لطلب الشغل - - - - نسبة النجاز

-دراسة تقيم إنعكاسات تدابير التشغيل - 30,00 70,00 100,00 نسبة النجاز

-دراسة إنجاز مجسم حول سوق الشغل - 100,00 - - نسبة النجاز

-دراسة وظيفية لمعالجة سجيلت المعطيات الفردية - 100,00 - - نسبة النجاز

-دراسة حول توقعات التشغيل 100,00 - 100,00 100,00 نسبة النجاز

-دراسة حول الطار المؤسساتي للحد الدنى للجور 60,00 40,00 - 100,00 نسبة النجاز

إنعاش التشغيل20

000,00 70إدماج حاملي شهادات الشباب بواسطة برنامج إدماج 65 000,00 60 000,00 55 881,00 55 000,00 عدد الخريجين 

المكونين

000,00 25تكوين المنجز بواسطة برنامج يإهيل 20 000,00 180 000,00 105 199,00 15 000,00 عدد عقود 

الدماج

000,00 2 من خلل برنامج موقاولتي  TPEخلق 2 000,00 2 000,00 1 029,00 2 000,00 عدد الشركات 

الصغرى

مديرية العمل 5600

حملت تحسيس متعلقة بالستنظاف و حماية الشغل20

1,00تنظيم الندوات لفائدة الطر، والشركات والنقابات في مجال الصحة والمن 1,00 1,00 - 3,00 عدد اليام

تحديث أدوات العمل في طب الشغل

10,00شراء حواسب 10,00 10,00 50,00 10,00 عدد الحواسب

20,00    غقتناء العتاد التقني لقياس النماط 20,00 20,00 10,00 50,00 نسبة التجديد

مديرية الحماية الجتماعية للعمال 5800

حملة الوقاية من حوادث الشغل و المراض المهنية10

2,00تنظيم الندوات لفائدة أطر و المؤسسات في مجال الحماية الجتماعية 2,00 2,00 1,00 2,00 عدد اليام

60,00تغطية المندوبيات التشغيل بالشبكة اللكترونية لمصالح الحماية الجتماعية 40,00 100,00 - - نسبة التغطية

10,00يهيء النصوص القانونية المتعلقة بالتغطية الجتماعية 6,00 12,00 15,00 - عدد مشاريع 

النصوص

قسم الضمان الجتماعي والتعاضد 6100

المساهمة في نفقات الستثمار لفائدة قسم الضمان الجتماعي والتعاضد10

تجهيز مصالح مرفق الدولة المسير بطريقة مستقلة "قسم الحماية 

الجتماعية والتضامن"

40,00 50,00 10,00 - - نسبة التجهيز

ميدان التكوين المهني 7000

مديرية الشؤون الدارية والموارد البشرية 7300

تحديث الدارة10
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وزارة التشغيل و التكوين المهني

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.31.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

0,95تجهيز بمعدات معلومياتية 0,85 0,85 0,75 0,80 عدد الحواسيب 

/ عدد 

الموظفين

التكوين المستمر40

300,00 1التكوين المستمر لفائدة موظفي قطاع التكوين المهني 1 300,00 1 200,00 1 174,00 1 200,00 يوم تكوين

تنظيم المتحانات المهنية50

50,00تكوين الموظفين لجتيازمبارات الهلية المهنية 90,00 85,00 30,00 61,00 عدد 

المستفيدين

مديرية التخطيط والتقييم 7400

التخطيط والتقييم10

580,00عدد المؤسسات العمومية للتكوين المهني 576,00 561,00 488,00 519,00 عدد 

المؤسسات

200,00 312عددالمتدربين بالمؤسسات العمومية للتكوين المهني 298 900,00 282 270,00 272 226,00 262 930,00 عدد المتدربين

42,00نسبة المتدربات بالمؤسسات العمومية للتكوين المهني 42,00 40,00 42,00 38,00 %

000,00 137خرجي  قطاع التكوين المهني العمومي 129 500,00 122 970,00 102 750,00 98 500,00 عدد الخريجين

42,00نسبة الخريجين إناث بالقطاع العمومي للتكوين المهني 42,00 40,00 39,00 38,00 %

75,00المردودية الداخلية 72,00 70,00 67,00 76,00 %

64,00المردودية الخارجية 64,00 64,00 65,00 68,00 نسبة الدماج

مديرية التكوين في الوسط المهني  7500

تنمية التكوين أثناء العمل10

المقاولت المستفيدة من خدمات الجمعيات مابين المهن لدعم الستشارة 

لنجاز دراسة التحليل الستراتيجي

100,00 90,00 80,00 63,00 72,00 عدد

المقاولت المستفيدة من خدمات الجمعيات مابين المهن لدعم الستشارة 

لنجاز دراسة هندسة التكوين

750,00 680,00 600,00 500,00 600,00 عدد

200,00 2المقاولت المستفيدة من العقود الخاصة بالتكوين 2 100,00 2 000,00 950,00 1 100,00 عدد

165,00المؤجورين المستفيدين من العقود الخاصة بالتكوين 164 000,00 161 000,00 - 160 000,00 عدد

التكوين بالتدرج20

تنمية التكوين بالتدرج المهني21

40,00نسبة المتدرجات في القطاعين العمومي و الخاص 40,00 40,00 35,00 37,00 %

000,00 47 عددالمتدرجين في القطاع العمومي 40 600,00 37 500,00 31 948,00 31 700,00 عدد

000,00 7عدد المتدرجين في القطاع الخاص 6 500,00 6 000,00 5 000,00 5 800,00 عدد

000,00 32خريجي التكوين بالتدرج 30 000,00 27 000,00 20 000,00 20 000,00 عدد الخريجين

000,00 25عدد خرجي التكوين بالتدرج المهني في القطاع العمومي 24 000,00 20 000,00 15 000,00 16 600,00 عدد

200,00 5عدد خرجي التكوين بالتدرج المهني في القطاع الخاص 48 700,00 4 500,00 4 123,00 3 400,00 عدد

42,00نسبة الخريجين إناث في التكوين بالتدرج في القطاعين العمومي و الخاص 40,00 40,00 35,00 37,00 عدد

5,00إحداث وتوسيع مراكز التدرج المهني 14,00 11,00 9,00 12,00 عدد

17,00إحداث مراكز التدرج المهني داخل المقاولت 16,00 14,00 54,00 80,00 عدد

مديرية التنسيق البيداغوجي والقطاع الخاص 7600

تكوين مستمر وتكوين المكونين10

-تكوين مؤطري مؤسسات التكوين المهني الخاص 93,00 55,00 21,00 191,00 عدد 

المستفيدين

تنظيم وانعاش القطاع20
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1.2.2.0.0.31.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

100,00 2عدد مؤسسات التكوين المهني الخاص 2 000,00 1 900,00 1 578,00 1 760,00 عدد 

المؤسسات

450,00مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة 400,00 350,00 303,00 320,00 عدد 

المؤسسات

600,00مؤسسات التكوين  المهني الخاص ذات شعب مؤهلة 550,00 500,00 377,00 450,00 عدد 

المؤسسات

000,00 79عدد متدربي التكوين المهني النظامي بالقطاع الخاص 86 000,00 84 300,00 80 608,00 82 800,00 عدد

58,00نسبة متدربات التكوين المهني النظامي في القطاع الخاص 58,00 58,00 60,00 58,00 %

000,00 37عدد المتدربي  داخل مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة 35 000,00 33 000,00 28 500,00 31 000,00 عدد

000,00 39عدد المتدربي بالشعب المؤهلة في القطاع الخاص 37 000,00 35 000,00 30 200,00 33 000,00 عدد

000,00 45عددمتدربي التكوين بالتناوب في القطاع العمومي 43 500,00 41 319,00 35 000,00 39 523,00 عدد

000,00 17عدد خرجي مؤسسات التكوين المهني الخاص المعتمدة 16 000,00 15 000,00 12 856,00 14 000,00 عدد

500,00 48عدد خرجي التكوين المهني النظامي بالقطاع الخاص 48 000,00 46 000,00 41 603,00 45 000,00 عدد

500,00 13عدد خرجي التكوين بالتناوب في القطاع العمومي 13 000,00 12 840,00 11 200,00 12 280,00 عدد

تعزيز برامج التكوين المهني )البرنامج الستعجالي30

  عدد متدربي مؤسسات التكوين المهني الخاص المستفيدين من 

مساهمةالدولة في نفقات التكوين

4 000,00 3 500,00 2 165,00 1 711,00 2 500,00 عدد

10,00برامج التكوين المهني المنجزة حسب المقاربة باعنبار الكفاءات 10,00 17,00 100,00 100,00 عدد

10,00إرساء برامج التكوين المهني حسب المقاربة  باعتبار الكفاءات 33,00 3,00 77,00 73,00 عدد

مؤسسات التكوين المهني التي تلقن على القل برنامج واحد حسب المقاربة 

باعتبار الكفاءات

210,00 189,00 148,00 98,00 98,00 عدد 

المؤسسات

المؤسسات العمومية التي تلقن على القل برنامج واحد حسب المقاربة 

باعتبار الكفاءات

80,00 75,00 40,00 40,00 40,00 عدد 

المؤسسات

المؤسسات الخاصة التي تلقن برنامج واحد على القل حسب المقاربة 

باعتبار الكفاءات

130,00 114,00 108,00 98,00 58,00 عدد 

المؤسسات

المصالح الخارجية 7700

تحديث الدارة10

0,95تجهيز بمعدات معلومياتية 0,90 0,85 0,75 0,85 عدد الحواسيب 

/ عدد 

الموظفين

مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل 7800

مساهمة الدولة في مصاريف الستثمار لمكتب التكوين المهني وإنعاش 10

الشغل

800,00 230عدد المتدربين 220 760,00 210 760,00 177 775,00 177 775,00 عدد المتدربين

42,00نسبة المتدربات 40,00 38,00 32,00 36,00 %

000,00 95عدد الخريجين 90 000,00 87 100,00 74 500,00 75 100,00 عدد الخريجين

40,00نسبة الناث من الخريجين 38,00 36,00 30,00 36,00 %

49,00مراكز التكوين المهني بالمؤسسات السجنية 49,00 45,00 36,00 40,00 عدد

000,00 7عدد المتدربين بمراكز التكوين المهني بالمؤسسات السجنية 6 025,00 5 445,00 3 771,00 5 770,00 عدد المتدربين

11,00نسبة المتدربات بمراكز التكوين المهني بالمؤسسات السجنية 7,00 7,00 3,00 7,00 %

000,00 6عدد خريجي مراكز التكوين المهني بالمؤسسات السجنية 5 020,00 4 390,00 3 000,00 3 040,00 عدد الخريجين

9,00نسبة الخريجين إناث بمراكز التكوين المهني بالمؤسسات السجنية 6,00 6,00 3,00 - %

المدرسة العليا لصناعات النسيج و البسة 7900

التكوين10
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وزارة التشغيل و التكوين المهني

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.31.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

400,00عدد المتكونين بسلك مهندسي الدولة 346,00 340,00 300,00 317,00 عدد

50,00نسبة المتكونات بسلك مهندسي الدولة 50,00 50,00 46,00 49,00 %

450,00عدد المتكونين بسلك الجازة المهنية 456,00 443,00 400,00 445,00 عدد

50,00نسبة المتكونات بسلك الجازة المهنية 50,00 58,00 52,00 58,00 %

250,00عدد الخريجين بسلك مهندسي الدولة 119,00 105,00 80,00 84,00 عدد

50,00نسبة الخريجين إناث بسلك مهندسي الدولة 53,00 40,00 50,00 51,00 %

140,00عدد الخريجين بسلك الجازة المهنية 137,00 152,00 100,00 109,00 عدد

60,00نسبة الخريجين إناث بسلك الجازة المهنية 55,00 61,00 56,00 61,00 %
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2012

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.33.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم الدارة العامة10

دعم مصالح الوزارة11

تحسين تدبير الوسائل العامة لمصالح الوزارة

نسبة رضى موظفي وأعوان الوزارة من الخدمات المرتبطة بتدبير الوسائل 

العامة المقدمة لهم لمزاولة مهامهم

90,00 90,00 85,00 80,00 80,00 %

تطوير النشطة الجتماعية لفائدة موظفي الوزارة

نسبة رضى موظفي وأعوان الوزارة من الخدمات المقدمة من طرف 

جمعية العمال الجتماعية للوزارة

70,00 70,00 65,00 60,00 60,00 %

21,00نسبة تغطية الحاجيات المحتملة في الصطياف 21,00 21,00 12,00 14,00 نسبة التغطية

تثمين الموارد البشرية للدارة العمومية20

تقوية الموارد البشرية للدارة العمومية22

دعم عمليات التكوين الساسي والمستمر استجابة لنتظارات وحاجيات 

الدارة العمومية

400,00المستفيدون من أسلك التكوين الساسي 500,00 500,00 377,00 500,00 عدد 

المستفيدين

000,00 4دورات التكوين المستمر 4 000,00 4 000,00 6 565,00 6 000,00 تدريب / يوم 

مستفيد
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2012

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.33.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم الدارة العامة10

دعم مصالح الوزارة11

تحسين ظروف العمل بمصالح الوزارة

نسبة رضى الموظفين والعوان من الوسائل اللوجستية الموضوعة لمزاولة 

مهامهم

90,00 90,00 85,00 80,00 80,00 %

ملئمة كفاءات موظفي الوزارة مع الوظائف المنبثقة عن الدليل المرجعي 

للوظائف والكفاءات

690,00التكوين المنجز لفائدة الموظفين المستهدفين 690,00 690,00 - - تدريب / يوم 

مستفيد

التواصل والتعاون12

تحسين تواصل الوزارة مع محيطها الداخلي والخارجي

15,00عدد إصدارات الوزارة 15,00 10,00 10,00 10,00 عدد

بناء وتجهيز مقر المركز الفريقي للتدريب والبحث الداريين للنماء14

بناء مقر الـمركز الفريقي للتدريب و البحث الداريين للنـماء )كافراد(ـ

نسبة إنجاز مشروع بناء مقر الـمركز الفريقي للتدريب و البحث الداريين 

للنـماء - الرباط

- 100,00 80,00 - - نسبة النجاز

تثمين الموارد البشرية للدارة العمومية20

تحيين الطار القانوني المتعلق بالوظيفة العمومية21

تحسين الطار القانوني للوظيفة العمومية

-عدد النظمة المحدوفة - 20,00 - - عدد

-عدد الدرجات المحدوفة - 152,00 44,00 44,00 عدد

تقوية الموارد البشرية للدارة العمومية22

تطوير آليات تثمين الموارد البشرية

100,00نسبة أعداد الموظفين الذين شملتهم الدلئل المرجعية للوظائف و الكفاءات 100,00 100,00 90,00 90,00 %

100,00نسبة القطاعات الوزارية التي وضعت التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات 40,00 30,00 56,00 56,00 %

20,00نسبة تغطية مركز المعلومات للموظفين المدنيين للدولة - - - - %

دعم عمليات التكوين الساسي والمستمر استجابة لنتظارات وحاجيات 

الدارة العمومية

400,00المستفيدون من أسلك التكوين الساسي 500,00 500,00 377,00 500,00 عدد 

المستفيدين

000,00 4دورات التكوين المستمر 4 000,00 4 000,00 6 565,00 6 000,00 تدريب / يوم 

مستفيد

تحسين علقة الدارة بالمرتفق30

تحسين جودة الخدمات العمومية31

تبسيط المساطر الدارية

300,00عدد المساطر المبسطة 120,00 120,00 100,00 100,00 عدد

الحكامة العمومية والخلقيات32

تقوية النزاهة والشفافية بالقطاعات العامة

100,00نسبة تنفيذ مخطط العمل للوقاية ومحاربة الرشوة 100,00 50,00 - - %

الدارة اللكترونية33

تحسين الولوج للمعلمومة عبر تكنولوجيا العلم والتصال

100,00نسبة المساطر الموضوعة على الخط 76,00 65,00 54,00 54,00 %

33,15نسبة المساطر المغطاة من طرف مركز التصال 32,69 31,44 28,47 28,47 %

إعادة الهيكلة واللتمركز و الجهوية40
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2012

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث الدارة

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.33.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

إعادة هيكلة الدارة41

إعادة تحديد مهام الدارات المركزية

100,00نسبة إعادة هيكلة المعروضة على لجنة تنظيم الهياكل 100,00 100,00 100,00 100,00 %

اللتمركز والجهوية42

تقوية دور المصالح اللممركزة وفق المفهوم الجديد للجهة

100,00نسبة الوزارات التي طبقت قواعد ومبادئ اللتمركز الداري 100,00 80,00 30,00 30,00 %

دعم أوراش تحديث الدارة50

دعم وتشجيع مشاريع تحديث الدارة العمومية

90,00نسبة التمويل السنوي للمشاريع المقبولة 90,00 75,00 50,00 50,00 %
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2012

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.35.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

قسم الشؤون الجتماعية 4000

مساعدة إجتماعية10

التغطية الصحية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم

عدد قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم المشمولين 

بالتأمين عن المرض

22 482,00 22 000,00 22 500,00 21 270,00 21 270,00 عدد
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2012

المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.35.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

مديرية النظمة والدراسات التاريخية 3000

إبراز تاريخ المقاومة10

استنساخ الرشيف والوثائق التاريخية

000,00 462عدد وثائق الرشيف والوثائق التاريخية المستنسخة والمرقمنة 462 000,00 462 000,00 462 000,00 462 000,00 عدد

المساهمة في إنتاج أعمال سينمائية وسمعية بصرية متعلقة بتاريخ المقاومة 

وجيش التحرير

عدد العمال السينمائية والسمعية البصرية المنتجة أو المنتجة باشتراك مع 

أطراف أخرى

1,00 2,00 1,00 - - عدد

تهيئة وتجهيز متاحف المقاومة وجيش التحرير

21,00عدد متاحف المقاومة وجيش التحرير التي تمت تهيئتها وتجهيزها 26,00 19,00 5,00 5,00 عدد

تكوين الطر والموظفين في مجال المتاحف

60,00عدد الطر والموظفين المستفيدين من التكوين 60,00 60,00 60,00 140,00 عدد

طبع الصدارات والمجلت ونشرات التواصل

28,00عدد الصدارات والمجلت ونشرات التواصل 21,00 21,00 31,00 32,00 عدد

موسوعة تاريخ المقاومة وجيش التحرير

3,00عدد الجزاء المعدة للطبع 4,00 4,00 2,00 2,00 عدد

قسم الشؤون الجتماعية 4000

أعمال اقتصادية واجتماعية20

المساهمة في اقتناء القطع الرضية وبناء المساكن لفائدة قدماء المقاومين 

وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم

25,00عدد المستفيدين 28,00 28,00 33,00 33,00 عدد

إعانة لحداث أو توسيع تعاونيات وتحقيق مشاريع اقتصادية لفائدة قدماء 

المقاومين وأعضاء جيش التحرير وذوي حقوقهم

80,00عدد المستفيدين 60,00 60,00 16,00 16,00 عدد

تهيئة وتجهيز المركبات الجتماعية والثقافية لقدماء المقاومين وأعضاء 

جيش التحرير

21,00عدد المركبات الجتماعية والثقافية التي تم  ترميمها وتجهيزها 29,00 23,00 14,00 14,00 عدد

التكوين المهني لفائدة  أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

42,00عدد ذوي أبناء قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير  المكونين 104,00 100,00 94,00 94,00 عدد
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2012

المندوبية السامية للتخطيط

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.42.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم المهام10

29,37دعم لبرامج المصالح المركزية و الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط 29,37 28,96 73,52 73,52 %

45,67إنجاز البرنامج السنوي للبحوث الحصائية 45,67 48,33 - - نسبة 

العتمادات

مساعدة لفائدة العمال الجتماعية20

0,76العانة المخصصة للعمال الجتماعية 0,76 0,76 0,76 0,76 %

المركز الوطني للتوثيق 6000

التوثيق10

العانة المخصصة للمركز الوطني للتوثيق لضمان خدمات البحث الوثائقي 

لفائدة المستعملين : قاعدة المعطيات الوطنية والدولية

300,00بحوث وثائقية بمساعدة إعلميين مختصين 300,00 300,00 500,00 500,00 عدد

000,00 300أبحاث في قواعد المعطيات على الخط :زوار مواقع المراكز اللكترونية 300 000,00 300 000,00 700 000,00 700 000,00 عدد

معاهد التكوين 7000

المعهد الوطني للحصاء والقتصاد التطبيقي 7100

تكوين الطر10

تأهيل  برنامج التكوين بالمعهد الوطني للحصاء والقتصاد التطبيقي  طبقا 

لمتطلبات الميثاق الوطني للتربية والتكوين ومبادرة 10000 مهندس

- - - 690,00 690,00 عدد

تأهيل برنامج تكوين مهندسين الدولة بالمعهد الوطني للحصاء والقتصاد 

التطبيقي طبقا للميثاق الوطني للتربية والتكوين

750,00 750,00 710,00 - - عدد المسجلين

مدرسة علوم العلم 7200

مساهمة في نفقات التسيير لمدرسة علوم العلم10

510,00سلك العلميين والعلميين المختصين 460,00 420,00 407,00 400,00 عدد الطلبة

110,00خريجو سلك العلميين والعلميين المختصين 106,00 83,00 83,00 83,00 عدد الخريجين

100,00نسبة إندماج العلميين والعلميين المختصين 100,00 100,00 100,00 100,00 %
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2012

المندوبية السامية للتخطيط

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.42.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

بناء و تجهيز المباني الدارية10

نسبة إنجاز مشروع بناية إدارية ليواء مديرية التخطيط، مديرية المحاسبة 

الوطنية، ومركز الدراسات والبحاث الديمغرافية

- 100,00 81,00 57,61 57,61 %

تحديث الدارة20

تحسين جودة النظام المعلوماتي بالنخراط في منظومة التدبير المندمج 

للنفقات

- - 100,00 100,00 100,00 %

وضع نظام المراقبة الداخلية لسيرورة النفقات لفائدة مصالح المندوبية 

السامية للتخطيط

- - 100,00 30,00 30,00 %

دعم،تقوية وتحديث الدارة لمجموع المصالح المركزية والخارجية 

للمندوبية السامية للتخطيط

- - - - - برنامج

أموال العلقات العمومية40

-دعم أنشطة المندوبية السامية للتخطيط في مجال المستقبلية - - - - بدون وحدة

الوزير، الديوان، الكتابة العامة، المفتشية العامة و المصالح 

الخارجية للوزارة

1000

المصالح الخارجية للوزارة 1500

بحوث ودراسات اجتماعية واقتصادية جهوية10

المساهمة في إنجاز برنامج البحوث الحصائية للمندوبية السامية للتخطيط 

وإعداد المعلومات الحصائية الجهوية وذلك عبر

16,00إعداد منغرافية جهوية 16,00 16,00 16,00 16,00 عدد

16,00إعداد النشرة الحصائية الجهوية 16,00 16,00 16,00 16,00 عدد

14,00تجميع المعطيات الحصائية 14,00 14,00 10,00 10,00 عدد البحوث

مديرية الموارد البشرية و الشؤون العامة 2000

دراسات وتكوين10

تطوير قدرات موظفي المندوبية السامية للتخطيط عبرتنفيد مخطط التكوين 

المستمر 2012-2008

600,00 3مجهود التكوين 3 600,00 3 600,00 1 830,00 3 000,00 يوم/ساعة/

تكوين/سنة

300,00عدد المستفيدين 300,00 300,00 400,00 500,00 عدد

دراسة حول الطار المرجعي للوظائف والكفاءات للمندوبية السامية 

للتخطيط ووضع نظام التدبير التوقعي للوظائف والكفاءات

- - 1,00 1,00 2,00 عدد التقارير

ميدان الدراسات القتصادية و الجتماعية 3000

مديرية التخطيط 3100

دراسات و أشغال التخطيط10

المساهمة في تحديد إستراتيجيات التنمية القتصادية والجتماعية والمحلية 

وذلك عبر

1,00 دعم التخطيط المحلي 1,00 2,00 1,00 1,00 عدد التقارير

تتبع و تنسيق البرامج المندمجة في التنمية20
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المندوبية السامية للتخطيط
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المساهمة في تنوير السلطات العمومية ومختلف الفاعلين حول تطور 

الوضعية القتصادية والجتماعية عبر

1,00تتبع إنجاز أهداف اللفية للتنمية 1,00 1,00 1,00 - عدد التقارير

1,00تحليل تطور التنمية القطاعية 1,00 1,00 1,00 - عدد التقارير

مديرية التوقعات والمستقبلية 3200

دراسات متعلقة بالتوقعات والستكشافات والتنمية10

المساهمة في إعداد قانون المالية عبر إعداد توقعات اقتصادية متوسطة 

المد عبر الميزانية القتصادية  الستشرافية  والميزانية  القتصادية 

التوقعية ومحاكاة السياسات القتصادية و الطار الماكرو اقتصادي على 

المدى المتوسط

3,00 3,00 3,00 3,00 - عدد التقارير

ميدان الحصاء و الديمغرافية 4000

مديرية الحصاء 4100

دراسات و أبحاث ديموغرافية10

البحث  الوطني الديمغرافي

تعميق المعرفة حول الظواهر المحركة للنمو الدبمغرافي : الولدات 

والوفيات والهجرة

نسبة إنجاز تقديرات مستوى معدلت الزواج والولدات والخصوبة 

والوفيات

- - 100,00 90,00 100,00 %

-نسبة إنجاز جداول الحياة بالمغرب - 100,00 80,00 100,00 %

نسبة إنجاز تقديرات مستوى معدلت الوفيات داخل رحم الم و وفيات 

الرضع و وفيات المهات أثناء الوضع

- - 100,00 80,00 100,00 %

دراسات و أبحاث اجتماعية20

البحث الوطني حول النشاط والبطالة

إنتاج و نشر المؤشرات حول الشغل و البطالة

100,00نسبة إنجاز المؤشرات الفصلية والسنوية حول الشغل والبطالة 100,00 100,00 100,00 100,00 %

-متوسط الفرق بين التاريخ الملتزم به  والتاريخ الفعلي للتوزيع - - - - أيام

الجواب على طلبات مستعملي البيانات حول الشغل والبطالة المنبثقة من 

البحث الوطني حول الشغل

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

البحث الوطني حول الستهلك ونفقات السر 2013-2012

50,00تحيين المؤشرات المتعلقة بمستوى وبنية  النفقات - - - - %

50,00تحيين المؤشرات المتعلقة بمستوى وبنية  الستهلك - - - - %

50,00تحيين المؤشرات المتعلقة بالحالة الغذائية للسكان - - - - %

50,00تحيين المؤشرات المتعلقة بالفوارق الجتماعية والفقر - - - - %

البحث حول الظرفية لدى السر

قياس أراء السر حول المتغيرات ذات الصلة بوضعها القتصادي 

والجتماعي والمالي

4,00المؤشرات الفصلية  للراء 4,00 4,00 4,00 4,00 عدد

4,00المؤشر الفصلي المركب حول مزاج  المغاربة 4,00 4,00 4,00 4,00 عدد

البحث حول استعمال الزمن للمرأة والرجل

100,00نسبة إنجاز البحث 80,00 30,00 - 10,00 %

100,00تقييم مساهمة المرأة والرجل في التنمية القتصادية والجتماعية - - - - %

المؤشرات الجتماعية

إعداد وتوزيع التقرير حول المؤشرات الجتماعية على المستوى الوطني )

حضري و قروي( و على المستوى الجهوي
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100,00نسبة إعداد و توزيع المؤشرات الجتماعية 100,00 100,00 100,00 100,00 %

100,00نسبة الجواب على طلبات مستعملي البيانات 100,00 100,00 100,00 100,00 %

البحث الوطني حول ظاهرة العنف ضد النساء 2009/2010

قياس انتشار ظاهرة العنف ضد المرأة في المجتمع المغربي حسب وسط 

القامة

-نسبة إنجاز البحث - 100,00 90,00 90,00 %

دراسات و أبحاث اقتصادية30

البحث السنوي لدى مؤسسات البناء والشغال العمومية والتجارة والخدمات

تقييم مؤشرات أداء القطاعات المستهدفة )رقم المعاملت ، النتاج 

والستهلك ، استهلك الطاقة ، الشغل ، الجور ، القيمة المضافة ، وحجم 

الستثمار ،... في قطاعات البناء والصناعة ، والتجارة والخدمات(

-نسبة إنجاز المؤشرات لسنة 2007 - - 100,00 90,00 %

-نسبة إنجاز المؤشرات لسنة 2008 - 100,00 100,00 90,00 %

-نسبة إنجاز المؤشرات لسنة 2009 - 100,00 80,00 40,00 %

-نسبة إنجاز المؤشرات لسنة 2010 - 100,00 40,00 10,00 %

-نسبة إنجاز المؤشرات لسنة 2011 100,00 10,00 - - %

البحث البنيوي لدى مقاولت الصناعة والطاقة والصيد البحري والبناء 

والشغال العمومية والتجارة والخدمات سنة 2012

100,00نسبة إنجاز المؤشرات لسنة 2012 - - - - %

وضع رهن إشارة المستعملين،خاصة المحاسبة الوطنية،المؤشرات الكمية 

التي تعكس بنيات النتاج حسب فروع النتاج والستهلك الوسيط 

والستثمار والتشغيل والجور

-نسبة إنجاز المؤشرات لسنة 2006 - - 100,00 90,00 %

البحث حول الظرفية لدى المقاولت

تقييم اتجاه المؤشرات القتصادية باعتماد المؤشرات الفصلية حول 

التطورات السابقة و التوقعية للنتاج والطلب الموجه للمقاولت وقدرة 

النتاج ودفاتر الطلب والشغل، الخ.

-نسبة إنجاز البحوث الحالية  المتعلقة بالصناعة والبناء والشغال العمومية - 100,00 100,00 100,00 %

100,00نسبة إنجاز البحوث في الصناعة والبناء والشغال العمومية 100,00 100,00 30,00 50,00 %

100,00نسبة إنجاز البحوث  في التجارة والخدمات 100,00 100,00 30,00 30,00 %

البحث حول استثمارات قطاع الدارات العمومية

الستثمار المنجز في قطاع الدارات العمومية حسب مصدر التمويل

-نسبة إنجاز البحث لسنة 2005 - 100,00 90,00 100,00 %

-نسبة إنجاز البحث لسنة 2007 - 100,00 60,00 70,00 %

100,00نسبة إنجاز البحث لسنة 2011 60,00 10,00 - - %

نظام الرقام الستدللية الحصائية

 )NSDD( متوسط الفرق بين توقيت المعيار الخاص لنشر البيانات

والتاريخ الفعلي لنشر الرقم الستدللي الشهري لتكلفة المعيشة

- - - - - أيام

 )NSDD( متوسط الفرق بين توقيت المعيار الخاص لنشر البيانات

والتاريخ الفعلي لنشرالرقم الستدللي الشهري لثمان النتاج الصناعي 

والطاقي والمعدني

- - - - - أيام

متوسط الفرق بين التاريخ المحدد والتاريخ الفعلي لنشر الرقم الستدللي 

الشهري لثمان الجملة

- - - - - أيام

 )NSDD( متوسط الفرق بين توقيت المعيار الخاص لنشر البيانات

والتاريخ الفعلي لنشر الرقم الستدللي الشهري للنتاج الصناعي والطاقي 

والمعدني

- - - - - أيام

4,00 حساب الرقام  الستدللية الفصلية للتجارة الخارجية 4,00 4,00 4,00 4,00 عدد

100,00نسبة إعداد الرقم الستدللي حول الجور 100,00 100,00 100,00 100,00 %

-نسبة إعداد الرقم الستدللي حول تكلفة البناء 100,00 75,00 50,00 50,00 %

8,00برنامج المقارنة الدولية ـ إفريقيا 8,00 8,00 8,00 8,00 عدد
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4,00تقرير موجه للبنك الفريقي للتنمية حول انطلقة برنامج المقارنات الدولية 4,00 4,00 1,00 1,00 عدد

البحث حول إنجاز البنايات المرخصة

-نسبة إنجاز البحث - - 100,00 100,00 %

-نسبة إنجاز التقويم المالي لنفقات بناء وتشييد البنايات المرخصة - 100,00 - - %

البحث حول المؤسسات غير الربحية

تقييم مساهمة المجتمع المدني في التنمية القتصادية والجتماعية للبلد من 

حيث توزيع الرواتب والشغل المؤدى عنه وغير المؤدى عنه والنفقات 

والتحويلت واليرادات والدخل، الخ

-نسبة إنجاز البحث - 100,00 90,00 90,00 %

البحث حول مسالك التوزيع

الهوامش التجارية لمستويات التسويق حسب مجموعات المنتجات

-نسبة إنجاز البحث - - - 100,00 %

قاعدة المعطيات ونظام العلم الجغرافي40

تدبير و صيانة قواعد المعطيات

تطعيم قاعدة المعطيات الحصائية

100,00معدل تحيين سلسلت قاعدة المعطيات الحصائية :معطيات السنة الفارطة 100,00 100,00 100,00 100,00 %

200,00 تحسن قاعدة المعطيات الحصائية عن طريق إدخال سلسلت جديدة 500,00 500,00 1 000,00 500,00 عدد السلسلت 

الجديدة

-معدل إنجاز إصلح التطبيقات المعلوماتية للقاعدة - - 100,00 100,00 %

نظام المعلومات الجغرافية

ل مركزية نظام المعلومات الجغرافية

-عدد المديريات الجهوية المجهزة بنظام المعلومات الجغرافية - - 16,00 16,00 عدد الجهات

-ملءمة قواعد المعطيات الجهوية مع التقطيع الجماعي الجديد - - 16,00 16,00 عدد الجهات

الجواب على طلبات مستعملي الوثائق الخرائطية والمعلومات الجغرافية 

المتوفرة

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

90,00نسبة إنجاز الملف الخرائطي للحاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 40,00 10,00 10,00 10,00 %

نظام المعلومات الجماعية

تحديد مستوى تجهيزات الجماعات القروية ومدى استفادة سكانها من 

الخدمات والمرافق الساسية

-نسبة إنجاز البحث - 100,00 80,00 80,00 %

إحصائيات عامة وتنسيق50

ـ إحصائيات رخص البناء

استغلل الحصائيات والمؤشرات لرخص البناء

-نسبة استغلل بيانات 2008 - - - - %

-نسبة استغلل بيانات 2009 - - 100,00 100,00 %

-نسبة استغلل بيانات 2010 - 100,00 10,00 60,00 %

-نسبة استغلل بيانات 2011 100,00 10,00 - - %

إحصائيات حظيرة السيارات

استغلل إحصائيات ومؤشرات حول الحظيرة الوطنية للسيارات

-نسبة استغلل بيانات 2008 - - 100,00 100,00 %

إحصائيات الحالة المدنية

استغلل إحصائيات الولدة والوفاة والزواج والطلق

نسبة استغلل إحصائيات الولدات والوفيات لسنتي 2006 و 2007 حسب 

الجماعات

- - - - - %

-نسبة استغلل إحصائيات الولدات والوفيات لسنة 2008 حسب الجماعات - 100,00 90,00 100,00 %

-نسبة استغلل إحصائيات الولدات والوفيات لسنة 2009 حسب الجماعات - 100,00 60,00 100,00 %

-نسبة استغلل إحصائيات الولدات والوفيات لسنة 2010 حسب الجماعات 100,00 20,00 - - %

100,00نسبة استغلل إحصائيات الولدات والوفيات لسنة 2011 حسب الجماعات 80,00 - - - %
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نسبة استغلل إحصائيات الزواج والطلق لسنوات 2004 إلى 2007 

حسب الجماعات

- - 100,00 80,00 - %

-نسبة استغلل إحصائيات الزواج والطلق لسنة 2008 حسب الجماعات - 100,00 60,00 - %

-نسبة استغلل إحصائيات الزواج والطلق لسنة 2009 حسب الجماعات 100,00 50,00 - - %

-نسبة استغلل إحصائيات الزواج والطلق لسنة 2010 حسب الجماعات 100,00 - - - %

100,00نسبة استغلل إحصائيات الزواج والطلق لسنة 2011 حسب الجماعات 60,00 - - - %

التنسيق, التكوين و النشر

تنظيم الربا ئد وتحديث قاعدة بيانات الوثائق

-نسبة تنقية وترتيب ملفات إحصاءات السكان 1971 و1982 و1994 100,00 90,00 85,00 100,00 %

-نسبة تحيين قاعدة المعطيات الوثائقية لمديرية الحصاء 100,00 100,00 100,00 100,00 %

تجميع الحصائيات  الدارية

التشاور والتنسيق مع المنتجين القطاعيين للحصائيات حول الجوانب 

المنهجية وتبادل المعطيات

6,00 6,00 8,00 8,00 8,00 عدد المنتجين

الفراءة اللية للوثائق60

القراءة اللية للوثائق

الرقمنة والقراءة اللية لبيانات حظيرة السيارات

-نسبة استغلل بيانات 2007 - - - - %

-نسبة استغلل بيانات 2008 - - 100,00 100,00 %

-نسبة استغلل استمارات البحث الديموغرافي - - 100,00 100,00 %

مركز الدراسات و البحاث الديمغرافية 4200

دراسات و ابحاث ديمغرافية10

المساهمة في المعرفة في ميدان الديمغرافية وإفادة انشغالت أصحاب 

القرار والباحثين وكل المهتمين بقضايا السكان عبر:

5,00الدراسات والتقارير 5,00 5,00 10,00 7,00 عدد

3,00 إسقاطات السكان :إقليمية ومحلية 3,00 - 440,00 440,00 عدد

1,00الندوات والملتقيات 1,00 - - - عدد

4,00تحسين كفاءات الطر العاملة بالمركز بتنظيم دورات تكوينية مستمرة 4,00 - - - موضوع

المعهد الوطني لتحليل الظرفية 4300

تحليل الظرفية القتصادية10

تتبع وتحليل الظرفية القتصادية عبر

230,00جمع وتحيين و معالجة احصائيات الظرفية القتصادية 220,00 210,00 200,00 17,00 عدد السلسل 

الزمنية

4,00إعداد و نشــر المذكـرات الفصلية للظرفية 4,00 4,00 4,00 4,00 عدد

110,00إنجاز الدراسات وإعداد وتحيين النماذج القتصادية 100,00 90,00 82,00 82,00 نموذج

22,00تحسين كفاءات الطر العاملة بالمعهد بتنظيم دورات تكوينية مستمرة 20,00 17,00 11,00 11,00 موضوع

مديرية المحاسبة الوطنية 4400

دراسات وحسابات ومؤشرات اقتصادية10

 تقديم القتصاد الوطني على شكل حسابات و جداول و مؤشرات

الحسابات الوطنية  السنوية

200,00 1توازن الموارد والستخدامات حسب المنتوج 1 200,00 1 156,00 644,00 1 434,00 عدد

714,00حسابات النتاج والستغلل حسب الفروع 714,00 842,00 423,00 842,00 عدد

8,00جدول العرض والستخدام 8,00 6,00 6,00 7,00 عدد

333,00حسابات القطاعات المؤسساتية 333,00 333,00 351,00 351,00 عدد
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8,00حسابات بقية العالم 8,00 8,00 8,00 8,00 عدد

3,00جدول العمليات المالية 3,00 3,00 3,00 3,00 عدد

3,00جدول الحسابات القتصادية المندمجة 3,00 3,00 3,00 3,00 عدد

الحسابات الوطنية الفصلية

120,00القيمة المضافة حسب الفروع 120,00 120,00 120,00 120,00 عدد

24,00توازن الناتج الداخلي الجمالي و الحسابات الموحدة 24,00 24,00 16,00 16,00 عدد

6,00نشر وإصدارات 6,00 6,00 6,00 6,00 عدد

مرصد ظروف معيشة السكان 4500

دراسات وأبحاث حول مستوى معيشة السكان10

تتبع مستوى معيشة السكان بواسطة إعداد المؤشرات وتحقيق الدراسات 

الموضوعاتية

3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 عدد الدراسات

المركز الوطني للتوثيق 6000

مساهمة في نفقات التجهيز للمركز الوطني للتوثيق10

جمع اقتناء ومعالجة الوثائق التي تعنى خصيصا بالتنمية الفتصادية 

والجتماعية للمغرب)مطبوعات،وثائق سمعية بصرية أو إلكترونية نتجت 

في المغرب أو في الخارج(

75,00 75,00 75,00 100,00 100,00 نسبة %

معاهد التكوين 7000

المعهد الوطني للحصاء والقتصاد التطبيقي 7100

مساهمة في نفقات الستثمار للمعهد الوطني للحصاء والقتصاد 10

التطبيقي

تقوية قدرات البنية التحتية الخاصة بالتدريس والقامة الطلبية وذلك ب

-بناء ثلث مدرجات وثمان حجرات للدراسة وجناح جديد بالداخلية - 100,00 90,00 100,00 %

صيانة المباني البيداغوجية والمتعلقة بالقامة الطلبية وتوسيع الخزانة 

وموقف السيارات وتهيئة قاعة الندوات

- 100,00 50,00 - - %

تحسين وسائل التصالت الهاتفية عبر تجديد المقسم الهاتفي وتجهيز قاعة 

الندوات

- 100,00 - - - %

مدرسة علوم العلم 7200

مساهمة في نفقات التجهيز لمدرسة علوم العلم10

100,00تطويرالوسائل اللوجستيكية والبيداغوجية للمدرسة 100,00 100,00 100,00 100,00 نسبة النجاز

12,50توسيع بنايات القسام والمكتبة والمختبرات 12,00 - - - بمليون الدرهم

175



االعتمـــــــادات المسجـــــــلة يمـــــــكن دفعهـــــــا على  : (1)

.شـــــــكل إعانـــــــــــــــــــــــــــات

176



2012

المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.45.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

مديرية الملك الغابوي و الشؤون القانونية و المنازاعات 2000

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 2002
تحديد و تحفيظ الملك الغابوي10

-المساحات المقترحة للتحفيظ - 1 300,00 - - عدد الهكترات

-صيانة المسالك الغابوية - 30,00 40,00 20,00 كلم

جهة كلميم - السمارة 2003
فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء20

-فتح المسالك الغابوية - 15,00 - - كلم

-صيانة المسالك الغابوية - 70,00 18,00 28,00 كلم

-المساحات المقترحة للتحفيظ - 17 000,00 6 588,00 52 638,00 عدد الهكترات

جهة سوس - ماسة - درعة 2004
فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء20

-صيانة المسالك الغابوية 158,00 118,00 94,00 90,00 كلم

-فتح المسالك الغابوية 60,00 33,00 37,00 25,00 كلم

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي30

-المساحات المقترحة للتحفيظ 147 856,00 131 285,00 152 937,00 125 592,00 عدد الهكترات

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 2005
فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء20

-صيانة المسالك الغابوية 27,00 43,00 16,00 10,00 كلم

جهة الشاوية - ورديغة 2006
فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء20

-فتح المسالك الغابوية - 20,00 4,00 11,00 كلم

-صيانة المسالك الغابوية - 45,00 20,00 30,00 كلم

-المساحات المقترحة للتحفيظ - 12 210,00 66 016,00 68 813,00 عدد الهكترات

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 2007
فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء20

-فتح المسالك الغابوية 21,00 46,00 23,00 25,00 كلم

-صيانة المسالك الغابوية 63,00 108,00 106,00 79,00 كلم

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي30

-المساحات المقترحة للتحفيظ 92 298,00 90 840,00 137 894,00 133 708,00 عدد الهكترات

الجهة الشرقية 2008
فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء20

-فتح المسالك الغابوية 50,00 50,00 79,00 79,00 كلم

-صيانة المسالك الغابوية 177,00 161,00 217,00 234,00 كلم

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي30

-المساحات المقترحة للتحفيظ 375 652,00 456 730,00 231 604,00 297 028,00 عدد الهكترات

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 2010
فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء20

-فتح المسالك الغابوية 10,00 50,00 - - كلم

-صيانة المسالك الغابوية 30,00 55,00 17,00 17,50 كلم

-المساحات المقترحة للتحفيظ 45 315,00 45 265,00 36 494,00 30 770,00 عدد الهكترات

جهة دكالة - عبدة 2011
تحديد و تحفيظ الملك الغابوي10

-المساحات المقترحة للتحفيظ 417,00 771,00 422,00 2 500,00 عدد الهكترات

-فتح المسالك الغابوية - - 3,50 - كلم

-صيانة المسالك الغابوية - - 14,00 - كلم

جهة تادلة - أزيلل 2012
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2010 201020112013

فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء10

-فتح المسالك الغابوية 49,00 45,00 33,40 30,00 كلم

-صيانة المسالك الغابوية 102,00 65,00 65,00 44,00 كلم

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي30

-المساحات المقترحة للتحفيظ 103 403,00 123 169,00 55 866,00 67 856,00 عدد الهكترات

جهة مكناس -  تافيللت 2013
فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء20

-فتح المسالك الغابوية 75,00 86,00 70,00 95,00 كلم

-صيانة المسالك الغابوية 215,00 189,00 196,00 262,00 كلم

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي30

-المساحات المقترحة للتحفيظ 134 439,00 58 611,00 179 362,00 170 399,00 عدد الهكترات

جهة فاس - بولمان 2014
فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء20

-فتح المسالك الغابوية 10,00 20,00 10,00 6,00 كلم

-صيانة المسالك الغابوية 27,00 103,00 53,00 34,00 كلم

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي30

-المساحات المقترحة للتحفيظ - 151 324,00 158 313,00 150 154,00 عدد الهكترات

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 2015
فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء20

-فتح المسالك الغابوية 98,00 117,00 57,00 65,00 كلم

-صيانة المسالك الغابوية 209,00 172,00 122,00 151,00 كلم

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي30

-المساحات المقترحة للتحفيظ 67 709,00 76 165,00 92 657,00 93 660,00 عدد الهكترات

جهة طنجة - تطوان 2016
فتح وصيانة مسالك الستغلل الغابوي والحلفاء20

-فتح المسالك الغابوية 39,00 38,00 26,50 18,00 كلم

-صيانة المسالك الغابوية 219,00 210,00 186,00 177,00 كلم

تحديد و تحفيظ الملك الغابوي30

-المساحات المقترحة للتحفيظ 24 961,00 10 104,00 52 786,00 74 452,00 عدد الهكترات

مديرية التنمية الغابوية 3000

جهة وادي الذهب- الكويرة 3001
تجديد الغراس وتتبعها10

-اشغال تجديد الغراس - - - 20,00 عدد الهكترات

-اشغال الغابة 8,00 - - - عدد الهكترات

تشجير20

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 50,00 50,00 70,00 20,00 عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 100,00 80,00 115,00 115,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 60 000,00 80 000,00 80 000,00 80 000,00 عدد الغراس

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 3002
تشجير10

-اشغال صيانة المغروسات 380,00 345,00 245,00 170,00 عدد الهكترات

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 560,00 470,00 240,00 - عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 250 000,00 198 000,00 170 000,00 170 000,00 عدد الغراس

جهة كلميم - السمارة 3003
تشجير20

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 1 345,00 1 950,00 1 292,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 2 032,00 1 652,00 1 724,00 1 770,00 عدد الهكترات
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-إنتاج الغراس 532 000,00 609 000,00 610 000,00 490 000,00 عدد الغراس

-اشغال تجديد الغراس - - - 370,00 عدد الهكترات

جهة سوس - ماسة - درعة 3004
تجديد الغراس وتتبعها10

-اشغال الغابة 530,00 901,00 660,00 1 400,00 عدد الهكترات

-تعويضات عن حماية الراضي 4 039,00 3 313,00 1 943,00 4 093,00 عدد الهكترات

-اشغال تجديد الغراس - - - 1 410,00 عدد الهكترات

تشجير20

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 3 350,00 3 307,00 3 846,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 1 930,00 1 790,00 2 675,00 3 045,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 2 800 000,002 940 000,00 2 967 000,00 3 215 000,00 عدد الغراس

-أشغال التشجير - - - 950,00 عدد الهكترات

جهة الغرب -  الشراردة -  بني حسن 3005
تجديد الغراس وتتبعها10

-اشغال الغابة 585,00 1 100,00 1 113,00 500,00 عدد الهكترات

-تعويضات عن حماية الراضي 10 165,00 10 482,00 7 286,00 6 500,00 عدد الهكترات

-اشغال تجديد الغراس - - - 700,00 عدد الهكترات

تشجير20

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 1 082,00 2 037,00 1 764,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 4 168,00 1 684,00 6 406,00 6 368,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 2 900 000,006 495 000,00 6 570 000,00 2 950 000,00 عدد الغراس

-أشغال التشجير - - - 622,00 عدد الهكترات

جهة الشاوية - ورديغة 3006
تجديد الغراس وتتبعها10

-اشغال الغابة 250,00 200,00 400,00 200,00 عدد الهكترات

-تعويضات عن حماية الراضي 1 780,00 2 646,00 - 1 750,00 عدد الهكترات

-اشغال تجديد الغراس - - - 150,00 عدد الهكترات

تشجير20

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 1 945,00 3 123,00 2 066,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 1 840,00 2 931,00 750,00 700,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 1 800 000,003 323 000,00 890 000,00 1 650 000,00 عدد الغراس

-أشغال التشجير - - - 1 650,00 عدد الهكترات

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 3007
تجديد الغراس وتتبعها10

-اشغال الغابة 3 173,00 5 025,00 2 806,00 4 312,00 عدد الهكترات

-تعويضات عن حماية الراضي 6 525,00 6 384,00 6 455,00 7 055,00 عدد الهكترات

-اشغال تجديد الغراس - - - 950,00 عدد الهكترات

تشجير20

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 3 360,00 3 984,00 3 040,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 1 310,00 1 200,00 870,00 2 500,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 2 331 000,002 991 000,00 1 560 000,00 2 930 000,00 عدد الغراس

-أشغال التشجير - - - 1 610,00 عدد الهكترات

الجهة الشرقية 3008
تجديد الغراس وتتبعها10

-اشغال الغابة 1 400,00 1 500,00 916,00 3 100,00 عدد الهكترات

-تعويضات عن حماية الراضي 8 250,00 7 290,00 5 630,00 9 730,00 عدد الهكترات

-اشغال تجديد الغراس - - - 1 600,00 عدد الهكترات

تشجير20
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-أشغال تشجير الغراس الجديدة 5 755,00 4 930,00 7 150,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 2 941,00 3 870,00 2 662,00 4 650,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 4 400 000,005 964 000,00 4 520 000,00 5 250 000,00 عدد الغراس

-أشغال التشجير - - - 3 620,00 عدد الهكترات

جهة الدارالبيضاء الكبرى 3009
تجديد الغراس وتتبعها20

-اشغال الغابة 300,00 200,00 360,00 200,00 عدد الهكترات

تشجير30

-إنتاج الغراس 120 000,00 - 140 000,00 120 000,00 عدد الغراس

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 160,00 - 153,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات - 200,00 46,00 - عدد الهكترات

جهة الرباط - سل - زمور - زعير 3010
تجديد الغراس وتتبعها10

-اشغال الغابة 4 400,00 1 225,00 2 265,00 500,00 عدد الهكترات

-تعويضات عن حماية الراضي 7 892,00 10 103,00 7 428,00 8 900,00 عدد الهكترات

-اشغال تجديد الغراس - - - 838,00 عدد الهكترات

تشجير20

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 3 170,00 4 410,00 2 779,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 3 641,00 1 171,00 4 482,00 4 740,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 2 200 000,00 180 000,00 1 500 000,00 3 410 000,00 عدد الغراس

-أشغال التشجير - - - 1 483,00 عدد الهكترات

جهة دكالة - عبدة 3011
تشجير10

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 700,00 507,00 500,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 367,00 634,00 192,00 160,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 770 000,00 60 000,00 100 000,00 510 000,00 عدد الغراس

-أشغال التشجير - - - 340,00 عدد الهكترات

جهة تادلة - أزيلل 3012
تجديد الغراس وتتبعها10

-اشغال الغابة 600,00 300,00 100,00 300,00 عدد الهكترات

-تعويضات عن حماية الراضي 4 550,00 4 000,00 3 750,00 6 844,00 عدد الهكترات

-اشغال تجديد الغراس - - - 200,00 عدد الهكترات

تشجير20

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 3 000,00 1 800,00 2 188,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 1 210,00 1 200,00 950,00 750,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 1 714 000,002 890 000,00 1 360 000,00 1 590 000,00 عدد الغراس

-أشغال التشجير - - - 800,00 عدد الهكترات

جهة مكناس -  تافيللت 3013
تجديد الغراس وتتبعها10

-اشغال الغابة 2 000,00 1 618,00 916,00 730,00 عدد الهكترات

-تعويضات عن حماية الراضي 17 409,00 13 078,00 9 637,00 15 510,00 عدد الهكترات

-اشغال تجديد الغراس - - - 4 022,00 عدد الهكترات

تشجير20

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 8 717,00 8 568,00 6 868,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 6 237,00 3 809,00 2 662,00 3 660,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 5 314 000,005 568 000,00 4 643 000,00 5 550 000,00 عدد الغراس

-أشغال التشجير - - - 1 786,00 عدد الهكترات

جهة فاس - بولمان 3014
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تجديد الغراس وتتبعها10

-اشغال الغابة 450,00 612,00 913,00 491,00 عدد الهكترات

-تعويضات عن حماية الراضي 7 050,00 7 600,00 6 200,00 6 600,00 عدد الهكترات

-اشغال تجديد الغراس - - - 300,00 عدد الهكترات

تشجير20

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 947,00 3 935,00 2 810,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 710,00 2 210,00 1 558,00 1 308,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 1 309 000,004 907 000,00 3 547 000,00 1 870 000,00 عدد الغراس

-أشغال التشجير - - - 1 050,00 عدد الهكترات

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 3015
تجديد الغراس وتتبعها10

-اشغال الغابة 2 850,00 3 530,00 3 248,00 2 540,00 عدد الهكترات

-تعويضات عن حماية الراضي 19 160,00 16 177,00 12 022,00 13 202,00 عدد الهكترات

-اشغال تجديد الغراس - - - 870,00 عدد الهكترات

تشجير20

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 4 760,00 5 729,00 4 860,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 3 952,00 4 190,00 3 707,00 3 892,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 5 647 000,005 822 000,00 - 5 120 000,00 عدد الغراس

-أشغال التشجير - - - 2 820,00 عدد الهكترات

جهة طنجة - تطوان 3016
تجديد الغراس وتتبعها10

-اشغال الغابة 995,00 852,00 2 055,00 530,00 عدد الهكترات

-اشغال تجديد الغراس - - - 700,00 عدد الهكترات

-تعويضات عن حماية الراضي 344,00 - - - عدد الهكترات

تشجير20

-أشغال تشجير الغراس الجديدة 2 450,00 2 900,00 3 315,00 - عدد الهكترات

-اشغال صيانة المغروسات 2 699,00 2 607,00 1 644,00 2 890,00 عدد الهكترات

-إنتاج الغراس 3 205 000,003 775 000,00 2 625 000,00 3 550 000,00 عدد الغراس

-أشغال التشجير - - - 1 800,00 عدد الهكترات

مديرية محااربة التصحر و المحافظة على الطبيعة 5000

مكافحة الخطار والمحافظة على الغابات10

-بناء مراكز الحراسة 20,00 8,00 13,00 8,00 عدد الوحدات

-تهيئة وصيانة مراكز المياه 32,00 27,00 68,00 - عدد الوحدات

-شراء السيارات لمحاربة الحرائق 12,00 12,00 - - عدد الوحدات

-تهيئة وصيانة خنادق الحماية من الحرائق 550,00 1 200,00 372,00 378,00 كلم

صيد ، قنص وحماية الطبيعة20

تربية السماك والقنص21

-تهيئة مناطق القنص 16,00 16,00 16,00 16,00 عدد الوحدات

-انتاج الطرائد 10 000,00 10 000,00 10 000,00 10 000,00 عدد الوحدات

-أشغال الستصلح والستثمار 1,00 1,00 1,00 1,00 عدد المواقع 

التي يجب 

تجهيزها

-انتاج بيض السمك وفراخها 7 800 000,007 800 000,00 6 000 000,00 6 000 000,00 عدد الوحدات

البيئة والتنوع البيولوجي22

-دراسة تهيئة المناطق المحمية 3,00 3,00 3,00 3,00 عدد

-تهيئة المناطق المحمية 7,00 7,00 7,00 7,00
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المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.45.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

جهة العيون - بوجدور- الساقية الحمراء 5002
مكافحة تجمع الرمال10

-اشغال تثبيت الكثبان الرملية 240,00 141,00 47,00 52,00 عدد الهكترات

جهة كلميم - السمارة 5003
تهيئة الحواض والمحافظة على التربة20

-التصحيح الميكانيكي 7 500,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 متر مكعب

مكافحة تجمع الرمال30

-اشغال تثبيت الكثبان الرملية 98,00 123,00 100,00 105,00 عدد الهكترات

جهة سوس - ماسة - درعة 5004
تهيئة الحواض والمحافظة على التربة20

-التصحيح الميكانيكي 30 500,00 19 500,00 23 100,00 16 500,00 متر مكعب

مكافحة تجمع الرمال30

-اشغال تثبيت الكثبان الرملية 287,00 232,00 102,00 137,00 عدد الهكترات

جهة الشاوية - ورديغة 5006
تهيئة الحواض والمحافظة على التربة20

-التصحيح الميكانيكي 1 500,00 1 000,00 1 000,00 1 000,00 متر مكعب

مكافحة تجمع الرمال30

-اشغال تثبيت الكثبان الرملية - - 5,00 20,00 عدد الهكترات

جهة مراكش - تانسيفت - الحوز 5007
تهيئة الحواض والمحافظة على التربة20

-دراسات متعلقة بحماية التربة - - - - عدد الهكترات

-التصحيح الميكانيكي 25 000,00 27 000,00 20 512,00 29 000,00 متر مكعب

مكافحة تجمع الرمال30

-اشغال تثبيت الكثبان الرملية 50,00 50,00 112,00 50,00 عدد الهكترات

الجهة الشرقية 5008
تهيئة الحواض والمحافظة على التربة20

-التصحيح الميكانيكي 15 000,00 15 550,00 15 758,00 14 550,00 متر مكعب

مكافحة تجمع الرمال30

-اشغال تثبيت الكثبان الرملية 30,00 30,00 20,00 30,00 عدد الهكترات

جهة تادلة - أزيلل 5012
تهيئة الحواض والمحافظة على التربة20

-التصحيح الميكانيكي 18 000,00 22 000,00 17 750,00 11 300,00 متر مكعب

جهة مكناس -  تافيللت 5013
تهيئة الحواض والمحافظة على التربة30

-التصحيح الميكانيكي 36 500,00 33 100,00 30 876,00 41 800,00 متر مكعب

-دراسات متعلقة بحماية التربة - - - - عدد الهكترات

مكافحة تجمع الرمال40

-اشغال تثبيت الكثبان الرملية 100,00 50,00 130,00 50,00 عدد الهكترات

جهة فاس - بولمان 5014
تهيئة الحواض والمحافظة على التربة20

-التصحيح الميكانيكي 7 000,00 12 500,00 7 000,00 4 545,00 متر مكعب

جهة تازة - الحسيمة - تاونات 5015
تهيئة الحواض والمحافظة على التربة20

-التصحيح الميكانيكي 33 000,00 35 500,00 14 193,00 10 500,00 متر مكعب

-دراسات متعلقة بحماية التربة - 37 000,00 - - عدد الهكترات

جهة طنجة - تطوان 5016
تهيئة الحواض والمحافظة على التربة20

-دراسات متعلقة بحماية التربة - 43 700,00 - - عدد الهكترات

-التصحيح الميكانيكي 6 400,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 متر مكعب

مديرية البرمجة و نطام العلم و التعاون 6000
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المندوبية السامية للمياه و الغابات ومحاربة التصحر

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.45.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

جرد غابوي وطني10

-إنجاز الخرائط 1 171 100,001 171 100,00 1 000 000,00 1 000 000,00 عدد الهكترات

-التقاط الصور الجوية 1 291 000,001 291 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 عدد الهكترات
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 وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.48.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

إدارة ودعم السياسات10

تداريب وتكوين12

20,00الدورات التكوينية لفائدة الموظفين 20,00 12,00 7,00 20,00 عدد

240,00العوان المكونين 240,00 144,00 93,00 200,00 عدد

إتصال و توعية13

000,00 320زيارة الموقع 290 000,00 270 000,00 300 000,00 270 000,00 عدد

مساعدة لفائدة العمال الجتماعية14

2,00عدد المستفيدين من مساعدة أداء مناسك الحج 2,00 2,00 2,00 3,00 عدد

المعهد الوطني للعمل الجتماعي بطنجة15

45,00عدد خريجي المعهد الوطني للعمل الجتماعي *المستشارين الجتماعيين 43,00 34,00 33,00 75,00 عدد

29,00مسيرين في الشؤون الجتماعية 33,00 18,00 19,00 - عدد

86,00نسبة النجاح *المستشارين الجتماعيين 100,00 100,00 92,00 - %

100,00مسيرين في الشؤون الجتماعية 100,00 100,00 100,00 - %

مديرية التنمية الجتماعية 3000

تنسيق برامج التنمية الجتماعية والتعبئة الجتماعية10

المساهمة في نفقات التسيير للتعاون الوطني12

955,00 98المستفيدين من بنيات الرعاية الجتماعية 90 924,00 67 000,00 80 027,00 67 000,00 عدد

924,00 227 المستفيدين من البنيات الجتماعية الخرى 215 560,00 200 000,00 204 339,00 200 000,00 عدد

مبادرة 10.000 عامل اجتماعي14

النشاط 1: تنفيذ مبادرة الحكومة لتكوين 10000 عامل اجتماعي: الطلبة 

المسجلين:

200,00 250,00 300,00 514,00 1 721,00 عدد

النشاط 1: تنفيذ مبادرة الحكومة لتكوين 10000عامل اجتماعي: الطلبة 

الخرجين

150,00 180,00 200,00 564,00 - عدد
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 وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.48.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

إدارة ودعم السياسات10

تكوين وتداريب12

20,00الدورات التكوينية لفائدة الموظفين 20,00 12,00 7,00 20,00 عدد

240,00العوان المكونين 240,00 144,00 93,00 200,00 عدد

المعهد الوطني للعمل الجتماعي بطنجة14

-المراقد المهيئة - - 1,00 1,00 عدد

مديرية التنمية الجتماعية 3000

تنسيق برامج التنمية الجتماعية والتعبئة الجتماعية10

محاربة الفقر والهشاشة11

3,00النشاط رقم 1: تنفيذ الطار الستراتيجي الوطني للحد من الفقر 3,00 3,00 - 3,00 عدد

3,00النشاط 2: تنفيذ استراتيجية محاربة التسول 4,00 3,00 - 5,00 عدد

النشاط 3 : تتبع تطبيق القانون 14.05 المتعلق بمؤسسات الرعاية 

الجتماعية

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 %

النشاط 3 : تتبع تطبيق القانون 14.05 المتعلق بمؤسسات الرعاية 

الجتماعية

10,00 10,00 10,00 - - عدد

مساهمة في مصاريف التجهيز للتعاون الوطني12

المؤسسات الجتماعية المؤهلة )دار المواطن، مركز التربية،رياض 

الطفال.... الخ

50,00 50,00 350,00 35,00 350,00 عدد

الطفال المقيمين بمؤسسات الحماية الجتماعية للمخيمات المنظمة لفائدة 

الطفال

1 460,00 4 000,00 4 000,00 1 460,00 4 000,00 عدد

000,00 32المستفيدون من التربية على المواطنة ضمن برامج محاربة المية 90 000,00 90 000,00 36 865,00 90 000,00 عدد

465,00البنيات الجتماعيةالمحدثة] مراكز التربية و التكوين، رياض الطفال، الخ 413,00 400,00 359,00 400,00 عدد

118,00هياكل التكوين المحدثة 110,00 126,00 120,00 120,00 عدد

المساهمة في نفقات التجهيز لوكالة التنمية الجتماعية13

البرنامج 1: المساهمة في تنفيذ المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و دعم 

الفاعلين في التنمية

450,00الدوراة التكوينية المنظمة 400,00 400,00 136,00 400,00 عدد

000,00 13 المستفيدون من التكوين 12 000,00 7 500,00 14 233,00 7 500,00 عدد

البرنامج رقم 2: محاربة الفقر و الهشاشة و القصاء

300,00مشاريع النشطة المدرة للدخل المدعمة 250,00 200,00 52,00 200,00 عدد

000,00 12عدد المستفيدين من المشاريع المدرة للدخل 9 000,00 8 000,00 2 274,00 8 000,00 عدد

250,00 مشاريع تقوية قدرات الجمعيات المدعمة 200,00 150,00 28,00 - عدد

000,00 5المستفيدون من مشاريع تقوية قدرات الجمعيات 4 000,00 3 500,00 4 017,00 - عدد الفراد

30,00مشاريع التنمية البشرية 25,00 20,00 15,00 - عدد

000,00 70المستفيدون من مشاريغ التنمية البشرية 65 000,00 50 000,00 27 469,00 - عدد

الهندسة الجتماعية ودعم القطاع الجمعوي20

000,00 2النشاط 1:تقوية قدرات الجمعيات 2 000,00 2 000,00 700,00 2 000,00 عدد

25,00النشاط 2:دعم تشبيك الجمعيات 25,00 25,00 20,00 25,00 عدد

25,00النشاط 3:دعم المبادرات الترابية للتنمية الجتماعية 20,00 20,00 24,00 20,00 عدد

2,00النشاط 4:الدراسات، البحاث و تنمية ادوات التدخل الميداني 2,00 4,00 3,00 4,00 عدد

تدعيم التماسك الجتماعي والتضامن والدماج30

النشاط 1 : دعم المبادرات الهادفة للدماج السوسيو اقتصادي للشباب في 

اوضاع هشة

- 3,00 3,00 - 3,00 عدد
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 وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.48.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

النشاط 2 : بلورة وتنفيذ استراتيجية متشاور بشأنها للنهوض بالعمل 

التطوعي

- 1,00 1,00 - 1,00 عدد

-النشاط 3 : تحسين الظروف المعيشية للسكان المتضررين - - - - عدد

مجال السرة والطفولة والشخاص المعاقين 7000

مديرية الوقاية والدماج الجتماعي للشخاص المعاقين 7400

سياسة تنموية دامجة للشخاص في وضعية إعاقة10

البرنامج 1: تنسيق البرامج الحكومية في مجال العاقة

-اعداد البحث الوطني حول العاقة 100,00 50,00 - - %

-وضع استراتيجية وطنية للتنمية الدامجة 100,00 - - - %

-المناظرة الوطنية للتنمية الدامجة 400,00 - - - عدد 

المشاركين

المساهمة في النهوض بالصحة الجسدية والعقلية12

المعينات التقنية و المساعدة

000,00 3المعينات التقنية الممنوحة 3 000,00 3 000,00 2 377,00 - عدد 

المستفيدين

700,00 تحمل مصاريف الجهزة التعويضية الخاصة بالشخاص ذوي العاقة 700,00 800,00 - - عدد 

المستفيدين

 الوقاية من حالت العاقة

-طبع دلئل الوقاية من العاقة 3 000,00 3 000,00 - - عدد النسخ

-حملة إداعية للتحسيس حول الوقاية 1,00 1,00 - - عدد

المساهمة في تحسين الولوج إلى المعلومة والتربية والتكوين والتشغيل13

برنامج التربية و التوجيه السري و المدرسي

963,00 1دعم تمدرس الطفال المعاقين داخل المراكز المتخصصة 1 963,00 1 900,00 1 780,00 - عدد

000,00 4طبع و توزيع دلئل توجيهية لفائدة عائلت الطفال في وضعية إعاقة 4 000,00 - - - عدد

-دراسة وتقييم حالة التعليم والتدريب للمكفوفين وضعاف البصر 1,00 1,00 - - عدد

برنامج التأهيل المجتمعي

7,00دعم الجمعيات المسيرة للبرنامج 7,00 7,00 - - عدد

التكوين و الدماج المهني للشخاص في وضعية إعاقة

-تكوين مستشارين في التوجيه المهني - 23,00 23,00 - عدد

المساهمة في تحسين الولوجيات المادية والتوتصلية في مجال النقل14

-طبع و نشر دليل خاص بمعايير الولوجيات 2 000,00 1 000,00 - - عدد

المشاركة في النشطة السوسيو-ثقافية و الرياضية و الترفيهية

-تنظيم المهرجان الوطني للطفال ذوي الحتياجات الخاصة - 3 000,00 3 000,00 - عدد 

المشاركين

دعم لرساء بنية للشخاص المعاقين16

مساهمة الدولة في أنشطة الجمعيات العاملة في مجال العاقة

96,00دعم و مساعدات للجمعيات التي تعمل في مجال العاقة 96,00 96,00 87,00 - عدد الجمعيات

-طبع دليل مراكز التكفل الشخاص المعاقين 2 000,00 2 000,00 - - عدد

مديرية شؤون المرأة والسرة والطفولة 7500

النهوض بحقوق النساء وإدماج مقاربة النوع وتكافء الفرص10

تنسيق السياسات العامة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين11
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 وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.48.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

تعزيز القيادة للوزارة كمنسق للسياسات العمومية بشأن النصاف و 

المساواة

-تخليد اليوم الوطني و العالمي للمرأة - - - - عدد 

المشاركين

تشجيع ولوج النساء لمناصب المسؤولية والقرار12

إعداد و تنفيذ البرنامج المندمج لدعم المشاركة السياسية للنساء في 

النتخابات الجماعية 2012

- - - - - بدون وحدة

-النشاط 1: تقوية قدرات النساء المرشحات - - - - عدد 

المستفيدين

النشاط 2:آليات العمل اليجابي من أجل تحسين المشاركة السياسية للمرأة 

في النتخابات الجماعية لسنة2012 -لقاء تشاور حول المشاركة السياسية 

للنساء في افق التشريعات 2012

- - - 1,00 - %

النشاط 3 : مؤتمر حول المشاركة السياسية للنساء "النماذج الدولية الناجحة 

" في افق التشريعات 2012

- - - 25,00 - عدد 

المشاركين

البرنامج الفرعي2 : تتبع اللتزامات الدولية و القليمية)سيداو، برنامج 

عمل بيجين،أهداف اللفية، يوروميد،ارضية عمل اسطمبول

-النشاط 1:لقاء تتبع توصيات التفاقية سيداو - - - - عدد اللقاءات

-النشاط 2:لقاء نقاش حول آفاق تحقيق الهداف النمائية لللفية 3 - - 1,00 - عدد اللقاءات

-النشاط 3: المشاركة في لجنة أوضاع المرأة - - 3,00 - عدد 

المشاركين

البرنامج الفرعي 3 : وضع برنامج مندمج لدعم المشاركة القتصادية 

للنساء

-النشاط 1: دعم الجمعيات التنموية للتمكين القتصادي للنساء - - - - عدد

النشاط 2: وضع اتفاقيات للشراكة مع وكالة التنمية الجتماعيةو التعاون 

الوطني و المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من اجل تقوية التمكين 

القتصادي للنساء القرويات

- - - - - عدد التفاقيات

-النشاط3: تتبع التفاقيةالطار مع جمعية النساء المقاولت بالمغرب - - 3,00 - عدد العقود

محاربة العنف اتجاه النساء والطفلت13

البرنامج الفرعي 1 : مجالية محاربة العنف القائم على النوع

-النشاط 1:دعم الجمعيات الشريكة في مراكز الستماع الوطني - - 70,00 - عدد الجمعيات

-النشاط 2: حملت محاربة العنف ضد النساء/ اعداد وسائل التصال - - 600,00 - عدد

 النشاط 3:دعم المنظمات الشريكة في الحملة الوطنية لمحاربة العنف ضد 

النساء

- - - 20,00 - عدد الجمعيات

البرنامج الفرعي 2: تقوية التعريف بظاهرة العنف المبني على النوع

-النشاط 1 : تعزيز النظام المؤسسي للمعلومات 40,00 - 125,00 - عدد 

المستفيدين

محاربة النمطية ونشر ثقافة المساواة14

البرنامج الفرعي 1 : نشر ثقافة المساواة

-النشاط 1: احداث مؤسسة مرصد لتحسين صورة المرأة في العلم - - - - عدد

-النشاط 2 : تحيين و تنفيذ و تقييم الجندة الحكومية للمساواة - - 3,00 - عدد

-النشاط 3:إنتاج ونشر وسائل التصال من أجل "نشر ثقافة المساواة - - - - عدد

-النشاط 4 : قافلة التحسيس على المستوى الجهوي - - - - عدد

سياسة أسروية مندمجة والنهوض بالطفولة وتعبئة الفاعلين20

تعزيز حقوق الطفل للتنسيق القطاعي على المستوى الوطني21

البرنامج الفرعي 1 : تنسيق البرامج القطاعية الوطنية للنهوض بحقوق 

الطفل

النشاط 1:تتبع خطة العمل الوطنية للطفولة

-تقييم تنفيذ خطة العمل الوطنية للطفولة + 5 - 1,00 1,00 - عدد التقارير

-اعداد المرحلة الثانية من خطة العمل الوطنية للطفولة 2015-2012 1,00 - - - عدد
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2012

 وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.48.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

1,00دعم تنظيم المؤتمر الوطني لحقوق الطفل و المنتدى الوطني 1,00 1,00 - - عدد 

المشاركين

-مراجعة و تحيين مؤشرات خطة العمل الوطني للطفولة - - 1,00 - عدد

-النشاط 2:اعداد استراتيجية وطنية لحماية الطفولة 1,00 1,00 - - عدد التقارير

النشاط 3: تنظيم وسائل التواصل حول حماية الطفولةرقم1:وصلت، 

رقم2:رسائل رقم3منشورات، رقم 4:منصقات رقم:5 اقراص مدمجة

- - - 1,00 - عدد

النشاط 3: تنظيم وسائل التواصل حول حماية الطفولةرقم1:وصلت، 

رقم2:رسائل رقم3منشورات، رقم 4:منصقات رقم:5 اقراص مدمجة

- 1,00 - - - عدد

النشاط 3: تنظيم وسائل التواصل حول حماية الطفولةرقم1:وصلت، 

رقم2:رسائل رقم3منشورات، رقم 4:منصقات رقم:5 اقراص مدمجة

- 1,00 - - - عدد

النشاط 3: تنظيم وسائل التواصل حول حماية الطفولةرقم1:وصلت، 

رقم2:رسائل رقم3منشورات، رقم 4:منصقات رقم:5 اقراص مدمجة

- 5,00 - - - عدد

النشاط 3: تنظيم وسائل التواصل حول حماية الطفولةرقم1:وصلت، 

رقم2:رسائل رقم3منشورات، رقم 4:منصقات رقم:5 اقراص مدمجة

- 1,00 - - - عدد

دعم هياكل برامج القرب لحماية الطفل وتعبئة أراضي الحكم22

البرنامج الفرعي 1:وضع برنامج و بنيات لحماية الطفولة على الصعيد 

الترابي

النشاط 1:دعم تقويات وحدات حماية الطفولة)الدار البيضاء، مراكش و 

طنجة

- - - 1,00 - عدد التقارير

-النشاط 2: احداث الهياكل 3,00 5,00 3,00 - عدد

النشاط 3: مصاحبة الفاعلين في مجال حماية الطفولة داخل الجهات 

النمودجية على الصعيد الوطني

50,00 50,00 - 150,00 - عدد

النشاط 4: انجاز دراسة حول "وضعية الطفال في الشارع و " محاربة 

تشغيل الطفلت الخادمات الصغيرات بالدار البيضاء

- - 2,00 2,00 - عدد

4,00النشاط 5: اعداد برامج العمل لللتقائية المجالية 4,00 4,00 1,00 - عدد

20,00النشاط 6: دعم المبادرات و المشاريع الجمعوية 20,00 10,00 25,00 - عدد

تعزيز حقوق المسنين23

البرنامج الفرعي 1:التنسيق بين القطاعات لحماية المسنين

1,00وثيقة الستراتيجية و خطة العمل - - - 1,00 عدد

1,00وسائل التدخل الجتماعي المعدة - - - - عدد

البرنامج الفرعي 2: إعداد دليل مرجعي للقرب لتحسين التكفل بالشخاص 

المسنين

-بنية القرب المدعمة - 4,00 1,00 6,00 عدد

1,00وسائل التحسيس المعدة 1,00 2,00 - - عدد

20,00 المبادرات الجمعوية المدعمة 20,00 - 5,00 - عدد

إنعاش سياسة السرة24

البرنامج الفرعي 1: النهوص بدور السرة في المجتمع والتنسيق بين 

القطاعات في مجال السرة

-تقرير بحث /دراسة للسرة - - - - بدون وحدة

-منجزة في اطار التعاون الخاص 1,00 2,00 1,00 - عدد

1,00ممولة من طرف الوزارة 1,00 - - - عدد

100,00ممولة من طرف الوزارة 50,00 - - - %

1,00وثيقة الستراتيجية المندمجة للسرة 1,00 - - - عدد

100,00وثيقة الستراتيجية المندمجة للسرة 50,00 - - - %

3,00وسائل العلم، التربية و التواصل المعدة 3,00 - - - عدد

1,00اجتماعات و لقاءات في مجال السرة 1,00 1,00 1,00 - عدد

البرنامج الفرعي 2: تطوير الخدمات الجتماعية للقرب الهادفة الى حماية 

السرة و الشخاص في وضعية شارع )وحدات المساعدة الطبية المستعجلة

-بنيات القرب المحدثة - - - - عدد

2,00بنيات محدثة في إطار التعاون 3,00 3,00 - - عدد
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2012

 وزارة التضامن و المرأة و السرة و التنمية الجتماعية

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.48.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

50,00بنيات محدثة في إطار التعاون 75,00 25,00 - - %

50,00بنية محدثة فقط من طرف الوزارة 50,00 - - - %

1,00بنية محدثة فقط من طرف الوزارة 1,00 - 1,00 - عدد

8,00هياكل مدعمة 5,00 2,00 2,00 - عدد

30,00مشاريع الجمعيات المدعمة 30,00 33,00 5,00 - عدد
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2012

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

ميزانية التسييرقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.1.2.0.51.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

دعم المهام10

تحسين الرعاية الصحية للسجناء

000,00 320عدد الستشارات الطبية 310 000,00 285 000,00 - 275 000,00 عدد

100,00 1عدد تنقلت السجناء خارج المؤسسات السجنية قصد العلج 1 200,00 1 600,00 - 1 450,00 عدد

تحسين ظروف إقامة السجناء

20,00التكلفة اليومية لرعاية السجين 20,00 20,00 - 18,00 الدرهم

16,00حصة السجين اليومية من التغذية 16,00 15,00 - 14,00 الدرهم

تعزيز المن بالمؤسسات السجنية

8,00معدل تأطير السجناء 9,00 8,00 - 10,00 معدل

1,00عدد محاولت الهرب 1,00 1,00 - 2,00 عدد

معدل تغطية حاجيات الموظفين الملزمين بالقامة بقرب المؤسسة السجنية 

من المساكن الدارية

80,00 70,00 60,00 - 50,00 %

توفير فرص عمل للسجناء

25,00معدل استفادة السجناء من النشطة المدرة للدخل 20,00 15,00 - 10,00 %

تطويرالنشطة الثقافية والجتماعية لفائدة السجناء

200,00 2عدد النشطة الثقافية والرياضية المنظمة لفائدة السجناء 1 800,00 1 300,00 - 1 100,00 عدد

تطوير التعليم والتكوين المهني لفائدة السجناء

34,00معدل استفادة السجناء من التعليم والتكوين المهني 22,00 18,00 - 15,00 %

تطوير العلميات داخل الدارة

90,00معدل تغطية الحاجيات من العلميات 90,00 82,00 - 72,00 %

التكوين المهني20

تعزيز التكوين المهني للموظفين

35,00معدل استفادة الموظفين من التكوين 30,00 20,00 - 15,00 %
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2012

المندوبية العامة لدارة السجون وإعادة الدماج

ميزانية الستثمارقانون المالية لسنة 2012  -
المؤشرات المرقمة

1.2.2.0.0.51.000

الفقرةالمادة

الفصل:

وحدة القياسنوعية المؤشرات

المؤشرات المرقمة

تقديراتتقديراتتقديراتإنجازاتتقديرات

2010 201020112013

الدارة العامة 0000

تحسين ظروف عيش وإقامة السجناء10

التخفيف من اكتظاظ المؤسسات السجنية

000,00 182الطاقة اليوائية 168 000,00 156 800,00 - 130 393,00 متر مربع

2,80المساحة المتوسطة لكل نزيل 2,58 2,41 - 2,17 متر مربع
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