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 1   تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
 

 مقدمة
  

برسم  امرفق 205تعمل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، و التي بلغ عددھا 
، على تحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، عبر فوترة ھذه الخدمات، و 2013سنة 

ھذه المرافق مقارنة مع باقي الخدمات العمومية  اإلستقاللية التي تتوفر عليھاذلك بفضل 
مكنھا من ما يوالمرونة المالية والمحاسبية  ما يمنحھا مماالمسيرة في إطار ميزانية الدولة، 

 تحسين فعالية و جودة اإلدارة.
  

أسيسھا للمرة م تت قدو تجدر اإلشارة إلى أن مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
  بتاريخ ) 1( رسوم الملكيرع من خالل المادة األولى من الماألولى من طرف المش

   الذي ينص على:و 31/07/1968
  

المذكورة سالفا، )  2( 65" تعتمد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المادة 
 في تمويل بعض نفقاتھا على مداخيل ذاتية و غير المنسوبة العتمادات ميزانية الدولة".

  
تقلة لتكريس اإلطار القانوني لمرافق الدولة المسيرة بصورة مس ھذا، و قد تطور

ما يخص تنفيذ نفقاتھا، بدمجھا على غرار الحسابات الخصوصية استقاللھا المالي في
للخزينة،  كعنصر من مكونات قانون المالية للسنة، والذي دخل حيز التنفيذ ألول مرة في 

 . 2000إطار قانون المالية لسنة 
  

ليات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ويؤذن فيھا وتنفذ طبق نفس " تقرر عم
الشروط المتعلقة بعمليات الميزانية العامة، ما عدا في حالة استثناءات منصوص عليھا في 

 ." )3( قانون المالية ومع مراعاة األحكام التالية

  
قانون المالية  مجال اختصاصمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة في  دراجبعد إ

س التقسيم الوظيفي و االقتصادي للسنة، تم اتخاذ إجراء يقضي بتصنيف ميزانياتھا حسب نف
في إطار الميزانية العامة للدولة، ما مكن من تحسين مقروئيتھا و شفافية  عتمداإلداري المو

 المعلومات المالية المتعلقة بھا.
  

 تحدد مقتضيات ،المسيرة بصورة مستقلةفعلى مستوى تدبير ميزانيات مرافق الدولة 
على تنفيذ ميزانية ھذه المرافق،  طرقالمرسوم المتعلق بإعداد و تنفيذ قوانين المالية 

تحويل و الرفع من سقف التحمالت االستثمار وكذا نفقات و نفقات االستغالل مستوى

                                                            
1

من المرسوم الملكي بسن نظام عام للمحاسبة  65بتحديد كيفيات تطبيق الفصل  المرسوم الملكي 
  ؛21/04/1967العمومية 

  ؛21/04/1967من المرسوم الملكي  بسن نظام عام للمحاسبة العمومية  65الفصل  ²
ميمه بقانون المالية كما تم تعديله وتتالمتعلق  7-98مكرر مرتين من القانون التنظيمي رقم  16المادة  ³

  .2000أبريل  19بتاريخ  00- 14بالقانون التنظيمي  رقم 
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 2     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

والسھر رافق، ھذه الم اتتحسين و توحيد مساطر تنفيذ ميزاني وذلك من أجلاالعتمادات. 
 أساسھا القانوني. تعزيز على

  
 ما يناھز 2014ھذه المرافق برسم سنة تبلغ ميزانية و من المتوقع أن 

قطاعات مختلفة، و يبقى القطاع االجتماعي القطاع أن تستھدف  درھم و 000 938 093 3
 المھيمن بالنسبة لھذه المرافق، بحيث أن:

  
ويتعلق األمر بالمستشفيات  بالعالجات االستشفائية،، تقدم خدمات تتعلق مرفقا 90 

 العسكرية، و كذا المراكز الصحية المتخصصة كمراكز تحاقن الدم؛المدنية و
 
الصيد ي (السياحة، الصناعة التقليدية و، تقدم خدمات في مجال التكوين المھنمرفقا 55 

اد التطبيقي... و االقتصووالتعمير البحري،...) و تكوين األطر العليا في اإلدارة 
األحياء و لفائدة الطلبة (مؤسسات التكوين و اإلقامة المطعمخدمات المرافق التي تقدم 
 المدرسية)؛المطاعم و واإلقامات الجامعية

 

البحث ت، الرياضة، التجارة، الصناعة وأما المرافق المتبقية، فتعمل في مجال التجھيزا 
  و التوثيق. 

 
انون عبر إصالح الق 2014سنة اتي، المتوقع خالل و على ضوء اإلصالح الميزاني

تخضع ميزانيات مرافق سعلى غرار الميزانية العامة للدولة، التنظيمي لقانون المالية، و
على  ةالمرتكز لتدبير الميزانيةة جديدالصورة مستقلة لمتطلبات المقاربة الدولة المسيرة ب

 إٍرساء تغييرأداء الخدمات المقدمة للمواطنين. و تھدف ھذه المقاربة إلى  حسنالنتائج و
  عميق في ممارسات الميزانية و كذا التسيير المالي بالمغرب.

 
تؤثر على الحياة  سوف و تماشيا مع ھذه المقاربة الجديدة للتدبير الميزانياتي و التي

 ما يلي:باألھلية و المتعلقة  يجب أن تستوفي ھذه المرافق شروط اليومية للمواطنين،
  

فق الدولة في إطار ترشيد إحداث مرا% من نفقاتھا بواسطة موارد ذاتية : 50تغطية  
تعزيز  بغيةوذلك  ،تسييرفي المن استقاللية استفادتھا  في مقابل ،المسيرة بصورة مستقلة

 ؛إدماج القرار الميزانياتي و كذا تقليص تعددية الوثائق الميزانياتية 
 
تتعلق نفقات  لتتضمنمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  اتعادة ھيكلة ميزانيإ 

تھدف ھذه العملية إلى إبراز العالقة بين  :عملية متجانسة مشروع أوأو  بإنجاز برنامج
والنتائج المحددة والمنتظر  ناإلعتمادات المرصدة للعملية أو البرنامج أو نشاط معي

أن تكون ھذه النتائج قابلة للقياس بواسطة على  ،اإلعتماداتإنجازھا بواسطة ھذه 
  إعداد ميزانيات ھذه المرافق.  أثناء سلفا مؤشرات لألھداف يتم تحديدھا
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ھذه المرافق، قبيل دخول القانون ل انطالقا من الوضعية الراھنة، اإلطارو في ھذا 
مرافق العاملة في مجال التعليم التنظيمي الجديد لقانون المالية حيز التنفيذ، يالحظ أن ال

مثال، وعلى الرغم من مساھمتھا الكبيرة في تحقيق دور  التكوين المھني و تكوين األطرو
سوى حوالي الثلث  في المتوسط الدولة في مجال التكوين، إال أن مواردھا الذاتية ال تغطي

 ).2011-2007من مجموع النفقات (انظر أدناه اإلحصاءات المتعلقة بالفترة 
  

مرافق الدولة المسيرة أما على مستوى الصحة العمومية الذي يعد مجاال مھما لتدخل 
 أن ھذا القطاع قد تمكن من تحقيق إنجازات مھمة خالل السنوات يالحظ ،بصورة مستقلة

تغطية جزء كبير من النفقات بموارده الذاتية و الذي تجاوز نسبة  إذ تمكن من ، األخيرة 
إلنجازات لحول ھذا الموضوع توجد في الجزء المخصص لتفاصيل مزيد من اال% (50

 ) . 2011-2007المالية المتعلقة بالفترة 
  

ستنتج أن المرافق العاملة في مجال القطاعات االقتصادية كالتجھيز يوفي الختام، 
 معيارلل ھي األكثر استجابةوالصناعة والتجارة، وخالفا لتلك التي تقدم خدمات اجتماعية، 

. على الرغم من أن مقاربة األداء التي إلحداث مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة المحدد
ساھم بال شك في تحسين الخدمات التي تقدمھا ھذه تأدخلھا اإلصالح الميزانياتي الجديد س

 الموارد الذاتية  داخل بنية ميزانياتھا.المرافق وبالتالي تعزيز حجم 
  

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة منذ قانون بالمتعلق  التقرير انطلق اعداد ھذا
يتوجه  .) من القانون التنظيمي لقانون المالية33ووفقا ألحكام المادة ( 2001المالية لسنة 
 تتمالرأي العام في إطار تقديم مشروع قانون المالية. و قد وء البرلمان عضاأل ھذا التقرير

استھداف عتماد على منطق الوضوح و الدقة واالب ھذا التقرير برسم ھذه السنة صياغة
 تستجيب لمتطلبات، ذات مصداقيةوثيقة وذلك بغية الحصول على  المعلومات المقدمة

 الصحافة...). اطنين والموو اإلداراتو (البرلمان الفئات التي تطلع عليھامختلف 
  
يستعرض الجزء األول من التقرير، مھام مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  

موزعة حسب مجاالت تدخلھا و وفق الوظائف الكبرى للدولة (تصنيف جديد مقارنة مع 
. و 2011-2007الفترة  السنوات الماضية)، و كذا تطور اإلنجازات المالية خالل

. كما سيستعرض 2012سنة  المالي برسم سيخصص الجزء الثاني لتقديم حصيلة إنجازھا
، و كذا 2012الجزء الثالث بشكل تفصيلي اإلنجازات المادية لھذه المرافق خالل سنة 

برسم  توقعةم، باإلضافة إلى العمليات ال2013مستوى تقدم تنفيذ برنامج عملھا برسم سنة 
 .2014سنة 

  
في حدود اإلمكان بين ، سيتم الربط تقديم الحساباتو الحترام منطق النتائج و 

يمكن من ساألداء. ما حسن نشطة و لألالعمليات المبرمجة واألھداف المعززة بمؤشرات 
  . لفائدة المواطنين تقييم المجھودات المبذولة في مجال تحسين خدمات اإلدارة
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 4     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

  :  2014تعريفية لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة  ئقبطا .1
  

  الصحة:مجال العاملة في مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة . 1.1
  

الصحة بشكل فعال في  العاملة في مجالتساھم مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
الرعاية الصحية الجيدة بالنسبة  إلى الولوج الحكومة في مجال توسيع فرص أھدافتحقيق 

مھام ھذه يمكن تقديم . األوبئةية لمكافحة وتعزيز تدابير الصحة الوقائ ،لعموم المواطنين
  :كما يلي 2011- 2007الفترة المالية خالل  اإلنجازات وكذاالمرافق 
  

 المرفق إسم المھام

  دعم القوات المسلحة الملكية مع ضمان الخدمات العالجية و الوقائية و التشخيص و
 المدنيين؛ االستشفاء و الخبرة لفائدة جميع العسكريين و ذوي حقوقھم و كذا

  المساھمة في التكوين التطبيقي لألطباء و طلبة كليات الطب و الصيدلة و كذا تطوير
األنشطة المتعلقة بالبحث و مجال اإلقتصاد الصحي بتنسيق مع كليات الطب و معاھد 

 التكوين في مھن التمريض؛
  بالضحايا و المشاركة في المھمات اإلنسانية داخل المغرب و خارجه من أجل التكفل

اسعافھم و تقديم الخدمات الطبية المتخصصة و المستعجلة للعسكريين و المدنيين 
  على حد سواء.

  :الدفاع الوطني إدارة
  

كز االمستشفيات العسكرية والمر
 للجراحة ةالطبي

  توفير خدمات الفحص و التشخيص و العالج و خدمات صحية مع أو بدون إيواء
 الحوامل؛والنساء  الجرحىللمرضى و

 ضمان استمرارية خدمات الفحص والعالج والمساعدة الطبية للحاالت المستعجلة؛ 
  عمليات الطب الوقائي والتربية الصحية والمساعدة الطبية للحاالت في المساھمة

 المستعجلة بشراكة مع الفاعلين المعنيين؛
 بمدارس  ضمان التكوين التطبيقي لفائدة طلبة كليات الطب والصيدلة والمتدربين

مجال الصحة، وكذلك التكوين العاملة في ومعاھد التكوين المھني وتكوين األطر 
 المستمر لألطر والمسيرين ؛

 الصحة العمومية واالقتصاد الصحي المتعلقة بث والمساھمة في إنجاز أنشطة البح
  واإلدارة الصحية.

  وزارة الصحة:

 

  المستشفيات و مراكز الدعم

  على المستوى الوطني؛تشجيع التبرع بالدم 
 تحسين وتتبع ونشر التقنيات الجديدة لتحاقن الدم؛ 
 مالءمة أنشطة المركز مع المستجدات الطبية والتقنية؛ 
 وتوزيع مشتقات الدم مجانا؛ إنتاج 
 فرض مراقبة صارمة للجودة والقيام بافتحاص سنوي لكل مراكز تحاقن الدم؛ 
  تحاقن الدم؛توفير التجھيزات ووسائل عمل مختلف مراكز 
 .بناء وتھيئة مراكز تحاقن الدم 

  وزارة الصحة:

المركز الوطني لتحاقن الدم 
 بالرباط

 التبرع بالدم على صعيد جھة الدار البيضاء؛ اتتشجيع عملي 
 تنظيم عمليات التبرع بالدم بالداخل والخارج؛ 
 إنجاز التحاليل المخبرية للدم؛ 
  العمومية والخاصة بجھة الدار البيضاء تأمين التزويد المنتظم لمجموع المؤسسات

 بمشتقات الدم.

  وزارة الصحة:
المركز الجھوي لتحاقن الدم بالدار 

 البيضاء

  بحوث في مجال البيولوجيا الصحية؛التطوير الخبرة والدعم العلمي والتقني وإنجاز 
  ميدان البيولوجيا الصحية وتطوير أنظمة مراقبة صحة القواعد المتعلقة باقتراح

 اإلنسان؛
  المساھمة في تكوين الطاقم الطبي وشبه الطبي والعلمي لقطاع الصحة والسھر على

 نشر المعلومات المرتبطة بھذه الكفاءات؛
 .إنعاش وتنمية التعاون الوطني والدولي في ميدان البيولوجيا واليقظة 

  وزارة الصحة:

  
 الصحيالمعھد الوطني 
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  إنجاز دراسات واستطالعات حول تقييم حاجيات القطاع من المؤھالت البشرية
 من أجل إعداد دليل للمھن والوظائف؛

 .تقديم االستشارات للمھنيين في المجاالت التقنية والسوسيومھنية 

 تكوين المھندسين في مجال المياه والغابات؛ 
 تنشيط دورات للتكوين المستمر؛ 
  إنجاز الدراسات واألبحاث الخاصة بالغابة والتدبير المستدام للموارد الطبيعية

 والبيئٌة.

  وزارة الفالحة والصيد البحري:
  

 المدرسة الوطنية الغابوية للمھندسين
  الصيد تكوين الموارد البشرية الالزمة لقيادة واستغالل وصيانة أسطول

 الوحدات الصناعية للصيد ، وتتجلى المھام األساسية األخرى في ما يلي:و
  الكيفيتحسين التكوين المھني الخاص بالصيد البحري على المستوى 

بواسطة التدرج اإليواء والتكوين بالتناوب والتكوين مع (التكوين 
 )؛المھني

 واإلرشاد  يفيةتنظيم دورات للتكوين المستمر ومحو األمية الوظ
دة التكوين من أجل المساھمة في البحري واستكمال الخبرة وإعا

 ؛على المستوى المھني لبحارةاتطوير 
 تثمين مكتسبات المھنيين عبر تفعيل عمليات التكوين؛ 
 .مواكبة برنامج تأھيل وتحديث أسطول الصيد الساحلي والتقليدي 

  وزارة الفالحة والصيد البحري:
  

المعاھد ومراكز التكوين في مجال 
 الصيد البحري

 من أجل الحفاظ على التراث الثقافي الحالي  وھوبينتكوين الصناع التقليديين الم
 وإبداع منتوجات تقليدية ذات جودة عالية؛

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

  شكل أشغال لفائدة الغير؛ علىتقديم خدمات مؤدى عنھا 
  ة من طرف موارد من خالل تسويق منتوجات الصناعة التقليدية المنجزتحصيل

 المتدربين والمتمرنين في إطار األعمال التطبيقية.

  وزارة الصناعة التقليدية:
  

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 
 العاملة في مجال الصناعة التقليدية

  يشتغل.ھذا المرفق لم يعد  
  زارة الصناعة التقليدية:و

  قسم خريطة التكوين المھني
  التكوين لفائدة موظفي وزارة االقتصاد والمالية؛إعداد وتفعيل برامج وعمليات 
 مواكبة عمليات التكوين الخاصة بمديريات ھذا القطاع؛ 
 إعداد وتفعيل برامج وعمليات التكوين لدعم اإلصالحات المعتمدة بالوزارة؛ 
 تفعيل برامج اإلدماج لفائدة الموظفين الجدد بھذا القطاع؛ 
 وطني والدولي.تشجيع عمليات الشراكة على الصعيدين ال  

  وزارة االقتصاد والمالية:

  القسم اإلداري

  توفير التكوين المستمر ودورات استكمال الخبرة لفائدة موظفي الوزارة
 والخواص؛

 تنظيم تظاھرات تتعلق بمجال أنشطة الوزارة؛ 
  تقديم خدمات تمكن المتدربين الخارجيين من استكمال معرفتھم واختبار

 والمھنية؛كفاءاتھم التقنية 
  تفعيل العمليات المتعلقة باالستشارات والدعم ومواكبة اإلدارات العمومية

وھيئات أخرى في المجاالت المتعلقة  ترابيةوالمنشآت العامة والجماعات ال
 بالتربية والتعليم؛

 التظاھرات التربوية  يتوفير خدمات اإلقامة والمطعم لفائدة المشاركين ف
 والعلمية والثقافية واالجتماعية؛

 .نشر وبيع الوثائق وكذا كراء المقرات والمعدات  

  ة:يوزارة التربية الوطن

  قسم استراتيجيات التكوين

 إعداد برامج التعاون بتنسيق مع المصالح األخرى للوزارة؛ 
 تتبع تنفيذ برامج التعاون وإنجاز تقارير تنفيذ سنوية؛ 
 على تشجيع التعليم المدرسي الخصوصي؛ السھر 
  تتبع ومواكبة البرامج والتدابير المتخذة في مجال تعليم اللغة العربية ألبناء

  زارة التربية الوطنية:و

  قسم التعاون
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 المغاربة المقيمين بالخارج بالتعاون مع السلطات الحكومية والھيئات المعنية؛
 .تتبع مشاريع الشراكة الجمعوية  

 تقوم بتكوين التقنيين في المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت بوجدة :
الطبوغرافيا واإللكتروميكانيك الموجھين للعمل في القطاعين المعدني 

 والصناعي؛
 تتجلى مھمتھا في تكوين التقنيين المتخصصين مدرسة المعادن بمراكش :

التطبيقية واستغالل المعادن (باكلوريا+سنتين) في المھن المرتبطة بالجيولوجيا 
 والمقالع والكيمياء الصناعية واإللكتروميكانيك.

  وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة:
  

المدارس العاملة في مجال الطاقة 
 والمعادن

  توفير التعليم العالي لتكوين األطر الموجھة للعمل في مختلف فروع النشاط
 البحري؛

  المتعلقة بالتكوين البحري؛إنجاز الدراسات واألبحاث 
  توفير التكوين المستمر واستكمال الخبرة لفائدة العاملين والفاعلين بقطاع

 المالحة البحرية.

  وزارة التجھيز والنقل:

 المعھد العالي للدراسات البحرية

  تقديم خدمات التكوين وإعادة التكوين واستكمال خبرة األعوان والتقنيين
مجاالت السياقة وصيانة آالت األشغال العمومية وكذا واإلداريين خاصة في 

 إصالح وصيانة وتوسيع الشبكة الطرقية.

  وزارة التجھيز والنقل:

مصلحة التكوين على اآلليات وصيانة 
  الطرق

 توفير وتحمل نفقات التسيير اليومية لمركز استقبال المؤتمرات؛ 
 .صيانة الممتلكات التابعة للمركز وتنميتھا  

  جھيز والنقل:وزارة الت

  مصلحة التكوين المستمر

 تكوين المھندسين المعماريين؛ 
 .المساھمة في البحث ونشر المعارف المتعلقة بالھندسة المعمارية 

وزارة السكنى والتعمير وسياسة 
  المدينة:

 المدرسة الوطنية للھندسة المعمارية
  ،الموجھة للعمل في تكوين األطر العليا المتخصصة في تقنيات التھيئة والتعمير

 الھيئات العمومية والخاصة؛
  إعداد وتنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة موظفي الوزارة الوصية

 ومصالحھا الخارجية ووزارات أخرى وھيئات عمومية وخاصة؛
  إنجاز دراسات في مجال التھيئة والتعمير لفائدة إدارات الدولة والمؤسسات

 والھيئات الخاصة؛ الترابيةالعمومية والجماعات 
  المساھمة في تنمية البحث في مجال تنظيم المجال ونشر المعطيات بھذا

 الخصوص؛
  تنظيم أنشطة علمية تتعلق بتدبير المدن والتھيئة المجالية والسكن والتنمية

 المستدامة.

وزارة السكنى والتعمير وسياسة 
  المدينة:

 للتھيئة والتعمير يالمعھد الوطن

 ،وإعادة التكوين وتحسين قدرات األطر اإلدارية والتقنية التابعة  توفير التكوين
 لوزارة الداخلية؛

  إعالم وتكوين المنتخبين في مجال اإلدارة وھندسة اإلدارة وذلك عبر تحديد
 حاجيات التكوين وتركيب البرامج التكوينية والتتبع والتقييم واالفتحاص؛

  البيداغوجي؛توفير المقرات والبنايات والورشات والعتاد 
  توفير التكوين خاصة بالنسبة للموظفين الجدد والتكوين األساسي والمستمر

 واألكاديمي واإلعداد لمباريات الكفاءة المھنية؛
 تحمل أعباء النقل واإلقامة والمطعم الخاصة بالمستفيدين من التكوين؛ 
 ھم في إنجاز خدمات مختلفة بھدف تأھيل المستفيدين من التكوين وتقوية مؤھالت

 مجال التسيير و تطبيق كفاءاتھم المھنية والتقنية.

  وزارة الداخلية:

  مديرية تأھيل األطر اإلدارية والتقنية
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  توفير تكوين أساسي نظري وتطبيقي لفائدة األطر العليا في مجاالت وسائل
 اإلعالم والتواصل لدى المؤسسات؛

 ظيم ندوات ولقاءات تنظيم دورات التكوين المستمر واستكمال الخبرة عبر تن
 وتداريب تكوينية؛

  المساھمة في تطوير الممارسة المھنية في مجال اإلعالم واالتصال وتشجيع
 البحث العلمي واألكاديمي في المجاالت المذكورة؛

  إنجاز دراسات لفائدة اإلدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية
حمالت إعالمية في مختلف والقطاع الخاص وكذا تنظيم استطالعات للرأي و
 المجاالت بتعاون مع المنظمات الوطنية واألجنبية.

  وزارة االتصال:
 المعھد العالي لإلعالم واالتصال

  السمعي البصري المجال سد الفراغ الحاصل في مجال التكوين في مھن
 والسينما ومواكبة تطور ھذه المھن؛

  المغرب قد خصوصا و أن تلبية الحاجيات المتزايدة للقطاع من المختصين
  على المستوى الدولي.السنيمائي أصبح وجھة مفضلة للتصوير 

  وزارة االتصال:

المعھد العالي لمھن السمعي البصري 
  والسينما

  تكوين األطر العليا وإنجاز البحث العلمي وكذا القيام بخبرات واستشارات في
 مجال الرياضة؛

  بالرباط ومركز موالي رشيد للرياضة؛تدبير مراكز التكوين يعقوب المنصور 
 تنظيم دورات إعدادية لأللعاب األولمبية وملتقيات وندوات؛ 
 .القيام بدورات تكوينية لفائدة الھيئات العمومية والخاصة واألشخاص 

  وزارة الشباب والرياضة:

المعھد الملكي لتكوين أطر الشباب 
 والرياضة

  العليا التابعة لھيئات عامة وخاصة في ضمان تكوين األطر الطبية وغير الطبية
 مجاالت اإلدارة الصحية والصحة العمومية؛

 تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مھن قطاع الصحة؛ 
  المساھمة في إنجاز دراسات وبحوث حول األنظمة الصحية ونشر المعطيات

 المتعلقة بھذا المجال.

  وزارة الصحة:

  المعھد الوطني لإلدارة الصحية

 :السلك العالي للتدبير اإلداري  توفير التكوين األساسي الذي ينقسم إلى سلكين
شھرا  28شھرا، والسلك العادي للتدبير اإلداري ويتطلب  24يتم على مدى و

 من الدراسة؛
  ضمان التكوين المستمر لفائدة اإلدارات العمومية والمؤسسات العمومية

 الدولي الثنائي والمتعدد األطراف؛ وكذا في إطار التعاون الترابيةوالجماعات 
 القيام بخبرات وتقديم استشارات في مجال التدبير اإلداري؛ 
  المساھمة في مجھودات تحديث اإلدارة العمومية التي انخرطت فيھا الوزارة

 الوصية.

الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة 
المكلفة بالوظيفة العمومية وتحديث 

  اإلدارة:

  لإلدارة المدرسة الوطنية

  تزويد قطاع السياحة والفندقة بالموارد البشرية المؤھلة للعمل في مختلف
ميادين السياحة والفندقة، خاصة منھا المھن المرتبطة بالمطاعم واإليواء 

  والمواكبة.

  وزارة السياحة:
مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 العاملة في مجال السياحة
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  مجال األنشطة الترفيھية:العاملة في مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة  .3.1
  

 كما تشرف علىالتحتية الرياضية والثقافية.  اتتدبير البنيبالمرافق المذكورة  تتكلف
ثقافية الفنية والتظاھرات التنظيم الملتقيات الرياضية الوطنية والدولية باإلضافة إلى 

 2011-2007خالل الفترة اإلنجازات المالية  وكذامھام ھذه المرافق سيتم سرد مختلفة. ال
  :كما يلي

 

 المرفقإسم  المھام

  ينظم تظاھرات وطنية ودولية مرموقة في رياضة الغولف:
 :التظاھرات الوطنية 

  ؛العرش كأس 
 كأس عيد الشباب؛ 
 كأس المسيرة الخضراء؛ 
 .بطولة المغرب 

 :التظاھرات الدولية 
  الثاني للغولف؛كأس الحسن 
 تحدي الحسن الثاني للغولف؛ 
 بطولة المغرب المفتوحة؛ 
 .كالسيك دار السالم 

ذكورة أعاله تجرى عشرون تظاھرة أخرى مباإلضافة إلى التظاھرات الرياضية ال
 بمسالك الغولف الملكي دار السالم.

  رئيس الحكومة:
 الغولف الملكي دار السالم

  لفائدة النخبة الوطنية مع األخذ بعين  يعالتوفير معدات رياضية ذات مستوى
 االعتبار اإلكراھات التقنية والوظيفية للممارسة الرياضية؛

 إنعاش األنشطة الرياضية على الصعيدين الجھوي والوطني؛ 
 احتضان التظاھرات الرياضية الدائمة والموسمية مع توفير الظروف الجيدة؛ 
 ياضية والتي يصل عددھا حاليا إلى إحداث وتوفير التأطير التقني للمدارس الر

 مدرسة موزعة على مختلف أنحاء المملكة؛ 500
 .تنظيم تظاھرات فنية وثقافية وسياسية  

  وزارة الشباب والرياضة:

المركب الرياضي األمير موالي عبد 
هللا بالرباط ومركب محمد الخامس 

 بالدار البيضاء ومركب فاس

  خاصة لدى الفئات الشابة؛توسيع قاعدة ممارسي رياضة السباحة 
 ؛المرتبطة بھذا النوع من الرياضة تنمية التمويل الذاتي لألنشطة 
 استقبال التظاھرات الرياضية (السباحة)؛ 
 .إحداث وتأطير مدارس السباحة 

  وزارة الشباب والرياضة:
مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات 

 الرياضية

  باإلضافة إلى دورات التكوين واألنشطة احتضان الملتقيات والمخيمات والندوات
 التربوية والثقافية والرياضية؛

  استقبال الجمعيات والھيئات والمؤسسات العاملة في مجال الشباب والطفولة وكذا
 الخواص والعائالت الراغبة في التخييم والسياحة؛

 استقبال تجمعات فدراليات النوادي الرياضية؛ 
 ت الھيئات العمومية والخاصة.احتضان دورات التكوين واجتماعا 

  وزارة الشباب والرياضة:
مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة 

 ببوزنيقة

 تدبير برامج التبادل الوطنية والدولية للشباب؛ 
  مركز استقبال عبر مجموع التراب  31اإلشراف على شبكة متكونة من

 الوطني.

  وزارة الشباب والرياضة:
 للشبابمصلحة السياحة الثقافية 
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مجال األنشطة االجتماعية العاملة في مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة . 4.1
  : األخرى

  

الخاصة لبعض الفئات االجتماعية التي تتقاسم  المتطبات بتلبيةھذه المرافق  تتكلف
باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة على الخصوص يتعلق األمر و ،مميزات مشتركة

وحجاج الديار المقدسة والسجناء وضحايا حوادث الشغل وأفراد الجالية المغربية المقيمة 
  خالل الفترة اإلنجازات المالية  وكذامھام ھذه المرافق سيتم التطرق لبالخارج. 

  :كما يلي 2007-2011
  

 المرفق إسم المھام

 األشخاص المعاقين من أجل الرفع من استقالليتھم  تقديم المساعدات التقنية لفائدة
 وتسھيل اندماجھم اجتماعيا؛

  تغطية مصاريف اقتناء الوسائل البيداغوجية والسمعية البصرية والمعلوماتية
 الضرورية من أجل تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛

 المشاريع  مساعدة الجمعيات العاملة في مجال اإلعاقة عبر المساھمة في تمويل
  التي تھدف إلى اإلدماج االجتماعي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

وزارة التضامن والمرأة واألسرة 
  والتنمية االجتماعية:

مصلحة االستقبال والمساعدة وتقييم 
 البرامج

  ضمان التأطير للحجاج المغاربة سواء بالداخل أو بالخارج وذلك عبر أعضاء
 البعثة المغربية للحج.

  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:
 قسم الحج والشؤون االجتماعية

 بالمؤسسات  تتكلف بتدبير ومراقبة و ترشيد استغالل مختلف وحدات االنتاج
 ؛السجنية

 بالمؤسسات  ضمان تسويق مختلف المنتوجات الفالحية ومنتوجات الورشات
 .السجنية

المندوبية العامة إلدارة السجون 
  اإلدماج وإعادة

مصلحة وحدات اإلنتاج إلدارة 
 السجون

 .2013المرفق ابتداء من فاتح يوليوز  تم حذف ھذا

  وزارة التشغيل والتكوين المھني
 قسم حوادث الشغل

 ؛درسة الوطنية للحماية االجتماعيةمواكبة تنفيذ المشروع التربوي للم 
 .تنظيم تكوين لفائدة المتدخلين في مجال الحماية االجتماعية 

  التشغيل والتكوين المھنيوزارة 
  

 قسم الضمان االجتماعي والتعاضد
  االستجابة النتظارات المغاربة المقيمين بالخارج والمرتفقين اآلخرين لمصالح

 القنصليات سواء بالخارج أو داخل المغرب.
  الحرص على تحسين صورة التمثيليات القنصلية المغربية بالخارج والمصالح

  القنصلية بالمغرب.

  وزارة الشؤون الخارجية والتعاون
 مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية

  

    



5

20

120

200

تية

 

 

  14 

5 5

007 200

صورة مستقلة 
ية األخرى

99

69

12

7 2008

سيرة بصورة 
تماعية األخرى 

مداخيل ذات قة

5

08 2009

ولة المسيرة بص
ألنشطة االجتماعي

130
24

139

2009

رافق الدولة المس
ل األنشطة االجت

)يين الدراھم

م تدبير السنة السابق

5

9 2010

 عدد مرافق الدو
ألملة في مجال ا

122
9

178

2010

 بنية مداخيل مر
 العاملة في مجال

بمالي(

على األداءات برسم

2014سنة

6

2011

تطور
عامال

127

157

2011

تطور
مستقلة

فائض الموارد 

ع قانون المالية لس

 

89

20

13

20

 
 مشروع

 قلة

77

189

2

007 200

سيرة بصورة
اعية األخرى

35%
128

007 200

مرافق الدولة
مجال األنشطة

سيرة بصورة مستق

 

85

223

26

08 2009

رافق الدولة المس
 األنشطة االجتما

)ن الدراھم

النفقات

8%

153%

08 2009

نفقات بمداخيل م
قلة العاملة في م
اعية األخرى

المس رافق الدولة

94

69

300

9 2010

خيل ونفقات مر
عاملة في مجال 

بماليين(

المداخيل

%

129%

9 2010

 معدل تغطية النف
رة بصورة مستقل
االجتما

تقرير حول مر
 

 

 

59

0
284

2011

تطور مداخ
مستقلة الع

216%

2011

تطور
المسير



   
2014مشروع قانون المالية لسنة   

 

 15     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

مجال السلطات العمومية عاملة في ة المسيرة بصورة مستقلة المرافق الدول. 5.1
  العامة: خدماتوال

  

الطابع  الدولة ذات أنشطةتشمل الخدمات المقدمة من طرف ھذه المرافق جميع 
حفظ النظام ب المكلفةوالمصالح  اإلداراتجميع بين المشتركة خدمات العام. ويتعلق األمر بال

 وكذا مھام ھذه المرافق ويمكن جرد االقتصاد والمالية. المتعلقة ب الخدمات اوالعدل وكذالعام 
  يلي: كما 2011-2007خالل الفترة اإلنجازات المالية 

  

 المرفقإسم  المھام

  تزويد القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والمؤسسات العمومية تأمين
 والخاصة باألقنعة الجراحية وحماية الجھاز التنفسي.

  إدارة الدفاع الوطني:
 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة

يقوم بإنعاش وتنسيق االستيراد والتصدير والمعالجة وبيع واستعمال المنتجات 
بتقنيات االستشعار بواسطة األقمار االصطناعية على مستوى والخدمات المرتبطة 

 التراب الوطني والمحافظة عليھا. ومن الناحية العملية يقوم المركز بالمھام التالية:
  عتمد على تجرد وتجميع وتنسيق حاجيات اإلدارات أو المؤسسات التي

 االستشعار عن بعد وذلك بغية تقديم طلبات شراء مجتمعة ومتجانسة؛
  االستيراد واالقتناء سواء بالمغرب أو بالخارج، والمحافظة والنسخ والمعالجة

والتوزيع والبيع واقتراح استعمال المنتجات والخدمات المرتبطة باالستشعار عن 
 بعد؛

  والخاص بكل األشكال المفيدة لتمكينھم أبالقطاع العام  الزبناء سواءدعم ومساعدة
 ستشعار عن بعد؛من االستعمال الفعال لمنتجات اال

  مراقبة استعمال منتجات االستشعار عن بعد وذلك من أجل الحفاظ على
  لمصالح المملكة. وافقاالستعمال السلمي والم

  إدارة الدفاع الوطني:

المركز الملكي لالستكشاف الفضائي 
  عن بعد

 تجميع ومعالجة ونشر الوثائق المتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتماعية بالمغرب 
  أو بالخارج؛

  تعزيز الرصيد الوثائقي الوطني وتسھيل ولوج مختلف المرتفقين إلى المعلومة
  بمختلف أشكالھا؛

  تعزيز الرصيد الوثائقي الوطني من خالل اللجوء إلى مصادر معلومات أجنبية
  اقتناء الوثائق وبنك المعطيات؛من خالل الربط بشبكة األنترنيت أو عبرسواء 

 كة الوطنية للمعلومات والوثائق بمجموع الشبكات القطاعية تطوير ارتباط الشب
المتخصصة وتعزيز تنسيق أنشطة الشبكة الوطنية للمعلومات مع شبكة أنظمة 

  المعلومات الدولية والجھوية.

  المندوبية السامية للتخطيط:

  المركز الوطني للتوثيق

 العامة  تمويل العمليات التي تھدف إلى تحسين ظروف عمل موظفي الخزينة
 للمملكة وتعزيز سالمة مقراتھا وأنظمتھا المعلوماتية؛

  تمويل العمليات التي تھدف إلى تحسين ظروف االستقبال وجودة الخدمات التي
 تقدمھا لزبنائھا وشركائھا؛

  تحصيل التكاليف المرتبطة بمختلف الخدمات التي تقدمھا الخزينة العامة للمملكة
المعاشات وتدبير  بأداءداء األجور وكذا التكفل خاصة التكفل بملفات القروض وأ
  سندات الخزينة وحسابات الزبناء.

  وزارة االقتصاد والمالية:
  

 الخزينة العامة للمملكة

  خدمات التكوين المقدمة من طرف إدارة عن تحصيل جزء من التكاليف الناتجة
الجمارك والضرائب غير المباشرة لشركائھا ولموظفي الجمارك بالدول 

 الصديقة.

  وزارة االقتصاد والمالية:
إدارة الجمارك والضرائب غير 

 المباشرة

 طبع منشورات ودوريات وزارة الثقافة؛ 
 إنجاز أعمال الطبع المتعلقة بالجوانب الثقافية والتواصلية واإلدارية؛ 
  طبع منشورات المثقفين ورجال األدب والعلوم والشباب الموھوبين والمترجمين

  وزارة الثقافة:

 مطبعة دار المناھل
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بنيات الو و الماءمجال النقل عاملة في ة المسيرة بصورة مستقلة المرافق الدول. 6.1
   خرى:األقتصادية االتحتية ال

  

ھذه الفئة . وتضم و التجھيزالنقل المتعلقة بنشطة األ إلى تنميةھذه المرافق تھدف 
مھام ويمكن تقديم . المخصصة لتنمية الموارد المائية وبناء وصيانة السدودالخدمات أيضا 

  يلي: كما 2011-2007خالل الفترة اإلنجازات المالية  وكذاھذه المرافق 
  

 المرفق إسم المھام

  باقتناء معدات األشغال العمومية تنفيذ برنامج عمل مديرية الطرق المتعلق
 وحظيرة السيارات وقناطر اإلغاثة؛

 ضمان التدبير اإلداري لحظيرة المعدات وحظيرة السيارات؛ 
  التنسيق بين مصالح السوقيات والمعدات في ما يخص تعبئة واستعمال حظيرة

 المعدات؛
  حظيرة المعدات  تدبيراإلشراف على مصالح السوقيات ودعمھا بمعدات

 رورية لتدخلھا؛الض
 تسيير قناطر اإلغاثة وإنجاز األشغال المتعلقة بالتركيب والتفكيك والصيانة؛ 
  تقديم المساعدة التقنية للجماعات الترابية ولمختلف الھيئات العمومية في ما

  يتعلق بالخبرة واقتناء معدات األشغال العمومية.

  وزارة التجھيز والنقل:
مصالح السوقيات لمصلحة شبكات 

 والمعدات

 كراء وتدبير معدات األشغال العمومية التي تتوفر عليھا؛ 
  التدخل السريع إلزالة الثلوج والرمال وكذا في الحاالت االستثنائية كاألضرار

 الناجمة عن الفيضانات؛
 إنجاز أشغال تھيئة مسالك فك العزلة عن العالم القروي؛ 
  ول الحوادث المميتة على ح افتحاص تأطير حظائر المعدات اإلقليمية وإنجاز

 ؛ويجھالمستوى ال
 تسيير قناطر اإلغاثة وإنجاز األشغال المتعلقة بالتركيب والتفكيك والصيانة؛ 
 .المساھمة في تجديد المعدات وذلك وفقا الستراتيجية مديرية الطرق 

  وزارة التجھيز والنقل:
 مصالح السوقيات والمعدات

  كإدارة عمومية، تضمن مديرية التجھيزات العامة إدارة المشروع المفوض
وكذا  الترابيةمن لدن القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية والجماعات 

 أصحاب مشاريع عمومية أخرى؛
 المساھمة في الرفع من جودة المباني العامة؛ 
 عقلنة استعمال األموال العامة؛ 
  المھني إلدارة المشاريع العمومية.المساھمة في إضفاء الطابع 

  وزارة التجھيز والنقل:
 مديرية التجھيزات العامة

 المساھمة في إعداد سياسة الوقاية الطرقية؛ 
 توثيقية الحصائية واإلدراسات الإعداد النصوص التنظيمية ودراسات خاصة و

 المرتبطة بالسالمة الطرقية وتطبيقھا ؛
  السيارات؛منح رخص السياقة وتسجيل 
 مراقبة النقل الطرقي والعقوبات اإلدارية المرتبطة بھا؛ 
 .ترخيص ومراقبة مدارس تعليم السياقة 

  وزارة التجھيز والنقل:
مديرية النقل عبر الطرق والسالمة 

 الطرقية

  تطبيق سياسة وزارة التجھيز والنقل في ما يخص وصاية القطاع على
 الطيران؛المؤسسات العمومية العاملة في مجال 

  ضمان سالمة وانتظام المالحة الجوية ومراقبة وتنسيق نشاطات المالحة
 الجوية؛

  إعداد االتفاقيات الدولية والنصوص القانونية المتعلقة بالمالحة الجوية والنقل
 الجوي واستغالل المجال الجوي وكذا الحرص على تطبيقھا؛

  الجوية والقوانين الخاصة الحرص على مراقبة العمليات المتعلقة بالسالمة
  باالستغالل التقني للطائرات.

  وزارة التجھيز والنقل:
  المديرية العامة للطيران المدني

 وزارة التجھيز والنقل: منح بطاقات مھنية للمكلفين بالفحص بمراكز الفحوصات التقنية؛  



 

 

 
 

 
 

 

 

  18 

 سموح بھا؛
وطني إلجراء

  ص التقني.

 ة؛

وانئ التجارية

  مائية. 

الجويالغالف 
ت الصلة بمھام

 المھتمة بھذا
ص التنظيمية

 

12

2007

ة مستقلة 
تحتية ال

لي للحمولة المس
ه المركز الو

ھا مراكز الفحص

الترفيھيةاكب مر

باخرات بالمو

 ؛
 رقية.

يانة المنشآت الم

لتطبيقية حول ا
 والبحوث ذات

 مع اإلدارات
 إعداد النصوص

 

13

2008 2

المسيرة بصورة
ابنيات الوالماء و
خرىاألة 

 للوزن اإلجمالي
الذي يقوم به 

قنية التي تقوم بھ

المالزوارق وو
 ية؛

ية المقدمة للب

 ق بالطرق؛
 لطرقية؛

بتقنيات الطرق؛
ت واألشغال الطر

 لعمومية؛
ات إنجاز وصي
  الضرورية؛

 والتجريبية وال
نجاز الدراسات

لدولة بشراكة
وكذا ،صاصھا

   على تنفيذھا.

  

14

1

2009 20

 مرافق الدولة ا
مجال النقل وفي 

قتصاديةاال

2014سنة

ع السيارة وتبعا
تقني المعمق

 يق؛
لفحوصات التق

 حارة؛
قني للباخرات و

البحرية ةنشطأل
مالحة البحري

 يق؛
معطيات المتعلق

التقنية ا ألبحاث
كوين المرتبط بت
مجال الدراسات

 ال العمومية؛
 بير المعدات؛

عدات األشغال ا
كوين حول تقنيا
جوية والمناخية

النظريةبحوث 
والمناخ وكذا إنج

د المعاھدات ا
اختص تبمجاال

لجوية والسھر

16 16

010 201

تطور عدد
عاملة فال

ع قانون المالية لس

 

ديق حسب نوع
ء الفحص الت
بارات والتصدي
 من معطيات ا
ر اإلداري للبح
ر اإلداري والتق
األرخص للقيام ب
بة خدمات الم

  ربية.
ص قارعة الطريق
ز وتدبير بنك الم
ز الدراسات واأل
 المساعدة والتك
ن الجودة في م

ر معدات األشغا
ز الخبرة في تدب

ومعح اآلليات
 المساعدة والتك
ر المعطيات الج
ز الدراسات والب
صاد الجوية و

 لمرفق؛
ھمة في إعداد

والمتعلقة ب ل
لقة باألرصاد ال

6

11

279

20

 
 مشروع

 قلة

 التصد
 إجراء

االختب
 التأكد

ات

 التدبير
 التدبير
 منح ر
 مراقبة

المغر
 فحص
 إنجاز
 إنجاز
 تقديم
 تحسين

  

اث

 تأجير
 إنجاز
 إصال
 تقديم

 

 توفير
 إنجاز

واألر
ھذا ال

 المسا
المجال
المتعل

 

247

907

1

007 200

يرة بصورة
نيات التحتية

)ھم

سيرة بصورة مستق

راء االختبارا

  

سات واألبحا

والماء والبيئة:
 

والماء والبيئة:
  لوطنية

288

1237

14

08 2009

فق الدولة المسي
والبن الماءلنقل و

بماليين الدرا(ى 

النفقات

المس رافق الدولة

لوطني إلجر
  

  جھيز والنقل:
الحة التجارية

  جھيز والنقل:
لوطني للدراس

قة والمعادن و
 سيير األوراش

قة والمعادن و
رصاد الجوية ال

353

496

206

9 2010

خيل ونفقات مراف
ملة في مجال الن
قتصادية األخرى

المداخيل

تقرير حول مر
 

المركز ا
والتصديق

وزارة التج
مديرية المال

وزارة التج
المركز ال
  الطرقية

وزارة الطاق
مصلحة تس

وزارة الطاق
مديرية األر

  

382

66

2288

2011

تطور مداخ
مستقلة العا
االق

8



 

 

 

 

 

 

 

 

  19 

قتصادية 

ق األمر 
قتصادية 

كما  20

ستوى الجھوي

ي يستعمل في
 

العطور ومواد

 التقييس؛
 جھود تحسين

 الخوصصة:
سجلة في إطار

ت والمقاوالت

461

84

446

2007

بصورة 
ت التحتية 

(

مداخيل ذاتية

ألنشطة االقت

يتعلق، ودي
أنشطة اقذا 

 2007-11

الت على المس
  .ستثمار

ف الدولة والذي
ئية والصناعة؛
من أجل إنتاج 

لقة باالعتماد و
 مواكبتھا في

مختلف مراحل 
 العمومية المس

 لفائدة الشركات

  العمومية.

48

544

389

2008 20

لدولة المسيرة بص
والبنيات الماءل و

)بماليين الدراھم

 السنة السابقة

مجال األي 

ابع اقتصاد
كذستثمار و
خالل الفترة

 مھام

 إحداث المقاوال
المتمركز لالست

 ل:
طرفنتاجه من

والصناعة الغذائ
دون بالكحول م

 انول.

 لألنشطة المتعل
نية من أجل 

يات المتعلقة بم
ت والمقاوالت

ر والتواصل

يكلة المقاوالت

4

857
952

009 20

مداخيل مرافق ال
ة في مجال النقل

ب(صادية األخرى 

ألداءات برسم تدبير

2014سنة

عاملة فية ال

ت ذات طا
االسوإنعاش 

خت المالية 

الم

لمساعدة على
ي إطار تدبير ال
كحول اإليثانول
ول الذي يتم إن
صيدلة والطب و
بناء الذين يتزو

ير كحول اإليثا

لتطوير العادي
للمقاولة الوطن

ع وإنجاز العملي
وتقييم الشركات

 صة؛
شھارية لإلخبار

 صة؛
ة بإعادة ھيمتعلق

574

1210

1

10 201

تطور بنية م
مستقلة العاملة
االقتص

ض الموارد على األ

ع قانون المالية لس

 

ورة مستقلة

خدمات مجال
و والتجارة

اإلنجازات ذا

الستثمارات وا
ة المستثمرين في
تكار وتسويق ك
ناء وبيع الكحو
ة مجاالت: الص
ح الرخص للزب

 جميل.
ح رخص تصدي

لتدبير الجيد وال
البيئة العامة ل

. 

سا بإعداد وتتبع
يام بافتحاص و
نامج الخوصص
ظيم حمالت إش
عنية بالخوصص
دة العمليات المت

713

1

فائض

1

2

 
 مشروع

 قلة

بصوسيرة

في ھذا الم
ت الصناعة

وكذلمرافق

 إنعاش اال
ومساعدة

 تدبير احت
 اقتن

عد
 منح

التج
 منح

 ضمان ال
  تحسين

تنافسيتھا

 يقوم أساس
 القي

برن
 تنظ

المع
 قياد

165%

34

2007 20

ق الدولة
 الماءلنقل و

ى

سيرة بصورة مستق

 الدولة المس
 :  

العاملة فق
ئدة قطاعات

مھام ھذه ال 

 ق

 ار
 والتجارة

 
 ول

 والتجارة
 

صورة مستقلة
 س
  

صورة مستقلة

43%

189

008 200

ت بمداخيل مرافق
عاملة في مجال ا
القتصادية األخر

المس رافق الدولة

مرافق. 7
األخرى

قدم المرافق
بخدمات لفائ

م جرديمكن 

المرفق إسم

  خلية:
جھوية لالستثما
 الصناعة

 جيات الحديثة:
لمستقلة للكحول

 الصناعة
 جيات الحديثة:

ولة المسير بص
العتماد والتقييس

تصاد والمالية:
ولة المسير بص

 خوصصة

9%

243%

09 2010

دل تغطية النفقات
صورة مستقلة العا
لبنيات التحتية اال

تقرير حول مر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7.1

  
تق
ب ،أساسا
. يأخرى
  يلي:

 

وزارة الداخ
المراكز الج

وزارة
والتكنولوج
المصلحة ال

وزارة
والتكنولوج
مرفق الدو
المكلف باال
وزارة االقت
مرفق الدو
المكلف بالخ

%

150%

0 2011

تطور معد
المسيرة بص
وال



19

200

104

2

تية

 

 

  20 

 

9 19

07 2008

صورة مستقلة 
دية األخرى

4

63
74

53

115

007 20

رة بصورة 
ادية األخرى 

مداخيل ذات عانات

19

8 2009

دولة المسيرة بص
ألنشطة االقتصاد

82

3 51

91

08 200

ق الدولة المسير
األنشطة االقتصا

)ن الدراھم

إع  السنة السابقة

  

18

2010

ر عدد مرافق الد
مجال اعاملة في 

59
1 55

90

1

9 2010

ية مداخيل مرافق
عاملة في مجال ا

بماليين(

ألداءات برسم تدبير

2014سنة

19

2011

تطور
عال

51
58

119

10

2011

تطور بني
مستقلة الع

ض الموارد على األ

ع قانون المالية لس

 

188

20

08

فائض

5

20

 
 مشروع

 قلة

90

293

2

007 200

سيرة بصورة
صادية األخرى

55%

70

007 200

مرافق الدولة
جال األنشطة

سيرة بصورة مستق

95

207
22

08 2009

رافق الدولة المس
 األنشطة االقتص

)ن الدراھم

النفقات

0%

86%

08 2009

فقات بمداخيل م
قلة العاملة في مج

صادية األخرى

المس رافق الدولة

87

23 233

9 2010

خيل ونفقات مرا
عاملة في مجال

بماليين(

المداخيل

%

68%

9 2010

 معدل تغطية النف
رة بصورة مستقل
االقتصا

تقرير حول مر
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

92

3
216

2011

تطور مداخ
مستقلة الع

55%

2011

تطور
المسير



   
2014مشروع قانون المالية لسنة   

 

 21     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

 مجال الفالحة والصيدعاملة في ة المسيرة بصورة مستقلة المرافق الدول. 8.1
   :ةوالغاب

  
الماء والبيئة. ب العمليات المتعلقةخدمات لفائدة  في ھذا المجالالعاملة تقدم المرافق 

مھام ھذه  سرد. يمكن وتتدخل أساسا في حماية الثروات المائية والسمكية والغابوية والبيئية
  كما يلي: 2011- 2007خالل الفترة اإلنجازات المالية  وكذاالمرافق 
  

 المرفق إسم  المھام

  السمكية وكذا تحمل تكاليف عمليات المراقبة دعم مجال البحث حول الثروات
  المنجزة من طرف ھيئة المراقبين العلميين على متن السفن األجنبية.

  وزارة الفالحة والصيد البحري:
 قسم حماية الثروات السمكية

  ،لجماعات لالذي يدر مداخيل  نالفلي خاصةاستغالل وتثمين المنتوجات الغابوية
 للبالد.القروية والعملة الصعبة 

  
المندوبية السامية للمياه والغابات 

  ومحاربة التصحر:
 مصلحة تثمين المنتوجات الغابوية

 نادرة النواع لألالغنى والتنوع البيولوجي  يعكسالذي  الوطني لموروثحماية ا
 .وكذا حماية النظام اإليكولوجي الطبيعي

  
المندوبية السامية للمياه والغابات 

  ومحاربة التصحر:
 المنتزه الوطني لسوس ماسة

 تقييم وتتبع وضعية البيئة بتعاون مع كل الھيئات المعنية؛  
 المستدامة  إنجاز دراسات وبحوث تتعلق بالبيئة في إطار السياسة الوطنية للتنمية

  بنتائجھا والتدابير العملية من أجل تطبيقھا؛علما مية وإحاطة السلطات العمو
 الرامية إلى المحافظة على التوازن الطبيعي  إلجراءاتوتنسيق جميع ا تطوير

  وحمايته ومحاربة التلوث وتحسين البيئة؛
  القيام باقتراحات ترتبط بأھم التوجيھات االستراتيجية في مجال السياسة البيئية

  وإنجاز مشاريع رائدة على الصعيد الوطني والجھوي والمحلي؛
 ا من المعطيات المتوفرة حول القيام بجرد وتشخيص المشاكل البيئية وذلك انطالق

  الحالة البيئية؛
 تجميع ونشر جميع المعلومات المرتبطة بالبيئة؛  
 تتبع التنسيق بين الوزارات في مجال حماية البيئة؛ 
 الحث والمشاركة في إنجاز ووضع مخططات استعجالية وتتبعھا؛ 
 القيام بتدخالت في مجال محاربة الكوارث الطبيعية؛ 
 ون الدولي في مجال البيئة بتنسيق مع الوزارات المعنية.تشجيع مشاريع التعا 

  
وزارة الطاقة والمعادن والماء 

  والبيئة:
 مديرية المراقبة والدراسات والتنسيق
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 مركزا استشفائيا؛ 77 
 

 مستشفيات ومركزين طبيين للجراحة تابعين إلدارة الدفاع الوطني؛ 6 
 

 مركزين لتحاقن الدم؛ 
 

 ؛يلصحاالمعھد الوطني  
 

 المركز الوطني للوقاية من األشعة؛ 
 

  مديرية األدوية والصيدلة. 
 

 قطاع التكوين: 
 

مجال تكوين األطر يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في 
% من المرافق المدرجة  27مرفقا أي ما يعادل  55والتكوين المھني والتكوين المستمر

  . و تتمثل أساسا في:2013بقانون المالية لسنة 
 
 معھدا ومركزا للتكوين تابعا لقطاع السياحة؛ 16 

  

 ؛معاھد ومراكز للتكوين تابعة لقطاع الصناعة التقليدية 6 
 

ة  7  ة الغابوي ة الوطني ى المدرس ال الفالحي باإلضافة إل ي المج وين ف مؤسسات للتك
 للمھندسين؛

 

 ؛لتكوين تابعة لقطاع الصيد البحريمؤسسات ل 6 
 

   ؛ين للتكوين مجال الطاقة والمعادنمؤسست 
  

ات  17  ال، والبني ة (اإلدارة، االتص االت مختلف ي مج ـن ف ـدارس للتكوي ـد وم معھ
 التحتية...).

 
 والبنية التحتية االقتصادية األخرى: و الماءاع النقل قط 

 
مرفقا أي  16يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في ھذا المجال 

  . و تتمثل أساسا في:2013% من المرافق المدرجة بقانون المالية لسنة 7,8ما يعادل 
  

 ؛المركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية 
  

 مصالح السوقيات والمعدات؛ 7 
  

 مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات؛ 
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 25     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

 مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية؛ 
  

 المديرية العامة للطيران المدني؛ 
  

 المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق؛ 
  

 مديرية التجھيزات العامة؛ 
  

 مديرية المالحة التجارية؛ 
 

 مصلحة تسيير األوراش؛ 
  

  مديريـة األرصـاد الجويـة الوطنيـة. 
  

 قطاع األنشطة االقتصادية األخرى: 
 

مرفقا أي  19يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في ھذا المجال 
  . و تتمثل أساسا في:2013% من المرافق المدرجة بقانون المالية لسنة 9,3ما يعادل 
  

  مركزا جھويا لالستثمار؛ 16 
 

 ؛-الرباط-المصلحة المستقلة للكحول 
  

 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف باالعتماد والتقييس؛ 
  

 مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة. 
 

 قطاع السلطات العمومية والمصالح العامة: 
 

أي  مرافق 8يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في ھذا المجال 
  . و تتمثل أساسا في:2013% من المرافق المدرجة بقانون المالية لسنة 4ما يعادل 
  

 الخزينة العامة للمملكة؛ 
 

 الجمارك و الضرائب غير المباشرة؛ ادارة 
 

 وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة؛ 
 

 مديرية المطبعة الرسمية؛ 
 

 مطبعة دار المناھل؛ 
 

 عن بعد؛المركز الملكي لالستكشاف الفضائي  



   
2014مشروع قانون المالية لسنة   

 

 26     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

 

 المركز الوطني للتوثيق؛ 
 

 مركز النشر والتوثيق القضائي بمحكمة النقض. 
 

 قطاع األنشطة الترفيھية: 
 

مرافق أي  7يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في ھذا المجال 
  . و تتمثل أساسا في:2013% من المرافق المدرجة بقانون المالية لسنة 3,4ما يعادل 
  

  دار السالم؛ الملكي لكولفا 
 

 المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء و القاعدة البحرية بالمحمدية؛ 
 

 الرباط؛ –المركب الرياضي األمير موالي عبد هللا  
 

 المركب الرياضي بفاس؛ 
 

 مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية؛ 
 

 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة؛ 
 

 مصلحة السياحة الثقافية للشباب. 
  

 قطاع األنشطة االجتماعية األخرى: 
 

مرافق أي  6يبلغ عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في ھذا المجال 
  . و تتمثل أساسا في:2013% من المرافق المدرجة بقانون المالية لسنة 3ما يعادل 
  

 ج؛مصلحة االستقبال والمساعدة وتقييم البرام 
 

 قسم الحج والشؤون االجتماعية؛ 
 

 مصلحة وحدات اإلنتاج إلدارة السجون؛ 
 

 ؛قسم حوادث الشغل 
 

 قسم الضمان االجتماعي والتعاضد؛ 
 

 مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية. 
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   2012حصيلة الميزانية برسم سنة . 2.2
  

يتميز الوضع اإلداري لتدبير مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة باعتباره أكثر 
مرونة و ذلك بغية تحقيق مداخيل مالية ذاتية مھمة تمكن من تغطية جزء من تكاليف 

  .الخدمات المقدمة للمستخدمين
  

بتحقيق  2012تميز إنجاز ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنة 
 مليون درھم 3.660,94مليون درھم مقابل  3.882,69فائض للمداخيل على النفقات بمبلغ 

النقل  بمجال% من طرف المرافق العاملة  54%. وقد سجل بنسبة 6أي بزيادة  2011سنة 
  و المواصالت و الذي يعزى إلى ما يلي:

  
       مليون درھم،  6.023,57% لتسجل مبلغا إجماليا بلغ  11,4زيادة المداخيل بنسبة بلغت  

% وزيادة تحويالت  0,8سبة ه الزيادة باألساس إلى ارتفاع المداخيل الذاتية بنذوتعزى ھ
 ؛2011% مقارنة مع سنة  85,3بنسبة الميزانية 

 
مليون درھم و خاصة النفقات ذات  2.140,88% لتبلغ  22,5ارتفاع النفقات بنسبة  

  الطابع االجتماعي.
  

  و تطورھا : عقلنة إحداث المرافق بنية المداخيل. 1.2.2
 

مرافق الدولة المسيرة بصورة بلغ مجموع الموارد المنجزة من طرف مجموع 
مليون درھم مقابل توقعات قدرت ب  6.023,69ما قدره  2012مستقلة برسم سنة 

%. وتتوزع ھذه الموارد حسب  95مليون درھم، أي بنسبة إنجاز بلغت حوالي  6.325,4
  طبيعتھا كما يلي:

   
مليون  2.075,20مليون درھم مقابل توقعات بلغت  1.871,4 الموارد الذاتية : سجلت 

%. وتتشكل ھذه الموارد أساسا من المبالغ  90,2درھم أي بنسبة إنجاز تصل إلى 
المحصلة من الخدمات التي تقدمھا المرافق المعنية في شكل خدمات عالجية والتربية 
البدنية والتنشيط الثقافي واالستقبال والمساعدة االجتماعية، وكذا تسليم األوراق الرمادية 

 وتقديم المعطيات المتعلقة باألرصاد الجوية. ورخص السياقة 
  

% من ھذه الموارد من طرف المرافق العاملة في القطاع الصحي،  42وقد تم إنجاز 
% من مجموع ھذه الموارد 33بينما حققت المرافق العاملة في قطاع النقل و المواصالت 

  بصورة مستقلة.% من عدد مرافق الدولة المسيرة 8على الرغم من أنھا ال تشكل سوى 
  

حسب القطاعات التي تعمل فيھا المرافق  2012وتتوزع الموارد الذاتية برسم سنة 
  كما يلي:
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         لفترةمستقلة: حصيلة اإلنجازات لأنشطة مرافق الدولة المسيرة بصورة  .3
  2014ھذه المرافق برسم و برنامج عمل  -2013 2012

  
  المجال الصحي  . 1.3

 

 : راكز الدعم التابعة لوزارة الصحةالمستشفيات و م .1.1.3
  

 ، واصلت معظم مؤشرات اإلنتاج بالمستشفيات تقدمھا كما كان2012خالل سنة 
 كن جرد اإلنجازات التاليةالحال بالنسبة للسنوات الثالث األخيرة. على سبيل المثال، يم عليه

  : 2010مقارنة مع سنة 
  

  % ؛ 15ارتفاع عدد الوافدين على المستشفيات ب  
 

  %؛7ارتفاع عدد المرضى المقبولين بشكل نھائي بنسبة  
 

  %؛ 11ارتفاع عدد الفحوصات المتخصصة الخارجية ب  
 

  %؛ 6,5ارتفاع عدد الوالدات ب  
 

  %. 6تحسن مدة اإليواء المتوسطة بنسبة  
  

المتعلق  2012-2008تجدر اإلشارة إلى أنه في إطار تنفيذ برنامج العمل للفترة 
بالمستشفيات العمومية، فقد سھلت مجانية الوالدة الولوج إلى الرعاية الطبية لفائدة النساء في 

  حالة الوضع.
   

  : 2012-2010أدناه تطور أنشطة ھذه المرافق خالل الفترة  ويبين الجدول
  

 2012 2011 2010 المؤشرات 
التطور مقارنة مع 

2010  (%) 
 0. 18+ 552 185 4 256 898 3 198 547 3 الفحوصات بمصالح المستعجالت 
 10.9+ 295 777 1 365 648 1 397 601 1 الفحوصات المتخصصة الخارجية

  اإلقامةاالستشفاء مع 
 إيواء المرضى نھارا 

768 936 
358 806 

805 653 
403 449 

820 502 
450 263 

+6.7 
+25 .5 

 1. 2+ 582 262 3 236 207 3 790 194 3 أيام اإليواء 
 6,2+ % 56,8 % 4, 55  % 5, 53 نسبة اإليواء المتوسطة 
 0.01- 951 167 723 168 156 170 تدخالت جراحية كبرى

 6.5+ 303 350 291 342 027 329 الوالدات
 6.7+ 622 41 665 38 014 39الوالدات التي تطلبت عمليات جراحية 
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  : المحاور التالية 2012سنة برسم  عمليات المنجزةالو قد ھمت معظم 
 

 :  ستشفائيصالح اإلإلاتوسيع  
  

يھدف ھذا اإلصالح بشكل أساسي إلى تعميم آليات وأنظمة تدبيرية حديثة على جميع 
  :.  و يرمي ھذا اإلصالح أساسا إلىالمستشفيات العمومية، من أجل تحسين حكامتھا

  

فائيمركز  17بناء وتھيئة وتجھيز   " IIIمبرمجة في إطار "المغرب الصحي  استش
  ؛ممول من طرف البنك األوربي لالستثمار

 

روع   ار مش ي إط اباتي ف الي و المحس دبير الم ات الت ال آلي دبير إدخ رنة ت عص
فيات  ذا MGH(المستش اءلة. و لھ يط و المس م التخط دة تھ ارات عدي ك العتب ) و ذل

ه و تبسيطه في  الغرض، فقد تم إعداد دليل مطور في مستشفى أكادير، تمت مراجعت
دة، القنيطرة، تا ل وقت سابق في خمس مستشفيات (الجدي ت، سال و طنجة) قب رودان

روع ( ة بمش فيات المعني ى المستش ه عل ع  )MGHتعميم ى جمي م عل أوال و ث
  المستشفيات العمومية؛

 

 ؛الولوج إلى المستشفيات العموميةاستراتيجية للحد من األمراض الناتجة عن  اعتماد 
 

 ؛ميةلعموتطوير أساليب التنظيم و تدبير مصالح االستقبال والقبول بالمستشفيات ا 
 

دبير مو  ام بت ك للقي ة، وذل فيات جھوي ة مستش ي أربع ال ف ز االتص اء مراك د إنش اعي
 ؛الفحوصات الخارجية المتخصصة

 

ي و   ار المرجع داد اإلط الل إع ن خ ك م فيات و ذل يدليات المستش ل ص يع تأھي توس
امج  ي ووالبرن وين التقن فى و تك ي لصيدلية المستش االت  145العمل ي مج صيدليا ف
 الصيدلة في القطاع العام. و     وائية اإلدارة الد

  

 لوزارة الصحة:  2012-2008العمل على مواصلة تنفيذ برنامج العمل  
  

ق األول بتنظيم و بة يصيدلال مستوى تحسين  ين: يتعل المستشفى من خالل إعداد دليل
ات وبصيدلية العمل  د الحاجي اليب تحدي ةالمستشفى ويعمل الثاني على أس إنشاء  كيفي

ة  ات األدوي فيات.لطلب ين  لمستش ة تمك تم اآلن دراس ن ب اتصيدليالوت فيات م المستش
  التقنيات المعلوماتية. 

 

وين و   ة من خالل تك ول بالمستشفيات العمومي تقبال و القب ادة تنظيم مصالح االس إع
ة الصحية  ة بالتغطي ات المتعلق اطر و اآللي ي قطاع الصحة حول المس تحسيس مھني

ك  األساسية ة للسداد ...) وذل ة القابل (التصنيفات العامة لألفعال المھنية، الئحة األدوي
  لفائدة المسيرين والمھنيين في جميع المراكز االستشفائية. 
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د (  ة الصحية رامي ام التغطي يم نظ ة تعم يم دورات RAMEDمواكب ن خالل تنظ ) م
م ھ د ھ وين باألساس  ذاتكوينية لفائدة مھنيي قطاع الصحة في المستشفيات. و ق التك

ة، و  فائية الجھوي ز االستش دراء المراك ن م ة م فيات و المكون يرة للمستش رق المس الف
مدراء المراكز االستشفائية اإلقليمية، و مدراء المستشفيات المحلية، و رؤساء أقطاب 

ة، و تدبير الشؤون الطبية  صيادلة المستشفيات والرعاية المرضية والشؤون اإلداري
ؤولي م تقبالصالح و مس ول. و  االس ووالقب ذا التك ن ھ تفيدين م دد المس غ ع د بل ين ق

م مھنيا. إضافة إلى ذلك، و 1030 د، ت من أجل ضمان متابعة فعالة لتعميم نظام رامي
إنشاء مرصد وطني على مستوى مديرية المستشفيات و العالجات المتنقلة و مراصد 

من تتبع عن قرب لتعميم نظام  جھوية لنظام راميد. و قد مكنت مختلف ھذه المراصد
  التغطية الصحية. 

 

م   رات ت ن المؤش ة م ى مجموع اء عل تم بن ذي ت ة ال فيات العمومي يم أداء المستش تقي
فيات:  ى األول للمستش الل الملتق ا خ اق حولھ طة  10االتف م أنش رات تھ مؤش

فيات، و  ة و  4المستش راض المزمن م األم ة و  3تھ راض المكلف م األم م  3تھ تھ
ة و  3ت و الوفيا دم و  3للجوانب المالي ات و آالت تصفية ال ة غرف العملي لمردودي

ط كل  تم رب فيات). و ي ين المستش وي (تحويالت ب التنظيم البني رتبط ب د م مؤشر واح
ى  مؤشر بأھداف يتم تحديدھا سنويا على مستوى كل مستشفى، و يفضي ھذا التتبع إل

  المحصل عليھا. تقييم ثم ترتيب للمستشفيات بناء على النتائج 
 

ة   ى دوري اء عل ت بن ي أسس رات األداء، الت ة مؤش ى أن مجموع ارة إل در اإلش تج
يم  وزارية، توصي المدراء الجھويين بعقد اجتماعات نصف سنوية تكرس لتتبع و تقي

  أداء المؤسسات االستشفائية التابعة لنفوذھم الترابي. 
 

فا   ا أن كش إن تتبع ھذه المؤشرات يبرز أن ھناك تحسنا ملحوظا من سنة ألخرى. كم
تة  ة كل س فيات و العالجات المتنقل ة المستش ى مديري ذه المؤشرات يصل إل ا لھ بياني
رة  فيات للفت ازات المستش ول إنج ر ح ر تقري م نش د ت ك، فق ى ذل افة إل ھر. باإلض أش

نه لم يعقد أي ملتقى للمستشفيات خالل . و أخيرا، تجدر اإلشارة إلى أ2007-2010
  .  2012و  2011سنتي 

  

   تفعيل برنامج العمل عالوة على ما سبق، فقد تم إنجاز عدة إجراءات في إطار  
 ، و ھي: 2008-2012

  
يم   ان ( 5تنظ ختان األولي ودة. النس ة للج اراة الوطني ن المب ) 2008و  2007نسخ م

ثالث ( خ ال ت النس ا عرف اس إرادي، بينم ى أس ا عل ) 2013، 2011، 2010نظمت
ودة  ين ج ة لتحس ة آلي ذه المقارب ل ھ وزارة لجع ة ال ى رغب النظر إل رة، ب رات كبي تغي

دمات الصحية و أداة ل ى بالخ ي تعن ات الت ع مؤسس تراتيجية جمي ل االس ة تفعي مواكب
ة  ة المستشفيات و العالجات المتنقل ى أن مديري القطاعية للوزارة. و تجدر اإلشارة إل
ا  م الحصول عليھ تصدر تقارير عقب كل نسخة من أجل توضيح أبرز النتائج التي ت

  من طرف كل فئة من المؤسسات. 
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ره وغني عن القول أن ھذه المقاربة تشكل ابتكارا في القطاع   العام، بالنظر إلى ما تثي
إن  ع، ف ى مستوى القطاع. و في الواق ة عل ه من دينامي ا تخلق افس إيجابي و م من تن
نتھا  ة اإلصالحات التي دش المباراة تجعل من الوزارة قطاعا حيويا قادرا على مواكب

  حكومة صاحب الجاللة في الميدان الصحي. 
 

حساب الميزانية العامة للوزارة نظرا  ، يتم تنظيم مباراة الجودة على2011منذ سنة  
ة  صالحإل القطاعي دعمالبرنامج  لكون ھذه المباراة تعد شرطا في مشروع المنظوم

 .)Programme d’Appui Sectoriel à la réforme du système de la Santé: PASS( الصحية
ي ع مھني دى جمي ودة ل ة الج ع لثقاف ن أجل نشر واس ك، و م ى ذل اع  باإلضافة إل قط

لمباراة الجودة مناسبة لتعميم  2010الصحة، فقد سعت الوزارة ألن تجعل من نسخة 
راك دور  ذا إش ة و ك فيات العام دوبيات و المستش ع المن ى جمي ودة عل ة الج منھجي

  معالجة األمراض التنفسية. و الوالدة و مراكز تشخيص 
 

نة   رة س وزارة ألول م ت ال د نظم ة  2013و ق ودة خاص اراة للج ديريات مب بالم
ى المستوى الجھوي. و  ى التنسيق و التوافق عل ة إل ادة الدينامي الجھوية من أجل إع
ذا  فيما يتعلق بافتحاص النسخة الخامسة للمباراة، فقد أعطيت انطالقتھا أثناء إنجاز ھ

  التقرير. 
 

ة الجودة   ة من مقارب ى المكاسب المحقق اظ عل ه من أجل الحف وتجدر اإلشارة إلى أن
ا، ھاته و ينية الموصى بھ ل اإلجراءات التحس الزم لتفعي منح البنيات المعنية الوقت ال

اع  ات قط ف مؤسس ين مختل اوب ب ودة بالتن ابقة الج يم مس قامت وزارة الصحة بتنظ
  الصحة. 

  

و في ھذا السياق، يمكن تقديم تطور مشاركة مختلف المؤسسات في النسخ الخمس 
  لمباراة الجودة كما يلي: 

  
 1النسخة  

(2007) 
 2النسخة 

(2008) 
 3النسخة 

(2010) 
 4النسخة 

(2011) 
 5النسخة 

(2013) 
 ---- --- 68 33 39 المندوبيات
 85 90 96 53 47 المستشفيات

 264 151 206 126 102 المراكز الصحية

 79 89 92 --- --- دور الوالدة االستشفائية

مراكز تشخيص و معالجة 
 األمراض التنفسية

--- --- 52 --- 52 

المديريات الجھوية 
 للصحة

    14 

 494 330 514 212 188 المجموع
  

لترسيخ أكبر لمقاربة الجودة  إطارا و قد ارتأت الوزارة كذلك أن تجعل من الجھوية
من خالل إشراك المراكز الصحية في المباراة ابتداء من نسختھا الثالثة. و قد قامت الوزارة 
بإجراء تقييم عام للنسخ األربعة األولى من المباراة من أجل الحد من مخاطر التردد و الرفع 
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جة لمھمة تحليلية قامت بھا من نجاعة المقاربة لضمان استمراريتھا. ھذا التقييم جاء كنتي
  ببروكسيل.  الجامعة الحرة

  
من ناحية أخرى، وفي إطار تحسين جودة الرعاية الطبية وسالمة التكفل بالمرضى 
في المستشفيات، تلتزم وزارة الصحة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، في  تفعيل 

واردة في برنامج العمل لوزارة برنامج االعتماد للمستشفيات، الذي يشكل إحدى التدابير ال
الصحة في المملكة المغربية. ھذا البرنامج يندرج ضمن األھداف االستراتيجية لمنظمة 

الرامي إلى  10خاصة الھدف االستراتيجي رقم  2013-2008الصحة العالمية للفترة 
ماد تحسين الخدمات الصحية من خالل تحسين الحكامة، و التمويل و التدبير و ذلك باالعت

على معطيات واقعية و أبحاث موثوقة و سھلة الولوج. ھذا البرنامج من شأنه أن يكمل 
مختلف اإلجراءات المتخذة في إطار إصالح المنظومة الصحية، كما سيمكن، من خالل 
النظم التي تم إعدادھا و المصادقة عليھا، من إنشاء قاعدة لتحديث البنيات و تطوير 

 ممارسات الرعاية الطبية التي تشجعھا وزارة الصحة. البروتوكوالت المتعلقة ب
 

و في ھذا الصدد، فقد تم تحقيق عدة إنجازات خاصة مع الدعم التقني للخبراء 
  الوطنيين و الدوليين: 

  
  إنجاز تشخيص لمدى جودة الرعاية الطبية؛ 

 

  إعداد كتيب للمعايير و المراجع المتعلقة باعتماد المستشفيات؛ 
 

  العتماد المستشفيات؛وضع دليل  
 

 تنظيم مؤتمر وطني حول سياسة اعتماد المستشفيات في المغرب؛ 
 

 إنشاء الخلية التقنية العتماد المستشفيات ؛ 
 

اختبار إجراء االعتماد على أربعة مراكز استشفائية من فئات مختلفة (مركز استشفائي  
 حلي)؛جامعي، مركز استشفائي جھوي، مركز استشفائي إقليمي، مستشفى م

 

 تكوين مسؤولي المستشفيات و مواكبة الفرق في المستشفيات في طور االعتماد؛ 
 

 خبيرا زائرا؛ 70تكوين  
 

 إصدار دليل الخبراء الزائرين و دليل للمساعدة على الترقيم؛ 
 

 إصدار كتيب المعايير المرجعية ومعايير اعتماد المستشفيات ؛ 
 
 إصدار دليل اعتماد المستشفيات؛ 

 

 مركزا استشفائيا جھويا ؛  20نامج اعتماد المستشفيات في إطالق بر 
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ميدانية للمسؤولين الطبيين للمستشفيات العشرين موضوع االعتماد و ذلك من  مواكبة 
 أجل تنفيذ أعمال التقييم الذاتي؛

 

  افتحاص المستشفيات العشرين موضوع االعتماد ؛ 
 

مؤسسة و  13(أنجزت الدراسة لفائدة تحليل نتائج اعتماد المستشفيات و اإلعالن عنھا  
 .دراسات قيد اإلنجاز) 7ما زالت 

  

خالل وطبقا للقرار المتعلق بالوقاية و محاربة داء السرطان (الذي تم اتخاذه 
) و الذي دعا إلى تفعيل 2005الخمسين للصحة في ماي و االجتماع العالمي الثامن 

وزارة الصحة، بدعم من جمعية لال سلمى استراتيجية عالمية لمكافحة داء السرطان، تعبأت 
لمكافحة السرطان خاصة وغيرھا من الجھات الفاعلة في المجتمع المدني، لوضع مخطط 
وطني للوقاية و محاربة داء السرطان. و يمتد العمل بھذا المخطط، مع ما يحمله من 

ي إطار احترام والمعالجة، والمرافقة االجتماعية، ف  مقاربات جديدة للوقاية، و التشخيص،
 53. وكما كان مرتقبا في اإلجراء رقم 2019إلى سنة  2010القيم الثقافية، من سنة 

برنامج لالعتماد يھم المستشفيات المتخصصة في أمراض   2012سنة للمخطط، تم إطالق 
) العمل على المصادقة 2013و يتم حاليا (   السرطان بدعم من منظمة الصحة العالمية.

لالعتماد، باإلضافة إلى إعداد جدول زمني توقعي لتفعيل المقاربة سيتم  على مرجع خاص
  . 2014-2015اقتراحه على منظمة الصحة العالمية للفترة 

  

   : المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط .2.1.3
  

من خالل عرض ألبرز مؤشرات  2012يمكن تقديم حصيلة عمل المركز خالل سنة 
  نشاطه: 
  

إلى    2011سنة   232.197ارتفع عدد أكياس الدم المحصل عليھا من المتبرعين من  
 .2012سنة  247.754

   
من منتجات الدم  333.649الدم المحضرة من طرف المركز إلى  مشتقاتارتفع عدد  

، CGR 155.761منھا  2012خالل  )Produits Sanguins Labilesالعطوبة (
89532 CP  88.346و PFCلترا من كواشف المضاد "ب"  117ة إلى . إضاف       

 كواشف مضاد "أ" من طرف مختبر الھندسة الوراثية و الخلوية. و
 

المسلمة للمستشفيات والمصحات الخاصة وأبناك الدم  العطوبة الدم منتجاتبلغ عدد  
323.478 PSL  210.605منھا  2012خالل CGR ،85.063 CP 53.679و 

PFC :ھذا العدد تم توزيعه كما يلي .  
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  %معدل التطور ب  2012 2011 
 %8,4 212 188 173 574 المستشفيات

 %15,9- 268 86 102 577 المصحات الخاصة
م، المراكز أبناك الد

 الجھوية لتحاقن الدم،
726 42 48 998 14,7% 

 %1,4 478 323 318 877 المجموع
 

 العطوبة منتجات الدم مالحظة انخفاض الطلب على، يمكن 2011مقارنة مع سنة 
%. و في المقابل، سجل ارتفاع للطلب 16لدى المصحات الخاصة بمعدل انخفاض يقدر ب 

  % على التوالي. 15% و 8لدى المستشفيات و أبناك الدم ليصل إلى 
  

و فيما يتعلق بالمؤشرات األخرى ألنشطة المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط لسنة 
  ، فقد ھمت باألساس : 2012

  
 أنشطة العناية الطبية:  

  

   ؛مريضا 47، فقد تم تطعيم )Cybiologie(في مجال البيولوجيا البردية  
 

م إجراء   دل  58في مجال التنميط الجيني لدى الجنين ت ارا بمع ارات كل  6اختب اختب
   ؛شھر

 

 تبادال.  45بلغ عدد التبادالت البالزمية  
  

 :فرز البالزما 
  

  ؛ما تم إرسالھا إلى المختبر للفرزلتر من البالز 12.000 
  

رز 28.091  ن الف ا م م التوصل بھ ت ت تق دم ثاب نة  مش ى  2012س و وزعت عل
 المرضى و المراكز الجھوية لتحاقن الدم :

  
  عاملVII  (Factane)  :3.090  500قنينة من سعة Ul . 

  
  عاملIX (Betafact)   :4.917  500قنينة من سعة Ul . 

  
  : مل.  100قنينة من سعة  13.133الزالل 

 

  : مل 100غ/5قنينة من  5.023الغلوبولين المناعي للمركز الوطني لتحاقن الدم
 مل.  200غ/10قنينة من  1.928و 
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 االفتحاص:  
  

ا  14افتحاص   زا جھوي زمرك ن طرف المرك دم م اقن ال دم   لتح اقن ال وطني لتح          ال
  أمراض الدم.و
 

دار البيضاء من طرف   اط و ال دم بكل بالرب ويين لتحاقن ال افتحاص المركزين الجھ
 . (Biotest)المختبر األلماني لفرز البالزما 

  

 : التكوين 
  

    ؛تقنيين 5اسي لفائدة طبيب واحد و التكوين األس 
 

    ؛ندوات 5تنظيم  
 

   ؛لمدة شھر بالمؤسسة الفرنسية للدمتداريب  3إنجاز  
 

  ؛أيام لكل تدريب بإسبانيا 10تدريبا لمدة  20إنجاز  
 

ل   ل ب  8تأھي ل التكف ن أج دم م اقن ال ة لتح ز جھوي رض  361مراك ابا بم مص
  التالسيميا.  

  

 و 2013و يرتكز برنامج عمل المركز الوطني لتحاقن الدم بالرباط  برسم سنتي 
  : على النقاط التالية 2014

  
   ؛2013ن البالزما للفرز ابتداء من لتر م 18.000إنتاج  

 

المركزي لألكياس رھن إشارة مراكز تحاقن الدم بمبلغ  دوضع مراكز الطر 
   ؛2014درھم برسم سنة  2.800.000و  2013درھم برسم سنة  1.600.000

 

  ؛التشغيل اآللي لإلنتاج بالمركز 
 

   ؛2013درھم برسم سنة  2.900.000لغ للدم بمبإنشاء مستودع  
 

درھم برسم سنة  2.600.000لغ إدخال تقنيات حديثة على مستوى المراكز الجھوية بمب 
   ؛2014

 

 7.000.000و  2013درھم سنة  2.000.000التشغيل اآللي لبعض التقنيات بمبلغ  
   ؛2014درھم سنة 

 

التفعيل المعلوماتي للمراكز الجھوية لتحاقن الدم و أبناك الدم ابتداء من اآلن و إلى غاية  
   ؛2014و  2013درھم خالل  6.300.000و ذلك بتخصيص مبلغ  2014

 

  ؛2014درھم في  2.700.000و  213في درھم  2.000.000صيانة المعدات بمبلغ  
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  ، 2014، نھاية عن بعد منتجات الدماقتناء نظام لمراقبة حرارة  
 

   ؛2013األنسجة بالدار البيضاء في  إنشاء مختبر لمناعة الخاليا و 
 

و مراكش سنة  2014لرباط سنة إنشاء وحدات التطعيم بالمركز الجھوي لتحاقن الدم با 
   ؛2013

 

 . 2014إنشاء مختبر وطني مرجعي في المناعة الدموية سنة  
 

  البيضاء : المركز الجھوي لتحاقن الدم بالدار  3.1.3
 

من خالل عرض ألبرز مؤشرات  2012يمكن تقديم حصيلة عمل المركز خالل سنة 
  نشاطه : 
  

 عن طريق التبرع اإلرادي و 32.443كيسا للدم ( 66.148: تم تجميع التجميع 
 ؛عن طريق التبرع بالتبادل) 33.705

  
 51.453 كيسا من الكريات  الحمراء، 63.808أكياس تم إنتاجھا ( 166.205: الفرز 

  ؛يسا من البالزما الطرية المجمدة)ك 50.944كرية صفيحية و 
 

كيسا لفائدة  58.127مشتقا للدم القابل للتغيير (تحويل  119.974: تم توزيع التوزيع 
كيسا ألبناك الدم و  5.634كيسا لفائدة المصحات الخاصة،  56.483المستشفيات، 

  كيسا للمختبر).  29.018إرسال 
  

نموا ملحوظا ألنشطة المركز، خاصة فيما يھم الخدمات  2012كما عرفت سنة 
 68مريضا خالل  54المتعلقة بالفحوصات المخبرية. في ھذا الصدد، فقد تمت معالجة 

مريضا خالل نفس الفترة. باإلضافة إلى  43حصة فصادة للخاليا الجذعية، كما تم تطعيم 
اليا الجذعية تم إنجازه من طرف مصلحة العالج ذلك، فقد استفاد المرضى من إحصاء للخ

ذلك قبل و بعد التطعيم. كما استفادوا والخلوي بالمركز الجھوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء، 
  من مشتقات الدم التي يحضرھا المركز إلى غاية مغادرتھم لالستشفاء. 

  
  و خالل نفس الفترة، تحققت إنجازات أخرى ھمت باألساس: 

  
   ؛ العطوبة منتجات الدمجيل معلوماتي لمختلف وزن و تس 

 

   ؛يومية للجودة على مستوى اإلنتاج مراقبة 
 

، من خالل منح ميداليات و شواھد 2012االحتفال باليوم العالمي للتبرع بالدم في يونيو  
متبرعا تبرعوا بدمھم عشر مرات  150أكثر من  تكريمتقديرية للمتبرعين بالدم : تم 

   ؛رفأكث
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طبيبا مقيما، و صيدليين اثنين، و ممرضين اثنين بالمركز  11تكوين أساسي لفائدة  
من معاھد تأھيل األطر في  28) و بعين المكانالجھوي لتحاقن الدم بآسفي (تكوين 

   ؛طالبا في الطب 30الميدان الصحي و 
 

. كما تقنيين في تخصصات مختلفة بالمركز الوطني لتحاقن الدم 6تكوين مستمر لفائدة  
تم منح تكوين لفائدة متخصصتين في البيولوجيا بالمؤسسة الفرنسية للدم بكل من بوردو  

  و رين. 
  

عالوة على ذلك، فإن المركز الجھوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء يھدف من خالل 
إلى تعزيز أنشطته و تحسين خدماته. و فيما يلي بعض  2013برنامج عمله لسنة 

  : إنجازھا المتوقع اإلجراءات 
  

  ؛الرفع من عدد المتبرعين بالدم 
  

 ؛يل اآللي لمختبر المناعة الدمويةالتشغ 
  

 ؛شراء آلة أوتوماتيكية إلنجاز بحث األجسام المضادة غير النظامية عند المتبرعين 
  

  ؛إدخال كواشف جاھزة لالستعمال 
  

إلى  60من  )cryoconservationالرفع من عدد االقتطاعات المتعلقة بالحفظ بالتبريد ( 
  ؛100
  

  التكوين المستمر لفائدة أطر المركز الوطني لتحاقن الدم.  
  

سيواصل إنجاز العمليات المبرمجة في إطار ، فإن المركز 2014سنة بو فيما يتعلق 
  . 2013و  2012لسنتي برامج العمل 

  
  : المركز الوطني للوقاية من األشعة 4.1.3

  

و النصف األول من سنة  2012يمكن تلخيص أھم إنجازات المركز برسم سنة 
  كما يلي:  2013

  
 مراقبة نسبة اإلشعاع لدى العاملين في التجھيزات التي تعمل باألشعة 

)Rayonnements ionisants؛ مقياسا للجرعات 22.990و استغالل  ) :  تم توزيع 
  

 ة: و من أجل مطابق مختبرات التعليم و البحثمراقبة التجھيزات الطبية و الصناعية و  
 مراقبة؛  412ھذه التجھيزات لنظم الوقاية من األشعة، قام المركز ب 
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: طبقا للتشريع الوطني الجاري به العمل، ال يكمن ألي أشعة مؤينة أن  منح الرخص 
تدخل إلى التراب الوطني إال بترخيص من المركز. و قد منح المركز في ھذا الصدد 

 ترخيصا؛  1.753
  

  ؛تحليال في ھذا الصدد 250م إنجاز : تمراقبة البيئة و المواد الغذائية 
  

عملية مراجعة الدقة و الصالحية على  253م تنفيذ : ت تعيير و قياس األشعة المؤينة 
 أجھزة الكشف و القياس لمختلف أنواع األشعة المؤينة؛ 

  

في ي مركز مراقبة األشعة مراقبة لألشعة تم تنفيذھا ف 84: يةالحدود في النقطالمراقبة  
  ؛يةالحدود النقط
  

عرض لألشعة أو : تدخل المركز ثالث مرات في حوادث تجنبا للتالتدخل االستعجالي 
 نقل العدوى ألشخاص محتملين، سواء على المستوى الطبي أو الصناعي؛ 

  

متدرب و زائر  100: في إطار التعاون بين القطاعات، استقبل المركز أكثر من التكوين 
مجال الوقاية من األشعة  متخصصين جاؤوا للحصول على المعلومات و التكوين في

  ؛المؤينة
 

 : التعاون الدولي 
 

ة من األشعة   وطني للوقاي د جزءا من المجلس العلمي المركز ال ذي يع : المرصد ال
ة ( عة البيئي المي لألش م GERMONالع ة/برنامج األم حة العالمي ة الص )، منظم

    ؛المتحدة للبيئة، الشبكة الدولية لمراقبة النشاط اإلشعاعي للبيئة ...
 

ة   المي لإلعالم Télérayعضو في الشبكة الدولي       : صلة وصل المغرب بالنظام الع
    ؛طيات حول النشاط اإلشعاعي المحيطتبادل المعو
 

تم تعيينه كسلطة مكلفة و صلة وصل بين المغرب و الوكالة الدولية للطاقة الذرية في  
    ؛االستعجالية أو الحوادث النووية الحاالت اإلشعاعية

 

يم  ع  يق ائج م ين النت ة ب ي و المقارن ادل العلم ار التب ي إط اون ف ات تع ز عالق المرك
اريس) و  ووي (ب مختبرات ذات مرجعية مثل : معھد الوقاية من األشعة و األمن الن

  مندوبية الطاقة النووية و الطاقات البديلة (كاداراش) في فرنسا. 
  

  : إلى مواجھة 2014عمل المركز لسنة يھدف برنامج 
  

اقتصادية : الطب، - ستعماالت المتزايدة لإلشعاعات المؤينة في القطاعات السوسيواال 
   ؛... ،األبحاث المتعلقة بالماءالصناعة، التعليم و البحث العلمي، الفالحي، 

 

   ؛مج الطاقة الوطني و البحث العلميالحاجيات اآلنية و المستقبلية لتنمية برنا 
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   ؛ئ و المطارات)(الموان يةالحدود في النقطالمراقبة  
 

   ؛مراقبة المعدات اإلشعاعية المستوردة أو المصنعة محليا و الموجھة لالستعمال الطبي 
 

تأثير المخلفات و النفايات على الجو و البحر، خاصة الحركات الحدودية للنشاط  
   ؛اإلشعاعي

 

   ؛احتماالت وقوع الحوادث المرتبطة بأنشطة التقنيات النووية و األشعة المؤينة 
 

   ؛برنامج الوقاية من األشعة بالمناجم 
 

   .الحاالت االستعجالية التي تستلزم تعبئة بشرية و تقنية فورية و مفاجئة 
  

  : تمت برمجة عدة تدابير، تھم أساساو من أجل تحقيق ھذه األھداف، فقد 
  

  ؛تقوية البنيات الموجودة 
 

   ؛لالسترجاع"يل "المبالغ المتبقية إعادة إطالق المسطرة المتعلقة بتحص 
 

   ؛ة لمستعملي مصادر األشعة المؤينةتحسن جودة الخدمات المقدم 
 

   ؛ى الواردات من المعدات اإلشعاعيةتعزيز المراقبة عل 
 

   ؛مين الجودة لدى التشخيص و العالجتوسيع برامج تأ 
 

تطبيق المعايير الجديدة للوقاية من األشعة طبقا للتشريعات الوطنية المستمدة من  
  ير الدولية الجديدة. المعاي
  

والتي يمكن قياسھا  2014تتجلى األھداف األساسية المرتقب إنجازھا برسم سنة 
  بالمؤشرات التالية: 

  
 رخصة؛ 1.300منح  

 

 عملية مراقبة لمستوى اإلشعاع؛ 18.600إنجاز  
 

 مھمة لمراقبة البيئة والمواد الغذائية؛ 210إنجاز  
 

 اإلشعاعية والعمليات المتعلقة بھا؛مراقبة على المعدات  330إنجاز  
 
 عملية لتعيير وقياس اإلشعاعات؛ 228إنجاز  

 

 .يةالحدود في النقطمراقبة  77إنجاز  
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  : الصحيالمعھد الوطني  5.1.3
  

 2012إنجازات سنة ب المتعلقة للصحة يالوطن المعھد أنشطة تتلخص أھم مؤشرات
  :فيما يلي
  

 على مستوى تقديم الخدمات: 
 

اعي ج ال  ولين المن ن الغلوب ث ع اعي م ( (IgG)بح ولين المن -IgM(Antiو الغلوب
toxoplasma gondii   اإلختبار المناعي األنزيميبواسطة ELISA  د  452عن

ابين إ ل و المص رأة حام يدام از (VIH) بالس ذا إنج ز، و ك ارات للتميي ين  إختب ب
 القديمة و الجديدة. اإلصابات

 

في مصل الدم البشري عبر  IgG anti-Echinococcusجسام المضادة كشف األ 
 أمصال بشرية. 4عند  HAIو   ELISAتقنيتي 

 

ادة ال  ام المض ي لألجس د كم لتحدي د  ةالموجھ يةمص ية ض الرشاش
دخناء ر مباشر   aspergillus fumigatusال دموي الغي راص ال ر الت ي عب  7ف
 أمصال.

 

از   ل 1412إنج ق ب تحلي ذا متعل ات و ك م الفطري ظعل يانة و حف ك  ص الالت (بن الس
ال حسب الطلب 26و إنجاز  زراعة 820الفطريات): حوالي  ة من الرم م  عين (عل

 .الفطريات البيئية)
 

ذ   ي  411أخ ات ف ن الطفيلي ات و البحث ع ن الطفيلي ة م ن  17عين أخوذة م ة م عين
 رمال البحر.

 

اعي  التسمم حيث تم إنجاز تحاليلمراقبة   ادة  700ل (TIAC)التسمم الغذائي الجم م
 .تحليل 88ل  التسمم البيئيتحليل و  47ل والتسمم الطبي  ائية، غذ

 

 .تحليل مناعي (قياس التدفق الخلوي) 600إنجاز  
 

 عددمريض:  1405الخاصة بالمناعة الذاتية بالنسبة ل  تحاليلنوع من ال 17إنجاز  
وق  ع (يف امج  1.300المتوق اب إطالق برن ي أعق ة مريض) ف اعدة الطبي ام المس نظ

RAMED  2012سنة و تعميمه في شھر مارس من.   
 

 مريض. 160و  100، 103ل  HLAتنميط  
 

يطتركيفي  HLA DRB1 و DQB1إنجاز إختبارات اإلستنساخ لتنميط    بة مع تنم
لي ة مص ات الدقيق مية اللمفاوي تخدام س ة و بإس يالت عام وع بتحل م ، متب ة (رس أليلي

 .القاعدة التقنيةوضع و   الخريطة الوراثية) 
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 313الغذائية: إنجاز  المستخدمة في تصنيع المنتجات للمياهالفحص المكروبيولوجي  
ى إنجازجديدة، خططت لتسعيرة إطار عقب تجديد صفقة  اختبارا  ،495باإلضافة إل

 .تحليال 175و  ، 4.719
 

 .تحليل 58و  41، 573: إنجاز الوراثية المكونات الخلوية 
 

 .اتشخيص 167الوراثة الجزيئية: تقديم علم  
 

ديم   ريرية: تق ة الس م الوراث ة وإ 2.000عل ارة طبي ة و نستش يحة وراثي  1.500ص
 صيحة وراثية وكذا بخصوص التشوھات المورفولوجية.نو  إستشارة 

 
 على مستوى برامج الصحة العمومية: 

 
 :روتافيروسرصد إلتھاب المعدة و االمعاء الناجم عن فيروس  

  
 سنوات داخل المستشفى أو عند  5طفال األقل من كشف الفيروس عند األ

 ؛ روتافيروسعن فيروس  ةالمعدة و االمعاء الناجم اتإلتھاببخصوص  استشارة
 

 الت الفيروس التي يتم الكشف عنھا؛ف جزيئي لساليوصت 
 

  المزدوجة  فيروسات الرناالمشاركة في الملتقى الحادي عشر للندوة العالمية حول
 2012نونبر  28 ) المنظم فيDouble Stranded RNA Virusesالجديلة (

 بورتوريكو؛ –بسان خوان 
 

 روس العجلي بكل من المشاركة في الملتقى العاشر للندوة العالمية حول الفي
 .2012شتنبر  21- 19ند و ذلك في أيام يال، جوھانسبرج و التاكبانكو

 

 ل:برنامج القضاء على شلل االطفا 
 
 حالة ل  212فيروس شلل االطفال عند عن ث تحاليل بحPFA  توصل بھا
 لمختبر.ا

 
 برنامج التخلص من الحصبة: 

 
 حالة قدمت للمختبر مشتبه بإصابتھا بفيروس  647القيام بالتحاليل المصلية ل

 ؛الحصبة
 

 و ميراءسالالت معزولة لفيروس الحصبة و فيروس الح10ف جيني ل يوصت ،
 ؛حالة مصابة بفيروس الحصبة 145ل  PCR تقنية بواسطة  الفوري تحليلال
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  وضع تشخيص فوري للحصبة عبر إستخدام تقنيةPCR؛  
 

 والحميراء الحصبة فيروس وتسلسل تدريب لمدة أسبوع على كشف. 
 

 :التنفسية األمراض رصد برنامج 
  
 المختبر؛ توصل بھا عينة 589 تحليل 

 

 أي عينة 535تحليل  :المغرب في التنفسي الجھاز فيروسات وبائيات دراسة 
 .إختبار 8025

 

 :السيدا مكافحة برنامج 
  
 حالة)؛ 1.893(تشخيص  السيدا لمرضى مصليال التحليل 

 

 ؛)إختبار 4.155 إنجاز( السيدا مرضى وتنميط التحليل المناعي 
 

 الجيني والتنميط) إختبار 5.196 إنجاز(السيدا  لمرضى الفيروسي التحليل 
 ؛السيدالمقاومة فيروس 

 

 معالجة و تشخيص مراكز 10 و صحي مركز 23 في التشخيص نشاط إدخال 
 التنفسية؛ األمراض

 

 ؛السيدا تشخيص مجال في الصحة مھنيي من 120 تكوين 
 

 6 في شخصا 66 تكوين( العمومية الصحة لمختبرات التقنيين الموظفين تكوين 
 ؛)مختبرات

 

 إلستشارة و الفحص الطوعي مراكز ل 10ل وإعطاء شھادة الجودة زيارة
)CTV(؛ 
 

 بباريس( بومبيدو جورج األوروبي المستشفى وأسبوعين في شھر لمدة تدريبين (
 .السيدا مقاومة فيروس الجيني لطفرات التنميط حول

  
  :جنسيا المنقولة األمراض مكافحة برنامج 

 
 النساء لدى جنسيا المنقولة األمراض انتشار مدى عن لدراسة إعطاء اإلنطالقة 

 األسرة؛ تنظيم و والطفل األم يستفدن من برامج صحة الالتي
 

 البنية ( النيسرية حساسية سالالت خصائص تحديدNeisseria 
gonorrhoeae،( جديدة؛ حيوية مضادات المختبر، لثالثة في المخزنة 
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 مضاداتفعالية ال وإختبار التعرف اإلستزراع، إجراءات على الموظفين تكوين 
 رصد في تشارك مختبرات خمسة في التي تم توحيدھا البنية، نيسريةلل حيويةال

 .الحيوية للمضادات البنية النيسرية حساسية
 

 :الكبد إللتھاب رصد برنامج 
  
 الكبد؛ لتھابإ لرصدة التقني مساطرال إعداد 

 

 والتنميط ةالفيروسي ةلالحمو تحديد الوطني للصحة في مجال المعھد فريق تكوين 
 الجيني؛

 

 تبتت إصابتھم مريض 66 الجيني لدى والتنميط ةالفيروسي ةلالحمو تحديد. 
 

 :األمراض الوبائية برنامج مراقبة 
  
 4.178 المختبر؛ توصل بھا غذائية تحليل ميكروبيولوجي لعينات 

 

 423 المعھد؛ قبل من تجميعھا تم مياه لعينات تحليل 
 

 أصل مائي و ذات أصل ذات  ممرضة ساللة 21ل يمصلوال التحديد البيوكيميائي
 ؛غذائي

 

 مختبرات التشخيص الوبائي والصحة البيئيةلموظفي  التقنية المھارات تعزيز. 
  

 المالريا: برنامج مكافحة 
  
 الجھوي؛ المستوى على سلبية مراقبة شريحة 6.400 تحليل 

 

 17اإلقليمي (أي  الجھوي و المستوى على مراقبة إيجابية شريحة 170 تحليل %
 من %40المركزي ال يتوصل ب  المتوقعة و ذلك ألن المختبرمن الحاالت 

 ؛)العسكري المستشفى و أنفا-للدار البيضاء اإليجابية الشرائح
 

 المستوردة؛ الكروماتوجرافية للحاالت المناعية دراسة شريحة عبر 900 تحليل 
 

 الشرائح؛ لتعزيز بنك شريحة 4.500 تحليل 
 

  ؛في المجھريمتخصص  22تكوين 
 

 المالريا؛ تشخيص لتأمين األقاليم مختبرات تجھيز 
 

  مالريا؛ال متخصص في مختبر 11تأھيل  
 

 صالح، برشيد و وزان؛ بن بالفقيه :المالريا لمكافحة جديدة مختبرات إنشاء 
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 تأھيل األطر في الميدان الصحي؛ تكوين المتدربين في معھد 

 

  المالريا. شخص في تشخيص 22تكوين 
 

 الليشمانيات: داء برنامج مكافحة 
  
  أخطاء القراءة؛ تصحيح و شريحة 3.480مراقبة 

 

 شريحة 36 على المختبر الجلدي في الليشمانيات لداء المباشر إجراء التشخيص 
 ؛)مرضى 6 أي(

 

 6 المختبر عن  في إجراءھا تم الليشمانيا، من) مرضى 6( إيجابية زراعات
 العينات؛ أخذ طريق

 

 إيجابية؛ عةمزر 70 وصيانة زراعة 
 

 شريحة؛ 100 تحسيس أجل من المستضدات تحضير 
 

 األقاليم؛ في الجلدي الليشمانيات داء عن اإلسترجاعية الدراسة مواصلة 
 
 الجزيئي عبر إستخدام تقنية  التشخيص إلستمرارية نشاط جزيئية دراسةPCR 

ISTI-RFLP حسب المملكة أقاليم على مستوى الليشمانيا أنواع لتحديد 
 إلى غاية 2010 سنة منذ حاليا، إقليم تم تحديدھا 31 أصل من 21( القطاعات

 ؛)تضررا األكثر القطاعات حسب ،2012
 

 تقنية  بواسطة جزيئية دراسةPCR ISTI-RFLP في الليشمانيا داھوش لتحديد 
 ؛)تعرف 40( المختبر

 

 النظافة؛ وتقنيي المختبرات لفائدة تقنيي الليشمانيات داء العملي حول التكوين 
 

 إشرافية  مھمة 14 إنجاز( المحيطية للمختبرات والتنظيمية التقنية الجودة مراقبة
 .)إقليم 34 في

 

 :السحايا إلتھاب برنامج مكافحة 
  

ة تزويد  دات الضوئية بالمجاھر المختبرات اإلقليمي ام بمسحات ل والكواشف والمع لقي
 جلدية؛

 

 الجودة الخارجية؛مراقبة  إلنجاز العمومية الصحة مختبرات إلى العينات إرسال 
 

 %؛20 يفوق الزراعة إيجابية معدل تحقيق 
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 العمومية؛ الصحة مختبرات موظفيلفائدة  تحسيسية تنظيم ورشة 
 

د  ائص تحدي ية خص الالت حساس رية س حائية النيس  Neisseria( الس
méningitidis(ورات ة ، المك ثال" الرئوي ن بح تدمية و" PSDP ع ة  المس النزلي

)Hib(؛ 
 

ال،لأل اطبيب 16 لصالح السحايا لتھابإ تشخيص في التكوين   16و ابيولوجي 16 طف
 .)SSP( األولية الصحية الرعاية على برنامج امشرف مسؤوال

 

 :بكتيري من أصل المستشفيات البرنامج الوطني لمكافحة عدوى 
  

 .اإلقليمي بسطات المستشفى في المستشفيات عدوى لمكافحة برنامج وضع 
 

 :بكتيري أصل من الحادة التنفسية اإللتھاباتبرنامج مكافحة  
 

   )؛بمشاركة موقعين فقط( د إلتھابات الجھاز التنفسي الحادتنشيط شبكات ترص 
 

ة  وضع  االتمراقب ياإل لح ات التنفس اد ةلتھاب ي الح ري ف يم إ 11ة ذات أصل بكتي قل
 )؛12% ناھزبنسبة انجاز ت( ساللة 30تحليل وللمملكة 

 
ة من عينة 60ل  التحليل المصلي  ديا الرئوي ة   الكالمي ا الرئوي بنسبة (و الميكوبالزم

     )؛%6ب قدرانجاز ت
 

لتھابات الجھاز إالبيولوجيا الجزيئية عن العامل المعدي المسؤول عن  بواسطة البحث 
 ).عينة 40تحليل (ية السلبية الحاد في عينات القصبات الرئو التنفسي

 
 :برنامج مكافحة داء السل 

 

وين  يإ 85 تك ر اختصاص ث المباش ي البح ى الميكوب ف ا يكتعل  ري
"bacilloscopistes"ا و  184) ودارة السجونإفي خدمات  9 (من ضمنھم مكون

  مشرفا جھويا؛
 

معھد تأھيل األطر في تقنيين من  5في داء السل مقيم بفاس وخصائي تكوين طبيب أ 
  ؛لرباطل الميدان الصحي

 

رات إلا  ى مختب ةشراف عل ل المجھري للزرا جھوي بنسبة انجاز تصل (عة و التحلي
ى  ا  % 40ال رين إعلم ة الأن مختب ين للزراع الي ثن اظعم ي الن والي ن ف ور و م
 )؛يوسف
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رات البحث المباشراإل  ى مختب ا شراف عل ى الميكوبكتيري ظھرت للشبكة التي أ عل
  ؛2011لسنة المشرفين الجھويين  خلل حسب تقاريروجود 

 

  ؛حالة لمرض السل 1.483الزراعة لتحليل عن طريق ال 
 

  ؛مقاومة ساللة 1.275زراعة و تحديد  
 

  ؛الميكوبكتيريامضادات بكتيرية مكشف عنھا ل ساللة 446 تعريف خصائص مقاومة 
 

  ؛من شبكة المختبرات 10 %تأھيل  
 

  ؛الرباط جھةنتكاس الناتجة عن مرض السل في تحديد مواصفات حاالت اإل 
 

  .ضد السل ةمتوسطي-ورواألشبكة المشروع تجھيزات في إطار إقتناء  
  

طط عمل سنة والتي تشكل مخ 2012و يمكن تلخيص العمليات المؤجلة عن سنة 
  :التاليةفي البرامج  2013

 
عبر اإلشراف  روتافيروس وذلك مراقبة إلتھابات المعدة واألمعاء الناجمة عن فيروس 

، طنجة، بني مالل، الدار البيضاء و الرباط وكذا تنظيم ندوة سنوية مواقع بوجدة 5على 
 .روتافيروس لتقييم مراقبة إلتھابات المعدة واألمعاء الحادة الناجمة عن فيروس

 

برنامج مراقبة األمراض التنفسية: اإلشراف على مواقع مشاركة في مراقبة اإلنفلونزا،  
ائية بالحواسيب و توصيلھا بخدمة مصلحة إستشف 15نشر الدليل المحين، تزويد 

األنترنت، تشغيل بنك المعلومات على مستوى المصالح اإلستشفائية والقيام بدراسة 
 األنفلونزا.  فيروسات مقاومة مضادات خصائصمظھرية ل

 

مھاجر من جنوب  600برنامج مكافحة السيدا عبر دراسة السلوكية الحيوية إلصابة  
 المكتسبة و األمراض المنقولة جنسيا.الصحراء بداء فقدان المناعة 

 

جنسيا عن طريق وضع نظام مراقبة خافرة  المنقولة برنامج مكافحة األمراض 
للمضادات الحيوية البنية  النيسريةجنسيا عند الذكور و مقاومة  المنقولة لألمراض

 .البنية النيسريةمختبرات جھوية خافرة لمراقبة  5 اإلشراف علىو
 

 المختبرات الجھوية و اإلقليمية.   من خالل اإلشراف علىمالريا برنامج مكافحة ال 
 

بكتيري عن طريق اإلشراف على  أصل من المستشفيات برنامج وطني لمراقبة عدوى 
 عدوى المستشفيات. مواقع مشاركة في مراقبة 3
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  مديرية األدوية و الصيدلة : 6.1.3
  

  كما يلي: 2012-2010يمكن تقديم أھم منجزات المديرية للفترة 
  

 مصلحة التأشيرات، المصادقة و الرخص:  
 

 2012 2011 2010 األنشطة

  التسجيالت عدد 
 عدد اللجان 

  الصادرة  عدد الموافقات المبدئية
 عدد اإلشعارات الصادرة (توسعات + منتوجات جديدة)

319 
04 

556 
342 

764 
03  

223 
216 

968 
04 

877 
370 

 دراسة و إعادة التحقق من ملفات المنتوجات الرائجة مسبقا  .1
 عدد طلبات التحيين المسجلة 

 تغيير البيانات القانونية 
 نقل الملكية 

 تغيير الصيغة 
 تغيير االسم 

 تمديد البيانات 
 تغيير مدة الصالحية 
 إعادة تحيين خماسية 

 عدد الشھادات التي تم تحيينھا في إطار طلبات العروض
 توقيف المبيعات الصادر بناء على استشارة لجان التأشير

 
1 253 

45 
109 

67 
26 

127 
112 
336 

32 
22 

 
0 
0 
0 
0 
0 

57 
39 

115 
0 

179 

 
1 415 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

412 
0 

168 
  دراسة طلبات التأشيرات لإلشھار  .2

 عدد الطلبات المدروسة 
 عدد التأشيرات الممنوحة 

 
24 
7 

 
27 
19 

 
23 
10 

  أنشطة أخرى  .3
 إعفاء الواردات 

 شھادات اإلفراج عن الدفعات 
 منح مسموحة 
 رفع االحتياط  

 سحب لعدم المالءمة 
 موافقات و شھادات 

 
13 
0 
3 

26 
0 

563 

 
08 

299 
29 
0 
0 

545 

 
11 

 
24 

 
 

561 
  تتبع واردات المواد األولية  .4

 عدد الفاتورات المؤشرة 
 

5 574 
 

 4 943 
 

6 850 
 الترخيص ببيع األدوية المستوردة من الخارج  .5

 الترخيص للعموم 
 الترخيص للمختبرات 

 
933 

1 176 

 
629 

1 147 

 
736 

1 203 
 

 مصلحة التخدير:  
 

 20112012 2010 األنشطة 
 287 247 391 إعداد رخص الستيراد المنتجات في إطار مراقبة دولية 

 140 108 181 األدوية المخدرة 
 132 123 174 عقاقير العالج النفسي و العقلي  

 15 16 36 محفزات كيميائية 
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إعداد رخص لتصدير المنتوجات تحت مراقبة دولية (عقاقير العالج النفسي و 
 العقلي) 

35 51 70 

إعداد رخص لتسويق منتوجات موضوعة في إطار المراقبة الدولية لكنھا غير 
 مروجة في المغرب

102 23 49 

 310 534 240  توزيع و تتبع استعمال الكراسات الجذعية من طرف األطباء
 226 384 171 القطاع العمومي 
 84 150 69 القطاع الخاص 
 

 مصلحة تتبع القطاع:  
 

 2012 2011 2010 األنشطة 
    مجال التفتيش 

 9 27 20 مؤسسات صناعة األدوية ذات االستعمال البشري 
 24 13 11 مؤسسات صناعة األدوية ذات االستعمال البيطري 

 19 13 12 مؤسسات التوزيع 
 145 115 160 مستودعات األدوية 

 1 0 1 صيدليات المستشفيات 
 0 0 0 مختبرات التحليل الطبي الخاصة 

 392 275 456 تحديد أثمان األدوية الجديدة 
 4 14 6 ) زيادة في األسعارمراجعة أثمان األدوية (
 343 53 281 )خفض األسعارمراجعة أثمان األدوية (

 37 23 15 تحويل الملكية 
 118 32 47 أثمان األدوية في المستشفى 

 0 21 0 تغيير اسم األدوية ذات االستعمال البشري 
 

 المختبر الوطني لمراقبة األدوية :  
 

 2012 2011 2010  األنشطة
    مصلحة الفيزياء و الكيمياء 

 838 4744 4 906 3 عدد الخبرات التحليلية للتخصصات الصيدلية و األجھزة الطبية 
 850 2002 2 642 2  عدد الخبرات التحليلية للمواد األولية النشيطة

    مصلحة التجارب اإلحيائية 
عدد الخبرات التحليلية للتخصصات الصيدلية و األجھزة الطبية على مستوى علم 

 الصيدلة و المكروبيولوجيا 
941 829 812 

نسبة الخبرات التحليلية النظامية لكل دفعات اللقاحات التي دخلت إلى التراب 
  الوطني مع منح شھادة اإلفراج عن الدفعة

%100 %100%100 

 

 مصلحة تأمين الجودة:  
 

 2012 2011 2010 األنشطة 
    معالجة الملفات 

 549 408 428 تقييم ملفات رخص التوزيع في السوق 
 249 164 164 ذات االستعمال البيطري تقييم الملفات الصيدلية 
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 534 465 918 تقييم ملفات التجديد الخماسي لرخص التوزيع في السوق
 499 1 952 154 عدد التقارير التحليلية المدروسة 

     اليقظة البيطرية
 12 11 7 شكايات بسبب عيوب في الجودة 

 20 5 5 تتبع اإلنذارات الدولية 
 - 7 6 عدد اللجان الوطنية لليقظة الدوائية اإلشعاعية 

  
  المستشفى العسكري محمد الخامس بالرباط : 7.1.3

  

  : فيما يلي 2012ت ھذا المرفق لسنة منجزايمكن تلخيص أھم 
  

التقنية و الطبية لجميع  تعزيز التكفل بالمريض من خالل اقتناء و تحديث المعدات 
  ؛المرافق

  
تحسين المظھر الخارجي و الداخلي للمستشفى من خالل أشغال التھيئة داخل مختلف  

مستودع األسلحة في خل و القطاعات، و كذا صيانة المساحات الخضراء و تھيئة مد
  ؛المستشفى

 

  السھر على راحة  المريض من خالل اقتناء األثاث االستشفائي.  
  

و فيما يتعلق باإلجراءات المتوقعة من طرف المستشفى، في إطار برنامج عمله 
، فإنه من المقرر أن يتم استئناف تحقيق نفس اإلجراءات المتخذة 2014و  2013لسنتي 

  . 2012سنة 
  

 مستشفى العسكري موالي إسماعيل بمكناس : ال 8.1.3
  

  : كما يلي 2012رسم سنة يكمن تلخيص أھم إنجازات المستشفى ب
  

تعزيز مصلحة الصيدلة من خالل شراء األدوية، المواد الصيدلية و الضمادات و  
المستلزمات الطبية، و المواد الطبية الجراحية، و المواد المخبرية، و مواد العالج 

 بالصدى، و المواد البيولوجية و الكيماوية. 
  

تحسين الخدمات الطبية الحيوية من و ذلك من خالل اقتناء عمود للجراحة بالمنظار،  
مستحلب متموج، باإلضافة إلى راسم تذبذبات لطب و جراحة العيون، الليزر الضوئي، 

، المفاصل والعظامسرير للعالج الكيميائي، أدوات طب و جراحة الفم، أدوات لعالج 
 لية، مواد طاقية لتسخين المستشفى و سوائل طبية. أدوات لطب و جراحة المسالك البو
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تحسين الخدمات المادية من خالل إنجاز أشغال تھيئة مرافق المستشفى، و شراء  
و مواد النظافة، المعدات المعلوماتيةـ و كذا قطع الغيار لصيانة و إصالح  المكيفات،

  المعدات المعلوماتية. 
  

، فھو ينبني أساسا على 2014و  2013 و فيما يتعلق ببرنامج عمله برسم سنتي
  :التالية ياتالعملمواصلة 
  

تعزيز القاعدة التقنية للمستشفى من خالل االنتھاء من أشغال تزويد مختلف مرافق  
المستشفى بالمستلزمات الضرورية و شراء المواد الطاقية للتسخين و اقتناء السوائل 

  ؛معدات أخرى ألزوت ...) و أدوات وو ا  الطبية (األوكسيجين 
 

           تعزيز مصلحة الصيدلة من خالل المواد الصيدلية و الضمادات و المستلزمات الطبية  
 والتحاليل و الصيدلية، و اقتناء كواشف آلة أمراض الدم، و وقف النزيف، و البيو كيمياء

  ؛لعالج بالصدى و المواد المخبريةالھرمونية و شراء مواد ا
 

دية من خالل شراء مستلزمات كھربائية و معلوماتية، و شراء كتب تحسين الخدمات الما 
 و مواد النظافة للتطھير من الجراثيم و كذا القيام بأشغال تھيئة مرافق المستشفى.  طبية 

 

 المستشفى العسكري بالعيون : . 9.1.3
  

  :على النحو التالي 2012 تتلخص إنجازات المستشفى خالل العام
  

 من خالل اقتناء المعدات الضرورية؛ تحسين جودة الخدمات 
  

ھيل تحسين ظروف االستقبال وتوفير الرعاية لطالبي االستشفاء عن طريق إعادة تأ 
 ؛البنيات التحتية االستشفائية

 

  شراء األدوية الجنيسة و إنشاء مخزون احتياطي من األدوية في إطار ترشيد النفقات. 
  

سيواصل المستشفى جھودھا الرامية لتحسين  ،2014 و 2013 أما بالنسبة لبرنامج عمله لسنتي
  : و يتعلق األمر ب .ظروف استقبال جودة الرعاية المقدمة للمرضى

  
الصيدالنية والطبية، وكذلك المواد  الموادواألدوية و ،التقنية ،طبيةالشراء المعدات  

 البيولوجية والكيميائية؛
  

 المختبرية؛ التزود بالمستھلكات الجراحية و الطبية واللوازم 
 

  صيانة المعدات والمباني. 
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  المستشفى العسكري بالداخلة : . 10.1.3
  

  التالية: العملياتبإنجاز  2012قام المستشفى العسكري بالداخلة  سنة 
  

 شراء المعدات التقنية الطبية، والمعدات التقنية والمعدات الطبية وأثاث المستشفيات؛ 
 

 التقنية، واألدوية والكتب الطبية؛شراء لوازم المكاتب و المطبوعات  
 

البنية التحتية (التجديد، والتثبيت، والكھرباء، واستخدام خطوط وشبكات متخصصة  
 ؛...)

 

 خدمات تنظيف وصيانة وإصالح. 
  

للمستشفى على  2013كما يمكن تلخيص مستوى تقدم اإلجراءات المبرمجة في 
  النحو التالي:

  
الضمادات واإلكسسوارات، والمنتجات الكيميائية شراء األدوية و المواد الصيدلية و 

والبيولوجية، و المواد المرتبطة بالعالج باألشعة وطب األسنان وكذا المواد الجراحية و 
 ٪ من  اإلجراءات)؛50الطبية ومنتجات التعقيم (تم تنفيذ 

 

 شراء أكياس الدم ومشتقاته (إجراءات في طور اإلنجاز)؛ 
 

 )؛٪ من اإلجراءات30لتقنية (إنجاز ا شراء المعدات الطبية 
 

صيانة وإصالح المعدات، صيانة المنشآت التقنية، أشغال التھيئة، وشراء األجھزة  
 .. (إجراءات في طور اإلنجاز). التقنية. و  المعلوماتية 

  

 2014تتعلق اإلجراءات الرئيسية المتوقعة للمستشفى على مستوى خطة العمل لسنة 
  أساسا ب:
  

 القاعدة الطبية الحيوية باقتناء المعدات الطبية التقنية الجديدة؛إغناء  
 

  التقنية؛ صيانة المعدات الطبية 
 

  لمستشفى؛احوسبة مختلف مرافق  
 

  األدوية والمستھلكات والسوائل الطبية لتلبية الطلب المتزايد من المرضى.بالتزود  
  

 المستشفى العسكري بكلميم : . 11.1.3
  

  :ي كلميم إطالق طلبات العروض بھدفالمستشفى العسكري ف ، بدأ2012خالل سنة 
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 قتناء وتحديث المعدات الطبية التقنية للمستشفى؛إ 
 

 ترميم وتدعيم المسارات داخل المستشفى؛ 
 

تلبية احتياجات صيدلية المستشفى: شراء األدوية والمستلزمات الطبية والجراحية  
 واألجھزة الطبية الصيدلية...؛

 

 .السوائل الغازية الطبية قتناءإ 
  

، يسعى المستشفى لوضع اللمسات األخيرة على طلبات العروض 2013بالنسبة لسنة 
  ثم االنتقال إلى مرحلة التنفيذ.

  
، من حيث المبدأ، إلى مواصلة العمل 2014عمل المستشفى لعام و يھدف برنامج 

بعض التعديالت وفقا على نفس اإلجراءات (اقتناء المعدات، وشراء األدوية ...) مع 
لالحتياجات الجديدة للمستشفى (الصيانة وشراء قطع الغيار للمعدات الطبية التقنية، و تلبية 

  حاجيات المصالح اإلدارية...).
 

 المركز الطبي الجراحي للقوات المسلحة الملكية بأكادير : . 12.1.3
  

  :في الجدول أدناه 2012 وتتلخص اإلجراءات الرئيسية المتخذة خالل السنة المالية
  

 التدابير المتخذة األھداف

 اقتناء المعدات الطبية التقنية لجميع التخصصات تعزيز القاعدة الطبية الحيوية

 شريحة) 64الثاني (  إنجاز وتركيب و تشغيل الماسح الضوئي

 التداخليةبدء خدمات طب العيون، األنف والحنجرة وأمراض القلب  عروض الرعاية الطبيةزيادة 

 فضاءات االنتظار و تجميل غرف المستشفى تحسين االستقبال والراحة للمرضى

 صيانة وتزيين المساحات الخضراء 

 اقتناء األثاث والمعدات المكتبية تحسين ظروف العمل

 إعادة تأھيل البنية التحتية

 إعادة تھيئة المصلحة  االعتيادية  

 والخارجيةأشغال تجديد الجدران الداخلية 

 إصالح المسالك الطرقية والدورات

 

عالوة على تحسين المحيط االستشفائي لضمان راحة المرضى، يولي المركز من 
خالل االستراتيجية التي تبناھا اھتماما بارزا بتأھيل القاعدة التقنية لتمكين التكفل عن قرب 

كبيرة، مما يعكس في ھذا الصدد، وصلت نسبة اإلنجاز مستويات  بشكل شمولي. و 
  الموضوعية والواقعية التي تم بھما االنتھاء من مسلسل التخطيط.
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ترشيد  و نميطفي إطار حتمية ت 2013 وقد تم إعداد برنامج عمل المركز لسنة
تحسين "نھج الجودة" وتعزيز  والھدف ھو زيادة التغطية الصحية، و  النفقات العمومية.

  مستوى تقدم اإلنجازات في الجدول التالي: يمكن تلخيص سمعة ومستوى الجاذبية.
  

 مستوى تقدم اإلنجازات اإلجراءات الرئيسية

تحديث معدات وإمدادات المواد و عزيزت
 الصيدلية 

 صفقات في طور التسليم 

) و آلة التخطيطEMGاقتناء آلة التخطيط العضلي الكھربائي( بدء أنشطة في طب األعصاب
 االطالق الفعلي لتشغيل الخدمة)  و EEGالكھربائي للدماغ (

 وضع عالمات وتجميل فضاءات االنتظارتحسين ظروف االستقبال  والراحة للمرضى

أشغال تھيئة البنايات وتجديد الواجھات والنوافذ في مرحلتھا النھائية تطوير البنية التحتية

إنشاء شبكة معلوماتية و جعل تدبير
 الصيدلية أوتوماتيكيا 

ب الشبكة وتطوير التطبيقات المعلوماتية في طورأعمال تركي
 ٪50التنفيذ مع نسبة إنجاز بلغت 

 

 إلى توسيع نطاق عروض 2014عمل لسنة باإلضافة إلى ذلك، يھدف برنامج ال
أبرز اإلجراءات المقررة  ، و يمكن تقديموالعمل على تعزيز تمويلھا الذاتيالرعاية الطبية  

  :كما يلي
  

  ؛الدقيق للتشريح المرضي وحدةللرعاية من خالل إنشاء  االختصاصاتالتوجيه المتعدد  
 

تعزيز الطاقم الطبي بمضاعفة الفرق الطبية والجراحية (طب و جراحة العيون وطب  
 األنف والحنجرة و األذن)؛

 

 تعزيز القاعدة الطبية الحيوية؛ 
 

التخزين" و  تطوير البنية التحتية اللوجستية والدعم بتعزيز ارتباط بنيات "مخازن 
 "حظيرة السيارات"، و اقتناء محرقة لمعالجة للنفايات الطبية؛

 

استعمال أمثل لتدفقات التزود باألدوية و المواد المستبدلة من خالل تحديث تصنيف  
 المنتجات الصيدالنية وتعريف المخزون األمان االستراتيجي. 

  

  :  بالسمارةللقوات المسلحة الملكية المركز الطبي الجراحي . 13.1.3
  

على النحو  2013يمكن تلخيص مستوى تقدم تنفيذ برنامج عمل المركز خالل سنة 
  :التالي

 
 6إنشاء تيار كھربائي مناسب للسماح بوصل األجھزة الطبية ذات الجھد العالي، و اقتناء  

 ؛ % من ھذا العمل)7اسيب (تم إنجاز حو
 

 شراء األدوية الالزمة واألجھزة الطبية (في طور اإلنجاز)؛  
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 إصالح المرافق الصحية واإلدارية (في طور اإلنجاز)؛ 
 

   .تعزيز تدبير المرافق الصحية (في طور اإلنجاز) 
  

  :2014و يتوقع برنامج عمل ھذا المرفق العمومي تحقيق األھداف التالية سنة 
  

 للمرضى؛تطوير وتحسين الخدمات المقدمة  
 

 التزود باألدوات الطبية لتحسين أداء المستشفى؛ 
 

 اقتناء األدوية والمواد الطبية الضرورية؛ 
 

 إصالح و تجھيز غرف المستشفى؛ 
 

 تجھيز المرافق التي تكفل حسن سير العمل في المستشفى؛ 
 

 .قسم الطوارئو  توسيع غرفة االستقبال 
 

  األطر  مجال التعليم و التكوين المھني و تكوين .2.3
  

  :المرافق العاملة في المجال السياحي .1.2.3
  

في إطار مواكبة االستراتيجية الوطنية في المجال السياحي، فقد تم إنشاء مجموعة 
من المعاھد تقوم بتزويد القطاع بآليات التكوين في الفندقة و السياحة. تسھر ھذه المؤسسات 

  على تكوين الطلبة حسب أربع مستويات من الكفاءات و ھي : 
  

  لدولي للسياحة بمدينة طنجة؛يتخصص فيه المعھد العالي ا المستوى العالي: 
 

تقوم بتوفيره ثالثة معاھد متخصصة في التكنولوجيا الفندقية  مستوى تقني متخصص: 
 والسياحية تتواجد بكل من المحمدية وأكادير ومراكش؛

 

معاھد للتكنولوجيا الفندقية والسياحية تتواجد بمدن  8تتخصص فيه  المستوى التقني: 
 ) و ورزازات والسعيدية وسال وطنجة؛الجديدة وأرفود وفاس (معھدين

 

تقوم بتوفيره أربعة مراكز للتأھيل المھني الفندقي والسياحي  المستوى التأھيلي : 
  بأصيلة وبنسليمان و الدار البيضاء والرباط.

  

  ، تم إنجاز مجموعة من اإلجراءات، من أبرزھا : 2012خالل سنة 
  

بينما كان عدد المتخرجين حوالي ، 4652تكوين المتدربين حيث بلغ عدد المسجلين  
  متخرجا)؛  2393و  مسجال 5402(كانت التوقعات تشير إلى  2270
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  تأھيل المرافق البيداغوجية و إصالح الداخلية؛  
 

  تحسين ظروف النظافة و األمن؛  
 

  التأھيل المعلوماتي و اقتناء أدوات تربوية.  
  

بإنجاز أو انطالق إنجاز بعض  2013و ھكذا، فقد تميز النصف األول من سنة 
  المشاريع. و تھم اإلجراءات المنجزة بالخصوص : 

  
 تعزيز التكوين من خالل مشاركة المھنيين في تكوين المكونين؛ 

 

تحسين التواصل من خالل االحتفال بأيام األبواب المفتوحة، والمشاركة في مختلف  
 لندوات؛المحافل وا

 

 وتجھيز المباني التربوية و الداخلية؛تھيئة  
 

 تعميم استعمال المعلوميات واقتناء أدوات التدريس الحديثة؛ 
 

االنفتاح على المحيط، وال سيما من خالل مشاريع التوأمة، وتوقيع اتفاقات شراكة مع  
الصلة  المؤسسات العمومية والخاصة والمشاركة في المعارض التجارية الملتقيات ذات

 بقطاع السياحة؛
 

 تحسين فاعلية ومالءمة العرض التكويني؛ 
 

  تحسين ظروف النظافة والسالمة. 
  

  المرافق العاملة في مجال الصناعة التقليدية :  .2.2.3
  

  في الجدول التالي :  2012يمكن تلخيص حصيلة إنجازات ھذه المرافق لسنة 
 

 المؤشرات المرقمة  اإلجراءات األكثر أھمية

 مالحظات اإلنجازات التوقعات التدابير المتخذة الھدف
متدربا عبر  667تكوين 

 نمط التكوين النظامي 
دعم المرافق بالمعدات  -

التقنية الالزمة و تأھيل 
 البنايات؛

 تكوين المكونين؛ -
تنظيم حمالت تحسيسية و  -

 إعالمية 

 606 مسجل 667
بلغت نسبة اإلنجاز 

91% 

 210 مسجلين 308 متدرجا 308تكوين 
بلغت نسبة اإلنجاز 

68% 
التكوين المستمر لفائدة 

 صانعا و صانعة 3373
 (*)  3816 مستفيد 3373

بلغت نسبة اإلنجاز 
113 % 

 ھذه اإلنجازات تمت بدعم من برنامج "ميثاق تحدي األلفية".  (*)
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، يمكن 2013بالنسبة لمستوى تقدم إنجاز برنامج عمل ھذه المرافق برسم سنة 
  إيجازه كما يلي: 

  
% مقارنة مع 15متدربا عبر نمط التكوين النظامي، أي بنسبة زيادة  700تكوين  

  ؛ 2012
 
% 19متدرجا عبر نمط التكوين بالتدرج المھني، أي بنسبة زيادة قدرھا  250تكوين  

  ؛ 2012مقارنة مع 
 
 2013صانع و صانعة. و قد تم إلى حدود شھر مارس  1400التكوين المھني لفائدة  

الفخار و النسيج التقليدي (الزربية)، و -صانعا و صانعة في حرف الخزف 520تكوين 
  ذلك عبر الوحدات المتنقلة للتكوين التي استھدفت صناع و صانعات العالم القروي.

  

، فسيتم التركيز على 2014و فيما يتعلق ببرنامج عمل ھذه المرافق برسم سنة 
و البرنامج االستعجالي  2015مواصلة إنجاز األھداف المسطرة في عقد برنامج رؤية 

  للتكوين عبر التدرج من خالل : 
  

  ؛ 2013% مقارنة مع 7متدربا عبر نمط التكوين النظامي، بنسبة زيادة  750تكوين  
 

% 25متدرجا عبر نمط التكوين بالتدرج المھني، أي بنسبة زيادة قدرھا  310 تكوين 
  ؛ 2013مقارنة مع 

 

  . 2013% مقارنة مع 7صانع و صانعة، أي بنسبة زيادة  1500التكوين المستمر لفائدة  
  

معھد التقنيين المتخصصين في الميكانيك الفالحية والتجھيزات القروية  .3.2.3
 :ببوقنادل

  

  عرفت السنوات الثالث األخيرة تحقيق إنجازات عديدة، من أھمھا: 
  

  التكوين المھني األساسي: على مستوى  
 

تلميذا و تلميذة موزعين  438)، قام المعھد بتكوين 2012-2009خالل ھذه الفترة (
، و التدبير و التحكم في اإللكتروميكانيكعلى مستويين : مستوى التقني المتخصص في 

الميكانيك الفالحية و مستوى العامل المؤھل في الميكانيك الفالحية. و يوضح  المياه و
  الجدول أدناه حصيلة ھذا التكوين: 

   



   
2014مشروع قانون المالية لسنة   

 

 62     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

 المحاور المؤشرات
2009-
2010 

2010-
2011 

2011-
2012 

 المعدل

  مردوديةال
 146 148 148 142 عدد المتدربين المسجلين (أ) 
 22 22 22 22 عدد المكونين الدائمين (ب) 

 310 310 310 310عدد ساعات التكوين داخل القسم 

 األداء
 %95,47  100%  100%  %86,41 نسبة النجاح

 %94,91  93,33%  94,66%  %96,75 نسبة اإلدماج في الوسط المھني
 %15,32 %14,86 14,86% 15.5% نسبة التأطير (ب/أ) 

  

  تتبع و تأطير المتدربين :على مستوى  

 

   المستمر:التكوين على مستوى  
 

 خالل السنوات الثالث الماضية، نظم المعھد دورات تكوينية مستمرة لفائدة:
  

  ؛معلمي التدريب الخارجي و الفالحين 
 

    ؛أساتذة  الميكانيك الفالحية حسب المقاربة بالكفاءات 
 

ار أساتذة  الميكانيك ا  نھج  لفالحية لوضع خطط وتطوير اختب ا للم دربين وفق يم المت تقي
  ؛التكويني حسب المقاربة بالكفاءات 

 

دبير  في ما يخص أسس يةداراإلطر األ  ك وخطط الت وين وذل ا للتك ى وفق المرتكز عل
     .الكفاءات

  

 اإلداراترھن إشارة بوضع البنيات التحتية الالزمة المعھد قام باإلضافة إلى ذلك، 
الفالحة من أجل تنظيم دورات تكوينية مستمرة  لفائدة الموظفين  لقطاعالمركزية 

. و يلخص الجدول أدناه الدورات التكوينية باتيةوالمسؤولين بشأن المسائل اإلدارية والمحاس
  : القطاع المعنيالمستمرة التي استفاد منھا أطر و أعوان 

 

 المجموع 2013-20122012-2011 2011-2010 المؤشر

 135 45 37 53 عدد حصص التكوين

 126 11 3375 2981 4770 عدد أيام عمل التكوين

  

   

 المجموع 2013-20122012-20112011-2010 السنة الدراسية
 445 155 150 140 عدد الزيارات التأطيرية في السنة

عدد ساعات و أيام  عمل الزيارات 
 التأطيرية  في السنة

280 300 310 890 
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 ، قام ھذا المرفق بإنجاز ما يلي : 2013خالل النصف األول من سنة 
  

ة   ات التحتي ات تحديث البني تحسين التكوين المھني األساسي من خالل مواصلة عملي
  للمعھد، 

 

  تحسين النظام البيداغوجي، 
 

  تنمية الشراكة، 
 

  المالي.  تحسين التدبير اإلداري و 
  

إلى إنجاز العمليات  2014كما تسعى ھذه المؤسسة من خالل برنامج عملھا لسنة 
  التالية:

  
ة،   كتكوين التقنيين المتخصصين في شعب الميكانيك الفالحي حسن و واإللكتروميكاني

  تدبير الموارد المائية، 
 

دة   ي لفائ درج المھن وين بالت ة، و  60التك ك الفالحي ي الميكاني اعدا ف ا مس  70تقني
  لحاما.  30يكانيكيا فالحيا و م
 

  مواصلة تأھيل البنيات التحتية للمعھد،  
 

 تعزيز التكوين المستمر من خالل تنظيم :  
 

 4 ؛دورات لتدريب المكونين 
 

 3 ؛دورات تدريبية للخرجين بالتعاون مع المھنيين 
 

 ؛تدريبية لفائدة المشرفين على التداريب الميدانية دورة 
 

  ؛والتحسيس  المتعلقة بالتكوين بالتدرجأيام للتوعية 
 

 يوم دراسي  بشأن الري في الجھة وذلك بتعاون مع المديرية الجھوية للفالحة.  
 

ة الل  ي بجھ تثمار الفالح وي لالس ب الجھ ع المكت ة م ة المبرم ز االتفاقي وسوتعزي  ك
 تقوية الشراكة مع بعض الفاعلين اإلسبان. و
 

المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات المعھد المـلـكي للتقنيين  4.2.3
  :القنيطرة

  

 ، قام المعھد الملكي بعدة إجراءات من بينھا على الخصوص : 2012خالل سنة 
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 الكفاءة؛مقاربة  " وفقشعبة الدواجن"متخصص التقني المستوى للصياغة مقرر  
 

مقاربة  فقو "شعبة تربية الحيوانات المجترة"متخصص التقني المستوى للصياغة مقرر  
الحيوانية  شعبة جودة المنتوجات"متخصص التقني المستوى للصياغة مقرر  الكفاءة؛

  "؛ذات األصل الحيوانيو
 

  ؛عامل فالحي مؤھل شعبة الزراعات المتعددة وتربية المواشي مستوى إحداث  
 

   .تكوين وتأھيل الشباب القروي المنقطع عن الدراسة في مختلف شعب تربية المواشي 
  

و في السياق ذاته، تقدم الجداول أسفله ملخصا ألبرز المنجزات على مدى السنوات 
   األخيرة:الثالث 

  

 أھم المؤشرات المتعلقة بالتكوين المھني األساسي : 
  

 المؤشر
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

 المعدل

 145 140 149 148 عدد المتدربين المسجلين
 12 12 12 12 عدد المكونين

 316 300 324 324 ساعات التكوين داخل القسمعدد 
 %100 %100 %100 %100 نسبة النجاح

 89 -- 87 90 نسبة اإلدماج في الوسط المھني
  

 أھم المؤشرات المتعلقة بالتكوين المھني بالتدرج:  
 

 المؤشر
2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

المعدل أو 
 المجموع

 390 150 120 120 العدد المتوقع تدريبه (أ) 
 328 135 135 58 عدد المتدربين المكونين (ب) 

 146 11 101 34 عدد الخريجين
 %78 %88 %112,5 %48,3 نسبة اإلنجاز (ب/أ) 

 -- -- %74,8 %58,6 نسبة التخرج 
  

، قام المعھد بإنجاز عدة إجراءات، ھمت 2013خالل النصف األول من سنة 
باألساس مواصلة تعزيز التكوين المھني األساسي و التكوين المھني بالتدرج و ذلك من 

 خالل : 
  

  ؛إصالح أرضية اإلسطبل)ألساسية للمؤسسة (إصالح المسجد وتحديث البنيات ا 
 

  ؛(تجھيز المحطة البيداغوجية)وجي عملية تحسين النظام البيداغ 
 

  ؛تنمية الشراكة 
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  .عملية تحسين التدبير اإلداري والمالي 
 ، إنجاز المحاور التالية : 2014 و يتوقع المعھد، في إطار برنامج عمله لسنة

  
  العمليات البيداغوجية :  

 

 األساسي : مستوى "التقني المتخصص"  مھنيالتكوين ال  
  

 2014-2013 القسم السلسلة

 شعبة تربية الدواجن 
 25 السنة األولى
 23 السنة الثانية

 شعبة تربية الحيوانات المجترة
 30 السنة األولى
 25 السنة الثانية

شعبة  جودة المواد الحيوانية وذات 
 األصل الحيواني

 25 السنة األولى
 - السنة الثانية

 128 المجموع
  

 مستوى التدرج المھني" التدرج المھني :واسطة التكوين ب "   
  

 2014-2013 الفوج السلسلة
 40 56 مساعد مربي األبقار الحلوب

 40 57 مساعد مربي األبقار و األغنام و الماعز
 40 58 مساعد مربي النحل

 120 المجموع

 

 تحديث البنيات التحتية :  
  

 المختبر  صيانة و إعادة تھيئة البنايات: بناء مكتبة و قاعة للمطالعة، تجھيز
  ؛ إصالح وتھيئة المراقد للطلبة ؛بالمعدات الضرورية

 

  ؛ اإلنترنيتصيانة الشبكة الكھربائية و شبكة   
 

  .إصالح شبكة الماء الصالح للشرب و التطھير  
 

  المعھد التقني الفالحي للشاوية :  5.2.3
  

 سنوات الثالث األخيرة كما يلي : يمكن تقديم حصيلة إنجازات ھذا المرفق خالل ال
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 التكوين المھني األساسي :  
  

في إطار تلبية حاجيات المقاوالت و المزارع من اليد العاملة المؤھلة، قام المعھد 
وعامال مؤھال في تخصص "الزراعات المتعددة و تربية المواشي"      تقنيا  251بتكوين 

  على الشكل التالي : حسب السنوات موزعين 
  

 المعدل 2012-20112011-2010 2010-2009 المؤشر

 83,67 64 108 79 عدد المتدربين المسجلين (أ)

 3,66 4 4 3 عدد المكونين (ب) 

 260 280 280 220 عدد ساعات التكوين داخل القسم

 96.65% 96.19% 96.19% 97.56% نسبة النجاح

 (*)%. 60حوالي  2007و  2005بلغت نسبة تشغيل الفوجين  نسبة اإلدماج في الوسط المھني 

 %4.58 %6.25 %3.70 %3.80 نسبة التأطير (ب/أ) 
  .2009لسنة   DERD/ALEF / َ◌USAID/حسب نتائج البحث الميداني للمديرية  (*)

  

  تتبع و تأطير المتدربين : 

  

اإلنجازات المادية لالتفاقية المبرمة في إطار المخطط :  (*)التكوين بالتدرج المھني  
  االستعجالي للتكوين بالتدرج المھني: 

التخصصات المعنية بھذا النوع من التكوين ھي : مساعد منتج النحل، مساعد منتج العجول المسمنة، مساعد منتج لألبقار الحلوب، مساعد  (*)
منتج الدواجن، مساعد منتج األبقار و الماشية و الماعز، مساعد منتج األرانب، مساعد منتج األشجار المثمرة، مساعد منتج الخضراوات و 

  ج الزراعات الكبرى. مساعد منت

 جراءات التالية : ، قام المعھد بإنجاز اإل2013خالل سنة 
  

 تأھيل البنيات التحتية:  
  

ات) و   ة (للبن درس و جزء من الداخلي إعادة تھيئة المطبخ و قاعة األكل و قاعات ال
  ذلك حسب االعتمادات المالية المرصودة،

 

 المجموع2013-20122012-20112011-2010 السنة الدراسية

 50 20 20 10 عدد الزيارات التأطيرية في السنة

عدد ساعات و أيام  عمل الزيارات 
 التأطيرية  في السنة

120 240 240 600 

 المجموع  2013 2012 2011  2010 2009 السنة الدراسية

 420 60 120 120 90 30 العدد المتوقع تدريبه

 288 - 40 118 93 37 العدد المكون

 273 - 25 118 93 37  عدد الخريجين
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داء التزود بالماء الصالح للشرب من طرف المكتب ال  وطني للماء الصالح للشرب ابت
  ، و ھو ما يشكل مكسبا للمعھد، 2014من يناير 

 

الح   ع مص راكة م ك بش ة و ذل ز التغذي دى مرك ة خاصة ل بكة الكھربائي ة الش مراجع
ة لسطات) في انتظار دراسة  ة الجھوي اء (المندوبي وطني للكھرب الصيانة بالمكتب ال

  الوطني للكھرباء. إمكانية إعادة تحويل ھذا المركز للمكتب 
  

 تحسين الوسائل البيداغوجية:  
  

تعتزم إدارة المعھد ھذه السنة، و بعد استشارة األساتذة، بناء بيت بالستيكي لألشغال  
دواجن، و بيت دائري لألشغالالتطبيقية للنباتات، و  ة لل ة التطبيقي ز مرفق لتربي تجھي

 ؛األرانب
 

ررت إدارة او  وين، ق ام التك ين نظ ل تحس ن أج ة م ل قاع ادة تأھي ذلك إع د ك لمعھ
الح  الل إص ن خ ات م ة  6المعلومي ي حال رى ف يب أخ اء حواس يب و اقتن حواس

 ؛الضرورة
 

تفي الوقت الحالي، تعتبر إدارة المعھد أن الربط بشبكة   ا إال إذا  اإلنترني يس متوقع ل
يم شبكة  تقامت الھيئات المركزية المعنية في الوزارة بالتدخل من أجل تعم  اإلنترني

)ADSL .لجميع مؤسسات التكوين الفالحي (  
  

، فإنه يھدف إلى مواصلة إنجاز 2014و فيما يتعلق ببرنامج عمل المعھد خالل سنة 
  اإلجراءات التالية :

  

  العمليات البيداغوجية :  
 

 التكوين األساسي :  
  

 2014-2013 القسم التخصص

 تقني في الزراعات المتعددة و تربية المواشي 
 60 السنة األولى

 62 السنة الثانية

عامل مؤھل في الزراعات المتعددة و تربية 
 (*)المواشي 

 ال شيء السنة األولى

 12 السنة الثانية

 134 المجموع

  مستوى " التقني" في مجموعتين.  تكوين فقط علىابتداء من الموسم المقبل سيتخلى المعھد عن تكوين مستوى "المؤھل" ليركز  (*)
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  التكوين المستمر :  
 

 اد تم الوقوف على نقص كبير فيما يتعلق بالتكوين المستمر المالئم عند إعد
  من قبل أطر اإلدارة والمكونين؛ 2013المواضيع الدراسية لسنة 

 

  نظرا لتفشي األمية بين العاملين المساعدين، فقد ارتأى المعھد أن يعد برنامجا
 لمحو األمية رغم نقص اإلمكانيات البشرية. 

 

  عمليات تأھيل البنيات التحتية : 
 

ھذا البرنامج بعد تفويض اإلعتمادات الالزمة وذلك من سيتم العمل على مواصلة 
  البنايات اإلدارية.صيانة و إصالح بنايات الداخلية و أجل 

  

  المعھد التقني الفالحي بتيفلت: 6.2.3
  

 يمكن تقديم أبرز اإلنجازات لھذا المعھد خالل السنوات الثالث األخيرة كما يلي :
  

  التكوين المھني األساسي: 
 

تقنيا و عامال  378من أجل تكوين مالئم و يد عاملة مؤھلة، قام المعھد بتكوين 
كما حسب السنوات مؤھال في تخصص الزراعات المتعددة و تربية المواشي، موزعين 

  يلي:
  

 المعدل2012-20112011-2010 2010-2009 المؤشرات
 126 135 103 140 عدد المتدربين المسجلين (أ)

 6,33 6 6 7 (ب)الدائمين عدد المكونين 
 266,66 280 280 240 عدد ساعات التكوين داخل القسم

 95.25% 89.47% 100% 96.29% نسبة النجاح
 64% 64% 62% 66% نسبة اإلدماج في الوسط المھني

 5,09% 4,44% 5,83% 5,00%  نسبة التأطير (ب/أ)
  

  تتبع و تأطير المتدربين :  

  

  
   

 المجموع 2012-2011 2011-20102010-2009 السنة الدراسية

 71 25 20 26 عدد الزيارات التأطيرية في السنة

عدد ساعات و أيام  عمل الزيارات 
 التأطيرية  في السنة

78 60 75 213 
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  التكوين بالتدرج المھني:  
 

طط االستعجالي ) المبرمة في إطار المخ2000/2005اإلنجازات المادية لالتفاقية (
 للتكوين بالتدرج: 

  
عدد الخريجين العدد المكون العدد المتوقع تدريبه السنة

2009-2010 60 68 60 

2010-2011 200 108 89 

2011-2012 200 89 - 

2012-2013 120 53 - 

 149 318 580 المجموع

  

النحو على  2013يمكن عرض مستوى تقدم برنامج العمل لھذا المرفق، برسم سنة 
 التالي:

 

  االنتھاء من برامج تكوين التقنيين والعمال المؤھلين؛ 
 

از   روي، 50إنج باب الق ن الش ات م ثالث مجموع ي ل درج المھن وين بالت ن التك % م
 باإلضافة إلى برمجة أيام تحسيسية خالل النصف األخير من السنة؛

 

 بالكفاءات؛المقاربة  حسب % من الدورات التكوينية لفائدة المكونين60إنجاز  
 

 % من أشغال تھيئة و ترميم مرافق المعھد؛25إنجاز  
 

ة   ذه العملي ين ھ دريس و تلق ار و ت ب األبق ة خاصة لحل اء قاع غال بن ن أش اء م االنتھ
  للطلبة.

  

، و الذي يھدف إلى تحسين 2014و في السياق ذاته، ينبني برنامج عمل المعھد لسنة 
 التكوين المھني األساسي و بالتدرج المھني، على المحاور اآلتية: 

  
 ؛ متابعة عملية تحديث البنيات التحتية للمؤسسة 

 

 ؛ متدرجا 120تقنيا وعامال مؤھال و  75تكوين  
 

ام ال  ين النظ ة تحس ة عملي ي متابع ات ف وين بالكفاي الل إدراج التك ن خ داغوجي م بي
     ؛ سلسلة تربية األبقار و األغنام و الماعز تحت إشراف مكتب الدراسات

 

 ؛ تنمية الشراكة 
 

 ؛ متابعة عملية تحسين التدبير اإلداري والمالي 
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 تنظيم يوم تحسيسي لفائدة مستشاري التوجيه التابعين لنيابة إقليم الخميسات. 
 

  المعھد التقني الفالحي ساحل بوطاھر بتاونات : 7.2.3
  

يمكن تقديم أھم المؤشرات المتعلقة بالتكوين المھني األساسي الذي وفرته ھذه 
  في الجدول التالي: السنوات الثالث الماضية المؤسسة على مدى

 
 متوسط2012-20112011-20102010-2009 المؤشرات

 103 104 103 103 عدد المتدربين المسجلين

 5 5 5 5 عدد المكونين

 248 262 262 220 عدد ساعات التكوين داخل القسم

 ٪92 ٪93 ٪95.75 ٪87.25 نسبة النجاح

 ٪68.67 ٪80 ٪65 ٪61 معدل اإلدماج في الوسط المھني

 ٪100 ٪100 ٪100 ٪100 نسبة التأطير 

  

  المھني (*):قة بالتكوين بالتدرج و يوضح الجدول التالي أھم المؤشرات المتعل
  

 التخصصات
عدد المتدربين 
 المسجلين

عدد المتدربين 
 المكونين

عدد المتدربين 
 الذين تم تقييمھم

عدد المتدربين الذين 
 غادروا التكوين

  28 59 87 92   عامل فالحي 
 31 104 142 142 عامل في إنتاج النحل 

عامل في إنتاج األشجار 
  المثمرة 

396 396 99 
152  

  22 73 99 99 عامل في تربية األبقار 
عامل في تربية األبقار 

 الحلوب 
48 46 44 

02  

   28 31 31 عامل في إنتاج األرانب 
  235 407 801 808  المجموع

  99,13%  نسبة اإلنجاز 
  50,81%  نسبة المتدربين الذين تم تقييمھم 

  ).2012دجنبر  31(الوضعية المسجلة إلى غاية  2008للمخطط االستعجالي  app/agr/1االتفاقية رقم  (*)
  

فتھم  2013و فيما يتعلق باإلنجازات التي حققھا المعھد خالل النصف األول من سنة 
أساسا مواصلة تعزيز التكوين المھني األساسي و التكوين بالتدرج المھني من خالل تحديث 

 ظامھا البيداغوجي.وتحسين ن البنيات التحتية للمؤسسة
   
  : العمليات التاليةأن ينجز  2014لسنة  عملمخطط الالمعھد، من خالل  يعتزمو
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  العمليات البيداغوجية :  
 

 التكوين المھني األساسي :  
 

 2014-2013 القسم السلسلة

 تقني في الزراعات المتعددة و تربية المواشي 
 30 السنة األولى
 27 السنة الثانية

عامل مؤھل في الزراعات المتعددة و اإلنتاج 
 الحيواني 

 30 السنة األولى
 25 السنة الثانية

 112 المجموع
 

 التكوين بالتدرج المھني :  
 

 2014-2013 الفوج السلسلة
 42 02 عامل في إنتاج النحل
 31 01 عالم في إنتاج األرانب

 51 01 عامل في إنتاج األشجار المثمرة
 124 المجموع

 

  المدرسة الفالحية بتمارة :  8.2.3
 

السنوات الثالث  اإلجراءات الرئيسية التي اتخذتھا ھذه المؤسسة فيھمت 
 المجاالت التالية : الماضية
 

 التكوين المھني األساسي : 
  

 2008-
2009 

2009-2010
2010-
2011 

 متوسط

 98.66 113 92 91 (أ)  عدد التالميذ المسجلين

 11 11 11 11 (ب)  الدائمينعدد األساتذة 

 350 350 350 350 عدد ساعات التكوين داخل الفصل

 ٪99.33 ٪100 ٪98 ٪100 نسبة النجاح

 ٪68.5 ٪64 ٪68 ٪73.5 نسبة اإلدماج في الوسط المھني 

 ٪11 ٪10 ٪12 ٪12 معدل التأطير (ب) / (أ)

 

 تتبع و تأطير المتدربين : 
  

 المجموع2008-20092009-20102010-2011 

 136 48 48 40 عدد الزيارات في السنة

 272 96 96 80عدد ساعات و أيام عمل الزيارات في السنة
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رمة في إطار البرنامج اإلنجازات المادية لالتفاقيات المب التكوين بالتدرج المھني : 
 االستعجالي

  
 عدد المتخرجينعدد التالميذ المكونين عدد التالميذ المتوقع

2008-2009 100 75 23 

2009-2010 260 156 62 

2010-2011 140 140 75 

2011-2012 120 - - 

 160 371 620 المجموع

  

  المستمر:التكوين  
 

 2013-20122012-2011 2011-2010 2010-2009 2009-2008 المستفيدون

المشرفون على 
 التدريب الميداني

   01  

    01  المتخرجون

 05 02 01  01 المكونون 

  

بمواصلة عمليات   2013عام  تميزت إنجازات ھذه المؤسسة في النصف األول من
 تأھيل بنياتھا التحتية وتطوير نظامھا البيداغوجي.

  
 كما يلي : 2014ويمكن تقديم برنامج عمل ھذه المدرسة برسم سنة 

  
  مواصلة تحديث البنية التحتية للمؤسسة؛ 

 

  للمكونين و الخريجين في مجال الصناعات الغذائية ؛مواصلة التكوين المستمر  
 

  الغذائية؛ ةالصناعمجال تصنيع في للتقنيا مسؤوال عن خط   21  تكوين 
 

اج الخضر و  25عامال مؤھال في تربية الدواجن و  25 تكوين  عامال مؤھال في إنت
  من عامال مؤھال في إنتاج األشجار المثمرة؛  25

 

  زراعات المتعددة واإلنتاج الحيواني؛عامال مؤھال في ال   60  تكوين 
 

اج  120 التكوين بالتدرج المھني ل  مساعدا، موزعين بين مساعدين في البستنة، وإنت
  الخضروات وتربية الدواجن وتربية األبقار الحلوب؛

 

ي   اوالت الت ا، المق ي فرنس ي ف وين المھن ع بعض مؤسسات التك تطوير الشراكات م
  ئية الستقبال المتدربين.تشتغل في مجال الصناعات الغذا
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 مصلحة الثانويات الفالحية :  9.2.3
 

، العمليات 31/12/2012تھم أبرز اإلنجازات المادية، كما تم جردھا إلى غاية 
 التالية:

  
% من العدد 62، بنسبة 2012إلى  2009متدربا في الفترة الممتدة من  25622تكوين  

  المتوقع في المخطط االستعجالي،
 

إعداد، و تحديث و مالءمة برامج التكوين بالتدرج المھني بشراكة مع قطاع التكوين  
  المستمر، 

 

إعداد برنامجين جديدين للتكوين بالتدرج المھني حسب مقاربة الكفايات في تخصصين  
  اثنين ھما :"عامل في تربية األغنام و الماعز" و "عامل في تركيب أنظمة الري"،

 

ليم والتكوين والبحث قصد تحديد حصيلة كفايات المكونين مؤسسة للتع 37تشخيص  
  والمعدات الالزمة  إلدخال برامج التكوين المعدة حسب المقاربة بالكفايات،

 

  .مكون و مدرب التدرج 300دورة تدريبية لفائدة  126تنظيم  
 

س األخيرة في الجدولين كما يمكن تلخيص تطور مؤشرات األداء للسنوات الخم
 التاليين:
  

 نسبة اإلنجاز:  
 

 نسبة المتخرجين نسبة اإلنجاز السنة الدراسية
2009 %76 %77 
2010 %79 %68 
2011 %66 %68 
2012 %58  %38 
2013 %29  %4 

 57% 62% المعدل

 

 عدد المستفيدين من التكوين حسب المھن: 
  

 2013 2012 2011 2010 2009 المھن
  374  918 1062 1234 349 عامل في الخضروات
 186 410 590 849 302 عامل في تربية األبقار

  432  730 1330 1720 696 عامل في األشجار المثمرة
  0  71 82 73 58 سائق الجرار 

  186  78 129 383 96 عامل ميكانيكي لشبك الري 
  292  952 652 448 125 عامل في تربية األغنام والمعز 
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  0  0 0 0 31 عامل في الزراعات الكبرى 
  155  417 653 369 249 في تربية النحلعامل 

  0  26 15 164 55 عامل في المشاتل
  0  31 85 218 36 عامل في معالجة األمراض النباتية  

  108  352 384 302 185 عامل في تربية الدواجن
  45  540 244 256 62 عامل في البستنة

  140  443 515 666 137 عامل ميكانيكي لآلالت الفالحية 
  0  30 109 58 34 غابوي عامل 

  0  131 200 435 27 عامل في النباتات الطبية والعطرية 
  41  156 140 407 25  عامل في تربية األرانب

  100  135 581 1024 263  مختلف 
  2059  5420 6771 8606 2730  المجموع

 
  المدرسة الوطنية الغابوية للمھندسين: 10.2.3

  

 : فيما يلي 2012الغابوية للمھندسين برسم سنة تلخص أنشطة المدرسة الوطنية 
  

تكوين مھندسي المياه والغابات في المغرب والمغرب العربي وأفريقيا جنوب الصحراء  
  والشرق األوسط ؛

 

ه) بشراكة مع عدة المشاركة في تكوين مؤھالت أخرى (الھندسة، ماجستير ودكتورا 
ؤتمرات وتأطير بحوث نھاية أجنبية، من خالل تقديم محاضرات وممؤسسات وطنية و

  التكوين واألطروحات؛
 

تنظيم الفعاليات العلمية والتقنية أو الثقافية في إطار ندوات، مؤتمرات وأوراش عمل،  
  وطنيا ودوليا؛

 

المساھمة في التنمية والتقدم التكنولوجي من خالل برامج التعاون الثنائي والمتعدد  
  ؛للبحث  ةالوطني نيةومة الوطنظمال، وكذلك في إطار  األطراف

 

نشر وتعميم المعلومات العلمية والتكنولوجية من خالل نشر المقاالت العلمية والكتب  
   .والكتيبات وأعمال المؤتمرات

  

  :يليوفيما يخص ميادين التعاون فإن حصيلة اإلنجازات تتلخص فيما 
  

اليمن، إسبانيا، استقبال الزوار والمتدربين األجانب من عدة دول صديقة (السعودية،  
  فرنسا، الجزائر، بلجيكا، إيطاليا، تونس، ...)؛

 

  إعداد اتفاقية حول التكوين المستمر لفائدة أطر المندوبية السامية للمياه و الغابات؛ 
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المساھمة في إنجاز الدراسة المتعلقة باالستراتيجية الوطنية للتكوين و البحث المنجزة  
  بحري؛من طرف وزارة الفالحة و الصيد ال

 

  ؛ « AGORA » تنظيم تظاھرات علمية في إطار مشروع 
 

تنظيم رحالت إلى الخارج لفائدة األساتذة للقيام ببحوث ميدانية في إطار عدة مشاريع    
UCL, UCO, PIC, AGORA     …  

  

 2013المتعلق بإصالح التعليم العالي  سنة  00-01صدور القانون  و قد شكل
لھذا المرفق حيث مكنه من التكيف مع النظم القائمة على المھام الجديدة لتشمل  فرصة 

جوانب التدريب والبحث العلمي والمساھمة في التنمية االقتصادية واالجتماعية.  و ھكذا، 
فقد سمحت إعادة تنظيم المدرسة بخلق دينامية فعالة لألنشطة التربوية والبيداغوجية في 

 :التالية احترام المبادئ إطار
 

 االلتزام بالمعايير لتدريس وحدة "التقييم واالئتمان"؛ 
 

 تحسين المناھج التعليمية والوسائل التعليمية وأساليب التقييم؛ 
 

 إنشاء روابط بين مدارس التدريب المھني والجامعة؛ 
 

 احترام النسبة الھامة ما بين التكوين النظري والتكوين الميداني للمھندس؛ 
 

 اص وتطوير المعرفة؛تدارب لالختص 
 

 تنويع التدريب والمالئمة مع احتياجات التنمية ؛ 
 

 .الحصول على الخيارات الحالية للتعليم الھندسي لمسايرة سياق اإلصالح 
  

عرفت المؤسسة  2013-2012و تجدر اإلشارة إلى أنه خالل الموسم الجامعي 
طالبا بالنسبة  40إلى  25تزايدا ملحوظا في عدد الطلبة المسجلين حيث ازداد العدد من 

تقنيين و ذلك لتقوية الطاقم التربوي  4أساتذة باحثين و  7للسنة األولى. كما تم توظيف 
  مسجال في عدة شعب. للمؤسسة و سد العجز الذي كان 

  
على  2014و يرتكز برنامج العمل للمدرسة الوطنية الغابوية للمھندسين برسم سنة 

 : دعامتين رئيسيتين وھما كتالي
  

 صيانة وإصالح البنايات.  
 

رفع مستوى المعدات المختبرية للتربة وعلم القياس وأساسا تجديد المعدات واألدوات  
  تكوين طالب الھندسة؛المستخدمة في إطار منظومة 
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 : 2014وعليه، فقد تمت خالل برمجة العمليات التالية للسنة المالية  
  

 بناء المكتبة ؛ 
 

 بناء مكاتب مديرية التكوين العسكري؛ 
 

 صيانة و إصالح المباني اإلدارية و التربوية؛ 
 

 تھيئة مقصف لألساتذة؛ 
 

 تھيئة مخزن المعدات؛ 
 

 ة و مصلحة المحاسبة ؛إضافة مكاتب جديدة في المقتصدي 
 

 اقتناء المعدات الالزمة لمركز الحاسوب لتطبيق نظم المعلوميات الجغرافية ؛ 
 

 شراء البرامج اإلحصائية ونظم المعلوماتية الجغرافية؛ 
 

 استكمال تجھيز المختبرات بالمعدات التقنية؛ 
 

الجغرافية وجرد معلوميات شراء المعدات التقنية واألدوات الالزمة لعملية المسح ونظم ال 
 ؛الغابات

 

 شراء عتاد التخييم للقيام بالجوالت و الزيارات الميدانية. 
  

  المعھد العالي للصيد البحري بأكادير:    11.2.3
  

و مؤشرات األنشطة المرتبطة بھا في  2012يمكن تقديم حصيلة المعھد برسم سنة 
  الجدول التالي: 

  
 المؤشرات المرقمة اإلجراءات األكثر أھمية

 مالحظاتاإلنجازات التقديرات التدابير المتخذة الھدف

  
  

تكوين أطر عليا 
في مجال الصيد 
البحري و صناعة 
و تثمين منتوجات 

 الصيد البحري

 التكوين األساسي : 
 

 السلك األول: 
 مالزم الصيد 

 مالزم ميكانيكي للصيد 
 معالجة و تثمين منتوجات الصيد 

 
 السلك الثاني: 
 قبطان الصيد 

 ضابط ميكانيكي للصيد 
 تكنولوجيا الصيد  -

 
  
 

24 
24  
24 

 
 

20 
20 
20 

 
 
  

30 
29  
13 
 
  

13 
13 
10 

تجاوز التقديرات ناتج 
عن استيعاب المكررين 

 و الطلبة األجانب
 انخفاض الطلب

حسب نتائج اجتياز 
  مباراة الولوج



   
2014مشروع قانون المالية لسنة   

 

 77     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

 التكوين المستمر :
 
  تكوين تطبيقي على متن باخرة مدرسية  -
تطبيقي في وحدات التحليل و تثمين تكوين  -

مواد الصيد و المختبرات و األوراش و 
 أحواض التجارب

  التكوين المستمر و استكمال التكوين 

  
 

--- 
--- 
  
 

--- 

  
 

59  
108 

  
 

19 

 

  

وحدات في المستويين  4تم استيفاء  2013-2012للسنة الدراسية  النصف األولفي 
بالنسبة لدبلوم "مالزم  34في كل المسالك. و قد بلغ عدد األطر العليا وكذلك األول و الثاني 

بالنسبة لمعالجة و تثمين  45بالنسبة لدبلوم "مالزم ميكانيكي للصيد" و  50الصيد" و 
 منتوجات الصيد. 

  
تجدر اإلشارة إلى أنه بعد االنتھاء من امتحانات األسدس الثاني سيقوم طلبة مسلكي 

مالزم ميكانيكي للصيد" بتدريب على متن الباخرة المدرسية، أما طلبة "مالزم الصيد" و "
مسلك "معالجة و تثمين منتوجات الصيد" فسيقومون بتدريب في "وحدات تحويل و معالجة 

  األسماك". جميع الطلبة المتدربون سيقدمون تقارير عن التداريب التي قاموا بھا. 
 

مالزما  20المعھد تكوين أطر عليا :  ، يتوقع2014و في إطار برنامج عمله لسنة 
إطارا في معالجة و تثمين منتوجات الصيد. و  20مالزما ميكانيكيا للصيد، و  20للصيد، و 

 2014-2013من المتوقع أن يتم اإلعالن عن مباراة الولوج المعھد برسم السنة األكاديمية 
  .  2013في شھر يوليوز 

  

  ري بالحسيمة : معھد التكنولوجيا للصيد البح 12.2.3
  

 فيما يلي:  2012تتلخص أبرز إنجازات المعھد لسنة 
  

وية و شراء المعدات الرفع من مستوى التكوين من خالل اقتناء الوسائل التعليمية و الترب 
  ؛المعلوماتية

 

  ؛اء معدات معلوماتية و إلكترونيةتعزيز الحراسة و المراقبة بالمؤسسة عبر شر 
 

  .دة الخدماتجو تحسين األداء و الرفع من 
  

  :  ، فقد تم إنجاز التدابير التالية2013و بالنسبة للنصف األول من سنة 
  

   ؛ إبرام صفقة خاصة بعمليات تنظيف مرافق المعھد 
 

   ؛ إبرام صفقة خاصة بالمراقبة و الحراسة بالمعھد 
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) تھم استھالك الماء و ONEEعقد اتفاقية مع المكتب الوطني للماء و الكھرباء ( 
   ؛ الكھرباء

 

ع الشركة الوطنية للنقل و اللوجستيك لشراء الوقود و صيانة و إصالح معقد اتفاقية  
  السيارات. 

  

  إنجاز العمليات التالية :  2014و يتوقع المعھد سنة 
  

تعميم وإنجاز التكوين حسب مقاربة الكفاءة من خالل تأھيل المكونين واألطر اإلدارية  
 ؛ ھذه المقاربة ومالءمة تدبير المؤسسة مع

 

  ،  صيانة و إصالح المباني اإلدارية 
 

   ؛ شراء تجھيزات للداخلية 
 

  ؛ شراء وسائل تعليمية و تربوية 
 

  شراء معدات المعلوميات. 
  

  معھد التكنولوجيا للصيد البحري بآسفي :  13.2.3
  

  في الجدول التالي:  2012يمكن عرض أھم إنجازات ھذا المعھد برسم سنة 
 

 المؤشرات المرقمة األكثر أھميةاإلجراءات 
 اإلنجازات التقديرات التدابير المتخذة الھدف

الرفع من مستوى 
المتدربين و تسھيل 

 إدماجھم في ميدان الشغل 

إحداث نمط جديد من التكوين 
 وفقا للمقاربة بالكفايات

تقنيا : شعبة  "ضابط  24تكوين 
  ".  األولىميكانيكي من الدرجة 

24 

 الرفع من جودة التكوين 

 إعداد برنامج خاص بالتكوين

  تكوين برنامج التكوين ل: 
  80مستوى التقني : 

   54التكوين بالتدرج : 
  4300محو األمية : 

    148ولوج مھنة بحار: 

 
69 
42 

2250 
146 

إعداد برنامج خاص 
بالخرجات على متن السفينة 

 الدراسية 
  مستفيدا 312يوم خرجة لفائدة  222

يوم خرجة  50
 423لفائدة 

 مستفيدا 
 

 

 

من خالل إنجاز  2013% من برنامج عمل المعھد برسم سنة 50لقد تم تنفيذ 
  العمليات التالية: 
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اقتناء المعدات التعليمية لدعم و تقوية القدرات المعرفية و التطبيقية للمتدربين و ضمان  
  نجاح التكوين وفق المقاربة بالكفايات، 

 

  أشغال تقوية البنيات التحتية للمقر القديم للمعھد،  
 

  مخازن و مرآب للسيارات، 4أشغال تھيئة سور المعھد و  
 

  اقتناء برنامج معلوماتي لتدبير المخزون،  
 

  إنشاء بوابة إلكترونية للمعھد،  
 

  بناء مركز السالمة و مكافحة الحريق. 
  

  من المتوقع أن يتم : ، ف2014و فيما يخص برنامج عمل المعھد برسم سنة 
  

تعميم و إنجاح نمط تكوين المقاربة بالكفايات، من خالل تأھيل المكونين و األطر  
   ؛ اإلدارية وتكييف نمط تسيير المؤسسة حسب المقاربة بالكفايات

 

تنويع أنماط التكوين الموجھة للبحارة و العاملين في وحدات صناعات الصيد عبر تنظيم  
ودورات تواصلية مع المھنيين و أرباب العمل و إعداد برنامج تكوين لفائدة    زيارات
   ؛ ھذه الفئة

 

   ؛ إعادة تأھيل البنيات المھترئة لمركز التكوين بالتدرج 
 

   ؛ اقتناء المعدات التعليمية الضرورية 
 

  تنظيف األحواض اليابسة و صيانة الباخرة الدراسية.  
  

  البحري بطانطان :  معھد التكنولوجيا للصيد 14.2.3
  

  التدابير التالية : 2012أنجز المعھد خالل سنة 
   



   
2014مشروع قانون المالية لسنة   

 

 80     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

 المؤشرات المرقمة اإلجراءات األكثر أھمية
اإلنجازات التقديرات التدابير المتخذة الھدف

الرفع من مستوى التكوين في 
  قطاع الصيد البحري : 

 
  التكوين القار اإليوائي 

 
 التكوين المصاحب للقطاع 

 التكوين القار 
 ربان الصيد 

 ضابط ميكانيكي 
 

 التكوين بالتدرج المھني 
 التخصص في قيادة المحركات البحرية 

 التخصص في المالحة و الصيد 
 ميكانيكي تطبيقي 

 ربان الصيد الساحلي 
  

 محو األمية الوظيفي 
  اإلرشاد البحري 

  التكوين المستمر 

  
48 
48  
  
  
90 
90 
32 
30 
  
- 
- 
- 

  
50 
51  
  
  
48 
28 
76 
16 
  

139 
290 
34 

 

  

من إنجاز التكوينات في  2013و قد مكن برنامج عمل المعھد لطانطان برسم سنة 
  المجاالت التالية : 

  
  ؛ ضابطا ميكانيكيا 48صيد و اربان 47التكوين القار:  

 

 39مستفيدا في التخصص في قيادة المحركات البحرية، و  28التكوين بالتدرج المھني :  
مستفيدا في إطار  89ميكانيكيا تطبيقيا و 76في التخصص في المالحة والصيد وآخرين 

  ؛محو األمية الوظيفي
 

  بحارا للصيد التقليدي.  3800التكوين المستمر لفائدة  
  

  إنجاز التدابير التالية:  2014ھذا و يتوقع برنامج عمل المعھد لسنة 
  

"ربان الصيد" من خالل اقتناء معدات تطبيق نھج المقاربة بالكفايات بالنسبة لشعبة  
   ؛ية خاصة بتقنيات الصيد و المالحةتطبيق

 

كانيكي تأھيل بحارة الصيد الساحلي الممارسين لمھن القيادة بتوفير وسائل الصيد المي 
  ؛مستفيد 100سنويا لفائدة 

 

إنشاء برنامج تكوين في معايير النظافة و الجودة في وحدات صناعة السمك و ذلك  
  ؛لقاعة الخاصة بالنظافة و الجودةيز ابتجھ

 

 تعزيز و تقوية الطاقم التربوي بجلب أساتذة مختصين عرضيين.  
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  :كنولوجيا للصيد البحري بالعرائشمعھد الت 15.2.3 
  

  كما يلي :  2012يمكن تقديم أبرز إنجازات المعھد لسنة 
 

 المؤشرات المرقمة اإلجراءات األكثر أھمية
التدابير المتخذة التقديرات المتخذةالتدابير  الھدف

الرفع من جودة التكوين 
 في المعھد 

تقوية التجھيزات و البنيات 
 التحتية

   40مستوى التقني: 
   20مستوى التأھيل: 

  200مستوى التخصص: 
  750محاربة األمية الوظيفية: 

  250 التكوين المھني (المستمر):
   1600اإلرشاد البحري: 

59 
17 

212 
643 
882 

2039 
  تقوية التعاون الدولي 

 
إعداد برنامج خاص باألطر 

 اإلفريقية
 22 طلب تكوين  24

تقوية قدرات البحارة 
 على السالمة البحرية 

تجھيز مركز السالمة 
 بالمعدات الالزمة 

 407 شھادة  120تسليم 

تكوين تطبيقي على متن 
 السفينة المدرسية 

 (*) 18 خرجة  64 صيانة الباخرة

 بسبب نقص في الموارد البشرية. (*)

  

  أن ينجز ما يلي:  2014و يتوقع المعھد، من خالل برنامج عمله لسنة 
  

تعميم وإنجاز التكوين حسب مقاربة الكفاءة من خالل تأھيل المكونين واألطر اإلدارية  
 ومالءمة تدبير المؤسسة مع ھذه المقاربة؛

 

  حفر بئر قصد تقليص استھالك الماء و الحفاظ على المساحات الخضراء،  
 

  صيانة و إصالح المباني اإلدارية،  
 

  اقتناء معدات قصد تقوية القدرات التربوية للتكوين وفقا للمقاربة بالكفايات.  
  

  :معھد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون  16.2.3
  

  ، يسعى ھذا المرفق إلى إنجاز العمليات التالية : 2014من خالل برنامج عمله لسنة 
  

، و ذلك من خالل إنجاز القطاعتنويع العرض المتعلق بالتكوين البحري وفقا لمتطلبات  
وحدة للتكوين في مجال الصناعات البحرية (تكوين بالتدرج المھني) و إنجاز وحدة 

   ؛راكب البوليستر (الصيد التقليدي)ميم مللتكوين في مجال صناعة و تر
 

تحسين الوضعية السوسيومھنية للبحارة من خالل تسوية الوضعية اإلدارية للربابنة  
الموجودين في إطار غير قانوني لقيادة مراكب الصيد و تنظيم تكوين إلعادة انتشار 
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الصناعية مالت الوحدات المھنيين النشيطين و كذا برمجة حصص تكوينية لعمال و عا
  ؛بالمدينة

 

  تحسين جودة البنية التحتية للمؤسسة. 
  

  وجدة:  - المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت 17.2.3
  

تواصل ارتفاع عدد المسجلين خالل السنوات الثالث الماضية، خاصة و أن معدل 
%. و يوضح الجدول أدناه بعض المعطيات المتعلقة 100اإلدماج في سوق الشغل بلغت 

  بأفواج السنوات األخيرة: 
 

 الفوج
عدد المسجلين في 
 السنة األولى

عدد المسجلين في 
 السنة الثانية

عدد 
 الخريجين

نسبة 
 النجاح

نسبة اإلدماج 
في سوق الشغل

2009-2010 464848 %100 %100 
2010-2011 464440 %90,9 %100 
2011-2012 495046 %92 %100 

 

 

والتقويم بھدف االستجابة للطلب  و في إطار مواصلة إنجاز عمليات إعادة الھيكلة
. 2013يكون جاھزا سنة ، قامت المدرسة ببناء ورش ميكانيكي من المتوقع أن المتزايد

  . 2014خالل سنة  إضافة إلى ذلك، تعتزم المدرسة بناء و تجھيز قاعة للندوات
  

  مدرسة المعادن بمراكش :  18.2.3
  

  ، إنجاز العمليات التالية: 2014تتوقع المدرسة، في إطار برنامج عملھا لسنة 
  

  تجھيز و تحديث المختبرات بالنسبة لمختلف الشعب،  
 

ع بناء ملحقة للداخلية لتقوية الطاقة االستيعابية و الرفع من عدد الطلبة و إطالق مشرو 
  ذلك لتلبية حاجيات الشركات المنجمية المشغلة، 

 

تعميم وإنجاز التكوين حسب مقاربة الكفاءة من خالل تأھيل المكونين واألطر اإلدارية  
 ومالءمة تدبير المؤسسة مع ھذه المقاربة.

 

  نية لإلدارة: المدرسة الوط 19.2.3
  

المؤشرات كذا و  2012يمكن تقديم التدابير المتخذة من طرف ھذا المرفق سنة 
  المرتبطة بھا كما يلي: 
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 المؤشرات المرقمة اإلجراءات ذات األولوية
 اإلنجازات التقديرات التدابير المتخذة الھدف

 أجنبيا 26، من بينھم 384 تلميذ  500 التكوين و الزيارات المنظمةمواصلة التكوين األساسي

 مواكبة خريجي المدرسة
تتبع الخريجين في اإلدارات 

 المستقبلة
 خريجا 140

من خريجي سلك  102
  التدبير اإلداري

خريجا من السلك العالي  38
 12من بينھم  للتدبير اإلداري

 أجنبيا
مواصلة التكوين المستمر 

 المؤدى عنه
 البحث عن أسواق جديدة للتكوين

3000   
 يوم تكويني

يوم  2436أطر و  504
 تكويني

مواصلة التكوين المستمر 
 المجاني

تنويع و تحيين مواضيع الدورات 
 التكوينية بتعاون مع فرنسا

1000   
 يوم تكويني

يوم  873إطار و  425
 تكويني

البحث العلمي و 
 المؤتمرات

تنظيم ملتقيات علمية و تحضير 
 مشاريع نھاية الدراسة

بحثا و  178
 تقريرا و ندوة

 بحثا و تقريرا و ندوة  178

التعاون مع عدة مؤسسات 
 و وزارات

احتضان و تنظيم مباراة لفائدة 
 وزارة األسرة و التضامن

  متصرفا  20

مواصلة ترميم و صيانة 
بنايات و فضاءات 

 المدرسة

أشغال مختلفة : تزفيت، تركيب 
 شبكات التطھير و الصباغة

 أقسام  08 أقسام  06

  

، فقد ھم باألساس 2013و فيما يتعلق بتتبع تنفيذ برنامج عمل المدرسة خالل سنة 
  العمليات التالية : 

  
  ؛و السلك العالي للتدبير اإلداري مواصلة التكوين في سلك "التدبير اإلداري" 

 

  ؛مواصلة برامج التكوين المستمر 
 

عمومية جديدة وإحداث مؤسسة دراسة حول تحديد حاجيات التكوين انطالق إنجاز  
دارة و المدرسة الوطنية دمج المؤسستين : المعھد العالي لإلل للتكوين اإلداري كنتاج

  ؛لإلدارة
 

  ؛تنظيم الندوات العلمية 
 

  ؛2013عملة الدمج و ذلك قبل متم  تنظيم مباراة الولوج إلى المؤسسة الجديدة بعد 
 

  ؛2013الجديدة قبل متم سنة  المصادقة على القانون المتعلق بإحداث المؤسسة 
 

ودة المشروع قد تم إعداده إعداد مشروع تربوي جديد للمؤسسة الجديدة، علما أن مس 
  .مسبقا
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  ، إنجاز التدابير التالية: 2014و تعتزم المدرسة، من خالل برنامج عملھا لسنة 
  

   تفعيل اإلصالح (دمج المعھد العالي لإلدارة و المدرسة الوطنية لإلدارة)، 
 

  تنظيم أسالك جديدة للتكوين،  
 

  إنجاز برامج األبحاث،  
 

  تقوية دورات التكوين المستمر،  
 

  إنشاء مراكز لمواصلة أوراش تحديث اإلدارة. 
  

  المعھد الوطني لإلدارة الصحية :  20.2.3
  

 105، بلغ عدد المستفيدين من التكوين األساسي 2012-2011خالل الموسم الدراسي
أجنبيا. باإلضافة إلى ذلك، و في إطار مھمته الثانية التي تتعلق  20طالب، من بينھم 

  2012-2008بالتكوين المستمر، عمل المعھد على تفعيل استراتيجية وزارة الصحة للفترة 
الصحة، وال سيما في مجاالت التسيير والصحة العمومية.  ي قطاعيفيما يخص تكوين مھن

غطت مختلف المجاالت.  2012وھكذا، فقد تم تنظيم دورات للتكوين المستمر خالل سنة 
  مستفيد/يوم من التكوين. 1738وقد بلغ عدد المستفيدين 

  

و في مجال تنمية البحث، فإن التعاون مع معھد الطب االستوائي، في إطار شراكة 
ثية األطراف، قد مكنت من دعم المعھد الوطني لإلدارة الصحية في تأطير األنشطة ثال

  . 2012بحثا برسم سنة  52المرتبطة بالبحث. و في ھذا اإلطار، تم تقديم و مناقشة 
  

  بتفعيل إصالح يھدف إلى:  2013و قد التزم المعھد خالل سنة 
  

ماجستير في "تدبير الخدمات إطارا عاليا : مستوى ال 40ضمان تكوين سنوي لفائدة  
  الصحية العمومية" و "الصحة العمومية"؛ 

 

إطارا متوسطا : مستوى اإلجازة المھنية المتخصصة في  30ضمان تكوين سنوي لفائدة  
  . 2014-2013تدبير الخدمات الصحية، ابتداء من الموسم 

 

تصين في طبيبا، صيدليا و طبيبا جراحا لألسنان مخ 30ضمان تكوين سنوي لفائدة  
ابتداء من الموسم  أطباء جراحين لألسنان) 5صيادلة، و  5طبيبا،  20الصحة العمومية (

2013-2014.  
 

الصحة األسرية و في ضمان تكوين سنوي لفائدة أطباء الطب العام المتخصصين  
  . 2013المشتركة، ابتداء من 
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قطاع الصحة  ينويا لفائدة األطر المسيرة و مھنمستفيد/يوم تكوين س 4500ضمان  
  للوزارة،الالممركزة العمومية للمصالح 

 
  إعداد استراتيجية وطنية للبحث حول المنظومات الصحية،  

 

نشر ملخص سنوي حول البديھيات العلمية للمساعدة على اتخاذ القرار في المجاالت  
  ذات األولوية لدى الوزارة، 

 
إصالح القانون األساسي للمعھد : من اآلن فصاعدا، تصبح التسمية الجديدة للمؤسسة  

"المدرسة الوطنية للصحة العمومية". و قد تم نشر القانون األساسي في الجريدة الرسمية 
. يتعلق األمر بمؤسسة للتعليم العالي غير تابعة للجامعات و تشتغل 2013ماي  27يوم 

المتعلق بتنظيم التعليم العالي. غير أن ھذه المؤسسة  00.01 طبقا لمقتضيات القانون
  تبقى دائما تحت وصاية وزارة الصحة. 

  

، فإن اإلبقاء على وضع المؤسسة كمرفق عمومي مسير 2014أما بالنسبة لسنة 
لصحة العمومية لتھا الجديدة باعتبارھا مدرسة ابصورة مستقلة سيمكنھا من االستجابة لحاجي

  خاصة فيما يتعلق بالتكوين من أجل الحصول على شواھد معترف بھا، مثل : 
  

  شھادة التخصص في الصحة العمومية،  
 

  اإلجازة في الدراسات األساسية، 
 

  اإلجازة المھنية،  
 

  الماجستير،  
 

  الماجستير المتخصص، 
 

  الدكتوراه.  
  

  قسم استراتيجيات التكوين :  21.2.3
  

ا القسم كل سنة، عددا مھما من المتدربين و المحاضرين بقدرة استيعاب يستقبل ھذ
 250قاعات صغيرة و مطعم يكفي ل 6غرفة، مدرج، و قاعتان كبيرتان، و  73تصل إلى 

عملية و استقبل  170يوما تكوينيا في  358، أنجز ھذا المرفق 2012شخصا. خالل سنة 
  . استفادوا من اإليواء 6000متدرب منھم  19000
  

بعدة تدابير ھمت  2012و بغية تحسين ظروف االستقبال، فقد قام المرفق برسم سنة 
باألساس تھيئة الطابق تحت أرضي، و صيانة المساحات الخضراء و صيانة قنوات المياه و 

غرف و المقصف، و استبدال  8الشبكة الكھربائية و التأثيت (تركيب تلفاز و مستقبالت في 
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األغطية ...). كما عقد القسم اتفاقية مع اإلدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية تھم 
  . المطاعم

، فيعتزم ھذا المرفق مواصلة 2014و  2013أما فيما يتعلق ببرنامج العمل لسنتي 
مجھوداته الرامية إلى تحسين ظروف االستقبال في القسم (مواصلة تركيب أجھزة التلفاز 

  غرفة، و صباغة القاعات و الغرف، و شراء معدات الصوت المتنقلة ...).  11في 
  

  رية و التقنية:مديرية تكوين األطر اإلدا 22.2.3
  

تكوينا، حيث استفاد  67بلغ عدد التكوينات التي أنجزتھا المديرية  2012 سنة  خالل
يوم تكويني. تجدر اإلشارة إلى نسبة التكوينات التي كانت متوقعة  344مرشح من  4765

 لفائدة الجماعات الترابية قد عرفت تراجعا بسبب التأخر في المصادقة على الميزانية التي لم
  .2012تكن جاھزة إال في شھر ماي 

   
، فقد بلغ عدد 2013-2012و فيما يتعلق بالتكوين األكاديمي برسم الموسم الدراسي 

موظفا  53الموظفين المستفيدين من تكوين أكاديمي في مختلف المعاھد و المدارس الوطنية 
  الجدول التالي: في  مؤسسات التكوين؛ موزعين حسب

  

 المستفيدينعدد  مؤسسات التكوين

 13 المعھد الوطني للتھيئة و التعمير 
 02 المعھد العالي لإلعالم و التواصل 

 مدرسة علوم اإلعالم
 16 السلك العادي 
 02 السلك العالي 

 المدرسة الوطنية لإلدارة
 06 السلك العادي 
 02 السلك العالي 

 10 مدرسة الملك فھد للترجمة بطنجة 
 01 لإلدارةالمعھد العالي 

 01  كلية اآلداب و العلوم اإلنسانية بالجديدة
 53 المجموع

  

مرشحين يتابعون  3في نفس السياق، و فيما يخص التكوين األكاديمي بالخارج، فإن 
النظرية و التطبيقية فقد تم  دراستھم في كندا و مرشح واحد في السعودية. أما التداريب

طالب قادمين من المصالح المركزية و اإلدارة الترابية لمتابعة دراساتھم  100اختيار 
مرشحا بالمعھد الوطني للتھيئة و التعمير و  94الجامعية في مؤسستين للتعليم العالي منھم 

ب تھدف باألساس آخرين بالمدرسة الوطنية لإلدارة. تجدر اإلشارة إلى أن ھذه التداري 6
  إلى:

  

من االطالع بشكل شمولي و دقيق على مختلف المھام و األنشطة التي  المتدربينتمكين  
  تضطلع بھا اإلدارة العمومية و كذا نمط تدبيرھا، 

 

  يستفيدون من تداريب تطبيقية ميدانية،  المتدربينجعل  
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تجاربھم المھنية على نسج عالقات وطيدة مع الموظفين الممارسين و االستفادة من  
  المستوى اإلداري و التقني.

  محاور و ھي :  5على  2013و يرتكز برنامج عمل ھذا المرفق لسنة 
  

  ؛ 2015-2011مواصلة تفعيل المخططات االستراتيجية  
 

   ؛ تأھيل و تعزيز قدرات اإلدارة الجھوية 
 

   ؛ مواصلة تطوير الشعب المحلية 
 

   ؛ تقوية اإلدارة الترابية 
 

  ية طلبات محددة.تلب 
  

، ستعمل المديرية على مواصلة إنجاز األنشطة المبرمجة برسم 2014و خالل سنة 
مع تطوير خارطة طريق لمواكبة ورش الجھوية المتقدمة، و تا و ذلك موازا 2013سنة 

  ذلك من خالل التركيز على النقاط التالية : 
  

   الوضعية الراھنة؛تحديد  
 

البشرية و التكوين (الوضعية القانونية، التوظيف، تدبير الحكامة في تدبير الموارد  
   ؛المسار المھني، التكوين و تطوير المھارات، األداء، التحفيز، الحوار االجتماعي، ...)

 

 التمثيل على مستوى واليات الجھات والعماالت واألقاليم؛ 
 

   ؛توفير التكوين بالنسبة للمسيرين الترابيين 
 

   ؛المحليينتحسيس المنتخبين  
 

   ؛تعزيز مبدأ المناصفة و المقاربة النوع داخل المجالس المنتخبة 
 

   ؛الجوانب المالية 
 

  ؛التعاقد بين الدولة و الجھة 
 

  ؛الشراكة و التعاون 
 

  .معايير الجودة و االمتياز 
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  :المعھد الوطني للتھيئة و التعمير . 23.2.3
  

، 2011، 2010السنوات األخيرة (ھمت معظم التدابير التي اتخذھا المعھد برسم 
 ) الجوانب التالية:2012

  
 التكوين األكاديمي :  

  
ة   طة التربوي لة األنش ةمواص ة  48: اإلعتيادي اث نھاي وا أبح دموا و ناقش ا ق خريج

  .  2012إلى  2010الدراسة خالل الفترة الممتدة من 
 

  ؛ إعداد دليل الطالب 
 

داريب  ات و ت يم ورش ذه  تنظ ة. ھ ات المملك ف جھ ي مختل ة ف دة الطلب ة لفائ ميداني
دن  غيرة، و الم دن الص كالية كالم يع اإلش ض المواض اس بع ت باألس داريب ھم الت
ة، الفضاءات شبه  ة، المدن العتيق المنجمية، و مدن الموانئ، إعداد األراضي الفالحي

   ؛ الحضرية و تنمية المراكز القروية
 

   ؛ فائدة طلبة المعھدتنظيم و تنشيط عدة ندوات ل 
  
 التكوين المستمر :  

  
دة أطر   ة و المشروع الترابي" لفائ ق ب" التھيئ وين يتعل إعداد و تفعيل سلك في التك

   الالممركزة؛الوزارة الوصية و مصالحھا 
 

ة، لفائ  دوات تقني كل أوراش و ن ي ش تمرة ف ة مس دة دورات تكويني از ع ر إنج دة أط
   وصية؛ال للوزارة الالممركزةالمصالح 

 

واج   جيل األف وين بتس امج التك از برن ات  13و  12، 11مواصلة إنج د الدراس بمعھ
ة  تح وحدات تكويني اط و ف اء و اإلسكان بالرب ة في البن االقتصادية و القانونية المطبق

  جديدة في مجال العقار، 
 

  ، وحدات لفائدة الجامعة الوطنية للمنعشين العقاريين 4إنجاز سلك للتكوين مكون من  
 

ة و   ة : التھيئ تفعيل و إنجاز، في إطار اتفاقيات، أسالك تكوينية حول المواضيع التالي
ا ( ي، الجيوماتيك روع التراب ة و Géomatiqueالمش رية، البيئ ة الحض )، الحكام

  التنمية المستدامة، و ذلك لفائدة الوكالتين الحضريتين بكل من الصويرة و الناظور، 
 

وزارة   ة مع ال إعداد و تفعيل و إنجاز أسالك تكوينية في عدة دورات في إطار اتفاقي
ة،  يات الجھوي ي : المفتش ة و ھ الح الخارجي ؤولي المص ر و مس دة أط ية لفائ الوص

  الوكاالت الحضرية، مندوبيات السكنى و مديرية التھيئة المجالية، 
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 ة للسكنى بواد الذھب الكويرة. إنجاز برنامج التكوين لفائدة أطر المفتشية الجھوي 
 

 التدابير اإلصالحية المتخذة من أجل تحسين أداء و جودة الخدمات :  
  

د النشر   ا قي المصادقة على مشروع مرسوم يھدف إلى إعادة تنظيم المعھد و ھو حالي
في الجريدة الرسمية. في ذات السياق، و بھدف االنخراط في منظور االستمرارية، 

داد  م إع ةت ة -اتفاقي ة الوطني د و المدرس ين المعھ اءة ب اء قطب للكف ة بإنش إطار متعلق
ر  ي التعمي ين ف ين المتخصص وين التقني د تك ة و معھ ن جھ ة م ة المعماري للھندس

  والھندسة المعمارية بمكناس من جھة ثانية و ذلك من أجل :
 

وز  ل ال االت عم ي مج التكوين ف ة ب ثالث المكلف ات ال ين المؤسس ل ب ق تكام ارة : خل
  السكنى، التعمير و التھيئة المجالية، 

 
  تشجيع تثمين و تطوير الكفاءات بالمؤسسات الثالث،  

 
ثالث بصفة   ارة المؤسسات ال رية رھن إش وارد البش تية و الم ائل اللوجس ل الوس جع

 تعاضدية،
  

 التدابير المتعلقة بالتجھيز و إعادة التأھيل و التھيئة :  
  

  ة و التعليمية، اقتناء المعدات المعلوماتي 
 

ي"   ات الجغراف ام المعلوم ي "نظ تير ف ة الماجس دة طلب ات لفائ ة اإلعالمي ز قاع تجھي
)SIG ،(  
 

  تركيب شبكة االنترنيت،  
 

  تھيئة و تجھيز القاعات المخصصة بالتكوين و الورشات،  
 

باري  ر المس ة الحف ر بتقني ر بئ ى حف د إل د المعھ ا عم ة  كم دات التقني ب المع و تركي
ة راء للمؤسس اءات الخض قي الفض رورية لس ي  الض اد ف ل االقتص ن أج ك م وذل

 . استھالك الماء الصالح للشرب
  

و باإلضافة إلى التدابير االعتيادية المتعلقة بالتكوين و الدراسات و األبحاث و النشر 
  إنجاز ما يلي:  2014 و 2013و تنظيم التظاھرات العلمية، يعتزم المعھد خالل سنتي 

  
  التكوين األكاديمي :  

  
  تنفيذ توجھات المرسوم الجديد المنظم للمعھد و ذلك من خالل وضع تكوينات مھنية: 
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  الماجستير في الجيوماتيكا و التنمية الترابية،  
 

  الماجستير في المجال و تدبير المخاطر،  
 

  الماجستير تدبير العقار،  
 

  اإلجازة المھنية في التھيئة و التعمير.  
 

ة الحضرية و المجال"   ر، و الحكام دكتوراه في "التعمي وين في سلك ال مواصلة التك
  .  2014بتسجيل الفوج الرابع في يناير 

  

 التكوين المستمر :  
  

ة  15مواصلة برنامج تكوين و استقبال الفوج   لمعھد الدراسات االقتصادية و القانوني
  المطبقة في البناء و اإلسكان بالرباط، 

 

ر   اء غي ل األحي ادة تأھي ة الحضرية و إع إعداد و إنجاز تكوين مستمر حول "الحكام
  المجھزة" لفائدة أطر الوكالة الحضرية للصويرة،

 

از  يم و إنج داد و تنظ دار إع يم و ال ية كلم ر مفتش دة أط تمرة لفائ ة مس  دورات تكويني
  العيون بوجدور الساقية الحمراء. البيضاء و

  
  الرياضة : عھد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والم. 24.2.3

  

أشغال  عدة جوانب منھا :أساسا ھمت التدابير التي قام بھا المعھد ، 2012خالل سنة 
إعادة تأھيل المراكز التابعة للمعھد و كذا أشغال النظافة و التطھير لفائدة المركز الوطني 

  للرياضات موالي رشيد. 
  

، فھو قيد التنفيذ و يھدف أساسا إلى إنجاز 2013و فيما يتعلق ببرنامج عمله لسنة 
  ة. العمليات المرتبطة بأشغال اإلصالح و الترميم و الحراسة و التطھير و النظاف

  

  بإنجاز التدابير التالية: القيام ، 2014، برسم سنة و يعتزم المعھد
  

   ؛مواصلة عمليات اإلصالح و الترميم 
 

مواصلة توسيع قاعدة المستفيدين من التكوين المستمر و ذلك تبعا للعقد البرنامج الموقع  
  ؛بين الجامعة و الوزارة

 

  مؤھلين.لفائدة ھيئة االساتذة الافتتاح السلك الثالث للتدبير الرياضي مع تكوين  
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   اإلعالم:مدرسة علوم . 25.2.3
  

تطبيق النصوص القانونية المتعلقة بإعادة تنظيم المدرسة و التي  2012عرفت سنة 
  تھدف إلى : 

  

  ، 01-00بعين االعتبار مقتضيات القانون  إصالح المدرسة مع األخذ 
 

اآلنية والمستقبلية على أساس التغييرات التي  همواكبة التنمية بالبالد و تلبية حاجيات 
البنيوية يعرفھا مجال علوم اإلعالم بالمغرب و الخارج و ذلك حسب توجھات األوراش 

  المفتوحة على صعيد المملكة، 
 

استقبال المسجلين الجدد القادمين من األقسام التحضيرية ألول مرة في إطار سلك  
زھم المتحانين وطنيين (االمتحان الوطني "اإلعالميين المتخصصين"، بعد اجتيا

  )).CNAEMاالمتحان الوطني للولوج إلى مدارس التدبير() وCNCالمشترك (
  

 أسالك التكوبن خالل  و يتوزع عدد التالميذ الذين تلقوا تكوينا بالمدرسة حسب
  كما يلي:  الثالث األخيرة السنوات

  

خريجا و موظفا من دورات تكوينية خالل  20و في إطار التكوين المستمر، استفاد 
  . 2012سنة 

  

  : العمليات التاليةإنجاز ، فتعتزم المدرسة 2013أما بالنسبة لبرنامج العمل برسم سنة 
  

   ؛انطالقة أشغال توسعة و تعلية قاعات الدرس و المختبرات و الخزانة 
 

   ؛الحظيرة المعلوماتية للمدرسةتأھيل قسم التوثيق و  
 

 22 منانطالقة تكوينات جديدة في سلك اإلعالميين المتخصصين (انتقل عدد المستفيدين  
  ؛وذلك راجع للعمل باإلصالح الجديد للمدرسة) 2013في سنة  80إلى 

 

   ؛توظيف أساتذة تفعيال لمقتضيات اإلصالح 
 

  تنظيم ندوة دولية حول األرشيف.  
  

 السنة الجامعية 
العدد اإلجمالي 

 للطلبة
اإلعالميين سلك 

 )4(باكلوريا+
سلك اإلعالميين 

 )5المتخصصين (باكلوريا+
  عدد خريجي
 سلك اإلعالميين

عدد خريجي سلك 
 اإلعالميين المتخصصين

2010-2011397 380 17 82 06 

2011-2012416 394 22 76 22 

2012-2013393 313 80 106 18 
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  يھم أساسا الجوانب التالية : إنه ، ف2014ببرنامج العمل لسنة و فيما يتعلق 
  

الرفع من عدد الطلبة بعد توسيع القاعات، ليبلغ العدد المتوقع، في إطار التكوين و  
طالبا في الماجستير. في حين سيبلغ عدد  80إعالميا متخصصا و  360البحث، 

   ؛طالبا 40المستفيدين من التكوين المستمر 
 

  ؛غال بناء داخلية و مطعم للطلبةإطالق أش 
 

من خالل شراء وثائق، و معدات معلوماتية و تقنية و أثاث بيداغوجية تأھيل الوسائل ال 
  ؛القاعات

 

  تجھيز القاعات و المختبرات و الخزانة بعد انتھاء أشغال التوسعة.  
  

  القسم اإلداري:  .26.2.3
  

دورة تكوينية حول المواضيع التالية: المالية  40حوالي  2012حقق القسم برسم سنة 
الدولية، الحكامة الجيدة، تدبير الجودة، إشكاليات العقار، قانون األعمال، االقتصاد القياسي 
و النموذجة،  لوحة القيادة، خطة عمل، إدارة المعارف، األرشفة والتدبير اإللكتروني 

تنمية الذاتية، الذكاء العالقاتي والسلوك القيادي، تكوين المكونين، الللوثائق، التدريب، 
، إتقان الكتابات تدبير المشاريعاإلتقان في التدبير، تسيير وتطوير الفريق، إعداد و برمجة 

ات المديرين، تقنيات االستقبال والتواصل، المھنية، منھجيات إتيل وكوبيط، تكوين مساعد
النجاعة وخطط العمل، منھجيات وأدوات أخذ الكلمة  القيادة النسائية، التدقيق الداخلي، قيادة

  أمام الجمھور.
  

. و برسم النصف األول من السنة  43 برمجةبلغ عدد التدابير الم 2013و في سنة 
%. أما باقي التدابير المبرمجة 44دورة تكوينية بنسبة إنجاز بلغت  19ذاتھا، نظم القسم 

  فھي في طور اإلنجاز و تتعلق بالمواضيع التالية : 
  

والشفوي، تطوير قدرات التواصل الشفاھي،  في الكتابيالصة روح الختطوير 
تنمية الذاتية، تطوير العالقات الديناميكية مع اآلخرين، تحصيل أسس تدبير المشاريع، ال

تطوير الريادة، إنجاح أول مھمة في التسيير، تطوير النجاعة المھنية، قانون األعمال، 
الرقابة الداخلية في القطاع العمومي، رقابة التسيير، االعتداء المادي، تحرير النصوص 

الموارد البشرية، تكوين الكاتبات، تطوير قدرات  القانونية، تقنيات االقتناء العمومي، تدبير
  التحليل، التحكم في الوقت وتنظيم األولويات، تسيير الفرق. 

  
دورة  17إنجاز  2014باإلضافة إلى ذلك، يقترح القسم في برنامج عمله لسنة 

يتوقع الرفع من عدد  2016-2014تكوينية. كما تجدر اإلشارة إلى أن المخطط الثالثي 
  دورة. و يھم باألساس التكوينات التالية :  50ت التكوينية ليصل إلى الدورا
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 برمجة مواقع األنترنت؛؛ التحكيم، الوساطة وطرق تسوية الخالفات 
 

  النجاعة الجماعية (تمھيد)؛ 
 

 مالية السوق (إتقان)؛ 
 

 تسيير المخازن والتموينيات؛ 
 

 تحرير النصوص والھندسة القانونية؛ 
 

 العقارية؛العقود العدلية  
 

 مساطر وتقنيات االستئناف في المحاكم المدنية الجنائية واإلدارية؛ 
 

 تسيير الجودة؛ 
 

 المسطرة المدنية؛ 
 

 المسطرة الجنائية؛ 
 

 حماية األنظمة المعلوماتية (إتقان)؛ 
 

 تقنيات تقييم التكوين؛ 
 

 اختبار و دمج (إتقان)؛ 
 

 مراقبة السوق في مجال المعلوماتيات (إتقان)؛ 
 

 لوحات التحكم ، مؤشرات النجاعة وأدوات اتخاذ القرار؛ 
 

  مبادئ وطرق كتابة وتأويل النصوص القانونية (النصوص المعيارية). 
  

  المعھد الوطني لإلحصاء و االقتصاد التطبيقي : . 27.2.3
  

  كما يلي :  2012يمكن تقديم أبرز إنجازات المعھد برسم سنة 
  

 ين : اإلصالح البيداغوجي لسلك المھندس 
  

    ؛إعداد كراسة النظم البيداغوجية 
 

    ؛للمسطرة الجاري بھا العمل على الشعب طبقاالمصادقة  
 

يم و النجاح (وحد  ى ة، إعداد نظام للتقي ة الدراسة) للحصول عل سنة و مشروع نھاي
  .الدبلوم، طبقا لكراسة النظم البيداغوجية
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   ؛طالبا جديدا 250بتسجيل مھندس  10000توطيد وتيرة التكوين استجابة لمبادرة  
 

 تحديث و تطوير مركز التوثيق، من خالل :  
 

   ؛مقعد، مع العمل بنظام "الولوج الحر" 300تھيئة و توسيع الخزانة لجعلھا تتسع ل  
 

 ؛تبادل الخبرة مع القطاعات الوزارية ذات الطابع التقني 
 

ي  ي ف اد التطبيق اء واالقتص وطني لإلحص د ال ع المعھ ة م داث توئم ة  إح ار اتفاقي إط
  ؛GENESاإلطار مع 

 

تعزيز استعمال التكنولوجيات الحديثة من خالل تجديد الحظيرة المعلوماتية و إنشاء  
   ؛شبكة "الويفي" بالداخلية

 

 مواكبة الطلبة في أنشطتھم الجمعوية و الموازية: 
 

ك ف  ة، و ذل ة الطلب ة لجمعي ا مالي ة و تواصلية و أحيان ة و مادي ي منح مساعدة منھجي
    ؛حدود الميزانية المتوفرة

 

  مساھمة سنوية في ملتقى الطلبة.  
 

   ؛تحسين ظروف إقامة و مأكل الطلبة و تشجيع األنشطة الثقافية و الرياضية 
 

  تحسين ظروف عمل األساتذة و اإلداريين.  
  

فھي قيد اإلنجاز، و يتعلق األمر  2013أما فيما يخص التدابير المبرمجة برسم سنة 
  ب: 

  

إعداد القرار المتعلق  شعب جديدة وإنشاء أسالك الماجستير و الدكتوراه من خالل خلق  
   ؛بھياكل التعليم و البحث

 

صباغة و المواصلة التدابير الھادفة إلى تحسين ظروف إقامة و مأكل الطلبة (أشغال  
  داريين. تھيئة ممر يربط الداخلية بالمباني البيداغوجية) و كذا ظروف عمل األساتذة و اإل

  
  :معھد التكوين في اآلليات و الصيانة الطرقية. 28.2.3

  

في  2012-2010فترة البرسم حسب عدد المتدربين يمكن إيجاز حصيلة التكوين 
  الجدول التالي: 

  

 السياقة التسيير الميكانيك شعبة "الصيانة الطرقية" السنة

2010 720 125 30 370 
2011 846 83 117 314 
2012 735 27 33 246 
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متدربا إفريقيا استفادوا من تداريب تكوينية في إطار  341 أن تجدر اإلشارة إلى
  اليابان و بعض الدول اإلفريقية. الشراكة ثالثية األطراف بين المغرب و

  
إلى إنجاز تدابير في بالخصوص  2013و يھدف برنامج عمل المعھد برسم سنة 
  مجال ترشيد النفقات يتم تفعيلھا سنويا من خالل : 

  
  ؛الماء الصالح الشرب وتغيير القنوات المعيبةشبكة فحص منشآت اإلمداد ب 

 

   ؛تحديد و مراقبة استعمال الھاتف، و الماء و الكھرباء 
 

   ؛إصالح اآلليات و المركبات 
 

  و الزيوت.ترشيد استھالك المحروقات  
  

  ، فيمكن تقديمھا كما يلي: 2014و فيما يتعلق بالتدابير المتوقعة لسنة 
  

   ؛2013إنجاز التكوينات المبرمجة و غير المستوفاة في  
 

   ؛و التي لم تنطلق بعد 2013إنجاز التكوينات المبرمجة في  
 

   ؛تتبع الموارد المالية للمعھد 
 

  ؛)JICAية للتعاون الدولي (إنجاز المھام التقييمية للتعاون مع الوكالة اليابان 
 

مواصلة تنفيذ اتفاقية التعاون ثالثية األطراف بين المغرب و اليابان و الدول اإلفريقية  
   ؛2014-2012للفترة 

 

الشروع في إنجاز دراسة إعادة تموقع المعھد لجعل ھذا المرفق مركزا لتنمية الكفاءات  
   ؛في المجال الطرقي و النقل

 

   ؛األولى التي قدمتھا الوكالة اليابانية للتعاون الدوليإصالح معدات المنحة  
 

برمجة و اقتناء معدات محاكاة لحفر و نقل التراب من أجل الخفض من استھالك الوقود  
   ؛والزيوت

 

   ؛أشغال صيانة مرافق المعھد 
 

  ؛صيانة و إصالح المعدات المتحركة (اآلليات و الشاحنات) 
 

  (الطاوالت و الكراسي و األفرشة و األغطية).تجديد المعدات المعيبة للداخلية  
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  :مصلحة التكوين المستمر . 29.2.3
  

على إنجاز العمليات التي ترتبط أساسا  2012سنة عملت ھذه المصلحة خالل 
  االعتناء بالمساحات الخضراء. والمراقبة، وإصالح وصيانة المعدات و بتنظيف المباني

  
  فھي تتعلق بما يلي: 2013المبرمجة برسم سنة باإلجراءات أما فيما بتعلق 

 
 تركيب نظام تكييف الھواء للمدرجين و مركز االستقبال و الندوات؛ 

 

 تجھيز قاعات مركز االستقبال والندوات بالستائر و الزرابي؛ 
 

  .إنجاز أشغال إعادة بناء السور و استصالح بنايات مركز االستقبال و الندوات 
  

، الذي يعتبر جزءا من برنامج العمل الثالثي 2014عملھا لسنة برنامج و في إطار 
  ، فقد قررت المصلحة إنجاز المشاريع التالية: 2012-2014

  
   ؛تنفيذ العقد المرتبط بالمحافظة على نظافة القاعات و المباني و العقد المتعلق بالمراقبة 

 

االستقبال و الندوات و إجراء دراسة تقنية و مواصلة األشغال المرتبطة بتجھيز مركز  
 قاعة "أولحاج" باآلليات السمعية والبصرية.

  
 المعھد العالي للدراسات البحرية :  .30.2.3

  

ضابطا في  77تكوين  2012ھمت اإلجراءات التي أنجزھا المعھد خالل سنة 
المالحة التجارية وذلك بعد تعديل المرسوم المتعلق بإعادة تنظيم المعھد (حيث كان من 

ضابطا)، وكذا إدماج خريجي المعھد في سوق الشغل (بالتنسيق مع  90وقع تكوين المت
  ٪.90) بنسبة إدماج بلغت موميةأرباب السفن والمؤسسات الع

  
وعالوة على ذلك، و من أجل تأھيل مختلف البنيات التحتية، قام المعھد برسم سنة 

  بإنجاز العمليات التالية: 2013
 

 )؛ DPOجھاز محاكاة تحديد المواقع الدينامية (اقتناء أجھزة المحاكاة و  
 

 تجديد تدفئة الداخلية؛ 
 

 أشغال تھيئة مكاتب شعبة التكوين المستمر؛ 
 

  أشغال تھيئة مرافق المعھد. 
  

   



   
2014مشروع قانون المالية لسنة   

 

 97     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

  إنجاز ما يلي:  رتقب، فمن الم2014و فيما يتعلق ببرنامج عمل المعھد لسنة 
  

خالل توفير الوسائل التربوية  مواصلة تكوين الضباط في مجال المالحة التجارية من 
(أجھزة المحاكاة) اللوجستية، فضال عن إنشاء ماجستير في مجال الخدمات اللوجستية. 

 خريجا؛ 85عدد الخريجين المتوقع ھو 
 

 ٪. 100مواصلة إدماج خريجي المعھد في سوق الشغل لبلوغ نسبة إدماج  
  

  المدرسة الوطنية للھندسة المعمارية : . 31.2.3
  

حققت المدرسة إنجازات عديدة سواء على المستوى  2013- 2012خالل الفترة 
  التربوي أو البنيوي واللوجستيكي، من أبرزھا: 

  

 الجانب التربوي :  
  

ة بمراكش في شھر   ة للھندسة المعماري تنبر افتتاح فرع المدرسة الوطني ، 2012ش
دروس ب  ا 42وانطالق ال ا باإلضا 14و مسجال طالب تاذا دائم ى  مجموعة أس فة إل

  من المحاضرين الوطنيين والدوليين؛
 

رع  18طالبا من فرع المدرسة بفاس و 16نھاية المسار الدراسي بنجاح   ا من ف طالب
  تطوان، باإلضافة إلى الناجحين في فرع الرباط؛

 

ادة 2013-2012طالب من الفوج الجديد برسم الموسم الدراسي  100تسجيل   ، بزي
ر من  درھا أكث ات (تسجيل ٪ 170ق ى من إنشاء الملحق ة مع السنة األول  36مقارن

ات المدرسة 2009طالبا فقط في عام  ). وتجدر اإلشارة إلى أن مشروع إنشاء ملحق
  الوطنية للھندسة المعمارية أكملت عامھا الرابع.

  

 الجانب البنيوي و اللوجستيكي :  
  

ايير   كليات ومع ديم ش اتذة لتق ن األس ة م ة مؤلف ين لجن روط تعي ي وش اء األول االنتق
  التسجيل  بالمدرسة؛

 

  ؛الحفاظ على التسجيل واالنتقاء األولي على اإلنترنت 
 

س إدارة   ات لمجل الث اجتماع يم ث الل تنظ ن خ ة م ل التربوي ز دور الھياك تعزي
  المؤسسة؛

 

  نوني للمدرسة.االموافقة على الوضع الق 
  

إطار برنامج عملھا لسنة  جعلت أھم أھدافھا، في تجدر اإلشارة إلى أن المدرسة
الرباط وملحقاتھا بكل من فاس وتطوان ومراكش بالمعدات المكتبية ب، تجھيز بناياتھا 2014

  والمعلوماتية والسمعية البصرية والتقنية و معدات المكتب. 
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 المعھد العالي لإلعالم و التواصل :  .32.2.3
 

خصوصا بترقية وتجديد  ، بإنجاز العمليات المتعلقة2012قام المعھد خالل سنة 
  المرافق التقنية والتعليمية للمعھد. و في ھذا السياق، تم اتخاذ اإلجراءات التالية:

  

 شراء وتركيب المعدات السمعية والبصرية؛ 
 

 تھيئة مباني المعھد (قاعة + مدرجين + مقر اإلدارة + قاعة االجتماعات)؛ 
 

 اقتناء المعدات المعلوماتية الالزمة؛  
 

 ثاث المكتبي؛تجديد األ 
 

 من ھذه األشغال). %50تھيئة أسطح المعھد (تم انجاز  
 

، فھو قيد اإلنجاز، و يتعلق 2013أما فيما يخص برنامج عمل المعھد برسم سنة 
  األمر خصوصا بما يلي:

  

 المشاريع المنتھية: 
 

  وضع األجھزة المعلوماتية و التقنية الالزمة؛ 
 

  تركيب الشبكة الالسلكية؛ 
 

  نظام إنتاج متعدد الوظائف.اقتناء  
  

 مشاريع في طور اإلنجاز: 
  

  تھيئة القاعات؛  
 

  إجراء دراسة بشأن الحاجة إلى المعدات المعلوماتية و التقنية؛ 
 

  إجراء دراسة عن تحويل المكتبة إلى فضاء مكتبة حديثة متعددة الوسائط؛ 
 

  وضع مكتبة متعددة الوسائط؛ 
 

  معلوماتية؛تجديد األسالك وتركيب شبكة  
 

  تنظيم دورات التكوين المستمر؛ 
 

 المشاركة في ندوات تكوينية. 
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، تفعيل العمليات 2014ومن جھة أخرى، يعتزم المعھد برسم برنامج عمله لسنة 
  التالية:

  
  الخاص بالتلفزة وفضاء الطالب)؛ األستوديوتھيئة الطابق السفلي ( 

 

  إنشاء مبنى لدراسة الماستر و البحث؛ 
 

  المباني و المقرات اإلدارية؛صيانة  
 

  تھيئة قاعات خاصة بالمونتاج؛ 
 

  وضع مطبعة مدرسية بالمعھد؛ 
 

 الحاسوب. وبرامج تطبيقاتمن اقتناء مجموعة  
 

  مجال األنشطة الترفيھية 3.3
 

 : لمركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاءا  .1.3.3
 

اإلجراءات التي تھدف إلى بإنجاز مجموعة من  2012قام ھذا المرفق خالل سنة 
تحسين األداء و الرفع من جودة الخدمات المقدمة من طرف المركب الرياضي محمد 

و يتعلق  %11الخامس، حيث مكنت ھذه اإلجراءات من الرفع من عدد المستفيدين بنسبة 
  األمر أساسا بما يلي:

  
 خدمات تتعلق بصيانة المساحات الخضراء؛ 

 

ة الخزفية الخاصة بالمسبح وتھيئة بنايات المركب إنجاز أشغال إصالح التغطي 
 الرياضي؛

 

إنجاز أشغال صيانة وإصالح المعدات اإللكترونية الخاصة بالمكبرات الصوتية للمسبح  
 االولمبي؛

 

 إنجاز أشغال إصالح قنوات ضخ محطة معالجة مياه المسبح األولمبي؛ 
 

لوجية لمياه المسابح ومياه المرافق تحليل والمراقبة الفيزيائية والكيميائية والباكتريال 
 الصحية للمركب؛

 

 حراسة المباني؛ 
 

  درجة، بيسولفاط الصوديوم و مواد منظفة لمياه مسابح المركب. 48اقتناء مادة جافيل  
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ھذا المرفق خالل  ، يسھر2013و في إطار مواصلة برنامج عمله برسم سنة 
 ية:األسدس األول من السنة إلى إنجاز العمليات التال

  
 صيانة المساحات الخضراء بالمركب و مركز بوركون؛ 

 

اقتناء اللوازم، خاصة منھا المواد المنظفة للمسابح، المواد الكيماوية و البكتريلوجية  
 لمعالجة مياه اآلبار المتواجدة بالمركب؛

 

أشغال اإلصالح: تھيئة المباني، إصالح المعدات اإللكترونية، إصالح قنوات ضخ  
 محطة معالجة مياه المسبح األولمبي. 

  

إلى الرفع من  2014من ناحية أخرى، يھدف برنامج عمل ھذا المرفق برسم سنة 
. ويعتزم المرفق مواصلة إنجاز العمليات %10عدد المستفيدين من خدمات المركب بنسبة 

المتعلقة أساسا باقتناء اللوازم، خدمات خاصة بحراسة و صيانة و نظافة المباني،  و كذا 
  إنجاز أشغال اإلصالح التالية:

  

إنجاز أشغال صيانة نجارة الخشب و الحديد و األلمنيوم بالمركب الرياضي و مركز  
 بوركون؛

 

كز إنجاز أشغال صيانة شبكة قنوات الصرف الصحي بالمركب الرياضي و مر 
 بوركون؛

 

 إنجاز أشغال صيانة منشآت قنوات الصرف الصحي بالمركب؛ 
 

إنجاز أشغال تھيئة و حفر قعر اآلبار المتواجدة بمركز االستقبال بوركون و بالمركب  
 الرياضي.

  
 : المركب الرياضي األمير موالي عبد هللا بالرباط. 2.3.3

 

على إنجاز أشغال  2012ة ترتكز العمليات المنجزة في إطار ھذا المرفق خالل سن
صيانة و إصالح المباني و كذا تحسين الخدمات المقدمة و ذلك من أجل الرفع من عدد 

 . %10بنسبة بلغ المنخرطين بالمدارس الرياضية، الذي 
  

، إنجاز 2013ھذا، و قد ھم برنامج عمل ھذا المجمع خالل النصف األول من سنة 
  ة تأھيل المركب وكذا أشغال تنظيف المباني.العمليات المتعلقة بدراسة مشروع إعاد

  
  حول المحاور التالية: 2014ويتمحور برنامج العمل الخاص بھذا المرفق برسم سنة 

  
 استبدال كراسي المدرجات بالملعب األولمبي؛ 
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 استكمال الشطر الثاني من أشغال تأھيل المجمع الرياضي؛ 
 

  استبدال األرضية المعشوشبة للملعب األولمبي. 
  

 : المركب الرياضي بفاس. 3.3.3
  

،  قام المركب باتخاذ مجموعة من التدابير من أجل النھوض 2012خالل سنة 
بالمردودية االجتماعية والرياضية التي تتجلى في إحداث وتأطير المدارس الرياضية 
بشراكة مع الحركة الرياضية المحلية. ھذا، وتتعلق أھم إنجازات ھذا المركب بتعزيز 

الرياضية بمركز "الرياضة للجميع" و كذا بوضع اتفاقية شراكة لخلق فضاء  ةاألنشط
  .المھرللصغار و مدرسة ركوب  األلعاب

  
كما  2012و تتلخص المؤشرات الخاصة بأنشطة المركب الرياضي بفاس برسم سنة 

  يلي:
  

  اإلنجازات  المؤشرات
لكرة القدم : (عدد المقابالت في  األولمبيمعدل استغالل الملعب 

  100)*52السنة/
%93,18 

معدل استغالل ملعب التداريب (عدد حصص التداريب في 
  100)*300السنة/

%202,33  

معدل استغالل القاعات تحت المدرجات (عدد حصص استغالل القاعات 
  100)*300تحت المدرجات في السنة/

%20,21  

  50  عدد الزيارات الموجھة
  000 35  الرياضيين المستفيدينعدد 

  759 1  عدد الفحوصات بالمركز الصحي الرياضي
  000 258  عدد المتفرجين

  

وتتمحور أھم العمليات المنجزة في إطار برنامج عمل ھذا المركب خالل النصف 
  حول ما يلي: 2013األول من سنة 

  

 من المجال األخضر (في طور اإلنجاز)؛ اھكتار 30صيانة ما يقارب  
 

 أشغال التھيئة بالمركب الرياضي و ھي صفقة في طور االلتزام)؛ 
 

 تھيئ الملعب بالعشب الطبيعي (الشطر الثاني)؛ 
 

 تھيئ قنوات الري للملعب بالعشب الطبيعي. 
  

، أساسا ببناء المسبح األولمبي، 2014برسم برنامج عمله لسنة  ويعتزم المركبھذا، 
اقتراحھا على الوزارة الوصية بخصوص إعادة  باإلضافة إلى عدد من المشاريع التي تم

ذلك ليتمكن من احتضان التظاھرات الدولية مركب ليصبح قطبا نخبويا بالجھة وھيكلة ال
  . 2015المقبلة، خاصة كأس إفريقيا لألمم لكرة القدم سنة 
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  :مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية . 4.3.3
  

تحسين جودة الخدمات المقدمة  ،أساسا 2012ھمت العمليات المنجزة برسم سنة 
بالموازاة مع المداخيل، مراجعة القرار المشترك بتحديد أجرة عن الخدمات من أجل مردود 
أفضل و كذا تحديث المنشآت والمعدات التقنية. وتجدر اإلشارة إلى أن عدد المستفيدين من 

منخرطا سنة  6.944مقابل  2012منخرطا سنة  7.524ارتفع ليصل إلى  قد ھذه المسابح
2011.  

   

و تتمثل أھم العمليات المنجزة من طرف ھذا المرفق برسم النصف األول من سنة 
  كما يلي: 2013

  

 انطالق أشغال حفر آبار للمياه (فاس، الجديدة، تطوان و القنيطرة)؛ 
 

 تفويت أشغال صيانة المسابح الستة؛ 
 

 بناء مسبح نصف أولمبي بالرباط؛بإنجاز الدراسات الخاصة  
 

 تنظيم الدورة الرابعة من دوري التحدي؛ 
 

" لفائدة األطفال المنحدرين من 2013لنتعلم السباحة تنظيم الدورة األولى من برنامج " 
 الفئات االجتماعية الفقيرة؛

  
مليات األساسية إلى إنجاز الع 2014و يھدف برنامج عمل ھذا المرفق برسم سنة 

  التالية:
 

 بناء مسبح نصف أولمبي مغطى بمدينة الرباط؛ 
 

 الدراسات المتعلقة لتحديث المسبح المغطى بالجديدة؛ إنجاز 
 

 تنظيم الدورة الخامسة من دوري التحدي الوطني في السباحة؛ 
 

من " لفائدة األطفال المنحدرين 2014تنظيم الدورة الثانية لبرنامج "لنتعلم السباحة  
 الفئات االجتماعية الفقيرة، الذي سوف يأخذ بعدا وطنيا ھذه السنة.

 

  :والطفولة ببوزنيقة  مجمع موالي رشيد للشباب  5.3.3
  

، قام المجمع موالي رشيد بعدة عمليات تھدف 2013خالل األسدس األول من سنة 
  إلى تحسين ظروف االستقبال, و يتعلق األمر أساسا بما يلي: بالخصوص

  
 الرياضيةالمستفيدين: الھيئات الشبابية و د و توزيع الوجبات الغذائية علىإعدا 
 المنظمات الوطنية و الدولية و المخيمات الصيفية؛و
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 ؛تالشاليھاتھيئ مجموعة من المباني و  
 

 تھيئة و صيانة المسابح؛ 
 

 صفقة أمن و حراسة المجمع. إبرام 
األنشطة الثقافية  ، مجموعة من2013كما احتضن ھذا المجمع برسم سنة 

والرياضية، و يلخص الجدول أدناه عدد المستفيدين من الخدمات المقدمة من طرف ھذا 
  المرفق حسب مختلف الھيئات المشاركة:

  
  المستفيدون  ليالي المبيت  العدد  ھيئات

  2306  12  1356  ھيئات سياسية و ھيئات أخرى
  2676  5  892  الجمعيات الثقافية

  363  2  157  الجمعيات الرياضية
  4866  45  1494  المؤسسات الخاصة
  6440  16  1120  المؤسسات العمومية

  4600  2  2150  أحزاب
  430  5  86  المخيمات
  645  2  184  آخرون

  
  ما يلي: 2014و يتضمن برنامج عمل ھذا المركب برسم سنة 

  

 مراجعة صفقات اإلطار المتعلقة بالصيانة و النظافة و الحراسة؛ 
 

قنوات  إحداثتغيير قنوات الصرف الصحي و األمطار و العمل على توسيعھا مع  
 جديدة لصرف مياه الحمامات الخاصة بالشاليھات؛

 

 تغيير سخانات الماء الكھربائية بأخرى تعمل بالطاقة الشمسية؛  
 

 اقتناء مولد كھربائي لالستعمال في حالة انقطاع التيار الكھربائي؛ 
 

 ؛ التقنية المطلوبة المعاييرربائية الحالية وإعادة تأھيلھا حسب مراجعة الشبكة الكھ 
 

 تدعيم إجراءات السالمة و الوقاية في ما يخص خزانات الغاز التي تزود المجمع؛  
 

 تھيئة مرافق النوم وتأھيلھا إليواء المخيمات الصيفية في أحسن الظروف؛ 
 

 تھيئة وترميم الشاليھات؛ إعادة 
 

 الخضراء.صيانة المساحات  
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  األنشطة االجتماعية األخرىلمرافق العاملة في مجال ا 4.3
  

  : مصلحة االستقبال والمساعدة وتقييم البرامج . 1.4.3
 

العمليات تتعلق ، بإنجاز مجموعة من 2012تميز نشاط ھذا المرفق خالل سنة 
  باألساس بما يلي:

  
الخاصة، إذ بلغ عدد المستفيدين اقتناء أجھزة بديلة لفائدة األشخاص ذوي االحتياجات  

 طفل. 13رجل و  20امرأة و  19شخصا، من بينھم  60
 

 اقتناء جھاز بديل مناسب (عربة). 
  

  : قسم الحج والشؤون االجتماعية. 2.4.3
  

، إلى 2012تھدف العمليات المنجزة من طرف ھذا المرفق خالل موسم الحج لسنة 
غاربة المنحدرين من مختلف الجھات، خصوصا تحسين الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج الم

فيما يتعلق بتأطيرھم، و ذلك لضمان إقامة جيدة في الديار المقدسة و تمكينھم من القيام 
بمناسك الحج في أحسن الظروف. و تجدر اإلشارة، إلى أن الوزارة الوصية قد قامت برسم 

ما  2012سنة  بوضع لجان جھوية للحج. حيث بلغ عدد المؤطرين برسم 2011سنة 
  .امؤطر 316مجموعه 
  

، فيھدف باألساس إلى 2013أما فيما يتعلق ببرنامج عمله برسم موسم الحج لسنة 
 80لكل  اواحد االرفع من عدد أعضاء البعثات المرافقة للحجاج، حيث تم تخصيص مؤطر

حاجا في انتظار رد وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية على طلب ھذه الوزارة 
 50خصوص رفع عدد أعضاء البعثة المغربية للحج، وذلك بتخصيص مؤطر واحد لكل ب

  حاجا.
  

، فقد تقرر فتح مكاتب التسجيل على مستوى جميع القيادات 2014بخصوص سنة  و
والمقاطعات أمام المواطنين والمواطنات الراغبين في أداء مناسك الحج، إذ ستتم عملية 

يختار كل مواطن بعد عملية إجراء القرعة الجھة التي التسجيل في الئحة فريدة على أن 
  .)الوزارة الوصية او وكاالت األسفار(  من خدماتھا االستفادةيرغب في 
  

  : مصلحة وحدات اإلنتاج إلدارة السجون. 3.4.3
  

  فيما يلي: 2012تتمثل أھم العمليات المنجزة من طرف ھذا المرفق خالل سنة 
  

ھكتار و ذلك من خالل إدخال   905,70الزيادة في المساحات المزروعة بحوالي  
 زراعات جديدة بتشجير الزيتون و زراعة كأل الماشية؛
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عصرنة و مكننة االستغالل الفالحي عبر شراء جرار جديد وكذا تطوير نظام الري عبر  
 بناء أحواض مائية و إنشاء شبكة للري بالتنقيط؛

 

الحيواني من خالل تفعيل برنامج التلقيح االصطناعي و تحسين ساللة تطوير اإلنتاج  
القطيع وكذا تطوير نظام التغذية (األعالف االصطناعية) و ترميم و إصالح و تھيئة 

درھم من عمليات البيع  513.792اإلسطبالت وحواضر األغنام، حيث تم تحصيل مبلغ 
المرفق يمكنه تأمين مداخيل قارة و درھم. علما أن  700.000مقابل ما كان متوقعا أي 

 مھمة من تربية الماشية قد تصل إلى مليون درھم؛
 

 موظفا في الميدان الفالحي؛ 12تطوير كفاءات التقنيين عبر توظيف  
 

الرفع من تنافسية معامل اإلنتاج و جعلھا أداة إلعادة إدماج السجناء. و يتم ذلك عن  
اكش وخنيفرة، و كذا تزويد المعامل بالمواد طريق فتح معامل إنتاج جديدة بكل من مر

، كما تمت الزيادة في هولية الضرورية لإلنتاج و اقتناء اآلليات الضرورية لتطويراأل
منح اليد العاملة من السجناء على مستوى الكم و الكيف، باإلضافة إلى تنظيم معارض 

وقد مكن نتوجات، بمنتوجات و إبداعات السجناء و الرفع من مداخيل مبيعات ھذه الم
المنظمة (مقارنة مع  بالمعارض البيع عمليات من درھم 71.874ھذا من تحصيل 

 درھم). 60.000توقعات سبق ان قدرت ب 
 

،  قام ھذا المرفق بمواصلة تحسين معامل اإلنتاج إلعادة إدماج 2013خالل سنة 
 ةبالخصوص برمجالسجناء، ھذا و تجدر اإلشارة إلى أن برنامج عمل ھذا المرفق يھم 

الزرع و ذلك من خالل إنجاز عملية الحرثولزراعة القمح الطري  اھكتار 905,70
والتسميد واألدوية. باإلضافة إلى اتباع نفس برنامج العمل فيما يخص تربية الماشية و 

  .وحداة إنتاج جديدةعملية فتح أوراش و تطوير الزراعات المسقية و كذا نھج واستكمال
  

  :حول التدابير التالية  2014برنامج عمل ھذا المرفق برسم سنة  محورھذا، ويت
  

على الزراعات الكبرى و إدخال بعض الزراعات  االعتمادمع  ھكتار 1200برمجة  
إضافة إلى مواصلة  .كالتشجير، الزيتون و الخروب و كذلك زراعة الكأل للماشية

اقتناء جرار جديد ، وضع وإنجاز (الرفع من اإلنتاج و تطويره اإلجراءات الھادفة إلى 
 ؛)وكذا تحسين ساللة القطيع االصطناعيبرنامج للتلقيح 

 

 تنظيم معارض بمنتوجات وإبداعات السجناء. 
  

  : قسم حوادث الشغل. 4.4.3
  

سنة استثنائية بالنسبة لھذه المصلحة، حيث أن مقتضيات القانون  2012تعتبر سنة 
على حذف ھذا المرفق و تحويل التسيير اإلداري و  18نصت في فصله  2011المالي لسنة 

التقني و المالي لصناديق العمل لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين، ابتداء من فاتح 
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بمقتضى القانون المالي  2013يونيو  30تأجيل تاريخ ھذا المرفق إلى و قد تم  2012يناير 
  .17في فصله  2012لسنة 

  

ھذا وقد شكل تفعيل و تنفيذ ھذه المقتضيات القانونية المحاور األساسية ألنشطة ھذه 
  ، و قد ھمت ھذه األنشطة ما يلي:2012المصلحة خالل سنة 

  

ق العمل لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد و تحويل الملفات و الوثائق المتعلقة بصنادي 
 التأمين؛

 

إعداد و تنفيذ مخطط اجتماعي لفائدة المستخدمين الراغبين في المغادرة الطوعية برسم  
 .2012سنة 

 2012في إطار مواصلة تنفيذ برنامج عمل سنة  2013وتندرج أنشطة سنة  ،ھذا
  والمتمحور حول النقط التالية:

  
اجتماعي لفائدة المستخدمين الراغبين في المغادرة الطوعية برسم إعداد و تفعيل مخطط  

 ؛2013سنة 
 

إعداد و تفعيل اتفاقية تتعلق بتحمل الصندوق الوطني للتقاعد و التأمين و النظام  
الجماعي لمنح رواتب القاعد لبعض التعويضات لفائدة المستخدمين المستفيدين من 

 المخطط االجتماعي للمغادرة الطوعية؛
 

تحويل الملفات و الوثائق المتعلقة بصناديق العمل لفائدة الصندوق الوطني للتقاعد و  
 التأمين؛

 

  إعادة إدماج المستخدمين المتبقين في بعض اإلدارات العمومية. 
   

  :قسم الضمان االجتماعي و التعاضد . 5.4.3
  

كذا شراء (أشغال الصيانة و  مرافقهأساسا بتجھيز  قسم، قام ھذا ال2012خالل سنة 
  ).ت المكتب و أجھزة اإلعالميات...تجھيزا

  

، فيھم الجوانب 2013أما فيما يخص مستوى تقدم تنفيذ برنامج العمل برسم سنة 
  التالية:

  

 مواصلة تجھيز و صيانة مرافق المصلحة؛ 
 

 تنظيم دورة تكوينية لفائدة الموظفين حول تسيير المرفق؛ 
 

الحماية االجتماعية، حيث يندرج ھذا اإلجراء  تنظيم يوم دراسي حول التكوين في مجال 
في إطار االستعداد إلحداث المدرسة الوطنية للحماية االجتماعية. و الھدف من ھذا اليوم 

 الدراسي ھو تبادل المعلومات حول طرق و أساليب التكوين في ھذا المجال.
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  إنجاز العمليات التالية: 2014ھذا، ويتوقع برسم سنة 
  

 خدمات المرفق؛تحسين تسويق  
 

مواكبة إحداث المدرسة الوطنية للحماية االجتماعية من خالل إجراء دراسات و زيارات  
استطالعية و تنظيم أيام دراسية لتبادل المعلومات و تكوين الجھاز المسير للمدرسة و 

 كذا تنظيم دورات تكوينية لفائدة الفرقاء االقتصاديين و االجتماعيين.
 

  : ؤون القنصلية واالجتماعيةمديرية الش. 6.4.3
  

باألساس التدابير ، واصلت المديرية جھودھا إلنجاز 2012و  2011خالل سنتي 
  تحسين الخدمات، و تتلخص مؤشرات أھم العمليات المنجزة في ما يلي:التي من شأنھا 

  
  مصالح القنصليات للسفارات المعنية القنصليات العامة المعنية  المشاريع

  20/91 50/55 تأھيل مقرات القنصليات 
    52/55 تأمين مقرات القنصليات
    55/55 تأمين عناوين التعريف

    45/55 عصرنة وسائل التواصل
  10/91  34/55 عصرنة أرشيفات القنصليات

  25/91  55/55 اعتماد أنظمة معلوماتية بمصالح القنصليات
  30/91  50/55  تجھيز القنصليات بالمعدات

  25/91  45/55 ظروف االستقبال تحسين
  05/91  40/55 تعزيز الموارد البشرية في  فترات الذروة

  91/91  55/55 اعتماد جوازات السفر البيوميترية 
  91/91  55/55 اعتماد جوازات السفر المؤقتة 
  91/91  55/55  اعتماد التأشيرة الملصقة المؤمنة

  70/91  55/55  للحالة المدنية اإللكترونيتطبيق النظام 
« اعتماد موقع إلكتروني لمصالح        القنصلية   

consulat.ma «  
55/55  91/91  

    1/55  األرشفة اإللكترونية للقنصلية
  91/91  55/55  مجھود تعميم بطاقة التعريف الوطنية

  91/91  55/55  تكوين الموظفين عن التطبيقات الجديدة للقنصليات
    45/55  القنصليةاألداء بالبطاقة لخدمات 

  

  في حين، ال تزال ھناك مشاريع في طور اإلنجاز، و تھم أساسا العمليات التالية:
  

 اعتماد تطبيق تسيير الخدمات عن بعد؛ 
 

 تدبير األرشفة اإللكترونية للقنصليات؛ 
 

 نقل ملفات بطاقة التعريف الوطنية؛ 
 

القنصليات الخارجية بالمغرب، الضرورية اعتماد تطبيق عينات من التوقيعات ألعوان  
 .المصادقةلمصالح 
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إلى بلوغ  2014و 2013ھذا، ويھدف برنامج عمل ھذا المرفق برسم سنتي 
  األھداف التالية:

  

 مواصلة تأھيل المصالح القنصلية بالخارج وبالمغرب؛ 
 

تدبير  اعتماد األنظمة المعلوماتية بكل المراكز المتواجدة بالخارج في إطار عصرنة 
 القنصليات؛

 

 تھيئة مقرات المديرية؛ 
 

 "؛طرابلسالمشاركة في تمويل إعادة بناء قنصليات "رين" و " 
 

"لييج" و "جيرونا" و "بولونيا" و كل من المشاركة في تمويل إعادة تھيئة  قنصليات  
 "أورليانز"؛

 

 "ليل" و"لييج" و " جيرونا" و "بولونيا"؛كل من تجھيز القنصليات ب 
 

المشاركة في تھيئة و تجھيز قنصليات جديدة ب "مورسيا" بإسبانيا و"مانت الجولي"  
 .بفرنسا و"نابولي" بإيطاليا

 
  

  مجال السلطات العمومية و الخدمات العامة. 5.3
  

  :الخزينة العامة للمملكة . 1.5.3
    

  ، بإنجاز العمليات األساسية التالية:2012قام ھذا المرفق خالل سنة 
  

 ؛تطبيق مقاربة جودة الخدمات توسيع  
 

مقر ) في الطابق األرضي الذي يضم Datacenterأشغال تھيئة المركز المعلوماتي ( 
 ) التابع للخزينة العامة للمملكة؛CNT"المركز الوطني للمعالجة" (

 

 " و كذا خدمات التكوين والمساعدة التقنية المتعلقة بھا؛Oracleاقتناء تراخيص برنامج " 
 

 ووضع حل عقد المؤتمرات عبر الفيديو وخدمات التكوين المتعلقة بھا؛اقتناء  
 
 )؛CNTتركيب مصاعد جديدة بمقر"المركز الوطني للمعالجة" ( 

 

  إعادة تأھيل مطبخ اإلدارة المركزية. 
  

يھم ف، قيد اإلنجاز، 2013أما فيما يخص برنامج عمل ھذا المرفق برسم سنة 
 التالية:بالخصوص إطالق طلب العروض للصفقات 
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 " إلنجاز مشروع "التدبير المندمج للمداخيل"؛Oracleاقتناء تراخيص برنامج " 

 

 اقتناء حل افتراضي للنسخ االحتياطي بطريقة متزامنة (المركز المعلوماتي بأكدال)؛ 
 

 لبريد اإللكتروني؛اف يرشللتدبير اإللكتروني ألحل  إيجاد 
 

 "استكشاف األخطاء وإصالحھا"؛لتحليل نجاعة الشبكة و إشكالية وضع نظام  
 

 مركز االتصال؛ د لمشاكلوضع ح 
 

 التدبير المندمج للمداخيل ؛ 
 

 اقتناء خدمات المساعدة التقنية إلصالح نظام رواتب الموظفين؛ 
 

اللجوء إلى الخدمات الخارجية في مجال المساعدة التقنية من أجل دعم البنية التحتية  
 ؛للمعدات التي تتوفر عليھا الخزينة العامة 

 

 " للخزينة العامة للمملكة؛PSIتحديد المخاطر وتحديث " 
 

 تھيئة الخزينة الجھوية لبني مالل؛ 
 

 ؛ تھيئة ملحقة الخزينة اإلقليمية بمركز الدارالبيضاء 
 

 شراء عدادات التذاكر واآلالت الحاسبة؛ 
 

 تتوفر على كافة الخدمات (الطباعة، النسخ، والسكانير) ؛ شراء أجھزة  
 

 شراء أثاث المكتب لمقر الخزينة العامة للمملكة. 
 

 إنجاز العمليات التالية: 2014ھذا، ويتوقع برنامج عمل ھذا المرفق برسم سنة 
  

  لمديرية العامة للضرائب)؛سابقة لبالدار البيضاء (مقرات تھيئة مرفق الخزينة الرئيسية  
 

ظاھري للنسخ اإلحتياطي بطريقة متزامنة (المركز نظام مواصلة مشروع اقتناء  
 المعلوماتي بأكدال)؛

 

" إلنجاز مشروع "التدبير المندمج Oracleمواصلة مشروع اقتناء تراخيص برنامج " 
 للمداخيل"؛

 

 رواتب الموظفين؛مواصلة مشروع إصالح نظام  
 
 مواصلة مشروع التدبير المندمج للمداخيل (المساعدة التقنية)؛ 
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 ؛اتيةالمعلومالمعدات  صيانة 
 

 .الخزينة العامة شراء أثاث لمقرات شبكة 
  

  إدارة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة:. 2.5.3
  

ما قدره  2012بلغت الموارد المنجزة من طرف ھذا المرفق برسم سنة 
. وتتوزع ھذه الموارد 2011سنة  درھم 917,75 392 58درھم مقابل  020,75 364 93

 حسب طبيعتھا كما يلي:
  

و  2011فائض االستغالل الذي تم إنجازه في نھاية سنة درھم ك212,55 350 20   
 ؛2012المرحل إلى سنة 

 

و  2011درھم كفائض االستثمار الذي تم إنجازه في نھاية سنة 705,20 042 38   
 ؛2012المرحل إلى سنة 

 

 .2012درھم برسم المداخيل الذاتية للمرفق خالل سنة 103,00 971 34   
 

وخالل نفس السنة، بلغت النفقات المنجزة من طرف ھذا المرفق (مرحلة االلتزام)، 
  درھم. و تتوزع ھذه النفقات حسب طبيعتھا كما يلي: 216,48 747 47ما قدره 

  
 درھم؛ 388,73 608 2 نفقات االستغالل بمبلغ   
  

 .درھم827,75 138 45 نفقات االستثمار بمبلغ   
  

توطيد و تعزيز  إلى 2013ھذا، ويروم البرنامج التوقعي لھذا المرفق برسم سنة 
االستثمارات المخصصة لألنظمة المعلوماتية للجمارك وكذا دعم سياسة التكوين التي تھدف 

  إلى تعزيز قدرات موظفي الجمارك.
  

، 2012وفي ھذا السياق، وأخذا بعين االعتبار الموارد المنجزة خالل السنة المالية 
، يلخص المدى المتوسطعلى واستقرار تدفق الموارد حسب الفئة و كذا إطار النفقات 

  فيما يلي: 2014برنامج عمل ھذا المرفق لسنة 
  

 ؛ درھم 30.000.000,00ميزانية االستثمار المتوقعة:  
 

  ؛ درھم 31.000.000,00 لتسيير المتوقعة:ميزانية ا 
  

  : مديرية المطبعة الرسمية. 3.5.3
  

  :يلي  فيما، 2012خالل سنة أھم إنجازات المطبعة الرسمية  وتتمثل
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 تھيئة مباني المطبعة الرسمية؛ 
 

  شراء كميات ونوعيات مختلفة من الورق؛ 
 

  ؛213من نوع كومباكتا إصالح و صيانة آلة الطباعة  
 

  ؛  عة من أنواع مختلفةآلة الطبا وصيانةإصالح  
 

  ؛ الحراري CTPشراء وتركيب نظام  
 

  شراء وتركيب وحدة التغليف الحراري؛ 
 

 حراسة مقر المطبعة الرسمية. 
  

من جھة أخرى، و وبغية تأھيل ھياكلھا و ترشيد تدبيرھا، يتطلب من المديرية 
من التدبير الجيد للموارد المالية و  اعتماد تقنيات تدبيرية و أنظمة و برامج جديدة لتمكينھا

البشرية و كذا لتسويق منتوجاتھا و تطوير قدراتھا في مجال طبع وتوزيع المعلومات 
 والقانونية على مراجع رقمية وتعزيز مواردھا البشرية من خالل موظفين مؤھلين ذو

  كفاءات مھنية عالية.
  

ھذه اإلجراءات في اتفاق التوأمة  بعين االعتبار كل أخذوتجدر اإلشارة إلى أنه قد تم 
ويھم ھذا االتفاق تعزيز ، 2012 المؤسساتية التي تم توقيعھا مع االتحاد األوروبي في نونبر

  القدرات المؤسساتية والتنظيمية والعملية لألمانة العامة للحكومة (الوزارة الوصية).
  

لرسمية ، تخطط مديرية المطبعة ا2013ھذا، و لتحسين مواردھا برسم سنة 
 مواجھةلمراجعة تعريفة االنخراط واالشتراكات في الجريدة الرسمية، و ذلك من أجل 

من  زيادات األسعار التي تعرفھا مختلف أنواع الورق والطباعة وغيرھا من المنتوجات
، ومن جھة أخرى لتعويض النقص الحاصل بسبب االنخفاض الملحوظ في دخل جھة

 األخيرة.منتوجات الطباعة خالل السنوات 
 

و في نفس السياق، فالمديرية ھي بصدد إنجاز صفقات ترتبط مباشرة بنشاطھا ، و 
يتعلق األمر باقتناء اللوازم (الورق ومنتوجات الطباعة)، وإصالح وصيانة المعدات، 
واقتناء أجھزة معلوماتية وبرامج جديدة وكذا األشغال المتعلقة بتھيئة المقرات. ھذا و 

بإطالق طلب العروض المتعلق بالتكوين المتعدد  2013ثاني من سنة سيتميز األسدس ال
  التخصصات لفائدة موظفي المديرية. 

  
  ،  إنجاز التدابير التالية:2014و تعتزم المديرية، من خالل برنامج عملھا لسنة 

 

 رفع الطابع المادي لسلسلة إنتاج الجرائد الرسمية و اقتراح برنامج عمل من أجل تفعيله؛ 
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األنترنيت يمكن من توزيع النشرات و إطالق  على شبكة تصميم أولي لموقع وضع 
طلبات العروض و غيرھا من الوثائق، و كذا تسيير الجوانب المتعلقة باالتصاالت و 

 التسويق...
 

 إنجاز تشخيص و تطوير برنامج عمل خاص بالمديرية يھم أساسا العمليات التالية: 
 

 للمديرية و ذلك لتحسين نظامھا التدبيري؛دراسة التنظيم الحالي  
 

 ؛ينتطوير الوسائل الخاصة بھا من خالل االعتماد على مساعدة الخبراء األوربي 
 

 تحديد إمكانيات تحسين الموارد من خالل وضع تدابير للتسويق و بيع الكتب؛ 
 

ة تقديم الدعم للمشاريع المحددة في إطار المخطط الرئيسي لنظام المعلومات لألما  ن
مية  ة الرس ات المطبع د حاجي ن تحدي ت م ي مكن ة، والت ة للحكوم راح العام ذا اقت و ك

 .سيناريوھات وظيفية
  

  : المركز الملكي لالستكشاف الفضائي عن بعد. 4.5.3
 

  :كما يلي 2012تتلخص أھم اإلجراءات التي اتخذھا ھذا المرفق خالل سنة 
  

    التدابير ذات األولوية
  اإلنجازات  المتخذةالتدابير   الھدف

  تتبع الموسم الفالحي

إعداد بيان شھري لتتبع الموسم الفالحي،  -
  المعطيات الفضائية. باستعمال

إعداد تقرير بخصوص توقعات إنتاج  -
  الحبوب.

إرسال البيان و التقرير إلى الوزارات  -
  المعنية و المؤسسات المختصة.

لفائدة المكتب  تحديد المناطق السقوية -
  .للغرب الجھوي لالستثمار الفالحي

إنجاز دراسة خرائطية المحاصيل و التراب  -
  لغرب.افي منطقة 

تتبع تھيئة و إعداد 
  التراب الوطني

  .دور الصفيحإنجاز خرائط لتتبع  -
  دراسات خرائطية. -

إنجاز خرائط بقياس كبير و بمعدل مرة في  -
القانوني  شھور، لتتبع تنامي السكن غير 3

  إقليما في المملكة). 12(مشروع شمل 
إنھاء آخر مرحلة في مشروع إنجاز  -

المعطيات الخرائطية لتتبع مدن الصفيح، في 
إطار برنامج "مدن بدون صفيح" لفائدة 

  مدينة. 35وزارة السكنى. و قد شمل 
دراسات خرائطية لمشاريع التنمية و تھيئة  -

ات التراب الوطني، لفائدة عدة مؤسس
  (الوكاالت الحضرية).

 الخرائط الغابويةانجاز 

تكثيف الجھود لدعم التأطير و التكوين في  -
  ھذا المجال.

  رائط.لخا إنجاز -

تأطير و تكوين مجموعة من أطر المندوبية  -
  السامية للمياه و الغابات.

  إنجاز خريطة لجرد الموارد الغابوية. -
إعداد تقرير عن الدراسة و المنھجية  -

  المتبعة.
إدماج صور األقمار 

االصطناعية في تدبير 
  الموارد المائية

مع وكالة بشراكة إعداد برنامج العمل التقني 
  ناسا و دعم البنك الدولي.

سنوات و قد تم  4ھذا المشروع يمتد على 
  التركيز في السنة األولى على وضع:

التقارير األولية و إعداد اتفاقيات إطار  -  
و برامج عمل مع مختلف المتدخلين في 
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  المشروع (وكالة ناسا / قطاع المياه).
إنجاز دراسة حول إدماج المعطيات  -

الفضائية لتدبير الموارد المائية و التغيرات 
  المناخية (تمويل بواسطة ھبة البنك الدولي).

   دعم التكوين والبحث
  و التنمية

  البحث الميداني. -
  ليل الخرائط.إنجاز دراسات وتح -

إنجاز دراسة حول تدبير خطر تسونامي  -
على طول الساحل األطلنتي  و إعداد خرائط 
بواسطة تحليل الصور الفضائية لتحديد 
المناطق المعرضة أكثر للخطر، وذلك في 
إطار المشاركة في برامج البحث و التنمية 

  بشراكة مع المؤسسات األوربية.

  تطوير وسائل العمل

  نظام تدبير المعطيات.تطوير  -
بھدف  وضع برنامج الستمرار الفعالية -

المحافظة مضاعفة المخزون من الصور و
  عليه. 

معالجة تجديد وتحيين وسائل اإلنتاج و -
  الصور الفضائية.

  تعزيز قدرات أطر و تقنيي المركز. -

وضع منظومة مدمجة إلدارة وتدبير  -
األرشيف الوطني لصور األقمار 

. وتھدف ھذه المنظومة إلى االصطناعية
 تقوية وسائل حفظ المعلومات الجيوفضائية
و إلى تسھيل الولوج إلى ھذه المعلومات مع 

  وضع نظام لمراقبتھا وتتبع استغاللھا.
فعالية الصور  استمرارإنجاز برنامج  -

  الفضائية.
  إبرام عقود إقتناء الصور الفضائية. -
تمر إنجاز برنامج دورات التكوين المس -

لفائدة موظفي المركز باإلضافة إلى مشاركة 
 األطر في ندوات و مؤتمرات وطنية

  و دولية.
  

، بتلبية حاجيات مختلف الوزارات و المؤسسات 2013قام المركز برسم سنة 
  المعنية. و يتعلق األمر بالعمليات الموزعة على الشكل التالي:

  

 المشاريع المنتھية: 
 

  شھرية لتتبع الموسم الفالحي ؛إصدار جريدة  
 

ة الخاصة   ل عن توقعات المحاصيل الفالحي ة شھر أبري إعداد تقرير خاص في نھاي
  بالحبوب بالنسبة للسنة المعنية؛

 

ة، بالصور الفضائية والدراسات   مد الوكاالت الحضرية، في مختلف جھات المملك
ات ال رامج ومخطط داد ب ي إع تغاللھا ف تم اس ي ي ة الت رية الخرائطي ة الحض تنمي

 والجھوية؛
 

ة   ار االصطناعية ذات الدق وطني بصور األقم راب ال ة الت ة لكاف ة كامل از تغطي إنج
يتم  ائق التي س العالية، لفائدة المندوبية السامية للتخطيط، بھدف إعداد الخرائط والوث

 .2014اعتمادھا في تھيئ وإنجاز اإلحصاء العام للسكان لسنة 
  

 :مشاريع في طور اإلنجاز 
 

لة   از مواص ة انج ن وكال راء م اه و خب ف بالمي اع المكل ع القط اون م ات بتع الدراس
ى وضع  دولي إلنجاز مشروع يھدف إل دعم من البنك ال ا و ب الفضاء األمريكية ناس
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دبير  ة والفضائية لت ات الجغرافي آليات وبرامج مختصة في معالجة واستغالل المعطي
 خية على ھذه الموارد؛المياه وتقييم انعكاسات التغيرات المنا

 

يتم   مشروع استخدام الصور الفضائية في مجاالت متابعة الجفاف وخطر الجراد. وس
ة  إنجاز ھذا المشروع بتعاون مع خبراء دوليين خصوصا من وكالة الفضاء األمريكي

 ناسا؛
 

دبير   ورة إلدارة وت ة متط از منظوم الل إنج ن خ ة م ات التحتي ين البني ز وتحي تعزي
ة  ى تقوي ة إل ذه المنظوم دف ھ ار االصطناعية. وتھ وطني لصور األقم يف ال األرش
ذه المعلومات مع  ى ھ وج إل ى تسھيل الول وسائل حفظ المعلومات الجيوفضائية و إل

 وضع نظام لمراقبتھا وتتبع استغاللھا؛
 

وزارات)  يشخصا (أطر ومھن 60ما يفوق تكوين   مجموع بمختلف المؤسسات وال
  سنويا في مختلف مجاالت تطبيقات التقنيات الفضائية. 140
  

  المشاريع المبرمجة: 
 

اليم في إطار   دة العماالت و األق اءات، لفائ ع تطور البن ة لتتب إنجاز دراسات خرائطي
ذا الخصوص، االتفاقية اإلطار مع وزارة الداخلية. غير أنه ل د بھ ع أي عق تم توقي م ي

  .2013خالل النصف األول من سنة 
  

  على تفعيل التدابير التالية: 2014و من جھة أخرى، سيسھر ھذا المركز خالل سنة 
  

 تتبع الموسم الفالحي عبر استغالل المعطيات الفضائية؛ 
 

يتم استغاللھا الدراسات الخرائطية التي  انجاز تھيئة و إعداد التراب الوطني من خالل 
 في إعداد برامج و مخططات التنمية الحضرية و الجھوية؛

 

 تتبع تطور البناء خصوصا دور الصفيح و ذلك لمحاربة السكن العشوائي؛ 
 

 مواصلة مشروع إدماج الصور الفضائية لتدبير الموارد المائية: 
 

 تفعيل البرامج المعلوماتية؛ 
 

 إنجاز التقارير الموضوعاتية؛ 
 

 منظومة تبادل و نشر المعطيات؛إنجاز  
 

 إعداد الخرائط الموضوعاتية. 
 
مختلف المؤسسات و  يالمستمر الموجه لفائدة أطر و مھنمواصلة برامج التكوين  

  الوزارات.
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  : مطبعة دار المناھل. 5.5.3
 

  فيما يلي: 2012تتمثل العمليات المنجزة من طرف ھذا المرفق برسم سنة 
  

  المؤشرات الرقمية المرتبطة بھا  ذات األولوية التدابير
  اإلنجازات  مؤشر التتبع  التدابير المتخذة  الھدف

تنفيذ برنامج الوزارة 
فيما يخص طبع 
المنشورات و دعم 
  التظاھرات الثقافية

موزعة على عدة  اعنوان 55تم طبع 
(سلسلة الكتاب األول،  سلسالت

سلسلة األعمال الكاملة، سلسلة 
الندوات، اإلبداع، أبحاث...) 
باإلضافة إلى كتب أخرى، مطويات، 
 دعوات، ملصقات، أوراق إدارية

  و تقارير.

  سلسلة الكتاب األول -
  األعمال الكاملة -
  سلسلة أبحاث -
  سلسلة إبداع -
  الندوات -
  قصة األطفال -
  تقارير -
  كتيب و دليل -
  كتب أخرى -

03  
01  
01  
01  
02  
02  
16  
10  
19  

  

في إطار تنفيذ البرنامج المسطر لھا من طرف مديرية الكتاب والخزانات 
، 2013والمحفوظات وبمناسبة المعرض الدولي للكتاب فإن ھذه المطبعة تمكنت برسم سنة 

  مغاربة موزعة على سالسل متعددة: ا لفائدة مؤلفينن كتابيمن طبع ثالث
 

 ؛%20بنسبة إنجازجزءين  02سلسلة الكتاب األول: تم طبع  
 

 ؛%50و بنسبة إنجاز  أجزاء 05األعمال الكاملة:  
 

 ؛%80و بنسبة إنجاز  أجزاء 06سلسلة أبحاث:  
 

 ؛%100و بنسبة إنجاز  جزء 01سلسلة ندوات:  
 

 ؛%80و بنسبة إنجاز  أجزاء 07سلسلة إبداع:  
 

 .%40و بنسبة إنجاز  أجزاء 04سالسل أخرى:  
  

  ، إلى إنجاز العمليات التالية:2014ھذا، و يھدف برنامج عمل المطبعة برسم سنة 
  

مواصلة تنفيذ برنامج عمل الوزارة في ميدان النشر و ذلك بتنسيق مع مديرية الكتاب،  
لمواكبة تطور فنون من خالل تحديث آليات العمل و ذلك بعد اقتناء آالت أخرى جديدة 

 الطباعة؛
 

االنفتاح على القطاع الخاص وذلك قصد الرفع من الموارد واإلنتاجية من خالل إنجاز  
 العمليات التالية:

  
 إدماج وتكوين أطر تقنية و إدارية متخصصة؛ 

 

 تحفيز وتكوين التقنيين والعاملين بالمصلحة؛ 
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 صيانة و ترميم البنايات اإلدارية؛ 
 

 المعدات التقنية؛ صيانة اآلالت و 
 

  تعويض الكتاب والمساھمين في مجلتي الثقافة المغربية و المناھل. 
  
 :المركز الوطني للتوثيــق . 6.5.3

 
ورشا  12، بإنجاز المشاريع التي تدخل في إطار 2012قام المركز برسم سنة 

  ؛ و يتعلق األمر بما يلي:2010" التي بدأھا المركز منذ سنة صفر ورقةلمخطط "
  
  ) الرفع من القدرة على جمع ومعالجة ونشر المعلومات1
  ؛ باحث"بالنسبة لل) ربح الوقت "2
  ؛ ) توسيع مجال البحث "البحث الدولي"3
  ؛ ) تحسين مراقبة الجودة4
   ؛ إلكتروني ) التحول إلى مركز معلوماتي5
  ؛ ) تحسين استمرارية التراث الوثائقي6
  ؛ ) تحسين جودة المنشورات7
  ؛ اإلجراءات الداخلية للتسيير ) تبسيط8
  ات ؛خبرفي مجال خدمات ال توفير) 9

  واصل ؛تال) توسيع سياسة 10
  ؛ الموارد البشرية تأھيل) تدريب و11
  .يقظة التكنولوجيةللخلية  إحداث) 12

  
  ، من إنجاز التدابير التالية:2012ھذا، و قد تمكن المركز خالل سنة 

  
معالجة الوثائق (المطبوعة، خالل تجميع واقتناء و الوثائقي الوطني منتعزيز الرصيد  

االجتماعية بالتنمية االقتصادية و المتعلقةالسمعية، السمعية البصرية أو اإللكترونية) 
 بالمغرب سواء كانت منتجة بالمغرب أو بالخارج؛

 

بحثا  000 350 250توفير خدمات البحث الوثائقية، حيث تم إجراء ما يقرب عن  
األنترنت لفائدة مستعملي بنك المعطيات الوطنية و  على شبكة تخدمينبمساعدة المس

 .الدولية
  

، يتمثل برنامج عمل المركز الوطني للتوثيق 2015وفقا للمحاور الرئيسية لرؤية 
  ، أساسا فيما يلي:2014و 2013برسم سنتي 

 
متوسط تعزيز عملية تجميع و معالجة الوثائق الورقية و اإللكترونية ليصل بذلك إلى  

 ؛ 10.000 يبلغ سنوي
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األرشيف المفتوح" و " توسيع مجال الولوج إلى المعلومة من خالل "الولوج المفتوح" و 
و الرفع من عدد المسجلين بالنشرات  2.0بوابة موضوعاتية لليقظة  11ذلك عبر إطالق 

 ؛"أبحث" 100.000اإلخبارية ليصل إلى  
 

ا على اإلنتاج الوثائقي وضمان المراقبة " من أجل تحسين قدرتھأبحث إصالح بوابة " 
 التقنية لجودة المداخل و كذا تتبع البحوث؛

 

على  من خالل وضع الرصيد الوثائقي للمركز إلكترونيمعلوماتي  التحول إلى مركز 
 شبكة األنترنيت، و مع إمكانية الولوج إلى النص الكامل لكل وثيقة؛

 

توفير وثائقي المعالج من طرف المركز، لاعبر ترقيم الرصيد  ثراتالتعزيز ديمومة  
مختلف بنوك المعطيات و كذا االنتھاء من ترقيم رصيد المكتبات الصغيرة،  فيأرش

 مذكرة صغيرة؛ 100.000ليصل بذلك إلى 
 

 روني للمندوبية السامية للتخطيط تحسين جودة المنشورات من خالل تطوير الموقع اإللكت 
ة إلى اقتناء برامج و معدات ذات التكنولوجيا العالية للمركز الوطني للتوثيق، باإلضافو

 دماجھا في سلسلة التوثيق للمركز؛إللمطبعة ولآللة النسخ. و ذلك بغية 
 

 الداخلية للتسيير ووضع نظام اإلبالغ و تتبع العمل؛ المساطرتبسيط  
 

خاصة عبر "الوثيقة الذكية"  المرور إلى معالجة الوثائق من خالل طريقةتحسين  
 البحث الوثائقي؛ جودةمكن من الرفع من ي مات الخبرات مماخد

 

 المركز و مختلف المؤسسات الوطنية المنتجة للوثائق؛ نتعزيز شبكة االتصال ما بي 
 

إنشاء مركز للتكوين من أجل تأھيل الموظفين و كذا تنظيم لقاءات علمية على المستوى  
  الوطني.

  

  : بمحكمة النقضمركز النشر والتوثيق القضائي . 7.5.3
  

، بإنجاز مجموعة من المشاريع، و يتعلق األمر بما 2012قام المركز خالل سنة 
  يلي:

  

 لكترونية:حوامل إمشاريع على  
  

دمج "  رص الم ة juriprêmeالق ام المجل ع أرق ة، و وض ائق إلكتروني داد وث ": إع
نة  نة 1999(اإلصدار األول س اني س ث س2004، اإلصدار الث نة ، اإلصدار الثال

). ھذا، باإلضافة إلى إحداث قاعدة للمعلومات 2012و اإلصدار الرابع سنة  2007
 و كذا اإليداع القانوني للبرنامج؛ 
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دمج "  رص الم اء cahierprêmeالق دار  10": اقتن ع اإلص حيح و طب ام، تص أرق
داع 2009اإللكتروني (اإلصدار األول سنة  )، و كذا إحداث قاعدة المعلومات و اإلي

 وني للبرنامج؛القان
 

دمج "  رص الم رات seminaprêmeالق ي النش تعمالھا ف دخالت و اس ق الت ": توثي
انوني 2009اإللكترونية (إصدار سنة  )، و كذا إحداث قاعدة للمعلومات و اإليداع الق

 للبرنامج؛
 

ام،   قاعدة المعلومات لجريدة اإلعالم لمحكمة النقض: استرجاع النسخ األصلية لألحك
 قرار)؛ 700النص الكامل، إنشاء و تحيين بنك المعلومات (وتصحيح  طبع

 

ع   د الموق ذا تزوي ور و ك ل منش رات لك اج المؤش ز: إدم ي للمرك ع اإللكترون الموق
ة و الفرنسية. و  اللغتين العربي اد القضائي ب اإللكتروني بمجموعة مختارة من االجتھ

 ن في المجال القانوني.ھذا الموقع دور الوسيط ما بين محكمة النقض و الفاعلي يلعب
  
 ورقية:حوامل مشاريع على  

  

مراجع مجلس االستئناف الشرعي األعلى:  جمع األحكام الصادرة عن قضاة تجميع  
ذ سنة  ك من ة 1914المحاكم الشرعية، وذل ى غاي ا ستقالل ، اال إل د موروث والتي تع

ا ذا  مھم اة، وك ن طرف القض ريعة م ات الش ن تطبيق تنباط م ات اس ادئ والتعليق المب
المتعلقة باألحكام والترقيمات، مما مكن من إنجاز موسوعة األحكام الصادرة من قبل 

 )؛9إلى الرقم  1المجلس األعلى لإلستئناف الشرعي االعلى (من الرقم 
 

ا   ة المحاكم العلي ى الفرنسية في إطار جمعي ة إل ة من العربي ام مترجم مراجع و أحك
): اختيار األحكام AHJUCAFزئيا أو كليا باللغة الفرنسية (للنقض للدول الناطقة ج

ة و وضع  ام الترجم ة مھ ؤھلين لمزاول ين قضاة م التابعة لمختلف الغرف، و كذا تعي
ام  نموذج لألحكام. حيث تم تتويج ھذه التدابير بإعداد قاعدة للمعلومات خاص باألحك

ة ( ةJUCAFالمترجم ى ترجم وي عل ع تحت تة مراج از س رف  )، و إنج ام للغ أحك
 ؛الست للمجلس

 

ام   رف و أقس ة لغ ائي التابع اد القض ادئ لالجتھ ار بعض مب نوي: اختي ر الس التقري
المجلس، و كذا إدخال تعديالت جديدة لنصوص القوانين و تقييم التعاون القضائي في 
س  ى أن مجل ارة إل در اإلش اون. و تج ات التع رام اتفاقي ن خالل إب دني م ال الم المج

د  نقض ق نة ال ه س نوي ل ر س ر أول تقري ام بنش نة 1998ق زت س ا تمي  2010، كم
 بإنجاز إصدار جديد للتقرير؛ 

 

ام عن   ا من طرف الغرف و األقس تم تجميعھ اإلحصاءات السنوية لمجلس النقض: ي
ا أو المسجلة أو  وم فيھ د طريق كتابة الضبط للمجلس و المتمثلة في القضايا المحك قي

ر يحتوي على المعطيات الضرورية من أجل التخطيط و . حيث تم إعداد دفتالدراسة
 التنسيق و كذا تسھيل التعديالت و مراقبة الملفات التي يتكلف بھا كل قاضي؛
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من   ي تتض دخالت (و الت ع الت دوات): تجمي ن الن لة م نقض (سلس س ال اتر مجل دف
اء  دوة، التوصيات) المتعلقة بكل لقاء علمي، ما مكن من إعداد دفتر خاص بكل لق (ن

 مؤتمر... ) و نشرھا على المستوى الوطني و الدولي.
  

 2013ويتجلى مستوى تقدم برنامج عمل ھذا المركز برسم النصف األول من سنة 
  فيما يلي:
  

 استغالل الرصيد الوثائقي الناتج عن المشاريع السابقة؛ 
 

البوابة " ADALAالولوج إلى مواقع االجتھاد القضائي عبر الموقع اإللكتروني " 
اإللكترونية القضائية لوازرة العدل و كذا فحص المواقع اإللكترونية التي تھم االجتھاد 

 "؛JURICAFالقضائي االجنبي من خالل الموقع "
 

إمكانية الولوج المباشر إلى بوابة مجلس النقض للحصول على المعلومات حول  
 نية؛المستجدات في مجال النشر على المراجع الورقية و اإللكترو

 

 .الطبع المستمر للمنشورات السنوية 
  

األھداف األساسية  تحقيق، 2014ھذا ويعتزم المركز برسم برنامج عمله لسنة 
  التالية:

  

ترقيم االجتھاد القضائي المنشور و غير المنشور بمجلة االجتھاد القضائي لمجلس  
  حتوي على مراجع لألحكام؛تالنقض في قاعدة للمعطيات 

 

مر في اللغات االجنبية من خالل توقيع اتفاقيات مع المؤسسات المختصة التكوين المست 
 في تلقين اللغات األجنبية (الفرنسية و اإلنجليزية و اإلسبانية)؛

 

  نشر وثائق مجلس النقض. 
  

  خرى األ قتصاديةاال البنيات التحتيةو  الماء و مجال النقل. 6.3
 

 :الطرقية المركز الوطني للدراسات و األبحاث . 1.6.3
  

حول النقط  2012خالل سنة  ركزتتمحور العمليات المنجزة من طرف ھذا الم
  التالية:
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 فحص قارعة الطريق: 
  

اس استواء قارعة الطريق و  6948نجازإالفحص التلقائي لقارعة الطريق:   م لقي كل
ى  ذلك بنسبة اس انحراف قارعة الطريق  500، و  %69 إنجاز وصلت إل م لقي كل

 ؛%50بنسبة  
 

ب:   ق تحت الطل ة الطري از إفحص قارع م 186نج ن أصل كل ت  500، م م كان كل
اس انحراف قارعة الطريق  متوقعة،  ة قي لقياس قدرة تحمل الطرق عبر استخدام آل

"Déflectographe Lacroix ذا م 881نجاز إ" ، و ك من الدراسات حول  كل
 ساوي الطولي و العرضي؛إعادة تشكيل الطرق حيث يتم اعتماد قياسات التوزيع المت

 

ديث  ة  تح اس انحراف قارع دة لقي ة جدي اء آل روع اقتن ي: مش دات الفحص الطرق مع
ق " ق Déflectographe Lacroixالطري توائية الطري اس اس از قي ذا جھ " و ك

 عبر نظام الكاميرا؛
 

 الدراسات و األبحاث الطرقية: 
  

 كنسبة انجاز)؛ %40(دراسة حول عدوانية السير الطرقي  إنجاز 
 

دادات استغالل مقاييس العد الطرقي من أجل إعداد إحصاء للسير الطرقي   (عدد الع
 المركبة جديدا، عدد العدادات المعطلة و عدد العدادات التي تم إصالحھا)؛

 

 (انجاز موقع تجريبي و تعميمه)؛ نظام العد الطرقي لمديرية الطرق تحديثمشروع  
 

 نظام تسيير الطرق: 
 

ات نظام استخ  ة في شبكة الطرق:  تركيب وحدة لحمل معطي دام التكنولوجيا الرقمي
  تحديد المواقع و كذا تدبير جدول الطرق؛

 

  تحسين نظام معلومات الطرق عبر وضع نظام تلقائي لتحيين الخرائط؛  
 

 INFOROUTEتطبيق نظام تسيير الحوادث من خالل إدخال طبعة جديدة لنظام " 
2." 
  

، فيھم 2013برسم سنة  لھذا المركز مستوى تقدم تنفيذ برنامج العملأما فيما يخص 
  الجوانب التالية:

  
  فحص قارعة الطريق: 

 

ق:   ة الطري ائي لقارع ازإالفحص التلق م 3.016نج ل كل ن أص ت  12.000، م كان
، كلم لقياس انحراف قارعة الطريق 361، و لقياس استواء قارعة الطريق متوقعة، 
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اس  60و كذا فحص  متوقعة،كلم كانت  1.500عوض  الرادار (قي كلم من الطرق ب
 ؛كلم كانت متوقعة 500من أصل جديد) 

 

 تحيين جدول الطرق؛ 
 

اس انحراف قارعة الطريق "  دة لقي " Déflectographe Lacroixاقتناء آلة جدي
 و كذا جھاز جديد لقياس استوائية الطريق (مرحلة اإلنجاز)؛

 
 الدراسات و األبحاث الطرقية: 

  

 ؛دراسة حول عدوانية السير الطرقي  إنجازمواصلة  
 

 موقع تجريبي؛ إنجاز نظام العد الطرقي لمديرية الطرق: تحديث 
 

 .اتدار المعايرة و كذا تمييز إشارات المعدافحص الطرق من خالل ر 
 

 نظام تسيير الطرق: 
 

 مواصلة مشروع استخدام التكنولوجيا الرقمية في شبكة الطرق؛ 
 

   الطرق؛مواصلة مشروع تحسين نظام معلومات  
 

ام   دة لنظ ة جدي ال طبع الل إدخ ن خ وادث م يير الح ام تس ق نظ لة تطبي مواص
"INFOROUTE 2؛" 
 

 ؛"PNRR2"عمليات   تحيين معطيات نظام تتبع 
 

از  بكة  إنج ة  بالش ات المتعلق ر المعطي ل نش ن أج ات م ام المعلوم ل نظ ة لتفعي دراس
  الطرقية.

  
  التالية:يتوقع المركز إنجاز العمليات ، 2014فيما يخص سنة و 
  

معدات فحص الطرق من خالل اقتناء جھاز جديد لقياس صالبة سطح الطريق و  تحديث 
 كذا صيانة و إصالح معدات الفحص الطرقي؛

 

  إعادة تصميم نموذج لدليل تعزيز ھياكل الطرق الجديدة؛ 
 

  ؛)مصنوع من األنزيم(" TERRA ROADانجاز تجربة بمساعدة منتوج " 
 

نظام العد الطرقي لمديرية الطرق و كذا تحسين نظام معلومات مشاريع تحديث مواصلة  
 "؛INFOROUTE 2الطرق و تسيير الحوادث من خالل نظام "

 

 تدبير و طبع جدول الطرق؛ 
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 تفعيل نظام المعلومات من أجل نشر المعطيات المتعلقة  بالشبكة الطرقية. 
  

مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات ومصالح السوقيات . 2.6.3
  :والمعدات

 

قطعة من اآلليات والشاحنات بمختلف  813تتوفر مديرية الطرق على أزيد من 
قطعة في طور اإلصالح. ھذا، و  52منھا  )،29/04/2013 بتاريخ(وضعية أصنافھا 

 12اطق المملكة، على تشتمل حظيرة معدات األشغال العمومية الموزعة في مختلف من
وحدة تدخل إلزالة الثلج و إزالة الرمال  18وحدة تدخل دنيا و  53وحدة تدخل جھوية و 

آلية و شاحنة مخصصة للحظيرة المركزية  29ومعدات المخزون الوطني المكونة من 
معھد التكوين في اآلليات و الصيانة للمعدات اللوجستيكية و وحدة تدخل للتكوين في 

 .الطرقية
  

  فيما يخص مصلحة شبكات مصالح السوقيات و المعدات 
  

في إطار تحسين مردودية معدات األشغال العمومية و تحسين نسبة توفرھا، تحرس 
باستمرار مصلحة شبكات مصالح السوقيات على تدبير المخزون الوطني والتي يتم تعبئتھا 

  المملكة.على مستوى جميع أنحاء 
  

اصة بالمخزون، تتمثل أھم إنجازات مصلحة شبكات إضافة إلى كراء المعدات الخ
  مصالح السوقيات خالل الثالث سنوات األخيرة فيما يلي:

  

  (عدد التدخالت)
 أنشطة المرفق 2010 2011  2012

 ألشغال العموميةالمعدات ات ثقيلة إصالح 20 15  10

 وضع وتفكيك وصيانة قناطر اإلغاثة 20 22  24

 المجموع 40 37  34

  

 يخص مصالح السوقيات و المعداتفيما  
 

 الك من طرف وحدات التدخل الجھويةتھيئة المس 
 

العزلة عن الساكنة القروية و تلعب دور محرك  فكتساھم تھيئة المسالك القروية في 
مجال كلم في  495تم إنجاز في بالدنا. و في ھذا اإلطار،  االجتماعيللنشاط اإلقتصادي و 

. ھذا، وتندرج ھذه 2012و 2010ما بين  الجھويةالتدخل  وحداتمن طرف  التھيئة الثقيلة
التجھيز والنقل الرامية إلى الرفع من وثيرة  لوزارةالمنجزات ضمن أھداف السياسة المتبعة 

خالل يبين الجدول التالي إنجازات وحدات التدخل الجھوية فك العزلة عن العالم القروي. و
  :2012-2010الفترة 

   



   
2014مشروع قانون المالية لسنة   

 

 123     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

    

(بالكلم)   
 مصالح السوقيات والمعدات 2010 2011 2012

  أكادير 44 34 29
  مراكش 28 17 2
  الدار البيضاء 55 27,5 33
  الرباط 49 44 30
  فاس 17,7 * 6

  مكناس 23 24 6,5
  وجدة 25 * *

 المجموع 241,7 146,5 106,5
و اإلعدادات (*) باإلضافة إلى تھيئة المسالك القروية ، قامت وحدات التدخل الجھوية بإصالح أضرار الفيضانات، و ملء جنبات الطريق 

   الخاصة بالزيارات الملكية.
 

 :التي تتوفر على أدنى من المعداتوحدات التدخل  
  

كما يبين ذلك  تحظى عملية الصيانة الطرقية بمكانة أساسية في عمل مديرية الطرق
وتقوم الوحدات لمصالح السوقيات والمعدات . حجم الغالف المالي المرصد لھذه المھمة

في ملء جنبات الطريق و األشغال تتجلى ھذه ، واالعتياديةبإنجاز جزء من اشغال الصيانة 
  حفر و وضع و صيانة إشارات الطرق.تقويمھا وإصالح ال

  

  وحدات برسم الثالث السنوات األخيرة كما يلي: ھذه الويمكن تقديم إنجازات 
 

  (أيام العمل)  
  مصالح السوقيات والمعدات  2010 2011 2012
  أكادير 9.483 8.749 7.732
  مراكش 5.177 4.289 4.480
  الدار البيضاء 6.282 6.667 5.812
  الرباط 6.340 5.432 6.934
  فاس 3.920 5.170 3.985
  مكناس 4.589 5.270 4.817
  وجدة 5.017 4.097 4.158

 المجموع 40.808 39.674 37.918
  

و  2010بين  ما  فيما يخص تھيئة المسالك القروية، أنجزت وحدات التدخل الدنيا
كلم ھيئت برسم سنة  128كلم، من بينھا  882عملية تخص خط يمتد على مسافة  2012
2012 .  

  
  أثناء الظروف االستثنائية:السھر على السير العادي لحركة المرور  

  

على استمرارية السير على الشبكة الطرقية أثناء  صيتجلى الھدف الرئيسي في الحر
 االستثنائيةو زحف الرمال على المقاطع الطرقية و كذا أثناء الظروف   تساقط الثلوج

 .الفيضانات الناتجة عن مخلفات
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والمكلفة بإزالة  18والتي يبلغ عددھا يتم تجھيز المديريات اإلقليمية للتجھيز و النقل، 
الثلوج، بحظيرة من المعدات الخاصة تشتمل على شاحنات و مركبات إزالة الثلوج. 

  كلم. 5.000لإلشارة، فإن الشبكة الوطنية التي تعرف تساقط الثلوج تمتد على طول 
  

المعدات نسبة ألشغال إزالة الثلوج من الشبكة الطرقية، تتوفر مصالح السوقيات و البف
بطريقة تمكن من مزاولة وعة مركبة و شاحنة خاصة بإزالة الثلوج و موض 106على 

  .7أيام على  7و  24ساعة على  24أشغال إزالة الثلوج 
  

تشكل ظاھرة زحف الرمال خطرا دائما بالنسبة للبنيات التحتية الطرقية على مدى 
جنوبية. و ھكذا، تتوفر بعض المديريات اإلقليمية للتجھيز و النقل أقاليم  7كلم في  1.000

 في بعض المقاطع المھددة. موضوعةعلى معدات 
  

تدابير حول إصالح و تحسين تدخل مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات  
 ومصالح السوقيات والمعدات

  

ذا الصد لح السوقيات و المعدات. و فياإنجاز نظام معلوماتي لمص  مھ إطار  في د، ت
ذا النظام  يم جدوى ھ ى تقي وم عل ا و المغرب، إنجاز دراسة تق التعاون ما بين بلجيك
اتي  دريجي للنظام المعلوم ل الت وكذا المتطلبات التنظيمية األولية و الضرورية للتنزي

 السوقيات و المعدات؛ الحلتدبير الصيانة بالحاسوب داخل مص
 

تقبل مصالح  امج  وضع خطة استراتيجية لمس ل برن ذا تفعي دات و ك السوقيات و المع
ذه الخطة في إطار مواصلة دراسة 2012العمل التنظيمي خالل سنة  دخل ھ . و ت

د  ات. و ق د لآللي المتطلبات التنظيمية لتدبير الصيانة بالحاسوب و كذا التسيير عن بع
وقيات و  الح الس يم مص ة و تنظ يناريو لحكام م س د أھ ن تحدي ة م ذه الخط ت ھ مكن

 معدات. ال
  

و يتمحور برنامج عمل مصالح السوقيات والمعدات ومصلحة شبكات مصالح 
 حول النقاط التالية: 2014و  2013السوقيات والمعدات برسم سنتي 

  

دبير و استغالل  ذات األولوية وذلكالعمليات  إنجاز  من أجل تحسين نجاعة طرق الت
ة  دعم التنمي رورية ل دات ض ذه المع بحت ھ ث أص ة. حي غال العمومي دات األش مع

 القروية و المحافظة على الشبكة الطرقية و ذلك من خالل البرامج البنيوية التالية:
  

 تھيئة المسالك لفك العزلة عن العالم القروي؛ 
 

 صيانة الشبكة الطرقية؛ 
 

 .ضمان السير العادي على الطرقات في فصل الشتاء 
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يبين الجدول أدناه توقعات اإلنجازات الميدانية من طرف مصالح السوقيات 
  كما يلي:  2014و  2013رسم سنتي والمعدات ب

 
التي تتوفر وحدات البرنامج 

 على حد أدنى من المعدات
 (أيام العمل)

برنامج وحدات التدخل الجھوية 
 مصالح السوقيات والمعدات (بالكلم)

2014 2013 2014 2013 

  أكادير 30 30 000 10 000 10
  مراكش 25 35 500 4 500 4
  الدار البيضاء 39 45 750 6 750 6
  الرباط 100 110 000 8 500 8
  فاس 25 25 200 6 200 6

  مكناس 20 34 050 5 550 5 
  وجدة 17 41 158 4 158 4

 المجموع 256 320 658 44 658 45

 
تعريفة خدمات مصالح السوقيات و المعدات، تم توقيع مالءمة لو من جھة أخرى، و 

، 2013أبريل  30وزير االقتصاد و المالية و وزير التجھيز و النقل  بتاريخ لقرار مشترك 
، والذي يحدد 2003يوليوز  09بتاريخ   03-1888القرار المشترك رقم:  تغييريقضي ب
لمعدات ومصالح ات و لخدمات المقدمة من طرف مصلحة شبكات مصالح السوقياتعريفة ا

 لمعدات.  االسوقيات و
 

  : مديرية التجھيزات العامة 3.6.3
  

، قامت وزارة التجھيز و النقل، من خالل مديرية 2013-2011خالل الفترة 
تدبير المشروع التجھيزات العامة، بإنجاز عدة برامج مھمة تتعلق بالتجھيزات العامة و 

وقد  مليون درھم. 5.210عملية (بناء و تھيئة) بغالف مالي بلغ  149المفوض بما مجموعه 
 ھذه اإلنجازات باألساس : ھمت 

  

 المشاريع الكبرى للتجھيزات العامة  
  

مليون درھم، و قد شملت  3.681تطلب إنجاز ھذه المشاريع غالفا ماليا قدره 
 جتماعية و الثقافية وتم إنجاز عدة مشاريع، و ھي : مختلف المجاالت الرياضية و اال

  

ا  4ملعبان  م افتتاحھم وى بكل من مراكش و طنجة، ت دم و ألعاب الق رة الق كبيران لك
وم  والي ي ى الت اير  5عل وم  2011ين ل  27و ي ا، و يجري 2011أبري  وضع حالي

  . كاديرألالكبير  ملعبال على األخيرة اللمسات
 

                                                            
جامعات تعد ھذه البنيات التحتية الرياضية أولى المالعب الكبرى التي تستجيب للمعايير الدولية و الشروط الحديثة للفيفا و الجمعية الدولية ل  4

  ألعاب القوى. 
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سريرا لكل واحد منھما بكل  950مركزان استشفائيان جامعيان بطاقة استيعابية تبلغ  
كل  الن بش أتين الصحيتين تعم اتين المنش طران األوالن لھ اس. الش راكش و ف ن م م

على التوالي. أما الشطر الثاني للمركز االستشفائي  2009و  2008فعلي منذ سنتي 
ي ف ه ف ت انطالقت د أعطي اس فق امعي بف نة الج ن س ر م ع أن 2012براي ا يتوق ، فيم

فائي لمراكش خالل شھر  اني من المركز االستش تعطى االنطالقة الفعلية للشطر الث
 .  2013يوليوز من سنة 

  
  برنامج التجھيزات االجتماعية 

 
إلى  2013- 2011الفترة  خاللھذا البرنامج  برسم ارتفعت حصيلة العمليات المنجزة

 827,694عملية بناء جديدة بكلفة بلغت  90عملية إعادة تأھيل و  14منھا  ةعملي 104
. و قد شمل ھذا البرنامج تجديد التجھيزات االجتماعية و إنجاز تجھيزات مليون درھم

 رياضية للقرب. كما مكن من: 
  

  ؛  ھشةلالستقبال و مساعدة الفئات الفقيرة و ال المنظومة الوطنيةتعزيز  
 

ة و التحسين الكمي   ة من طرف مراكز التربي ة المقدم و الكيفي للخدمات االجتماعي
  الموجھة إلى فتيات و نساء العالم القروي، تلك خاصة  شغلال
 

  توسيع إمكانيات التكوين و اإلدماج المھني للشباب،  
 

تأھيل البنيات التحتية أللعاب القوى الوطنية لتمكين ھذه الرياضة من لعب دورھا في  
 تصادية و الثقافية و االجتماعية للبالد. التنمية االق

  

 رنامج مالءمة البنايات اإلداريةب 
  

الوطني من البنايات اإلدارية التابعة  موروثفي إطار برنامج مالءمة و توسيع ال
عملية  22منھا  2013- 2011عملية خالل الفترة  41لمختلف القطاعات الوزارية، تم إنجاز 

  درھم.  701,952بلغت عملية تھيئة بكلفة  19بناء و 
 

  المعرفة  ونشر التقني اإلرشاد تطوير 
 

في إطار مھمتھا المتعلقة بتطوير التشريع التقني و تبسيط التقنيات التي من شأنھا أن 
تساعد على الرفع من جودة التجھيزات العامة، قامت وزارة التجھيز و النقل خالل الفترة 

 بإعداد:  2011-2013
  

اء   زالزل (نظامين للبن ذاتي المضاد RPC Terre 2011المضاد لل اء ال ) و البن
  ) ؛ RPAC Terre 2011للزالزل (
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وتية و   زات الص غال التجھي ة بأش تركة المتعلق فات المش ات للمواص بعة كراس س
 صوتية في البنايات العامة. -اإللكترو

 

يدة في و باإلضافة إلى إنھاء و إنجاز تجھيزات عامة جد ،2016- 2014خالل الفترة 
ثقافي، تم تحديد برنامج عمل بالتوافق مع أصحاب المشاريع المعنيين -المجال السوسيو

مليون درھم. ھذا وفي في  4.820مشروع بكلفة إجمالية قدرھا  424يخص باألساس إنجاز 
تعزيز نشاط التشريع  2014إطار مواكبة سياسة تحسين جودة المباني العامة، ستعرف سنة 

 بقطاع التجھيزات العامة من خالل: التقني المرتبط 
  
  إنجاز كراستين للمواصفات المشتركة: يھم األول "الجودة البيئية العالية" و الثاني

"المساكة في البنايات"، باإلضافة إلى تحديث الكراسة المتعلقة "بالسباكة و 
  الوقاية من الحرائق". 

 

  إعداد دليلين لإلرشاد: دليل متعلق ب"الزجاج الخارجي المثبت" و "الزجاج
الخارجي الالصق" و دليل يھم التجھيزات الصوتية لقاعات الدرس و قاعات 

  الندوات؛ 
  تطوير الشراكة مع الجامعات و المختبرات و المؤسسات العلمية و التقنية خاصة

خالل استعمال لوازم البناء المحلية و و ذلك من  ،فيما يتعلق بالتنمية المستدامة
  إعادة استعمال لوازم البناء و تحسين الفعالية الطاقية و دعم الطاقات المتجددة؛ 

 

  إعداد دراسة تسويقية تمكن من تحليل حاجيات و انتظارات الشركاء الحاليين و
مواكبة تحويل صفة مديرية لتحديد أصحاب المشاريع المستقبليين، و دراسة 

ھيزات العامة و دراسة متعلقة بالمساعدة في أشغال االفتحاص التقني التج
  للمشاريع. 

  
 : المديرية العامة للطيران المدني. 4.6.3

 

  فيما يلي: 2012تتمثل العمليات المنجزة من طرف ھذا المرفق برسم سنة 
  

وضع مخطط للمجال الجوي في بھدف  مقترحات من أجل تنظيم المجال الجويإعداد  
 ؛2030أفق 

 

 ؛عن موقع بديل بحثدراسة جدوى تقنية لتحويل مطار طنجة وال 
 

 ،اتمطار 15دراسة تنمية  ،توقعات الحركة الجوية(بلورة مخطط مديري للمطارات  
 ؛)ترشيد التدبير وصيانة المنشآت ،على كل مطار برمجة األشغال

 

 ؛إنجاز دراسة لتطوير الشحن الجوي بالمغرب 
 

 اتي لتتبع نشاط النقل الجوي بالمغرب.إنشاء ووضع نظام معلوم 
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، ستعمل المديرية على 2014 و 2013أما فيما يخص الفترة الممتدة ما بين سنة 

تنمية النقل الجوي تخطيطية لمواصلة برنامج عملھا الذي يرتكز على إنجاز دراسة 
  :يلي نذكر ما أھدافھا الرئيسيةمن بين  ،بالمغرب. و تتكون ھذه الدراسة من ستة مراحل

  
تحديد استراتيجية للمفاوضات في ميدان الطيران المدني مع األخذ بعين االعتبار  

  خصوصيات مختلف المناطق و األسواق المحتملة؛
 

  إنشاء آلية لتشجيع شركات الطيران الجديدة مع وضع خطط التسويق و قنوات االتصال؛  
 

  لركاب؛ إعداد آليات لتعزيز و تنظيم خدمات النقل الجوي و حماية ا 
 

  تصميم نظام معلومات لرصد نشاط النقل الجوي؛ 
 

تصميم مرصد للنقل الجوي من أجل خلق مجال للدراسة، التبادل و التشاور مع مختلف  
  الجھات المعنية بقطاع الطيران المدني بالمغرب؛

 

  إعداد دراسة لتحسين نوعية الخدمات الجوية (من و إلى) المغرب. 
 

 : تسيير األوراش مصلحة. 5.6.3
  

، بتقديم مجموعة من الخدمات 2012قامت مصلحة تسيير األوراش خالل سنة 
آليات)  6المتعلقة بكراء آليات األشغال العمومية لفائدة مديرية التجھيزات المائية (كراء 

ألجل إنجاز أشغال بناء المنشآت المائية، و وكالة الحوض المائي أبي رقراق و الشاوية 
  إعادة تأھيل مجاري المياه.و ية واحدة) ألجل إنجاز أشغال التطھير(كراء آل

  
، ستستمر المصلحة في تقديم 2013في إطار مواصلة برنامج عملھا برسم سنة و

  الخدمات التالية:
  

آليات األشغال العمومية لفائدة مديرية التجھيزات المائية و ذلك بغية مواصلة  4كراء  
 ؛) ھذه الخدمات في طور اإلنجاز(إن علقة ببناء المنشآت المائية. تاألشغال الم

 

، لالنتھاء أبي رقراق والشاويةكراء آلية األشغال العمومية لفائدة وكالة الحوض المائي  
 من إنجاز أشغال التطھير و إعادة تأھيل مجاري المياه؛

 

 ؛ويةالشا و برمجة خدمات أخرى لفائدة وكالة الحوض المائي أبي رقراق 
 

  من أجل توفير الحراسة و األمن للحضيرة.إعالن عن طلب عروض  
  

، إلى تطوير الخدمات 2014من جھة أخرى، يھدف برنامج العمل التوقعي لسنة و
    ن خالل اتخاذ اإلجراءات التالية:المقدمة من طرف المصلحة، وذلك م
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إطالق عملية تفويت اآلليات و المعدات المتقادمة و الغير القابلة لإلصالح حيث تقوم  

  ھذا الخصوص؛بحاليا مصالح الحضيرة المركزية للمعدات بدراسة مفصلة 
 

  رفع وثيرة اقتناء اآلليات الجديدة بھدف تحسين الخدمات المقدمة من طرف المصلحة؛ 
 

مات المقدمة على مجموع وكاالت األحواض توسيع قاعدة الزبناء وذلك بتعميم الخد 
  .الترابيةالمائية مع إمكانية عقد اتفاقيات مع الجماعات 

  
  : مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية. 6.6.3

 
كما  2012خالل سنة ه المديرية يمكن تلخيص أھم التدابير المتخذة من طرف ھذ

  يلي:
  

المحافظة بصفة مستدامة على انخفاض مؤشرات السالمة الطرقية، عبر مواصلة الرفع  
(الدرك الملكي و من وتيرة المراقبة الطرقية الموضوعة رھن إشارة ھيئات المراقبة 

رادار محمول، و  200ذلك من خالل تحديث وسائل المراقبة (اقتناء األمن الوطني) و
لقياس تركز الكحول بالھواء المنبعث من الفم ، جھاز متنقل  150ورادار متنقل  60
، مما ساھم تشوير)عالمة  500آلة لقياس عمق رسوم اإلطار المطاطي و كذا  300و

 :في إنجاز الحصيلة التالية
 

ي  درك الملك نة ال ة لس اط المراقب ة لنش يلة اإلجمالي اع الحص بة  2012: ارتف بنس
نة 62,03 ع س ة م اط الم 2011% مقارن اع نش بة و ارتف الردار بنس ة ب راقب

 ؛2011% مقارنة مع سنة 130,28
 

وطني  ن ال نة األم ة لس اط المراقب ة لنش يلة اإلجمالي اع الحص بة  2012: ارتف بنس
نة 76,35 ع س ة م بة  2011% مقارن الردار بنس ة ب اط المراقب اع نش ذا ارتف و ك

 .2011% مقارنة مع سنة 146,63
  

 النقل بالعالم القروي؛ تجديد حظيرة سيارات النقل الطرقي للبضائع و 
 

تنظيم امتحان الحصول على رخصة مدرب تعليم السياقة لفائدة األشخاص المزاولين  
لھذه المھنة دون توفرھم على شھادة الكفاءة المھنية، و ذلك قبل صدور القانون رقم 

 بمثابة مدونة السير: 05.52
 

ان   يم االمتح ل لتنظ ز و النق وزير التجھي ة ل دد إصدار دوري رار يح ذا ق ذكور و ك الم
 كيفيات إجراء االمتحان؛
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ا مكن من متنظيم االمتحان في ثالث دورات (دورة أولى و دورتين استدراكيتين)، م 
ن  ر م عية أكث وية وض ياقة 3350تس يم الس درب تعل بة  م ف 3500لبالنس م  مل ت

 ؛إيداعه
 

ى مس  ة للمس عل ردي بواسطة شاشات قابل توى مراكز اعتماد االمتحان النظري الف
دات الضرورية     تسجيل السيارات، و ذلك من خالل مد ھذه المراكز باألجھزة و المع

ة، مو ة المعلوماتي ل األنظم فافية وا مكمتفعي د من الش ة يالمصداقن من إضفاء المزي
 على االمتحان النظري لنيل رخصة السياقة. 

  
عمله الذي يرتكز  برنامج إنجازيسھر ھذا المرفق على مواصلة ، 2013خالل سنة 

  على الجوانب التالية:
  

 متابعة تشييد مراكز التسجيل و تجديد برنامج حظيرة السيارات؛ 
 

عار) و األوراق ساألفيما يتعلق بمراجعة عقدة التدبير المفوض لرخص السياقة (خاصة  
 الرمادية اإللكترونية؛

 

استغالل بفتح وحديد دفتر التحمالت الخاص النقل بتإصدار قرار وزير التجھيز و 
 مؤسسات تعليم السياقة؛

 

ري الجديدة لنيل رخصة السياقة، تصميم و إنجاز قاعدة معلوماتية ألسئلة االمتحان النظ 
 ؛المتعلق بمدونة السير 52.05رقم  ذلك طبقا للمقتضيات الواردة في القانونو
 
التطبيقي النظري وعريفة الدنيا للتكوينين النقل بتحديد التإعداد قرار لوزير التجھيز و 

 لتعليم السياقة؛
 

نظام معلوماتي ووضعه رھن إشارة مؤسسات تعليم السياقة عبر الموقع  إنجاز 
 اإللكتروني لوزارة التجھيز و النقل؛

 

من فاتح يناير إلى ابتداء  تجريبيةلفترة وتقليص مدده وذلك  خذ المواعيدألاعتماد نظام  
 ؛2013مارس  31

 

م المعلوماتي من طرف مؤسسات تعليم السياقة ابتداء من فاتح إجبارية استعمال النظا 
 ؛2013أبريل 

 
إصدار مذكرة بخصوص كيفيات و آجال استقبال و معالجة و البث في الملفات المسجلة  

 عبر النظام المعلوماتي؛
 

توقيع اتفاقية مع المكتب الوطني للسكك الحديدية إلنجاز ممرات السالمة في جميع  
 ككية و ذلك في إطار مقاربة تشاركية حول السالمة الطرقية؛التقاطعات الس
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توقيع اتفاقية شراكة بين وزارة التجھيز و النقل و وزارة الصحة لتحديد أشكال الدعم و  
سيارة  78التعاون بين الوزارتين و ذلك عبر مساھمة وزارة التجھيز و النقل باقتناء 

خل االستعجالي بمدينتي مراكش و إسعاف و تھيئ محطتين الستقبال مروحيات التد
 وجدة؛

 

توقيع اتفاقية بين وزارة التجھيز و النقل و وزارة التربية الوطنية لتكريس مفاھيم التربية  
 على السالمة الطرقية داخل الوسط المدرسي؛

 

اإلعالن عن طلب العروض الخاص بالتدبير المفوض للمراقبة اآللية لتجاوز السرعة و  
 رور؛احترام أضواء الم

 

العمل على جعل كل من المحمدية و القنيطرة مدينتين مثاليتين في السالمة الطرقية و  
 "؛GRSPذلك في إطار برنامج عمل مع "

 

توقيع عقد البرنامج بين مھني تعليم السياقة و وزارة التجھيز و النقل، و ذلك ألجل  
ن النظري و التطبيقي تأھيل التكوين الملقن بمؤسسات تعليم السياقة، و تحسين االمتحا

للحصول على رخصة السياقة و إرساء أسس المنافسة الشريفة و تحفيز مؤسسات تعليم 
 السياقة.

 
، سيقوم ھذا المرفق بمواصلة التدابير 2014أما فيما يخص برنامج عمله لسنة 

  التالية:
  

 مواصلة الرفع من وتيرة المراقبة الطرقية و تطبيق العقوبات على المخالفين؛ 
 

تجاوز السرعة و اآلليات التي ترصد  البدء في تفعيل عقد التدبير المفوض لمراقبة 
 احترام أضواء المرور؛

 

مواصلة إنجاز قاعدة معلوماتية ألسئلة االمتحان النظري الجديدة للحصول على رخصة  
السياقة عبر مالءمة النظام المعلوماتي إلجراء االمتحان على مستوى مراكز تسجيل 

 السيارات؛
 

  في حالة وقوع حوادث السير. االستعجاليدعم وزارة الصحة من أجل تطوير التدخل  
  

  : المركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق. 7.6.3
  

 -  2011 الفترةيمكن تلخيص أھم العمليات المنجزة من طرف ھذا المركز خالل 
  يلي: كماطتھا نشأ، حسب 2013

  

 المراقبة التقنية: 
  

 نظام تدقيق الشبكات لمراكز الفحص التقني وكذا أعوان الفحص التقني؛وضع  
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ة عون الفحص   ة مھن تنظيم عدة امتحانات لمنح شھادة الكفاءة المھنية من أجل مزاول
 التقني؛

 

ارات   إعطاء إنطالقة تحويل المعطيات بين الفاعلين و المركز الوطني إلجراء االختب
 والتصديق؛

 

 لتنظيم مھنة المراقبة التقنية للعربات؛ وضع دفتر تحمالت جديد 
 

 وم بھا مراكز الفحص التقني؛تقديق على معطيات كل مراقبة تقنية التص 
 

ير   ة الس يات مدون ع مقتض ه م ة و مالءمت ة التقني اتي للمراقب ل المعلوم ل الح تأھي
ات خاصة  ضالجديدة. ھذا وقد طرأت عدت تغييرات على مستوى بع واع المراقب أن

 المتعلقة بتحويل الملكية؛بالمراقبة التقنية  فيما يتعلق
 

 منح رقم ترتيبي للدراجات النارية.مسطرة خاصة لوضع  
  

على  يتم إدراجھا حالياو من جھة أخرى، تتضمن مدونة السير مراقبات تقنية جديدة، 
مستوى الخدمات اإللكترونية للمركز، و تھم بذلك: المراقبة التقنية القبلية للتصديق بشكل 

المعدات الفالحية و و القديم والدراجات الناريةمن النوع سيارات ل، المراقبة التقنية لنعزلم
سيارات نقل األشخاص و كذا مراقبة السيارات المتضررة جراء الحوادث و سيارات نقل 

  المواد الخطيرة.
  

 المصادقة على العربات: 
  

ة   ق النصوص القانوني اإلتطبي رف ب ي تع دة  الت ع جراءات الجدي ديق و المرج للتص
 التقني الجديد للمصادقة على العربات؛

 

 لكل نوع من التصديق؛مساطر خاصة وضع  
 

 تحسين جودة ومصداقية و سالمة العربات المصادق عليھا بالمغرب؛ 
 

تصميم و تطوير برنامج معلوماتي مخصص لتدبير نشاط التصديق، و ذلك من أجل  
ات اإلحصائية و  تدبير و تتبع ملفات التصديق واستخراج جداول المؤشرات و البيان

 كذا إنجاز تقرير اإلبالغ عن البيانات و التحليالت الضرورية.
  

 2016و 2014ھذا، و يھدف برنامج عمل المركز خالل الفترة الممتدة ما بين سنتي 
  إلى إنجاز المشاريع التالية:

  

 ارب؛إحداث المختبر المغربي للتج 
 

 بشكل منعزل؛تفعيل مشروع تفويض مھمة المصادقة  
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 انطالق برنامج معلوماتي لتدبير مسار التصديق؛ 
 

 إحداث مرصد للعربات؛ 
 

 وضع برنامج تفويض المصادقة عن السيارات المتضررة جراء الحوادث؛ 
 

 وضع نظام للتدقيق الخارجي للمصنعين؛ 
 

 تحيين المرجع الوطني للتصديق؛ 
 

 و التطوير؛ تشجيع البحث 
 

 إنشاء نظام لوضع العالمات على السيارات؛ 
 

 المعطيات المعلوماتية؛لتبادل  أنظمةوضع  
 

 اإلشتراك بقاعدة المعطيات التي تتعلق بالتطورات القانونية؛ 
 

 تكوين و تأھيل موظفي المركز؛ 
 

 تكوين األعوان الخارجيون؛ 
 

 للمراقبة التقنية؛استغالل الوحدات المتنقلة وضع مشروع تدبير و  
 

 التجھيزات؛وضع مشروع التدقيق و معايرة و صيانة  
 

 إدماج معطيات المراقبة التقنية بالبطاقة الرمادية للسيارات (بطاقة ممغنطة)؛ 
 

 وضع نظام تدقيق الشبكات لمراكز الفحص التقني وكذا أعوان الفحص التقني؛ 
 

 تنظيم ندوات و مؤتمرات؛ 
 

 ؛ لمطابقة المنحوتاتماتيكية واألوتوضع مشروع المراقبة  
 

 تتبع و مراقبة أعوان الفحص التقني الذين يزاولون عملھم بمراكز المراقبة التقنية؛ 
 

على  إنجاز مشروع المراقبة التقنية المستمرة من خالل أنظمة التشخيص الذكية المركبة  
 متن العربات (حافلة)؛

 

 المعلوماتية للمركز.بمصادر خارجية في مجال األنظمة  االستعانة 
  

  : مديرية المالحة التجارية. 8.6.3
  

  ، إلى إنجاز العمليات التالية:2014يھدف برنامج عمل ھذا المرفق برسم سنة 



   
2014مشروع قانون المالية لسنة   

 

 134     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

 
" لدى أحد الفاعلين المختصين والتزويد LRITمركز وطني للمعطيات "ال إيواءمواصلة  

السياق العام للمنظمة البحرية بخدمة ولوج األقمار االصطناعية للمديرية. و في إطار 
لسالمة،  ووقاية الدولية، سيتم استغالل المركز المذكور من أجل توفير األمن، و ا

لمشروع اھذا و اإلنقاذ البحري. ھذا، وتجدر اإلشارة إلى أن     ثالبحالمجال البحري و
 ذلك بھدف إنجاز الخدمات التالية:، و2013قد أبرم خالل سنة 

 
 وطني للمعطيات؛لامركز ال إيواء 

 

 التزويد بخدمات ولوج األقمار االصطناعية؛ 
 

 استغالل المركز الوطني للمعطيات. 
 

وطني للمعطيات المركز ال إيواءكز المعطيات من خالل اإنجاز عملية التدقيق لمر 
"LRIT" :وذلك بھدف 

 
 التي ترفع العلم الوطني أينما كانت؛ الباخراتاإلرساليات التي تبعتھا استقبال  

 

ي   دة ف ة و المتواج اخرات األجنبي ا يخص الب ز فيم اقي المراك ع ب ادل المعلومات م تب
من قبل  المياه اإلقليمية المغربية أو الباخرات المغربية المتواجدة في المناطق المغطاة

 المراكز األجنبية.
  

أحد الفاعلين  م إيواءه قريبا عندسيتوفي ھذا السياق، فإن المركز المغربي الذي 
المختصين، سينجز على غرار باقي المراكز، تدقيق سنوي بكلفة تحددھا المنظمة الدولية 

أي ما يعادل  6500£ " و ھي IMSOلالتصاالت المتنقلة عبر األقمار االصطناعية "
  درھم تقريبا. 160.000
  

":  ويمكن ھذا HAZMAT" صيانة نظام المعلومات المتعلق بتتبع البضائع الخطيرة 
اطالق التنبيھات حول  كذاواالستيراد  عند ظھاراإلالنظام من تدبير إشعار الوصول، و 

 اإلعالن عن المغادرة؛النفايات و
 

مواصلة صيانة النظام المعلوماتي للمالحة البحرية والتي تغطي خدمات الدعم التقني  
 الصيانة المستمرة؛والصيانة التصحيحية والصيانة الوقائية والتكيف و

 

 ؛مصالح المالحة البحريةأشغال تھيئة مقرات المديرية بما في ذلك إنجاز  
 

 إصدار طبعات آمنة للوثائق المنتجة من طرف مديرية المالحة البحرية. 
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  :مديريـة األرصـاد الجويـة الوطنيـة . 9.6.3
  

بإنجاز مجموعة من المشاريع ترتبط بالمحاور  2012قامت المديرية خالل سنة 
  التالية: االستراتيجية

  
لمعلوماتية على الصعيد المركزي تعزيز األدوات اتحديث اإلدارة عبر تعميم و 
المصالح الخارجية وكذا متابعة مشروع اعتماد منھجية الجودة في جميع أنشطة و

 ؛) ISO 9001 التصنيف ( المديرية
 

 6ة و يمحطة أوتوماتيكية سينوبتيك 60تقوية شبكة القياس من خالل تشغيل تعزيز و 
محطة أتوماتيكية مناخية  90تشغيل توماتيكية لقياس مستوى الثلوج، ومحطات أو

باإلضافة إلى تشغيل أجھزة أوتوماتيكية رصدية بالمطارات الدولية بكل من وجدة، 
 بع لجھة الشمال؛فاس، الراشدية و الحسيمة و كذا تشغيل رادار سا

 

 تطوير وسائل االتصال و معالجة المعطيات الرصدية: 
 

دة   "شبكة خاصة افتراضية" تعميم شبكة االتصاالت الرصدية باستعمال التقنية الجدي
)VPNبين المحطات و الجھات و المركز؛ ( 
 

ة   االت الجوي ؤات للح ين التنب ن أجل تحس ة م ؤات العددي وي للتنب وذج جھ غيل نم تش
 على الصعيد المحلي؛القصوى 

 
ات الرصدية (  ة البيان اج و معاين ام إدم يع نظ ات SYNERGIEتوس مل الجھ ) ليش

 األخرى (الوسط، الشمال و األقاليم الصحراوية بالعيون). 
 

 تحسين خدمات األرصاد الجوية الزراعية: 
 

مولد  91شبكة تتكون من  وضع متابعة برنامج محاربة البرد باألطلس المتوسط عبر 
 أقاليم؛ 8موزع على 

 

زارعين   دة الم ة المتخصصة لفائ      متابعة تقديم خدمات استشارية في األرصاد الفالحي
ة الغربآزيالل و جھة سوس ماسة درعة و-لةالفاعلين الفالحيين بجھة تادو  -كذا جھ

 ؛الشراردة
 

 .رسة الفالحية لمكناساقتناء محطة أوتوماتيكية للرصد الجوي الفالحي بالمد 
 

 تحسين خدمات األرصاد الجوية البحرية: 
 

تزويد محطتي أكادير انزا و الحسيمة بآليات القياس الجوي البحري في إطار شراكة  
 مع البحرية الملكية؛
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ى ظھر   ة عل ة البحري اتيكيتين للرصد الجوي للمراقب ين أوتوم ين متنقلت تشغيل محطت
 ؛السفن

 

اد   دمات األرص ين خ ةتحس ة البيئي الل  الجوي ن خ اء م ة اقتن ات  9متابع محط
ة و  1بسطات،  1بالدار البيضاء،  6أوتوماتيكية لقياس جودة الھواء بالمدن ( بخريبك

 و نظام معلوماتي لتجميع و معالجة معطيات جودة الھواء.  ببنسليمان) 1
 

ر  الموروثالصيانة و المحافظة على   ات المعب ات الصيانة لآللي تواجدة إجراء عملي
ات ز الوطنية و المديريات الجھوية والشبكة الرصدية. وبالمراك ذه العملي د شملت ھ ق

خطوط االتصال الحواسب وكل من آليات القياس و محطات القياس األوتوماتيكية و 
 الجھوية.إدارة األرصاد الجوية المركزية وغير ذلك من األجھزة المستعملة في و

 

 : ع من مردودية الموظفينالتكوين المستمر من أجل الرف 
 

ا   ة كم ادينھم المھني متابعة برنامج تكوين فئة من الموظفين في مجاالت عدة تتعلق بمي
 ؛ISO 9001إطار من دورة تكوينية في نظام إدارة الجودة  115استفاد 

 

 موظف. 100تعلق بتكوين ما يقارب إطار ي-عقدتنفيذ  
 

المشاريع المبرمجة من طرف المديرية برسم سنة  إنجازھذا، وقد بلغت نسبة 
في المراحل النھائية إلنجازھا. و  توجد معظم ھذه المشاريع أن %. إذ80حوالي ، 2013

  يرتكز برنامج عملھا على مواصلة إنجاز المحاور التالية:
 
 تعزيز و تقوية شبكة القياس الرصدية؛ 

 

 تعزيز و تقوية شبكة القياس البحرية؛ 
 

 تقوية الخدمات البيئية؛تعزيز و  
 

 تطوير منظومة معالجة المعطيات الرصدية؛ 
 

 تطوير وسائل االستغالل الرصدي؛ 
 

 االتصال السمعي البصري؛ 
 

 الصيانة و المحافظة على أجھزة اآلليات الرصدية؛ 
 

  الصيانة و المحافظة على المحطات الرصدية. 
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  ،  إنجاز التدابير التالية:2014و تعتزم المديرية، من خالل برنامج عملھا لسنة 
  

اإلنذارات الرصدية من خالل تعزيز و استغالل وآجال من آجال االستباق  التقليص 
 ؛2013اإلنجازات المھمة التي ستتم خالل سنة 

 

 دعم سياسة القرب بتقوية الشبكة الرصدية و المناخية؛ 
 

االجتماعية و االقتصادية و تطوير الخدمات الرصدية لمساعدة و مواكبة القطاعات  
 السيما قطاع المالحة الجوية و البحرية و الفالحة و الماء و البيئة؛

 

 تقوية المشاركة و تعزيز الحضور على المستويين الجھوي و الدولي؛ 
 

الرفع من مداخيل المديرية و ذلك بتحسين جودة الخدمات و االستجابة لحاجيات الزبناء  
  .فعاليةبكل 

   

  األنشطة االقتصادية األخرى مجال. 7.3
  

  : المراكز الجھوية لالستثمار. 1.7.3
 

تعتبر المراكز الجھوية لالستثمار المخاطب الوحيد للمستثمرين الراغبين في إحداث 
  المقاوالت وذلك من خالل وضع شباكين رھن إشارتھم:

  
 شباك المساعدة على إحداث المقاوالت؛ 

 

  شباك مساعدة المستثمرين. 
  

بإنجاز  2012وقد تميزت حصيلة إنجازات المراكز الجھوية لالستثمار خالل سنة 
 العمليات التالية:

  
 شباك المساعدة على إحداث المقاوالت: 

 

  من حيث المؤشرات المرتبطة بأنشطتھا:
  

ز،  24.664إحداث   ذه المراك ى صعيد ھ ل (مقاولة عل ة برسم  22.980مقاب مقاول
نة  ا )2011س ن بينھ ويين (% تت81، م خاص المعن ق باألش دة)،  20.028عل وح

اقي  ا ب دودة. أم ؤولية المح ركة ذات المس ة لش فة القانوني ي الص ا ف ل أغلبھ تتمث
ل نسبة  ة والمسجلة خالل نفس السنة، فُتمث % من األشخاص 19المقاوالت المحدث

 وحدة)؛ 4636أي (الذاتيين 
 

ل استحواذ جھة الدار البيضاء على أعلى نسبة من مجموع ال  ة إذ تمث اوالت المحدث مق
 مقاولة؛ 7158ما يعادل %)، أي 29( 3/1



   
2014مشروع قانون المالية لسنة   

 

 138     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

 

ليم   بة  35.983تس ا بنس ذلك ارتفاع جلة ب لبية، مس ھادة س نة 2ش ع س ة م % مقارن
ا 35.280( 2011 ن بينھ ويين و  32.058)، م خاص معن لمة ألش ھادة مس ش
ؤولية  3925 ركة ذات المس ل الش ين. و تمث خاص ذاتي لمة ألش ھادة مس دودة ش المح
بة  وع83نس ن المجم ـ  % م لبية 29182ب ھادة س ة  ش ركة المجھول ة بالش ، متبوع
 شھادة. 2.263% أي 6بنسبة االسم 

  

أما على المستوى النوعي، فتجدر اإلشارة إلى أن المراكز الجھوية لالستثمار قد 
  سين مناخ األعمال و ذلك من خالل:ساھمت بشكل كبير في تح

  

 إحداث المقاوالت؛التحكم في مساطر  
 

 تبسيط المساطر المتعلقة بإحداث المقاولة وذلك بفضل المطبوع الوحيد؛ 
 

 تقليص آجال إحداث المقاوالت وتحسين جودة االستقبال. 
 

عن البنك الدولي "ممارسة  الصادر كما تم الكشف عن ھذا التحسن في التقرير
 يار إحداث المقاولة.بحسب مع 51ب أنشطة األعمال" حيث حصل المغرب على الترتي

  
 شباك مساعدة المستثمرين، في إطار التدبير الالممركز لالستثمارات: 

  
ة،   مشروعا، ستمكن من  1623بلغ عدد المشاريع االستثمارية التي حظيت بالموافق

ب  ق  143جل ذا خل تثمارات وك ن االس م م ار درھ ل،  215.876ملي منصب عم
 ؛2011مقارنة مع سنة مسجلة بذلك استقرارا في حجم االستثمار 

 
ى   ة عل ي الموافق اھمة ف دني  1315المس ى رخصة البحث المع ب الحصول عل طل
ة  138و روباترخص ع المش ن توزي لمة م ة المس راخيص اإلداري ل الت ي تمث ، والت

 طرف والة الجھات.
  

تحرص على قيادة  و من جھة أخرى، يجدر التذكير أن المراكز الجھوية لإلستثمار
برنامج مقاولتي على المستوى الداخلي عن طريق تكوين الملفات في إطار اللجنة الجھوية 

، المؤشرات 2012"مقاولتي". و تبين الحصيلة المتراكمة لھذا البرنامج إلى غاية دجنبر 
  المرقمة التالية:

  

  مؤشرات لدى البنوك
  9.708  مشاريع موضوعة لدى البنوك

  2.930  مقبولة من طرف البنوكمشاريع 
  13.543  فرص الشغل المحدثة
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لفائدة المراكز الجھوية لالستثمار لسنتي  األفقيفي إطار تفعيل برامج العمل ھذا، و
  ، تمت برمجة المشاريع التالية:2014و  2013

 
  ":SI-INVESTمشروع نظام معلوماتي االستثمار اإللكتروني " 

  
يدخل ھذا المشروع في إطار تفعيل توصيات الدراسة المتعلقة  بإعادة التموضع 

من أجل تعزيز االستثمار على المستوى الجھوي.  لالستثماراالستراتيجي للمراكز الجھوية 
إذ يھدف ھذا المشروع إلى حوسبة المساطر المرتبطة باالستثمار بغية تبسيط و تسريع و 

  المستثمرين. معدل رضا ن معالجة الملفات و كذا تحسي
 

و سيمكن ھذا النظام المعلوماتي من تسجيل جميع األحداث التي تميز مسار مشروع 
استثماري أو طلب المستثمر، و ذلك منذ إيداع الملف حتى تنفيذ المشروع. كما يضمن ھذا 

  النظام التتبع األقصى لملف المستثمر في كل مرحلة من مراحل تقدمه.
  

 دة لكل المراكز الجھوية لالستثمار:نيل شھادة الجو 
 

على تشجيع اعتماد مقاربة العمليات خالل تطوير و تفعيل  ISO 9001يقوم المعيار 
و كذا تحسين فعالية نظام تدبير الجودة. و الھدف منه ھو الرفع من رضا الزبناء من خالل 

  تلبية متطلباتھم.
، 2008نسخة  ISO 9001على تسمية  و حصول المراكز الجھوية لالستثمار

كإدارة جھوية أساسية في اختيار و تبسيط وإنعاش االستثمار و  تموقعھاستمكنھا من تعزيز 
كذا خلق ظروف مالئمة للتنمية الجھوية. و في ھذا السياق، تجدر اإلشارة إلى أنه حاليا، 

؛ و ھي المراكز 2008نسخة  ISO 9001مراكز قد حصلت على شھادة الجودة  07
- ورديغة، سوس -شاويةالعبدة،  -ستثمار لجھات: الدار البيضاء الكبرى، دكالةالجھوية لال

 أزيالل.  –تادلة و   دة، بني يحسن الشرار-زعير، الغرب-زمور-سال-درعة، الرباط-ماسة
  

  تبسيط المساطر: 
 

" المتابع من طرف وزارة الوظيفة TABSITللتبسيط " األفقيفي إطار البرنامج 
العمومية و تحديث اإلدارة، الذي يھدف إلى الحد من تعقيد اإلجراءات اإلدارية للمرتفقين، 
أجرت وزارة الداخلية و المراكز الجھوية لالستثمار لجھة الدار البيضاء الكبرى و الرباط 

  .  2013ريل أب 13إلى  2013مارس  15ورش عمل بالمدرسة الوطنية لإلدارة من 
 

ومة. و ھذا، و قد تم توقيع محضر من طرف الوزارات المعنية بحضور رئيس الحك
 مساطر موزعة على الشكل التالي:لتبسيط ال إجراء 70يشمل ھذا المحضر 

  

 تدبير)؛ 35إحداث المقاولة ( 
 

 تدبير)؛ 20توصيل الكھرباء ( 
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 تدابير)؛ 7نقل ملكية ( 
 

  تدابير)؛ 8دفع الضرائب ( 
  

أغلب تدابير التبسيط المتعلقة بإحداث المقاولة (الشركة ذات المسؤولية تنبثق و
المحدودة) من المراكز الجھوية لالستثمار، التي تھدف إلى التقليص من عدد الوثائق 

 و الفترة الزمنية لخلق المقاولة. المطلوبة و كذا التخفيض من التكلفة
  

  األعمال:مشروع إحداث اللجنة الجھوية لبيئة  
 

على غرار اللجنة الوطنية لبيئة األعمال، سيتم تأسيس اللجنة الجھوية لبيئة األعمال 
األمد القصير من أجل تحسين على حيث يدخل ھذا اإلجراء في مخطط العمل  ؛بمرسوم

  اإلدارة الالمركزية لالستثمار.
 

ير تحسين بيئة و تتجلى مھمة ھذه اللجنة في تقديم اقتراحات لوالة الجھات حول تداب
م أثرھا على القطاعات األعمال وكذا اإلطار القانوني لھا، باإلضافة إلى تنسيق تفعيلھا و تقيي

  تعمل ھذه اللجنة بتشاور مع شركاء جھويين في القطاع العام و الخاص.المعنية. و
 

ھذا، و سيترأس والي الجھة ھذه اللجنة المكونة من الشركاء الجھويين العاملين 
و المھتمين بمناخ األعمال. كما سيتكلف المركز الجھوي   م و الخاص اع العبالقطا

انعقاد تحديد لالستثمار بالكتابة العامة للجنة، و سيقوم والي الجھة بتنظيم أوراش العمل و 
  .ب عمل اللجنة و التتبع و الكتابةأسالي كذااالجتماعات و

  
ت: الدار البيضاء الكبرى، في مرحلة أولى سيتم تأسيس اللجنة على مستوى جھاو
لت باإلضافة درعة و مكناس تافيال-ماسة-ورديغة، سوس-زعير، الشاوية-زمور- سال-الرباط

دكالة عبدة التي أدخلت ھذا المنھج في إطار التعاون مع وكالة الواليات إلى الجھة الشرقية و
  ). USAIDالمتحدة للتنمية الدولية (

  

  عبة:تتبع مشاريع االستثمار في وضعية ص 
 

المكلفة بمراقبة المشاريع  المشتركة بين الوزاراتفي إطار أعمال اللجنة التقنية 
 26 بتاريخاالستثمارية في وضعية صعبة، و التي تم تكوينھا في اجتماع مجلس الحكومة 

، بما في ذلك وزارة الداخلية كعضو باللجنة، قامت المراكز الجھوية لالستثمار 2012أبريل 
ع التي تعرف وضعية صعبة على المستوى الجھوي و إعداد التقارير يبتحديد المشار

المتعلقة بقرارات اللجنة الجھوية المكلفة بفحص المشاريع المعلقة مع كل السلطات المعنية، 
خاذھا من قبل كل أو لتقديم اقتراحات للقرارات الواجب اتاوذلك التخاذ قرارات لحل المش

  اإلدارات المركزية.
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 : المصلحة المستقلة للكحول 2.7.3

 

 فيما يلي: 2012تتمثل العمليات المنجزة من طرف ھذا المرفق برسم سنة 
  

  المؤشرات المرقمة المرتبطة بھا  التدابير ذات األولوية
  اإلنجازات بالدرھم  التقديرات بالدرھم  مؤشر التتبع  التدابير المتخذة  األھداف

ضمان تزويد 
السوق الوطني 

  باإليثانول

عقد صفقة لشراء 
الكحول اإليتيلي مع 

  الشركة المنتجة

عدم حصول انقطاع في 
تزويد السوق بالمادة: 

  الكمية الممنوحة
43 000 000 31 355 440  

تطوير نشاط 
  تجارة اإليثانول 

و تسھيل مسطرة 
شراء ھذه المادة 

من طرف 
العاملين في 

  الميدان

تم عقد إبرام التدبير 
المفوض لتجارة 

اإليتانول مع شركة 
"إيثانول ش م": العقد 

الذي كان موضوع 
المنافسة وفقا لطلب 

  عروض مفتوح.

  نسبة اإلنجاز

  

  

  الكمية التي تم تسويقھا

(إخراج ھذا  100%
  العقد إلى حيز التنفيذ)

  
  
  

33 000 000 

عقد التدبير المفوض لم 
يدخل بعد حيز التنفيذ 
نظرا لعدة تعديالت 
يريد أن يدخلھا 
المفوض له على العقد 

  األصلي.
  

33 000 000  
قام االمفوض له بإنجاز  

التعاقدي  االستثمار
(مستودع الكحول 
الجديد في المنطقة 
بمدينة صناعية سابنو 

  النواصر)

 ، فھو كالتالي:2013تقدم برنامج عمل ھذا المرفق برسم سنة مستوى أما بالنسبة ل
  

مع الشركة المنتجة خالل شھر مارس من  المبرمفي إطار العقد  شراء الكحول اإليتيلي 
احترام مع  ،%). حيث تم إنجاز الصفقة على مراحل35السنة الحالية (بنسبة إنجاز 

 في العقد؛ مسبقااآلجال المحددة 
 
المصلحة بصدد التفاوض مع مكتب لالستشارة القانونية من أجل إبرام صفقة معه  ھذه 

حل إلدخال عقد التدبير المفوض لتجارة اإليتانول  إيجادعلى  الوصيةلمساعدة الوزارة 
 %؛15تم انجاز ھذا اإلجراء بنسبة وقد  ،فيذ أو إلغاء العقد وفقا للقانونحيز التن

 
شراء مواد تغيير طبيعة الكحول اإليتيلي. حيث تم إعداد دفتر التحمالت و حاليا  

صد شراء توح قمف ضوعر اتالمصلحة بصدد تحضير ملف اإلعالن عن صفقة لطلب
 .)2013( ھذه الصفقة في شھر يونيو من السنة الحالية إبرامقد تم المواد المذكورة. و

        
 ، حول النقاط التالية:2014و يتمحور برنامج عمل ھذا المرفق خالل سنة 

  
مشروع  إعداد وذلك عبرتسھيل و تسريع مسطرة شراء اإليثانول من طرف المرتفقين  

 ،المنظمة الحتكار تجارة اإليثانولقانون يھدف إلى نسخ مختلف المقتضيات القانونية 
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و ذلك  2014الوزارة الوصية إدراج ھذه المقتضيات ضمن قانون المالية لسنة وتعتزم 
 من أجل اإلسراع بإخراجه إلى حيز التنفيذ؛

 

ونية المنظمة الحتكار حل المصلحة المستقلة للكحول في حالة نسخ المقتضيات القان 
  تجارة اإليثانول.

  

  : التقييسبصورة مستقلة المكلف باالعتماد ومرفق الدولة المسير  3.7.3
   

، فيما 2012االعتماد برسم سنة  المكلف تتمثل اإلنجازات المسجلة من طرف قسم
  يلي:

  

  التدابير ذات األولوية
  التدابير المتخذة و اإلنجازات  األھداف

 ألنشطةالحصول على إطار قانوني 
االعتماد مطابق للمقتضيات األوروبية 

  و الدولية في مجال االعتماد

  )؛COMACانعقاد االجتماع األول و الثاني لالعتماد ( -
و تعيين  المغربية لالعتماد اللجنة ء خمس لجينات تقنية منبثقة منإنشا -

  أعضائھا؛
االعتماد و المصادقة عليھا من طرف إعداد استراتيجية وطنية في مجال  -

  أعضاء اللجنة المغربية لالعتماد؛
لكل من اللجينات  2013إعداد مشروع القانون الداخلي و برنامج العمل  -

  التقنية الخمس المنبثقة من اللجنة المغربية لالعتماد.

 تطوير النظام الوطني العتماد ھيئات
تقييم المطابقة وفق المقتضيات 

األوربية و الدولية في مجال  المعاييرو
  االعتماد

األوربية و الدولية في  للمعاييرمراجعة نظام الجودة الوطني لالعتماد طبقا  -
  مجال االعتماد؛

  ) مختبر تجارب و معايرة؛14عشر ( ربعةأل 17025منح االعتماد إيزو  -
  ؛Aلھيئة تفتيش من صنف  17020منح االعتماد إيزو  -
مختبر تجارب و معايرة  70موزعة بين  للتقييم والمطابقةھيئة  71 اعتماد -

  و ھيئة تفتيش واحدة؛
منھا طلب أولي العتماد ھيئات التفتيش تعمل في عدة مجاالت،  21دراسة  -  
  ي طور االعتماد؛ف توجد ھيئات التفتيش 3
  مقيم و خبير في مختلف مجاالت اعتماد ھيئات تقييم المطابقة؛ 170 تأھيل -
  مع اإلتحاد األوربي في مجال االعتماد؛ التوأمةعلى تفعيل برنامج  المصادقة -
  تنظيم اليوم العالمي لإلعتماد. -

استكمال اإلجراءات المتعلقة بتحويل 
المسير  قسم القياسة إلى مرفق الدولة

  بصورة مستقلة 

وزير قرار مشترك لوزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة و -
اعتماد المقدمة برسم مراقبة المقاييس و االقتصاد و المالية يحدد تعريفة الخدمات

  ھيئات تقييم المطابقة؛
 23الصادر في  2.10.494مشروع مرسوم بتغيير و تتميم المرسوم رقم  -

ن قبل ) بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة م2010دجنبر  29( 1432محرم 
اعتماد الحديثة برسم مراقبة المقاييس و وجياتالتكنولوزارة الصناعة والتجارة و

  ھيئات تقييم المطابقة.
إلى المنظمات االوربية  نضماماال
الدولية لالعتماد و
)EA,ILAC,IAF(  

  .EAانضمام قسم االعتماد إلى الھيئة األوربية لالعتماد  -
 EAتعيين قسم االعتماد كعضو في أربع لجن تقنية للھيئة االوربية لالعتماد  -

  .2012و مشاركته في جميع االجتماعات التي تم انعقادھا خالل سنة 
  

، فھو 2013سنة  أما فيما يخص مستوى تقدم تنفيذ برنامج عمل قسم االعتماد برسم
 يتعلق األمر بالعمليات التالية:في طور االنجاز و
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للمتطلبات الدولية و اعتماد ھيئات تقييم المطابقة و تفعيل النظام الوطني لالعتماد وفقا  
 االوربية في مجال االعتماد:

 

 )؛COMACانعقاد االجتماع الثالث للجنة المغربية لالعتماد ( 
 

 المصادقة على القانون الداخلي للجنة المغربية لالعتماد؛ 
 

 انعقاد االجتماعات االولية للجينات التقنية الخمس؛ 
 

ة الخمس  للجينات 2013 نةلس القانون الداخلي و برنامج العمل المصادقة على  التقني
 من طرف اللجنة المغربية لالعتماد؛

 

 تعلق بإجراءات االعتماد؛يإعداد مشروع مرسوم  
 

ك   اد و ذل وطني لالعتم متابعة مراجعة نظام الجودة من جراء التنظيم الجديد للنظام ال
 في إطار برنامج التوأمة مع االتحاد األوربي في مجال االعتماد؛

 

ة المعت بلغ العدد  يم المطابق ات تقي ى اإلجمالي لھيئ دة إل ين  78م ر  77موزعة ب مختب
 تجارب و معايرة و ھيئة تفتيش واحدة؛و
 

ى   ؤھلين إل ين الم الي للمقيم دد اإلجم ر في مختلف مجاالت  180بلغ الع يم و خبي مق
 اعتماد ھيئات تقييم المطابقة؛

 

 .2013العتماد منذ فاتح يناير تفعيل برنامج التوأمة مع االتحاد األوربي في مجال ا 
  

استكمال اإلجراءات المتعلقة بتحويل قسم االعتماد إلى مرفق دولة مسيرة بصورة  
مشروع مرسوم بتغيير و تتميم للدى األمانة العامة للحكومة،  يداعاإلمن خالل  مستقلة

) بإحداث 2010دجنبر  29( 1432من محرم  23الصادر في  2.10.494المرسوم رقم 
الحديثة  التكنولوجياتالمقدمة من قبل وزارة الصناعة والتجارة و أجرة عن الخدمات

 اعتماد ھيئات تقييم المطابقة؛برسم مراقبة المقاييس و
 

ملف ترشيحه يقوم المغرب حاليا بإعداد  األوروبية:العضوية في المنظمات الدولية و 
 ILACباإلضافة إلى انضمامه كعضو مشترك إلى وذلك  IAFأجل االنضمام إلى  من
 ؛EAو 

 

خاصة التجمع العام ل  المشاركة في التظاھرات الدولية في مجال االعتماد 
ILAC/IAF  وEA ) و كذلك أشغال اللجينات التقنية األربع لEA وفي اجتماعات (

االستشارية العربية لالعتماد و كذلك التجمع  اللجنتين التقنيتين للھيئة اللجنة التنفيذية 
 .  ARACالعام ل 
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 ، حول النقاط التالية:2014و يتمحور برنامج عمل ھذا القسم برسم سنة 
  

من خالل إجراء تقييم للمتابعة و لتجديد االعتماد  مواصلة اعتماد ھيئات لتقييم المطابقة 
كما سيتم منح شواھد اعتماد جديد، إذ بلغ عدد ھيئات تقييم المطابقة الحاصلة على 

 ھيئة؛ 80االعتماد، 
 

تأھيل المقيمين: في إطار تعزيز القدرات التقنية في مجال االعتماد، سيستمر قسم  
 تى مجاالت اعتماد ھيئات تقييم المطابقة.في ش مقيم و خبير 40االعتماد في تأھيل 

   
، في العمليات 2012أما بالنسبة لقسم القياسة، فتتمثل اإلنجازات المسجلة برسم سنة 

  التالية:
  

  التدابير ذات األولوية
  التدابير المتخذة و اإلنجازات  األھداف

      التوفر على نظام قياس حديث 
  الدولية المعاييرمع  متطابقو 

ترولوجيا تم يخاصة باإلطار التنظيمي الجديد للمنصوص تطبيقية  5
 06نشرھا بالجريدة الرسمية كما تم كذلك في نفس السياق إعداد 

  نصوص تطبيقية.

 لوجياالترخيص لمزاولة مھن المترو
  المقننة

رخصة من أجل مزاولة و اصالح و تركيب و استيراد  12منح  -
  اآلالت؛

  للتراخيص المعنية بتمديد مددھا.ملفا  29دراسة  -

  عمليات مراقبة آالت القياس إنجاز

مراقبة المقاييس المصنوعة محليا و المستوردة، أثناء الفحص االولي 
  الدوري و الحراسة:الفحص و بعد التركيب و 

  آلة قياس؛ 431.955مراقبة  -
  ؛مقاييسمن ال 28المصادقة على  -
  شاحنة صھريج. 392إنجاز عملية قياس السعة ل  -

متابعة عملية تقييم و تدقيق عمل 
  مكاتب المراقبة

وفي المراقبة من أجل التأكد من تطبيق مكاتب المراقبة للمساطر التقنية، 
  عمليات تقويم. 3تم إنجاز  ھذا اإلطار

  
، فھو 2013أما فيما يخص مستوى تقدم تنفيذ برنامج عمل قسم القياسة برسم سنة 

  كالتالي:
  

 813-05-2تقنين باقي أصناف أجھزة القياس المنصوص عليھا في المرسوم رقم  
نصوص  04 ھذا اإلجراء تم تجسيده من خالل إعداد المتعلق بمراقبة المقاييس.

 تطبيقية تھم:
 

رر  وزير الصناعة و مق ارة ول ازات التج اييس الغ أن مق ي ش ة ف ات الحديث التكنولوجي
 المشتغلة بالبنزين؛المنبعثة من نفس المحركات 

 

رر  ارة و مق ناعة والتج وزير الص ة ل اييس عتام أن مق ي ش ة ف ات الحديث التكنولوجي
 الغازات المنبعثة من نفس محركات الديازال؛

 

 التجارة و التكنولوجيات الحديثة في شأن عدادات المياه؛لوزير الصناعة و مقرر 
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رر  وزير مق ارة و ل ناعة والتج ة الص ات الحديث ة التكنولوجي دادات الطاق أن ع ي ش ف
  .الكھربائية

  
 ب:، و يتعلق األمر اإلعدادفي طور توجد نصوص  04افة إلى ضھذا، باإل

  

 السياقة؛ مدةوزاري يتعلق بمراقبة آالت تسجيل السرعة والمسافة المقطوعة و مقرر 
 

رر  ات و مق ة الصھاريج، والحاوي ق بمراقب اء وزاري يتعل تعملة كوع ات المس الخزان
 للقياس؛

 

 وزاري يتعلق بمراقبة أجھزة قياس الطول؛ مقرر 
 

 وزاري يتعلق بمراقبة آالت قياس ضغط عجالت السيارات. مقرر 
 

  للقيام بالمراقبات التقنية ألجھزة القياس؛ : تأھيل ھيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص 
 

تم إعداد وفي ھذا اإلطار  :دورات تكوينية حول مراقبة المقاييس المقننة حديثا تنظيم 
التوجھات  حولدورة تكوينية خالل شھر يونيو لفائدة أطر مصالح القياسة بالمندوبيات 

التي تھم باألساس آالت الوزن غير ولقياسة لالمقاربة الجديدة المتعلقة ببية واألور
 ؛ةاألوتوماتيكي

 

ملفات  03رخص و تمت دراسة  04: منح الترخيص لمزاولة مھن القياسة المقننة 
 ؛تخص التمديديص للتراخ

 

: و تحديد األھداف و المؤشرات السنوية المتعلقة بمراقبة المقاييس للمصالح الخارجية 
يتعلق األمر بالمؤشرات التي تھم عدد المقاييس التي تخضع لعمليات الفحص الدوري و 

 51.317آلة قياس خالل الدورة األولى من ھذه السنة (مقابل  51.631الحراسة 
%). ھذا، وقد بلغ عدد المقاييس 100,61ة إنجاز بنفس الدورة ، أي بنس المتوقعة خالل

النسية . أما ب101.098اإلجمالي التي خضعت لجميع عمليات المراقبة حوالي 
عملية قياس السعة  إنجازمن المقاييس و  8المصادقة على للمؤشرات األخرى فتتعلق ب

قد بلغت السعة اإلجمالية المراقبة شاحنة صھريج و حوض تخزيني. و 132ل 
درھم خالل الدورة األولى من  1.971.396متر مكعب و تحصيل ما قدره  104.488

 % مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية؛1,76السنة الجارية، أي بنسبة ارتفاع 
 

  على المواصفات المتخذة كأساس لتقنين أجھزة القياس.تعزيز المصادقة  
  

 ، متابعة إنجاز األھداف التالية:2014عمل ھذا القسم برسم سنة و يھم برنامج 
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 813-05-2تقنين باقي أصناف أجھزة القياس المنصوص عليھا في المرسوم رقم  
 07إعداد  ھذا اإلجراء من خاللتفعيل  سيتم المتعلق بمراقبة أدوات القياس المقننة.

 ھذه السنة و التي تھم: برسمنصوص تطبيقية 
 

اير  مقرر  ة (ين ة الحبوب و الحبوب الزيتي اس رطوب از قي ة جھ وزاري يتعلق بمراقب
 )؛2014

 

 )؛2014وزاري يتعلق بمراقبة المحرار الطبي (فبراير  مقرر 
 

 )؛2014الحالوة أتوماتيكيا (أبريل نسبة وزاري يتعلق بمراقبة جھاز تحديد  مقرر 
 

 )؛2014يرات (يونيو امعالوزاري يتعلق بمراقبة  مقرر 
 

 )؛2014وزاري يتعلق بمراقبة آالت قياس الصوت (يوليوز  مقرر 
 

 )؛2014وزاري يتعلق بأنظمة قياس معدل السرعة (أكتوبر  مقرر 
 

 ).2014قياس (دجنبر للقنينات مستعملة كوعاء الوزاري يتعلق بمراقبة  مقرر 
  

اييس لفائدة أطر مصالح القياسة بالمندوبيات حول مراقبة المقدورات تكوينية  تنظيم 
 المقننة حديثا؛

 

دراسة و تحليل عمليات مراقبة أدوات القياس المنجزة من طرف المصالح الخارجية  
يمكن من أوتوماتيكي نظام و ذلك من خالل تطوير المكلفة بمراقبة أدوات القياس 

الخارجية إلحصائيات من طرف المصالح الحصول على المعلومات واستغالل ا
 ؛للوزارة

 

تعزيز لك عبر اطالق الصفقات العمومية وذوصيانة األجھزة التقنية للمراقبة اقتناء و 
 المنافسة؛

 
 ترقيم اإلجراءات اإلدارية المتعلقة بطلبات الترخيص؛ 

 

تأھيل ھيئات خاضعة للقانون العام أو الخاص للقيام بالمراقبات التقنية ألجھزة  
ية لتدبير عمليات المراقبة و ذلك من خالل اقتناء و تطوير برامج معلوماتالقياس، 

 المنجزة من طرف الھيئات المعتمدة من طرف الوزارة.
 

  مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة: 4.7.3
 

عملية تفويت لألسھم أو تفويت  ةأي يجرت، لم 2013إلى غاية يونيوو 2012سنة  منذ
الشركات العمومية إلى  بنقلالذي يسمح  89- 38لشركات العمومية في إطار القانون رقم ل

  مھمة تدقيق أو تقييم أو استثمار خالل ھذه الفترة. ةلم يتم إنجاز أي وبالتاليالقطاع الخاص. 
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اختيار مكتب االستشارة إطالق مسطرة تم   2010وتجدر اإلشارة إلى أنه منذ سنة 

ي قائمة الشركات المزمع و استثمار "بيوفارما"، وھي شركة مسجلة ف  إلنجاز مھمة تقييم
 حولالفالحة تحفظ وزارة ذلك إلى  يعزى. و 2012خوصصتھا، ثم ألغيت برسم سنة 

في حالة انجاز مھمة  قد تتحملھاي تال راخطمن الشركة، بسبب األ اتھاتزاملسحب الدولة ال
التي تقوم بھا إلى اآلن "بيوفارما"، باإلضافة إلى من طرف الخواص، و "الخدمة العامة"

لشركة،  حيث لألنشطة غير المربحة والمجانية الجديد عن امشتري ال تخلي التخوف من
تحديد موقعھا في السوق إيقاف عملية تقييم الشركة وكذا ، وبالتالي، تھاتقرر وقف خصخص

   المرتبط بھا.
  

المالية ستشارة لفائدة وزارة االقتصاد واالد تم إطالق مھمة أخرى للمساعدة وھذا، وق
 Vivendiذلك في إطار تفويت حصة "الحفاظ على مصالح الدولة، و أجل من

Universal.في رأسمال شركة اتصاالت المغرب "  
  

الدولة  فيه تملك الذيلبنية الحالية لرأس مال اتصاالت المغرب وعليه، وبالنظر إلى ا
 األساسيمساھم منھا الما سيجعل " Vivendi Universal" إلى حصةإضافة  ٪،30نسبة 
ة (مقدم رأس مال الشركة، فقد قررت وزارة االقتصاد والمالية تعيين بنك االستشار في

لدولة وتجنب أي اعن مصالح الدفاع ھدف ذلك ب و   ) للمساعدة في مرحلة التفويت.ةللخدم
  ر اتصاالت المغرب في بورصة الدار البيضاء و"يورونكست باريس".اسعأاختالل في 

  
 00269رقم  رسالتهلسيد رئيس الحكومة موافقته عبر و في ھذا اإلطار، قد أعطى ا

ھذه المھمة في إطار عقد قابل للتفاوض وذلك،  حول إنجاز 2013فبراير  14بتاريخ 
فبراير  5( 1428محرم  16بتاريخ  2- 06-388مرسوم رقم المن  72بمقتضى المادة 

البنوك االستثمارية ، لدى 2013فبراير 14). ولھذه الغاية، تم إطالق استشارة بتاريخ 2007
  لھذا الغرض. التي تم اختيارھا

  
 تم قبول الفريق المكون، 2013فبراير  26في  التي انتھتوفي نھاية ھذه االستشارة 

 The Boston" و "البنك الشعبي المركزي" و "Upline Corporate Financeمن "
Consulting Group & cie" و "Norton Rose LLP على أساس العرض التقني "

التقارير  أشغالهمقدم الخدمات، نھاية  وسيعرضدرھم.  3.300.000والمالي الذي يناھز 
 التالية:

   

تحديد المصالح االستراتيجية للدولة و التي تھم اتصاالت المغرب والرفع  حولتقرير  
 من قيمة سوق الشركة؛

 

و  " Vivendi Universalل "تحليل وتقييم عروض التفويت المقترحة  حولتقرير  
كذا التوصيات المقدمة من طرف مقدم الخدمات من أجل ضمان الحفاظ على المصالح 

 االستراتيجية للدولة.
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 و الغابةمجال الفالحة و الصيد  8.3
 

  : مصلحة تثمين المنتوجات الغابوية 1.8.3
 

و كذا مؤشرات  2012تتلخص العمليات المنجزة من طرف ھذا المرفق برسم سنة 
 األداء المرتبطة بھا في الجدول التالي:

  
  2012إنجازات   العمليات / المؤشرات

 927 88  برنامج "جني الفلين" بالمتر مكعب
  %100  نسبة التزام البرنامج

  %87  اإلنجازنسبة 
  171 101  بيع الفلين برسم السنة السابقة بالمتر المكعب

  11  عدد مناقصات قطع األشجار المنظمة
  

الظروف ب تبقى رھينةتم االلتزام بجميع العمليات المبرمجة. غير أن اإلنجازات 
الطفيليات لألشجار ، مما يفسر تفاوت  بإصابةالحالة الفيزيولوجية المرتبطة المناخية و

  النتائج مع التوقعات.
  

، و الذي من 2012لجني الفلين برسم سنة  لمتوقعو تجدر اإلشارة إلى أن البرنامج ا
متر مكعب. و يتوزع  152.800خالله  تم اتخاذ جميع المقتضيات الميزانياتية، يھم حجم 

 ھذا البرنامج  حسب المديريات الجھوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر كالتالي:
  

 63.600زعير: -زمور- سال-للرباطالمديرية الجھوية للمياه والغابات ومحاربة التصحر  
 متر مكعب؛

 

متر  48.600المديرية الجھوية للمياه و الغابات و محاربة التصحر للشمال الغربي:  
 مكعب؛

 
 متر مكعب؛ 14.600المديرية الجھوية للمياه و الغابات و محاربة التصحر للريف:  

 

 متر مكعب؛ 6.000: للوسطالمديرية الجھوية للمياه و الغابات و محاربة التصحر  
  

مناقصة لبيع الفلين المجني  2013ومن جھة أخرى، نظمت المصلحة برسم سنة 
المناقصات السابقة. إذ يبلغ حجم المبيعات في والذي لم يتم بيعه والفلين  2012خالل سنة 

مداخيل لفائدة  إنجازمتر مكعب، حيث يمكن من  100.702في ھذه المناقصة ما يقارب 
لصالح  درھم 544 677 13درھم و  251,68 425 66ة والدولة بما يناھزالجماعات المعني

  ھذا المرفق. 
  

 إنجاز العمليات التالية: 2014ويھم البرنامج التوقعي لسنة 
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 متر مكعب؛ 150.000جني الفلين بحجم توقعي يناھز  
 

في الذي لم يتم بيعه و الفلين  2013ة وطنية لبيع الفلين المجني برسم سنة تنظيم مناقص 
 المناقصات السابقة؛

 

 جھوية لبيع المنتوجات الغابوية؛ مناقصة 11المساھمة في تنظيم  
 

  . 2014إنجاز عمليات تحديد األشجار المخصصة للقطع بالنسبة لمناقصات سنة  
     

  : المنتزه الوطني لسوس ماسة 2.8.3
  

و كذا مؤشرات  2012تتلخص العمليات المنجزة من طرف ھذا المرفق برسم سنة 
  األداء المرتبطة بھا في الجدول التالي:

  
  المؤشرات المرقمة  التدابير ذات األولوية

  اإلنجازات  التوقعات  مؤشر التتبع  اإلجراءات المتخذة  الھدف
إطالق عملية تثمين 
سياحة المنتزه من 

خالل إحداث مسارات 
  إيكو سياحية 

إعداد مقرر من أجل إحداث  -
  لتجميع مداخيل المنتزه؛مؤسسة 

إعداد مقرر من أجل تعيين  -
مفوض له بتحصيل مداخيل المنتزه 

  و كذا تتبع المحاسبة؛
إعداد قرار مشترك بين المندوب  -

السامي  و وزير االقتصاد و المالية 
من أجل تحيين التعويضات عن 

  الخدمات التي يقدمھا المنتزه.
  

افتتاح المنتزه 
  للعموم

% 60 إنجاز  100%
 ويعزى ذلك إلى

إحداث مؤسسة 
لتجميع المداخيل 
و تعيين مفوض له 
بتحصيل مداخيل 

  المنتزه.

  

في طور  الذي يوجد، 2013أما فيما يخص برنامج عمل ھذا المرفق برسم سنة 
خصوص التثمين السياحي للمنتزه، و ذلك من خالل متابعة الدراسة على الاإلنجاز، و يھم 
والذي تم ، 2012أكتوبر في طالقه إتجھيز المتحف اإليكولوجي الذي تم التقنية المتعلقة ب

إلى أن مشروع القرار المشترك المتعلق بتحيين  ،%. كما تجدر اإلشارة50بنسبة إنجازه 
  .في طور اإلعداد و التوقيعيوجد التعويضات عن الخدمات المقدمة من طرف ھذا المرفق 

  
ھذا، و يتوقع برنامج عمل المنتزه الوطني لسوس ماسة إحداث مسارات سياحية 
جديدة و منتوجات إيكولوجية من أجل تثمين الموارد الطبيعية. و ذلك من خالل متابعة 
مشروع تجھيز و تسويق المتحف اإليكولوجي للمنتزه الذي يحتوي على قدرة استيعابية 

  سائح في السنة.   20 000ألكثر من 
 

 : قسم حماية الثروات السمكية. 3.8.3
  

و كذا مؤشرات  2012تتلخص العمليات المنجزة من طرف ھذا المرفق برسم سنة 
  األداء المرتبطة بھا في الجدول التالي:
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  المؤشرات المرقمة  التدابير ذات األولوية

  اإلنجازات  التوقعات  مؤشر التتبع  اإلجراءات المتخذة  الھدف
 القضاء على الصيد

  غير القانوني
إجراء المالحظات على مثن •

  السفن.
  نسبة تغطية القوارب

100%  100%  

    تحسين السالمة 
  واإلنقاذ البحري

ضمان صيانة وتشغيل قوارب • 
  النجاة؛
صيانة وإصالح األجھزة • 

  بالمحطة اإلذاعية؛
الحصول على توقعات الطقس • 

  البحرية.

  عدد القوارب المعنية
  

  المحطةنسبة تغطية 

التحويالت نسبة إنجاز 
مديريـة األرصـاد  لفائدة

  الجويـة الوطنيـة  

20  
  
100%  

100%  

3  
  
50%  

100%  

تعزيز الحفاظ 
وتسيير الثروات 

  السمكية

ضمان الحفاظ على األنواع من • 
خالل الرفع من المعرفة العلمية 
وإنعاش االستغالل العقالني و كذا 

  تعزيز التعاون بين الدول.

االنضمام إلى األمانة نسبة 
  الدائمة للمؤتمر

100%  100%  

تحسين ظروف عمل 
  الصيادين 

) PDAإنجاز نقط مھيأة للتفريغ (• 
نقطة  15في إطار برنامج إنجاز 

ممونة بتعاون مع مھيأة للتفريغ 
للتنمية  صندوق الحسن الثاني
  .االقتصادية واالجتماعية

  1  1  عدد النقط المھيأة للتفريغ

  
، نفس األھداف المسطرة برسم 2013برنامج عمل ھذا المرفق خالل سنة يتابع 

نقطة تفريغ مھيأة من أجل تحسين ظروف  15السنة الفارطة و خاصة البرنامج المتعلق ب 
عمل الصيادين. و تجدر اإلشارة إلى أن التدابير المتخذة في ھذا البرنامج، تھم على 

% مقارنة مع 81اء التي بلغت نسبة إنجازھا الخصوص الدراسات و أشغال التھيئة و البن
  التوقعات.
  

مماثلة لبرنامج العمل  2014والمحاور الرئيسية لبرنامج عمل ھذا المرفق برسم سنة 
نقطة مھيأة  15باستثناء برنامج انجاز ، ستھدفةالمما في ذلك مؤشرات القياس ب 2012لسنة 

  .2013للتفريغ ويتوقع االنتھاء منھا سنة 
  

  : مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق. 4.8.3
 

، 2012قام المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بإنجاز برنامج عمل سنة 
  وتتمحور أھم اإلنجازات حول ما يلي:

  

 تحديث اآلليات العلمية و التقنية للمختبر الوطني: 
  

 متابعة إعداد و تھيئة المقر الجديد للمختبر بمدينة بنسليمان؛ 
 

 اقتناء آليات جديدة تمكن من انجاز التحاليل المطلوبة في عين المكان؛ 
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اون  لرصدتقنية جديدة  إدخال  ك بتع واء بواسطة األنابيب المصاصة، و ذل وث الھ ثل
 .Enviro Consultمع إمارة موناكو و الشركة الفرنسية 

 
  برنامج رصد الحالة البيئية: 

 

ع   راكة م طية" بش ا و المتوس ية منھ ة " األطلس واطئ المغربي اه الش ودة مي ة ج مراقب
مل  ل، و تش ز و النق اطئا ( 141وزارة التجھي ول  354ش ى ط ة) عل ة مراقب محط

يضسواحل البحر  ين مدن السعيدية و طنجةالمتوسط ( األب ) و المحيط األطلسي ب
ة  ين طنج ةو(ب ك)، والداخل ر  ذل ھر فبراي ة ش ذا  2012طيل ة) وك الت مرجعي (حم

 (حمالت تقييمية): 2012شتنبر -خالل الفترة الممتدة بين شھر مايو
  

 تحليل بص بالصفقة العمومية المتعلقة متابعة مقتضيات دفتر التحمالت الخا
القصر الصغير وشاطئ عينات مياه االستحمام للشواطئ الممتدة بين شاطئ 

 سيدي رحال؛
 

  دوري بيانات إخبارية تتعلق بجودة مياه االستحمام بالشواطئ  بشكلنشر     
 وذلك لتسھيل وصول المصطاف إلى المعلومة؛

 

  المغربية الذي سيتم المشاركة في إعداد تقرير وطني حول جودة مياه الشواطئ
الموانئ والملك  ةمديرالسيدة في إطار ندوة صحفية يترأسھا كل من عرضه 

ارة التجھيز والنقل والسيد مدير الرصد والوقاية من العمومي البحري بوز
 قطاع البيئة؛-المخاطر بوزارة الطاقة والمعادن و الماء والبيئة

 

  إحداث بنك معلوماتي خاص لتخزين معطيات جودة مياه الشواطئ المغربية
وكذا ترتيب وتطور تصنيفھا ومعلومات حول البنية  2001المحصل عليھا منذ 

    التحتية لھا. ويعتبر ھذا البنك المعلوماتي أداة لتخطيط العمل البيئي الوطني 
 والجھوي والمحلي؛

 

  لك في كل من مدينة ذلجة المياه العادمة ومحطات لمعاتقييم جودة عمل أربع
 سطات وبرشيد والدروة وأخيرا الكارة؛

 

 نجاز حملة تقييم تلوث المياه العادمة المقذوفة في السواحل المتوسطية و نسبة إ
لمراقبة جودة المياه البحرية  Med –polالتلوث في الرواسب، في إطار برنامج 

 الساحلية المتوسطية؛
 

   الوطني للبيئة بالمعطيات البيئية الخاصة بتلوث الھواء و جودة تزويد المرصد
  البنك الوطني بالمعطيات البيئية. لمياه االستحمام و ذلك لتموي
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  المساھمة في أنشطة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة من خالل: 
  

ت   ذي أعطي ة، ال واطئ نظيف امج ش ار برن ي إط ة ف واطئ المغربي ي للش ل البيئ التأھي
 صاحبة السمو الملكي األميرة لالحسناء؛ 1999طالقته سنة ان
 

واء األزرق" للشواطئ   امج "الل ع برن ة لتتب التي تستجيب أشغال لجنة التحكيم الوطني
 اطئ؛ولمعايير الدولية لجودة مياه الشل
 

ى   إنجاز األوراش التحسيسية المنظمة من طرف مؤسسة محمد السادس للمحافظة عل
 بيئة شاطئية نظيفة.

  
  :ISO 17025 معياراعتماد المختبر الوطني حسب  

 

ار الجودة   ة حول معي ر  ISO 17025تنظيم ورشات تكويني دة موظفي المختب لفائ
 لك بمساعدة الوكالة الوطنية األلمانية للقياس؛ذالوطني و 

 

دبير   ة ت بط عملي ن ض ن م ي تمك راءات الت ات و اإلج ن  العملي ة م اد مجموع اعتم
ق  ه لتطبي دى أھليت ان م ي لتبي اص األول ر االفتح ك عب ر و ذل ل المختب ودة داخ الج

  .ISO 17025 المعيار
  

 تقديم الخدمات: 
  

تثمار   ة لالس ة و الشركة المغربي تقديم خدمات لصالح المكتب الوطني للسكك الحديدي
)SMI ( ركة ركة  AMA DETERGENTوش ركة  GFIو ش  Superو ش

Cérame  و شركةSalam Gaz؛ 
 

م   ة القنيطرة بسبب  إنشاؤھافي إطار أشغال اللجنة المحلية التي ت ى مستوى مدين عل
  ظھور سحاب  غير معروف من الغبار األسود. 

  
، سيواصل 2013و من جھة أخرى، و في إطار إنجاز برنامج عمله برسم سنة 

  العمليات التالية: إنجازبر الوطني المخت
  

كذا إتمام أشغال و لمختبر الوطني بمدينة بنسليمانل المقر الجديدبناء أشغال متابعة إنھاء  
 التجھيز؛

مواصلة تنفيذ الصفقة العمومية المتعلقة بتحليل عينات من مياه االستحمام بالشواطئ  
 الممتدة بين شاطئ القصر الصغير و شاطئ سيدي رحال؛

 

 ؛Med-Polمتابعة مراقبة جودة المياه البحرية الساحلية في إطار برنامج  
 

محطات لمعالجة المياه العادمة بالمدن التالية: بوزنيقة، الخميسات،  6تقييم عمل  
 مراكش، سيدي العايدي، سيدي رحال و حد السوالم؛
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 153     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

 

ر النفايات تقييم عمل المطارح المراقبة و المنجزة في إطار البرنامج الوطني لتدبي 
 الجديدة؛المحمدية، الرباط، تمارة، فاس و المنزلية و المماثلة لھا، و ذلك بالمدن التالية:

 

في مواقع مدينة القنيطرة على عدة مراحل و حملة لتقييم جودة الھواء على مستوى إنجاز 
 مختلفة من المدينة حتى يتسنى معرفة مدى درجة التلوث لسنة كاملة؛

 

 ة مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة؛المساھمة في أنشط 
 

 CHROMATOGRAPHIEتكوين أطر المختبر إلتقان استعمال آالت " 
IONIQUE ذلك بمياه االستحمام و ةالخاص ةالجديد ةاألوروبي ھاتالتوجتفعيل كذا "، و

 األوروبية؛لنظيراتھا التشريعات الوطنية لمواكبة 
 

إطار أشغال تحضير اعتماد المختبر  إعداد استراتيجية جديدة لتطوير المختبر في 
  .ISO 17025الوطني حسب مواصفات 
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 154     المسيرة بصورة مستقلة تقرير حول مرافق الدولة
 

  

  مالحق
  

  

تقلة برسم  : 1ملحق رقم  جدول تلخيصي لتنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مس
  .2012و   2011سنتي 

 

م  نتي  2ملحق رق م س تقلة برس يرة بصورة مس ة المس ق الدول وارد مراف   2011: تطور م

  .2012و

  

م  نتي  3ملحق رق م س تقلة برس يرة بصورة مس ة المس ق الدول ات مراف ور نفق   2011: تط

  .2012و

  

م  ق رق ب : :  4ملح تقلة حس ورة مس يرة بص ة المس ق الدول ات مراف وارد و نفق ع م توزي
  2013القطاعات لسنة 

 االستغالل؛ -
  االستثمار. -

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  : 1ملحق رقم 

جدول تلخيصي لتنفيذ ميزانيات مرافق الدولة 
و  2011المسيرة بصورة مستقلة برسم سنتي 

2012 
  

  



ملحق رقم  1 : جدول تلخيصي لتنفيذ ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة برسم سنتي     2011 و    2012   
  

ةسن     2011 سنة         2012         
التوقعات   االنجازات    نسبة االنجاز  التوقعات  االنجازات    نسبة االنجاز   

النفقات               

نفقات الموظفين   161 633 149,62 90 141 041,99 55,77% 229 725 334,84 116 738 488,72 50,82%

نفقات المعدات والنفقات المختلفة   2 738 536 076,86 1 248 799 421,10 45,60% 2 776 521 214,26 1 554 703 308,06 55,99%

نفقات االستثمار   1 884 030 345,49 408 645 626,16 21,69% 1 987 993 839,79 469 438 987,96 23,61%

مجموع النفقات (  1( 4 784 199 571,97 1 747 586 089,25 36,53% 4 994 240 388,89 2 140 880 784,74 42,87%

              

المداخيل              

إعانة االستغالل    635 952 217,00 334 144 987,29 52,54% 670 708 935,00 632 359 759,45 94,28%

إعانة االستثمار   180 523 366,00 148 090 512,86 82,03% 203 209 000,00 261 217 691,59 128,55%

مجموع اإلعانات  816 475 583,00 482 235 500,15 59,06% 873 917 935,00 893 577 451,04 102,25%

مداخيل ذاتية *   2 674 303 994,44 1 855 744 175,07 69,39% 2 075 198 542,60 1 871 400 964,29 90,18%

مجموع (  2( 3 490 779 577,44 2 337 979 675,22 66,98% 2 949 116 477,60 2 764 978 415,33 93,76%

 
فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة 

السابقة  
2 961 421 102,01 3 070 542 060,81 103,68% 3 376 269 287,64 3 258 592 409,01 96,51%

المجموع العام للمداخيل (  3( 6 452 200 679,45 5 408 521 736,03 83,82% 6 325 385 765,24 6 023 570 824,34 95,23%

              

فائض المداخيل على النفقات (  3(-) 1(  - 3 660 935 646,78 - - 3 882 690 039,60 - 

بما فيھا الھبات والوصايا   *  
 
      



  

  

  

  

  

  : 2 رقم ملحق

 بصورة المسيرة الدولة مرافق موارد تطور
  2012و  2011 سنتي برسم مستقلة



ملحق رقم  2: تطور    موارد  مرافق  الدولة  المسيرة  بصورة  مستقلة  برسم  سنتي   2011 و   2012   

سنة    2011 سنة     2012  
التوقعات االنجازات    نسبة االنجاز  التوقعات  االنجازات    نسبة االنجاز   

 1 ـ قطاع الصحة             

إعانة االستغالل   387 964 735,00 51 776 244,71 13,35% 407 556 735,00 379 264 172,91 93,06% 

إعانة االستثمار  87 000 000,00 0,00 0,00% 92 000 000,00 72 560 000,00 78,87% 

مجموع اإلعانات  474 964 735,00 51 776 244,71 10,90% 499 556 735,00 451 824 172,91 90,45% 

مداخيل ذاتية  650 758 408,13 726 569 650,55 111,65% 626 014 480,42 790 315 224,49 126,25% 

فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة 
السابقة  

509 899 846,65 550 983 052,39 108,06% 412 764 847,78 449 049 486,38 108,79% 

المجموع العام للمداخيل  1 635 622 989,78 1 329 328 947,65 81,27% 1 538 336 063,20 1 691 188 883,78 109,94% 

 2 ـ  قطاع التعليم و التكوين المھني              

إعانة االستغالل   140 809 482,00 174 706 242,58 124,07% 150 989 800,00 140 663 586,54 93,16% 

إعانة االستثمار  80 823 366,00 122 890 512,86 152,05% 93 010 000,00 92 326 284,42 99,26% 

مجموع اإلعانات  221 632 848,00 297 596 755,44 134,27% 243 999 800,00 232 989 870,96 95,49% 

مداخيل ذاتية  237 505 504,68 94 954 838,52 39,98% 214 638 304,48 55 750 810,47 25,97% 

فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة 
السابقة  

342 670 827,15 211 659 942,03 61,77% 314 360 950,95 287 739 861,48 91,53% 

المجموع العام للمداخيل  801 809 179,83 604 211 535,99 75,36% 772 999 055,43 576 480 542,91 74,58% 

3 ـ  قطاع األنشطة الترفيھية             

إعانة االستغالل   16 678 000,00 16 682 000,00 100,02% 22 678 000,00 27 178 000,00 - 

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

مجموع اإلعانات  16 678 000,00 16 682 000,00 100,02% 22 678 000,00 27 178 000,00 - 

مداخيل ذاتية  28 569 010,00 46 356 864,34 162,26% 30 173 140,00 47 661 006,81 157,96% 

فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة 
السابقة  

29 352 300,10 43 129 369,56 146,94% 34 962 858,28 34 962 858,28 100,00% 

المجموع العام للمداخيل  74 599 310,10 106 168 233,90 142,32% 87 813 998,28 109 801 865,09 125,04% 

    



ملحق رقم  2: تطور    موارد  مرافق  الدولة  المسيرة  بصورة  مستقلة  برسم  سنتي   2011 و   2012 (تتمة)    

سنة   2011   سنة   2012  
التوقعات االنجازات    نسبة االنجاز  التوقعات  االنجازات    نسبة االنجاز   

4 ـ  أنشطة اجتماعية أخرى              

إعانة االستغالل   200 000,00 0,00 0,00% 200 000,00 0,00 0,00% 

إعانة االستثمار   500 000,00 0,00 0,00% 0,00 0,00 - 

مجموع اإلعانات  700 000,00 0,00 0,00% 200 000,00 0,00 0,00% 

مداخيل ذاتية  108 657 669,60 126 599 530,52 116,51% 130 283 907,50 113 167 771,40 86,86% 

فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة 
السابقة  

141 964 614,45 157 485 760,14 110,93% 200 577 150,23 152 566 847,88 76,06% 

المجموع العام للمداخيل  251 322 284,05 284 085 290,66 113,04% 331 061 057,73 265 734 619,28 80,27% 

 5 ـ  قطاع السلطات العمومية              

إعانة االستغالل   15 520 000,00 14 200 500,00 91,50% 16 084 400,00 15 520 000,00 96,49% 

إعانة االستثمار  7 000 000,00 3 000 000,00 42,86% 11 399 000,00 4 000 000,00 35,09% 

مجموع اإلعانات  22 520 000,00 17 200 500,00 76,38% 27 483 400,00 19 520 000,00 71,02% 

مداخيل ذاتية  179 017 235,96 224 192 465,15 125,24% 143 028 385,83 169 759 301,31 118,69% 

فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة 
السابقة  

254 202 683,10 187 036 316,76 73,58% 305 290 009,47 272 633 327,56 89,30% 

المجموع العام للمداخيل  455 739 919,06 428 429 281,91 94,01% 475 801 795,30 461 912 628,87 97,08% 

 6 ـ  قطاع النقل و  الماء               

إعانة االستغالل   0,00 0,00 --- 0,00 0,00 --- 

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

مجموع اإلعانات  0,00 0,00 --- 0,00 0,00 --- 

مداخيل ذاتية  1 377 518 936,02 574 073 177,92 41,67% 839 763 399,31 626 635 575,71 74,62% 

فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة 
السابقة  

1 445 265 825,56 1 713 438 982,05 118,56% 1 841 993 957,24 1 899 709 951,50 103,13% 

المجموع العام للمداخيل  2 822 784 761,58 2 287 512 159,97 81,04% 2 681 757 356,55 2 526 345 527,21 94,20% 

    



ملحق رقم  2: تطور    موارد  مرافق  الدولة  المسيرة  بصورة  مستقلة  برسم  سنتي   2011 و   2012 (تتمة)    

سنة    2011 سنة     2012  
التوقعات االنجازات    نسبة االنجاز  التوقعات  االنجازات    نسبة االنجاز   

 7 ـ  أنشطة اقتصادية أخرى              

إعانة االستغالل   55 800 000,00 57 800 000,00 103,58% 53 800 000,00 50 300 000,00 93,49% 

إعانة االستثمار  0,00 0,00 --- 1 600 000,00 1 600 000,00 100,00% 

مجموع اإلعانات  55 800 000,00 57 800 000,00 103,58% 55 400 000,00 51 900 000,00 93,68% 

مداخيل ذاتية  72 277 230,05 50 668 223,13 70,10% 77 296 925,06 55 514 158,68 71,82% 

فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة 
السابقة  

140 486 370,48 107 633 369,86 76,61% 143 883 967,52 131 119 009,07 91,13% 

المجموع العام للمداخيل  268 563 600,53 216 101 592,99 80,47% 276 580 892,58 238 533 167,75 86,24% 

 8 ـ  قطاع الفالحة والصيد  والغاب ة              

إعانة االستغالل   18 980 000,00 18 980 000,00 100,00% 19 400 000,00 19 434 000,00 100,18% 

إعانة االستثمار  5 200 000,00 22 200 000,00 426,92% 5 200 000,00 90 731 407,17 1744,83% 

مجموع اإلعانات   24 180 000,00 41 180 000,00 170,31% 24 600 000,00 110 165 407,17 447,83% 

مداخيل ذاتية  20 000 000,00 12 329 424,94 61,65% 14 000 000,00 12 597 115,42 89,98% 

فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة 
السابقة  

97 578 634,52 99 175 268,02 101,64% 122 435 546,17 30 811 066,86 25,17% 

المجموع العام للمداخيل  141 758 634,52 152 684 692,96 107,71% 161 035 546,17 153 573 589,45 95,37% 

مجموع جميع القطاعات              

إعانة االستغالل   635 952 217,00 334 144 987,29 52,54% 670 708 935,00 632 359 759,45 94,28% 

إعانة االستثمار  180 523 366,00 148 090 512,86 82,03% 203 209 000,00 261 217 691,59 128,55% 

مجموع اإلعانات  816 475 583,00 482 235 500,15 59,06% 873 917 935,00 893 577 451,04 102,25% 

مداخيل ذاتية  2 674 303 994,44 1 855 744 175,07 69,39% 2 075 198 542,60 1 871 400 964,29 90,18% 

فائض الموارد على األداءات برسم تدبير السنة 
السابقة  

2 961 421 102,01 3 070 542 060,81 103,68% 3 376 269 287,64 3 258 592 409,01 96,51% 

المجموع العام للمداخيل  6 452 200 679,45 5 408 521 736,03 83,82% 6 325 385 765,24 6 023 570 824,34 95,23% 



  

  

  

  

  

  

  

  

  : 3 رقم ملحق

 بصورة المسيرة الدولة مرافق نفقات تطور
 2012و  2011 سنتي برسم مستقلة



 2012و  2011 سنتي برسم مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق نفقات تطور   :3ملحق رقم 
  

 2012سنة      2011سنة   

 االنجازات   االعتمادات المفتوحة
نسبة 
 االنجازات   االعتمادات المفتوحة االنجاز

نسبة 
 االنجاز

             ـ قطاع الصحة1 

 %22,64 040,74 61 655,00 269%208,3522,27 57 855,00 256 نفقات الموظفين

 %71,69 370,94 898 993 658,41 328 386 1%760,6945,76 262 667 179,03 119 458 1نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %51,76 340,00 476 66 437,70 438 128%159,9911,51 290 17 115,20 156 150 نفقات االستثمار

 %69,99 751,68 435 060 1 751,11 036 515 1%129,0342,56 610 684 149,23 532 608 1 مجموع النفقات

ـ  قطاع التعليم و التكوين 2 
             المھني

 %62,97 432,70 204 19 835,72 495 30%236,5378,76 343 20 960,13 828 25 نفقات الموظفين

 %38,71 241,88 661 177 329,17 007 459%217,1344,05 547 198 597,13 707 450نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %29,78 829,06 244 85 890,54 261 286%857,5232,70 057 97 093,41 796 296 االستثمار نفقات

 %36,37 503,64 110 282 055,43 765 775%311,1840,86 948 315 650,67 332 773 مجموع النفقات

 ـ  قطاع األنشطة الترفيھية3
            

 %38,23 474,21 170 964,12 445%764,8030,63 236 049,02 773 نفقات الموظفين

 %74,08 513,90 441 61 034,16 938 82%661,0373,71 382 54 261,08 776 73نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %3,50 400,00 77 000,00 210 2 ---0,00 0,00 نفقات االستثمار

 %72,07 388,11 689 61 998,28 593 85%425,8373,27 619 54 310,10 549 74 مجموع النفقات

             ـ  أنشطة اجتماعية أخرى 4

 %28,12 595,39 550 34 600,00 850 122%816,0032,46 888 27 200,00 919 85 نفقات الموظفين

 %16,84 902,99 697 29 709,99 371 176%017,1019,08 712 29 574,21 750 155نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %3,12 002,49 870 840,24 854 27%407,5014,17 084 1 840,24 654 7 نفقات االستثمار

 %19,91 500,87 118 65 150,23 077 327%240,6023,54 685 58 614,45 324 249 مجموع النفقات

             ـ  قطاع السلطات العمومية5 

 %14,00 349,92 154 400,00 102 1%166,8855,70 757 400,00 359 1 نفقات الموظفين

 %38,43 444,25 954 71 055,05 221 187%352,3741,23 842 73 435,31 112 179نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %26,30 514,35 884 57 631,54 113 220%661,3625,63 324 50 821,79 345 196 نفقات االستثمار

 %31,83 308,52 993 129 086,59 437 408%180,6133,15 924 124 657,10 817 376 مجموع النفقات

 

 

 

 

 



  (تتمة)   2012و  2011 سنتي برسم مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق نفقات تطور   :3ملحق رقم 
 

 2012سنة      2011سنة   

 االنجازات   االعتمادات المفتوحة
نسبة 
 االنجازات   االعتمادات المفتوحة االنجاز

نسبة 
 االنجاز

              الماءـ  قطاع النقل و 6 

 %83,94 369,37 117 62 480,00 998 73%561,9186,10 377 40 485,47 893 46 نفقات الموظفين

 %39,77 544,33 583 117 264,39 683 295%733,5452,39 731 119 279,38 557 228نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %22,42 438,58 733 245 431,87 906 095 1%491,9921,35 556 221 420,57 647 037 1 االستثمار نفقات

 %29,03 352,28 434 425 176,26 588 465 1%787,4429,07 665 381 185,42 098 313 1 مجموع النفقات

             ـ  أنشطة اقتصادية أخرى7 

 %86,91 848,77 401 400,00 462%907,4483,35 401 200,00 482 نفقات الموظفين

 %54,75 406,24 684 70 042,61 096 129%607,5560,57 244 82 563,00 794 135نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %7,06 684,96 910 8 182,21 148 126%099,098,86 789 9 607,48 509 110 نفقات االستثمار

 %31,28 939,97 996 79 624,82 706 255%614,0837,46 435 92 370,48 786 246 مجموع النفقات

 والصيد الفالحة قطاعـ  8 
             والغابة

 %78,38 377,62 78 000,00 100%380,0865,32 78 000,00 120 نفقات الموظفين

 %53,08 883,53 781 31 120,48 875 59%071,6940,69 076 23 187,72 718 56نفقات المعدات والنفقات المختلفة

 %4,20 778,52 241 4 425,69 060 101%948,7113,59 542 11 446,80 920 84 نفقات االستثمار

 %22,42 039,67 102 36 546,17 035 161%400,4824,48 697 34 634,52 758 141 مجموع النفقات

             مجموع جميع القطاعات

 %50,82 488,72 738 116 334,84 725 229%041,9955,77 141 90 149,62 633 161 نفقات الموظفين

نفقات المعدات والنفقات 
 المختلفة

2 738 536 076,86 1 248 799 421,1045,60%2 776 521 214,26 1 554 703 308,06 55,99% 

 %23,61 987,96 438 469 839,79 993 987 1%626,1621,69 645 408 345,49 030 884 1 نفقات االستثمار

 %42,87 784,74 880 140 2 388,89 240 994 4%089,2536,53 586 747 1 571,97 199 784 4 مجموع النفقات

  

   



  

  

  

  

  : 4 رقم ملحق

توزيع موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة 
  :2013مستقلة حسب القطاعات لسنة 

  االستغالل؛ -

  .االستثمار  - 

   



   2013: توزيع موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4رقم  ملحق
 -إستغالل -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

     رئيس الحكومة    

 000 000 18 000 000 18 الكولف الملكي دار السالم     01 04

 000 000 18 000 000 18 المجموع    

     وزارة العدل و الحريات    

 000 900 000 900 مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النقض 02 06

 000 900 000 900 المجموع    

     وزارة الشؤون الخارجية و التعاون    

 000 000 20 000 000 20 مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية 02 07

 000 000 20 000 000 20 المجموع    

  -  -  وزارة الداخلية     

 000 000 4 000 000 4 ورديغة      - مركز االستثمار الجهوي لجهة الشاوية  01 08

 000 500 4 000 500 4عبدة                                   -مركز االستثمار الجهوي لجهة دكالة   02 08

 000 500 3 000 500 3 بولمان   -مركز االستثمار الجهوي لجهة فاس   03 08

 000 000 4 000 000 4بني حسن                   -الشراردة  -مركز االستثمار الجهوي لجهة الغرب  04 08

 000 500 4 000 500 4 مركز االستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى     05 08

 000 300 2 000 300 2 السمارة    - مركز االستثمار الجهوي لجهة كلميم   06 08

 000 000 3 000 000 3الساقية الحمراء             -بوجدور  -مركز االستثمار الجهوي لجهة العيون  07 08

 000 700 3 000 700 3 الحوز    - تانسيفت  -مركز االستثمار الجهوي لجهة مراكش  08 08

 000 300 3 000 300 3تافياللت                               - مركز االستثمار الجهوي لجهة مكناس  09 08

 000 700 3 000 700 3 مركز االستثمار الجهوي للجهة الشرقية      10 08

 000 500 1 000 500 1الكويرة                            -مركز االستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب  11 08

 000 500 4 000 500 4زعير                    -زمور  -سال  -مركز االستثمار الجهوي لجهة الرباط  12 08

 000 000 4 000 000 4درعة                          -ماسة  -مركز االستثمار الجهوي لجهة سوس  13 08

 000 400 2 000 400 2أزيالل                                   -مركز االستثمار الجهوي لجهة تادلة  14 08

 000 400 3 000 400 3تطوان                                   -مركز االستثمار الجهوي لجهة طنجة  15 08

 000 500 1 000 500 1تاونات                        -الحسيمة  - مركز االستثمار الجهوي لجهة تازة  16 08

 000 000 185 000 000 185 مديرية تأهيل االطر االدارية والتقنية   18 08

 000 800 238 000 800 238 المجموع    

   



   2013: توزيع موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4رقم  ملحق
 -إستغالل -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

     وزارة اال تصال      

 000 300 5 000 300 5المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال                                                02 09

  -   - المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما                                  03 09

 000 300 5 000 300 5 المجموع    

     الوطنيةوزارة التربية     

 - - قسم التعاون                                                02 11

 000 000 5 000 000 5 قسم استراتيجيات التكوين 03 11

 000 000 5 000 000 5 المجموع    

     وزارة الصحة      

 000 000 10 000 000 10 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لورززات         01 12

 000 000 8 000 000 8 المركز اإلستشفائي اإلقليمي إلنزكان ايت ملول 02 12

 000 500 9 000 500 9 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتارودانت    03 12

 000 500 8 000 500 8                                            المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتيزنيت 04 12

 000 000 12 000 000 12اإلقليمي لقلعة السراغنة                                      المركز اإلستشفائي 05 12

 000 000 10 000 000 10اإلقليمي للصويرة                                            المركز اإلستشفائي 06 12

 000 500 16 000 500 16 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للجديدة      07 12

 000 250 13 000 250 13المركز اإلستشفائي الجهوي لدكالة عبدة                                         08 12

 000 500 16 000 500 16اإلقليمي لخريبكة                                            المركز اإلستشفائي 09 12

 000 000 15 000 000 15الجهوي للشاوية ورديغة                                     المركز اإلستشفائي 10 12

 000 000 4 000 000 4اإلقليمي لبولمان                                             المركز اإلستشفائي 12 12

 000 700 4 000 700 4                                            المركز اإلستشفائي اإلقليمي لصفرو 13 12

 000 300 22 000 300 22الجهوي للغرب الشراردة بني حسن                           المركز اإلستشفائي 14 12

 000 800 7 000 800 7اإلقليمي لسيدي قاسم                                        المركز اإلستشفائي 15 12

 000 500 6 000 500 6اإلقليمي لشفشاون                                           المركز اإلستشفائي 16 12

 000 500 9 000 500 9اإلقليمي للعرائش                                            المركز اإلستشفائي 17 12

 000 300 27 000 300 27اإلقليمي لطنجة                                              المركز اإلستشفائي 18 12

 000 000 17 000 000 17 اإلقليمي لتطوان                             المركز اإلستشفائي 19 12

 000 500 12 000 500 12 المركز اإلستشفائي اإلقليمي الرشيدية                   20 12



 

   2013: توزيع موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4رقم  ملحق
 -إستغالل -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

 000 250 4 000 250 4المركز اإلستشفائي اإلقليمي إلفران                                               21 12

 000 500 7 000 500 7المركز اإلستشفائي اإلقليمي لخنيفرة                                             22 12

 000 500 11 000 500 11تاونات                          -الحسيمة -الجهوي  لتازة  المركز اإلستشفائي 23 12

 000 450 11 000 450 11اإلقليمي لتازة                                                المركز اإلستشفائي 24 12

 000 950 2 000 950 2اإلقليمي لفكيك                                               المركز اإلستشفائي 25 12

 000 000 17 000 000 17اإلقليمي للناضور                                            المركز اإلستشفائي 26 12

 000 000 7 000 000 7اإلقليمي لبركان                                              المركز اإلستشفائي 27 12

 000 000 4 000 000 4اإلقليمي لواد الذهب                                          المركز اإلستشفائي 28 12

 000 500 11 000 500 11 الساقية الحمراء -بوجدور -المركز اإلستشفائي الجهوي  للعيون  29 12

 000 600 3 000 600 3المركز اإلستشفائي اإلقليمي لطانطان                                            30 12

 000 500 25 000 500 25 اإلستشفائي الجهوي لتادلة أزياللالمركز  31 12

 000 000 19 000 000 19المركز اإلستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة                                  32 12

 000 000 16 000 000 16 المركز اإلستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز 33 12

 000 000 13 000 000 13 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي   35 12

 000 700 11 000 700 11 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان             36 12

 000 000 13 000 000 13 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات موالي رشيد 37 12

 000 800 9 000 800 9 المركز اإلستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى   38 12

 000 300 9 000 300 9لعمالة المحمدية                                             المركز اإلستشفائي 39 12

 000 000 12 000 000 12لعمالة سال                                                  المركز اإلستشفائي 40 12

 000 000 6 000 000 6لعمالة الصخيرات تمارة                                       المركز اإلستشفائي 41 12

 000 850 12 000 850 12اإلقليمي الخميسات                                          المركز اإلستشفائي 42 12

 000 000 19 000 000 19 بولمان  - المركز اإلستشفائي الجهوي لفاس  44 12

 000 500 20 000 500 20 تافياللت  -المركز اإلستشفائي الجهوي لمكناس  45 12

 000 000 22 000 000 22 المركز اإلستشفائي الجهوي للجهة الشرقية 46 12

 000 000 44 000 000 44 الرباط  -المركز الوطني لتحاقن الدم  47 12

 000 000 23 000 000 23الدار البيضاء                                    -المركز الجهوي لتحاقن الدم  48 12

 000 000 6 000 000 6الوطني الصحي                                                          المعهد 49 12

   



 

   2013: توزيع موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4رقم  ملحق
 -إستغالل -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

 000 500 2 000 500 2المركز الوطني للوقاية من األشعة                                               50 12

 000 000 4 000 000 4 مديرية األدوية و الصيدلة   51 12

 000 000 4 000 000 4 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لشيشاوة   52 12

 000 800 7 000 800 7 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني 53 12

 000 800 5 000 800 5 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتاونات  54 12

 000 000 7 000 000 7 المركز اإلستشفائي لعمالة الرباط   55 12

 000 900 3 000 900 3 المركز االستشفائي اإلقليمي لتاوريرت   56 12

 000 350 4 000 350 4 المركز االستشفائي اإلقليمي لشتوكة آيت باها      57 12

 000 500 8 000 500 8 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق 58 12

 000 750 3 000 750 3 المركز االستشفائي اإلقليمي لبنسليمان      59 12

 000 000 3 000 000 3 المركز االستشفائي اإلقليمي لطاطا      60 12

 000 000 3 000 000 3 المركز االستشفائي اإلقليمي للحوز 61 12

 000 450 2 000 450 2 المركز االستشفائي اإلقليمي لزاكورة 62 12

 000 000 2 000 000 2 المركز االستشفائي اإلقليمي لبوجدور 63 12

 000 400 2 000 400 2 المركز االستشفائي اإلقليمي ألسا الزاك 64 12

 000 400 5 000 400 5 المركز االستشفائي اإلقليمي لكلميم 65 12

 000 700 2 000 700 2 المركز االستشفائي اإلقليمي للسمارة 66 12

 000 000 9 000 000 9 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي      67 12

 000 300 2 000 300 2 المركز االستشفائي اإلقليمي للنواصر 68 12

 000 500 5 000 500 5 المركز االستشفائي اإلقليمي ألزيالل 69 12

 000 400 2 000 400 2 المركز االستشفائي اإلقليمي للحاجب 70 12

 000 250 5 000 250 5 المركز االستشفائي اإلقليمي للمضيق فنيدق 71 12

 000 000 4 000 000 4المعهد الوطني لإلدارة الصحية                                                   72 12

 000 500 2 000 500 2 المركز االستشفائي اإلقليمي لجرادة    73 12

 000 000 6 000 000 6 المركز االستشفائي اإلقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك    74 12

 000 000 10 000 000 10 المركز االستشفائي اإلقليمي لفاس   75 12

 000 000 2 000 000 2 لتنغيرالمركز االستشفائي اإلقليمي    76 12

   



 

   2013: توزيع موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4رقم  ملحق
 -إستغالل -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

 000 000 2 000 000 2 المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي إفني   77 12

 000 000 4 000 000 4 المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي سليمان   78 12

 000 500 2 000 500 2 المركز االستشفائي اإلقليمي لوزان   79 12

 000 250 5 000 250 5 المركز االستشفائي اإلقليمي لبرشيد   80 12

 000 000 3 000 000 3 المركز االستشفائي اإلقليمي للرحامنة   81 12

 000 000 3 000 000 3 المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي بنور   82 12

 000 500 2 000 500 2 المركز االستشفائي اإلقليمي لليوسفية   83 12

 000 200 6 000 200 6 المركز االستشفائي اإلقليمي للفقيه بن صالح   84 12

 000 200 3 000 200 3 المركز االستشفائي اإلقليمي لميدلت   85 12

 000 500 2 000 500 2 المركز االستشفائي اإلقليمي لكرسيف   86 12

 000 900 749 000 900 749 المجموع    

     وزارة اإلقتصاد و المالية        

 000 500 000 500                        مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 03 13

 000 000 43 000 000 43 الخزينة العامة للمملكة 05 13

 -  -  القسم اإلداري   06 13

 -  -  الجمارك والضرائب غير المباشرة إدارة 07 13

 000 500 43 000 500 43 المجموع    

     وزارة السياحة    

 000 975 8 000 975 8المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة                                             01 14

 000 684 3 000 684 3المحمدية       - المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  02 14

 000 684 2 000 684 2 أكادير   - المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  03 14

 000 678 2 000 678 2 الجديدة    -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  04 14

 000 302 2 000 302 2 أرفود   -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  05 14

 000 240 2 000 240 2 فاس    -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  06 14

 000 726 2 000 726 2مراكش          - المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  07 14

 000 476 2 000 476 2ورززات                                -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  08 14

 000 268 2 000 268 2السعيدية                               -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  09 14

 000 652 2 000 652 2 سال      -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  10 14



 

   2013: توزيع موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4رقم  ملحق
 -إستغالل -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

 000 130 2 000 130 2 طنجة    -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  11 14

 000 244 2 000 244 2أصيال                                -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 12 14

 000 228 2 000 228 2بن سليمان                           -التأهيل المهني الفندقي و السياحي مركز 13 14

 000 400 1 000 400 1 الدارالبيضاء  -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 14 14

 000 340 1 000 340 1 الرباط   -مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة 15 14

 000 241 2 000 241 2 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس    16 14

 000 268 44 000 268 44 المجموع    

     العامة للحكومة األمانة    

 000 000 13 000 000 13 مديرية المطبعة الرسمية      01 16

 000 000 13 000 000 13 المجموع    

  -   -  وزارة التجهيز والنقل     

 000 000 4 000 000 4 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية     02 17

 000 500 4 000 500 4 مصلحة شبكات مصالح السوقيات و المعدات   03 17

 000 000 9 000 000 9 فاس     -مصلحة السوقيات و المعدات 04 17

 000 000 8 000 000 8 الرباط     - مصلحة السوقيات و المعدات  05 17

 000 500 9 000 500 9 مراكش    - مصلحة السوقيات و المعدات  06 17

 000 000 7 000 000 7 مكناس    - مصلحة السوقيات و المعدات  07 17

 000 000 4 000 000 4 وجدة           -مصلحة السوقيات و المعدات 08 17

 000 500 7 000 500 7 الدار البيضاء    - مصلحة السوقيات و المعدات  09 17

 000 000 14 000 000 14 أكادير     -مصلحة السوقيات و المعدات 10 17

 000 000 5 000 000 5 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق     11 17

 000 000 6 000 000 6 المعهد العالي للدراسات البحرية    12 17

 000 000 60 000 000 60 مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية   13 17

 000 000 1 000 000 1 مصلحة التكوين المستمر          14 17

 000 000 10 000 000 10 المديرية العامة الطيران المدني        15 17

 000 000 3 000 000 3 مديرية التجهيزات العامة      16 17

 000 000 5 000 000 5و التصديق                                     المركز الوطني إلجراء اإلختبارات 17 17

 000 500 2 000 500 2 مديرية المالحة التجارية  18 17

 000 000 160 000 000 160 المجموع    



 

   2013: توزيع موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4رقم  ملحق
 -إستغالل -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

     وزارة الفالحة والصيد البحري    

20 01 
 - الفالحية والتجهيز القروي  ببوقنادل  معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة

 سال  
2 000 000 2 000 000 

20 02 
إقليم  - المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات 

 القنيطرة   
2 800 000 2 800 000 

 000 950 1 000 950 1 المعهد التقني الفالحي بالشاوية  03 20

 000 000 2 000 000 2 المعهد التقني الفالحي بتيفلت  04 20

 000 350 1 000 350 1 المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر    05 20

 000 000 2 000 000 2 المدرسة الفالحية بتمارة          06 20

 000 400 19 000 400 19 قسم المحافظة على الثروات السمكية     07 20

 000 900 2 000 900 2 الحسيمة   -معهد التكنولوجيا للصيد البحري 08 20

 000 500 3 000 500 3 آسفي   -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  09 20

 000 500 4 000 500 4العالي الصيد البحري                                                     المعهد 10 20

 000 200 3 000 200 3 طانطان  -معهد التكنولوجيا للصيد البحري 11 20

 000 000 3 000 000 3 العرائش    - التاهيل المهني البحريمركز  12 20

 000 900 2 000 900 2 العيون  -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  13 20

 000 000 4 000 000 4 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 14 20

 000 500 10 000 500 10 مصلحة الثانويات الفالحية 15 20

 000 000 66 000 000 66 المجموع    

     وزارة الشباب و الرياضة    

 000 000 13 000 000 13المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية     01 21

 000 300 5 000 300 5 الرباط  -المركب الرياضي األمير موالى عبد اهللا  02 21

 000 000 12 000 000 12 الرباط   -الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  المعهد 03 21

 000 000 2 000 000 2 المركب الرياضي لفاس          05 21

 000 000 1 000 000 1 مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية 06 21

 000 000 5 000 000 5 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 07 21

 - - مصلحة السياحة الثقافية للشباب 08 21

 000 300 38 000 300 38 المجموع    

   



 

   2013: توزيع موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4رقم  ملحق
 -إستغالل -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

     وزارة االوقاف والشؤون االسالمية    

 000 000 20 000 000 20 قسم الحج و الشؤون اإلجتماعية  01 23

 000 000 20 000 000 20 المجموع    

     وزارة الصناعة التقليدية    

  -  -  قسم خريطة التكوين المهني 01 26

 000 70 000 70معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس                                             02 26

 000 90 000 90معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش                                          03 26

 000 90 000 90معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس                                          04 26

 000 70 000 70مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم                  05 26

 000 70 000 70مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات                       06 26

 000 90 000 90مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان                        07 26

 000 480 000 480 المجموع    

     وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة    

 000 830 2 000 830 2 وجدة    -المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت  01 27

 000 080 3 000 080 3 مدرسة المعادن مراكش        02 27

 000 000 45 000 000 45 الدارالبيضاء     -مديرية األرصاد الجوية الوطنية 03 27

 - - مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق    04 27

 000 500 000 500 مصلحة تسيير األوراش 05 27

 000 410 51 000 410 51 المجموع    

     وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة    

 000 000 45 000 000 45 الرباط     - المصلحة المستقلة للكحول  01 28

 000 000 4 000 000 4مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف باالعتماد و التقييس                02 28

 000 000 49 000 000 49 المجموع    

     وزارة الثقاقة    

 000 300 2 000 300 2 مطبعة دار المناهل          01 29

 000 300 2 000 300 2 المجموع    

   



 

   2013: توزيع موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4رقم  ملحق
 -إستغالل -

 النفقات المداخيل المرافق بيان رمز المرفق رمز القطاع

     وزارة السكنى و التعمير وسياسة المدينة    

 000 000 15 000 000 15 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية     01 30

 000 000 4 000 000 4 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير   02 30

 000 000 19 000 000 19 المجموع    

     التشغيل والتكوين المھني وزارة    

 000 000 60 000 000 60 قسم حوادث الشغل 01 31

 000 200 000 200 قسم الضمان االجتماعي و التعاضد 02 31

 000 200 60 000 200 60 المجموع    

    
الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و تحديث 

 االدارة
    

 000 420 4 000 420 4 المدرسة الوطنية لإلدارة     01 33

 000 420 4 000 420 4 المجموع    

     إدارة الدفاع الوطني     

 000 681 24 000 681 24 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد     01 34

 000 000 123 000 000 123 المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط      02 34

 000 000 45 000 000 45 المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش       03 34

 000 000 40 000 000 40 المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس    04 34

 000 000 6 000 000 6 المستشفى العسكري بالعيون    05 34

 000 000 3 000 000 3 المستشفى العسكري بالداخلة      06 34

 000 200 9 000 200 9 المستشفى العسكري بكلميم     07 34

 000 000 5 000 000 5 المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 08 34

 000 000 2 000 000 2 المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 09 34

 - - وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 10 34

 000 881 257 000 881 257 المجموع    

     المندوبية السامية اللتخطيط    

 000 973 11 000 973 11 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي    01 42

 000 500 3 000 500 3 المركز الوطني للتوثيق       02 42

 000 017 5 000 017 5 مدرسة علوم اإلعالم             03 42

 000 490 20 000 490 20 المجموع    

   



 

   2013: توزيع موارد و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4رقم  ملحق
 -إستغالل -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

     المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر     

 000 000 14 000 000 14 مصلحة تقييم المنتوجات الغابوية     02 45

 -  -  المنتزه الوطني لسوس ماسة    03 45

 000 000 14 000 000 14 المجموع    

     التنمية االجتماعيةوزارة التضامن و المرأة و األسرة و     

  -  - مصلحة اإلستقبال و المساعدة و تقييم البرامج 01 48

 - - المجموع    

  -  - المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج     

 000 500 5 000 500 5 مصلحة وحدات اإلنتاج  إلدارة السجون      01 51

 000 500 5 000 500 5 المجموع    

 000 649 907 1 000 649 907 1المجموع العام     

  

   



   2013: توزيع مداخيل و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4ملحق 
 - إستثمار   -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

     رئيس الحكومة    

 -  -  الكولف الملكي دار السالم     01 04

  -   -  المجموع    

     وزارة العدل و الحريات    

 -  -  مركز النشر و التوثيق القضائي بمحكمة النفض 02 06

  -   -  المجموع    

     وزارة الشؤون الخارجية و التعاون    

     مديرية الشؤون القنصلية واالجتماعية 02 07

 -   -  المجموع    

  -  -  وزارة الداخلية     

     ورديغة      - مركز االستثمار الجهوي لجهة الشاوية  01 08

  -   - عبدة                                          -مركز االستثمار الجهوي لجهة دكالة   02 08

  -   -  بولمان   -مركز االستثمار الجهوي لجهة فاس   03 08

  -   - بني حسن                          -الشراردة  -مركز االستثمار الجهوي لجهة الغرب  04 08

  -   -  مركز االستثمار الجهوي لجهة الدار البيضاء الكبرى     05 08

  -   -  السمارة    - مركز االستثمار الجهوي لجهة كلميم   06 08

  -   - الساقية الحمراء                    -بوجدور  -مركز االستثمار الجهوي لجهة العيون  07 08

  -   -  الحوز    - تانسيفت  -مركز االستثمار الجهوي لجهة مراكش  08 08

  -   - تافياللت                                      - مركز االستثمار الجهوي لجهة مكناس  09 08

  -   -  مركز االستثمار الجهوي للجهة الشرقية      10 08

  -   - الكويرة                                   -مركز االستثمار الجهوي لجهة وادي الذهب  11 08

  -   - زعير                          -زمور  -سال  -مركز االستثمار الجهوي لجهة الرباط  12 08

  -   - درعة                                 -ماسة  -مركز االستثمار الجهوي لجهة سوس  13 08

  -   - أزيالل                                          -مركز االستثمار الجهوي لجهة تادلة  14 08

  -   - تطوان                                         -مركز االستثمار الجهوي لجهة طنجة  15 08

  -   - تاونات                               -الحسيمة  - مركز االستثمار الجهوي لجهة تازة  16 08

  -   -  مديرية تأهيل االطر االدارية والتقنية   18 08

  -   -  المجموع    



   2013: توزيع مداخيل و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4ملحق 
 - إستثمار   -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

     وزارة اال تصال      

 000 480 3 000 480 3                                                      المعهد العالي لإلعالم و اإلتصال 02 09

  -   - المعهد العالي لمهن السمعي البصري و السينما                                        03 09

 000 480 3 000 480 3 المجموع    

     الوطنيةوزارة التربية     

 - - قسم التعاون                                                02 11

 - - قسم استراتيجيات التكوين 03 11

  -  - المجموع    

     وزارة الصحة      

 000 200 1 000 200 1 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لورززات         01 12

 000 200 1 000 200 1 اإلستشفائي اإلقليمي إلنزكان ايت ملولالمركز  02 12

 000 000 1 000 000 1 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتارودانت    03 12

 000 200 1 000 200 1                                                   المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتيزنيت 04 12

 000 800 1 000 800 1اإلقليمي لقلعة السراغنة                                            المركز اإلستشفائي 05 12

 000 400 1 000 400 1اإلقليمي للصويرة                                                   المركز اإلستشفائي 06 12

 000 400 1 000 400 1 المركز اإلستشفائي اإلقليمي للجديدة      07 12

 000 900 000 900المركز اإلستشفائي الجهوي لدكالة عبدة                                                08 12

 000 500 1 000 500 1اإلقليمي لخريبكة                                                   المركز اإلستشفائي 09 12

 000 800 000 800الجهوي للشاوية ورديغة                                            المركز اإلستشفائي 10 12

 000 500 000 500اإلقليمي لبولمان                                                   المركز اإلستشفائي 12 12

 000 500 000 500                                                   المركز اإلستشفائي اإلقليمي لصفرو 13 12

 000 000 2 000 000 2الجهوي للغرب الشراردة بني حسن                                  المركز اإلستشفائي 14 12

 000 850 000 850اإلقليمي لسيدي قاسم                                              المركز اإلستشفائي 15 12

 000 700 000 700اإلقليمي لشفشاون                                                 المركز اإلستشفائي 16 12

 000 000 1 000 000 1اإلقليمي للعرائش                                                   المركز اإلستشفائي 17 12

 000 500 2 000 500 2اإلقليمي لطنجة                                                     المركز اإلستشفائي 18 12

 000 500 2 000 500 2 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتطوان                             19 12

 000 800 1 000 800 1 المركز اإلستشفائي اإلقليمي الرشيدية                   20 12



   2013: توزيع مداخيل و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4ملحق 
 - إستثمار   -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

 000 700 000 700المركز اإلستشفائي اإلقليمي إلفران                                                     21 12

 000 800 000 800                                                   المركز اإلستشفائي اإلقليمي لخنيفرة 22 12

 000 400 1 000 400 1تاونات                                 -الحسيمة -الجهوي  لتازة  المركز اإلستشفائي 23 12

 000 300 1 000 300 1اإلقليمي لتازة                                                       المركز اإلستشفائي 24 12

 000 300 000 300اإلقليمي لفكيك                                                     المركز اإلستشفائي 25 12

 000 900 000 900اإلقليمي للناضور                                                  المركز اإلستشفائي 26 12

 000 300 000 300اإلقليمي لبركان                                                     المركز اإلستشفائي 27 12

 000 300 000 300اإلقليمي لواد الذهب                                                المركز اإلستشفائي 28 12

 000 500 1 000 500 1 الساقية الحمراء -بوجدور -المركز اإلستشفائي الجهوي  للعيون  29 12

 000 400 000 400المركز اإلستشفائي اإلقليمي لطانطان                                                   30 12

 000 000 1 000 000 1 الجهوي لتادلة أزيالل المركز اإلستشفائي 31 12

 000 000 1 000 000 1المركز اإلستشفائي الجهوي لسوس ماسة درعة                                        32 12

 000 000 2 000 000 2 المركز اإلستشفائي الجهوي لمراكش تانسيفت الحوز 33 12

 000 900 000 900 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات عين السبع الحي المحمدي   35 12

 000 900 000 900 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان             36 12

 000 900 000 900 اإلستشفائي لعمالة مقاطعات موالي رشيدالمركز  37 12

 000 700 000 700 المركز اإلستشفائي الجهوي للدار البيضاء الكبرى   38 12

 000 600 000 600لعمالة المحمدية                                                    المركز اإلستشفائي 39 12

 000 700 000 700لعمالة سال                                                         المركز اإلستشفائي 40 12

 000 200 000 200لعمالة الصخيرات تمارة                                             المركز اإلستشفائي 41 12

 000 000 1 000 000 1اإلقليمي الخميسات                                                 المركز اإلستشفائي 42 12

 000 700 1 000 700 1بولمان                                           - الجهوي لفاس  المركز اإلستشفائي 44 12

 000 000 3 000 000 3 تافياللت      -المركز اإلستشفائي الجهوي لمكناس  45 12

 000 300 1 000 300 1 المركز اإلستشفائي الجهوي للجهة الشرقية 46 12

 000 500 5 000 500 5الرباط                                                   -المركز الوطني لتحاقن الدم  47 12

  -  -الدار البيضاء                                           -المركز الجهوي لتحاقن الدم  48 12

 000 000 16 000 000 16الوطني الصحي                                                                المعهد 49 12



   2013: توزيع مداخيل و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4ملحق 
 - إستثمار   -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

 000 500 1 000 500 1المركز الوطني للوقاية من األشعة                                                      50 12

 000 500 9 000 500 9 مديرية األدوية و الصيدلة   51 12

 000 200 000 200 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لشيشاوة   52 12

 000 400 000 400 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات الحي الحسني 53 12

 000 500 000 500 المركز اإلستشفائي اإلقليمي لتاونات  54 12

 000 400 000 400 المركز اإلستشفائي لعمالة الرباط   55 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي لتاوريرت   56 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي لشتوكة آيت باها      57 12

 000 400 000 400 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات عين الشق 58 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي لبنسليمان      59 12

 000 300 000 300 المركز االستشفائي اإلقليمي لطاطا      60 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي للحوز 61 12

 000 400 000 400 المركز االستشفائي اإلقليمي لزاكورة 62 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي لبوجدور 63 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي ألسا الزاك 64 12

 000 400 000 400 المركز االستشفائي اإلقليمي لكلميم 65 12

 000 300 000 300 المركز االستشفائي اإلقليمي للسمارة 66 12

 000 600 000 600 المركز اإلستشفائي لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي      67 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي للنواصر 68 12

 000 500 000 500 المركز االستشفائي اإلقليمي ألزيالل 69 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي للحاجب 70 12

 000 300 000 300 المركز االستشفائي اإلقليمي للمضيق فنيدق 71 12

 000 000 4 000 000 4المعهد الوطني لإلدارة الصحية                                                         72 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي لجرادة    73 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي لعمالة مقاطعات بن مسيك    74 12

 000 750 000 750 المركز االستشفائي اإلقليمي لفاس   75 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي لتنغير   76 12



   2013: توزيع مداخيل و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4ملحق 
 - إستثمار   -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي إفني   77 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي سليمان   78 12

 000 500 000 500 المركز االستشفائي اإلقليمي لوزان   79 12

 000 500 1 000 500 1 المركز االستشفائي اإلقليمي لبرشيد   80 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي للرحامنة   81 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي لسيدي بنور   82 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي لليوسفية   83 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي للفقيه بن صالح   84 12

 000 400 000 400 المركز االستشفائي اإلقليمي لميدلت   85 12

 000 200 000 200 المركز االستشفائي اإلقليمي لكرسيف   86 12

 000 500 96 000 500 96 المجموع    

     وزارة اإلقتصاد و المالية        

 000 000 8 000 000 8                              مرفق الدولة المسير بصورة مستقلة المكلف بالخوصصة 03 13

 -  -  الخزينة العامة للمملكة 05 13

 -  -  القسم اإلداري   06 13

 -  -  الجمارك والضرائب غير المباشرة إدارة 07 13

 000 000 8 000 000 8 المجموع    

     وزارة السياحة    

 000 000 3 000 000 3المعهد العالي الدولي للسياحة طنجة                                                   01 14

 000 800 000 800المحمدية              - المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  02 14

 000 800 000 800 أكادير   - المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  03 14

 000 500 000 500 الجديدة    -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  04 14

 000 800 000 800 أرفود   -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  05 14

 000 800 000 800 فاس    -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  06 14

 000 800 000 800مراكش                - المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  07 14

 000 800 000 800ورززات                                       -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  08 14

 000 800 000 800السعيدية                                      -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  09 14

   



   2013: توزيع مداخيل و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4ملحق 
 - إستثمار   -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

 000 800 000 800 سال      -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  10 14

 000 800 000 800 طنجة    -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  11 14

 000 800 000 800أصيال                                      -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 12 14

 000 000 1 000 000 1بن سليمان                                 -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 13 14

 000 800 000 800 الدارالبيضاء  -مركز التأهيل المهني الفندقي و السياحي 14 14

 000 800 000 800 الرباط   -مركز التأهيل المهني الفندقي والسياحي بتواركة 15 14

 000 800 000 800 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ المغربي حي أنس بفاس    16 14

 000 900 14 000 900 14 المجموع    

     األمانة العامة للحكومة    

  -   -  مديرية المطبعة الرسمية      01 16

  -   -  المجموع    

  -   -  وزارة التجهيز والنقل     

 000 000 6 000 000 6 المركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية     02 17

 000 500 1 000 500 1 مصلحة شبكات مصالح السوقيات و المعدات   03 17

 000 500 1 000 500 1 فاس     -مصلحة السوقيات و المعدات 04 17

 000 500 000 500 الرباط     - مصلحة السوقيات و المعدات  05 17

 000 500 1 000 500 1 مراكش    - مصلحة السوقيات و المعدات  06 17

 000 000 1 000 000 1 مكناس    - مصلحة السوقيات و المعدات  07 17

 000 600 000 600 وجدة           -مصلحة السوقيات و المعدات 08 17

 000 600 000 600 الدار البيضاء    - مصلحة السوقيات و المعدات  09 17

 000 500 3 000 500 3 أكادير     -مصلحة السوقيات و المعدات 10 17

 000 500 000 500 معهد التكوين على اآلليات و إصالح الطرق     11 17

 000 500 2 000 500 2 المعهد العالي للدراسات البحرية    12 17

 000 000 450 000 000 450 مديرية النقل عبرالطرق والسالمة الطرقية   13 17

 000 300 000 300 مصلحة التكوين المستمر          14 17

 000 000 25 000 000 25 المديرية العامة الطيران المدني        15 17

 000 500 000 500 مديرية التجهيزات العامة      16 17

   



   2013: توزيع مداخيل و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4ملحق 
 - إستثمار   -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

 000 000 20 000 000 20المركز الوطني إلجراء اإلختبارات و التصديق                                           17 17

 000 500 4 000 500 4 مديرية المالحة التجارية  18 17

 000 000 520 000 000 520 المجموع    

     وزارة الفالحة والصيد البحري    

  -   - سال   - معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي  ببوقنادل  01 20

  -   -  إقليم القنيطرة    - المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في تربية المواشي بالفوارات  02 20

  -   -  المعهد التقني الفالحي بالشاوية  03 20

  -   -  المعهد التقني الفالحي بتيفلت  04 20

  -   -  المعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر    05 20

  -   -  المدرسة الفالحية بتمارة          06 20

 000 700 3 000 700 3 قسم المحافظة على الثروات السمكية     07 20

 000 350 000 350 الحسيمة   -معهد التكنولوجيا للصيد البحري 08 20

 000 500 000 500 آسفي   -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  09 20

 000 500 000 500العالي الصيد البحري                                                           المعهد 10 20

 000 100 000 100 طانطان  -معهد التكنولوجيا للصيد البحري 11 20

 000 350 000 350 العرائش    - المهني البحري مركز التاهيل 12 20

 000 500 000 500 العيون  -معهد التكنولوجيا للصيد البحري  13 20

 000 200 5 000 200 5 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين 14 20

 000 360 18 000 360 18 مصلحة الثانويات الفالحية 15 20

 000 560 29 000 560 29 المجموع    

  -  - وزارة الشباب و الرياضة    

  -  - المركب الرياضي محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية بالمحمدية     01 21

  -  - الرباط  -المركب الرياضي األمير موالى عبد اهللا  02 21

  -  - الرباط   -المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  03 21

   -  المركب الرياضي لفاس          05 21

  -  -  مصلحة مراقبة المؤسسات والقاعات الرياضية 06 21

  -  -  مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 07 21



   2013: توزيع مداخيل و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4ملحق 
 - إستثمار   -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق القطاعرمز 

  -  -  مصلحة السياحة الثقافية للشباب 08 21

 -   -  المجموع    

     وزارة االوقاف والشؤون االسالمية    

  -  -  قسم الحج و الشؤون اإلجتماعية  01 23

  -  -  المجموع    

     التقليديةوزارة الصناعة     

  -  -  قسم خريطة التكوين المهني 01 26

 000 160 000 160معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس                                                   02 26

 000 180 000 180معهد فنون الصناعة التقليدية بمراكش                                                 03 26

 000 180 000 180معهد فنون الصناعة التقليدية بمكناس                                                 04 26

 000 150 000 150مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بالرباط التقدم                        05 26

 000 150 000 150مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بورزازات                             06 26

 000 180 000 180مركز التأهيل المهني في فنون الصناعة التقليدية بإنزكان                               07 26

 000 000 1 000 000 1 المجموع    

     وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة    

 000 190 1 000 190 1 وجدة    -المدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت  01 27

 000 380 000 380 مدرسة المعادن مراكش        02 27

 000 000 35 000 000 35 الدارالبيضاء     -مديرية األرصاد الجوية الوطنية 03 27

 000 500 1 000 500 1 مديرية المراقبة و الدراسات و التنسيق    04 27

 000 500 000 500 مصلحة تسيير األوراش 05 27

 000 570 38 000 570 38 المجموع    

     وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة    

 000 000 1 000 000 1 الرباط     - المصلحة المستقلة للكحول  01 28

  -  - قسم الضمان االجتماعي و التعاضد 02 28

 000 000 1 000 000 1 المجموع    

   



   2013: توزيع مداخيل و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4ملحق 
 - إستثمار   -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

     وزارة الثقاقة    

  -  - مطبعة دار المناهل          01 29

  -  - المجموع    

     وزارة السكنى و التعمير وسياسة المدينة    

 000 500 4 000 500 4 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية     01 30

 000 500 1 000 500 1 المعهد الوطني للتهيئة و التعمير   02 30

 000 000 6 000 000 6 المجموع    

     وزارة التشغيل والتكوين المھني    

 - - قسم حوادث الشغل 01 31

 - - قسم الضمان االجتماعي و التعاضد 02 31

  -  - المجموع    

     تحديث االدارةالوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية و     

 000 000 1 000 000 1 المدرسة الوطنية لإلدارة     01 33

 000 000 1 000 000 1 المجموع    

     إدارة الدفاع الوطني     

 000 000 3 000 000 3 المركز الملكي لإلستكشاف الفضائي عن بعد     01 34

 - - المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط      02 34

 - - المستشفى العسكري ابن سيناء بمراكش       03 34

 - - المستشفى العسكري موالي اسماعيل بمكناس    04 34

 - - المستشفى العسكري بالعيون    05 34

 - - المستشفى العسكري بالداخلة      06 34

 - - المستشفى العسكري بكلميم     07 34

 - - المركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 08 34

 - - المركز الطبي الجراحي العسكري بالسمارة 09 34

 - - وحدة الدرك الملكي لتصنيع األقنعة 10 34

 000 000 3 000 000 3 المجموع    

   



   2013: توزيع مداخيل و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 4ملحق 
 - إستثمار   -

 النفقات المداخيل بيان المرافق رمز المرفق رمز القطاع

     المندوبية السامية اللتخطيط    

 000 000 6 000 000 6 المعهد الوطني لإلحصاء و اإلقتصاد التطبيقي    01 42

 000 000 4 000 000 4 المركز الوطني للتوثيق       02 42

 000 700 8 000 700 8 مدرسة علوم اإلعالم             03 42

 000 700 18 000 700 18 المجموع    

     المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر     

 -  -  الغابوية    مصلحة تقييم المنتوجات  02 45

 -  -  المنتزه الوطني لسوس ماسة    03 45

 0 0 المجموع    

     وزارة التضامن و المرأة و األسرة و التنمية االجتماعية    

  -  - مصلحة اإلستقبال و المساعدة و تقييم البرامج 01 48

 0 0 المجموع    

  -  - المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج     

 - - مصلحة وحدات اإلنتاج  إلدارة السجون      01 51

 0 0 المجموع    

 000 710 741 000 710 741المجموع العام     

 

 

 


