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تقریر حول مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة برسم ال

  2014 لسنة مشروع قانون المالیة
  
  

نشط ت و. 2013برسم سنة  افقمر 205بلغ عدد مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة 
إذ  بامتیاز تدخلھامجال یبقى االجتماعي القطاع  غیر أنمتعددة،  مجاالتفي ھذه المرافق 

  : أن
یوفرون خدمات الرعایة الطبیة من خالل المستشفیات المدنیة والعسكریة  مرفقا 90 ×

  ومراكز الصحة المتخصصة كمراكز تحاقن الدم؛ 
 السیاحة قطاعات موزعة بینالتكوین المھني (في مجال تسدي خدمات  مرفقا 55 ×

 و التعمیرو وتكوین األطر العلیا في اإلدارة ..).البحريوالصید  والصناعة التقلیدیة
من وذلك التغذیة للطلبة باإلضافة إلى توفیر خدمات اإلیواء و .االقتصاد التطبیقي

  ؛ امات الجامعیة والمطاعم المدرسیةواألحیاء واإلق مؤسسات التكوینخالل 
 والریاضة والتجارة التحتیة أساسا في مجاالت البنیة باقي المرافقتشتغل بینما  ×

  والبحث.  والتوثیق الصناعةو
  

I. مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة وتوزیعھا حسب  عدد تطور
   :ھاتدخل تمجاال

 حوالي معقول بلغ بمعدل متوسطواصل عدد مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة ارتفاعھ 
یدة ، وذلك من أجل تلبیة الحاجیات المتجددة والمتزا2013 و 2008ما بین سنتي  3%
االجتماعي على أنشطة مرافق الدولة المسیرة  قطاعن ھیمنة الفإ ىمن جھة أخر. مواطنینلل

المتمثلة الغایة المتوخاة من إحداثھا و یبرز بشكل جلي أن ھذه المرافق تحقق بصورة مستقلة
  لساكنة.ل الضروریةحاجیات الفي تلبیة أساسا 
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II. حصیلة المیزانیة  :  

مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة  مجموع نفقاتبمن خالل مقارنة مجموع مداخیل 
 ملیون درھم 3.882,69 حوالي بلغأنھ تم تحقیق فائض مالي یتبین ، 2012برسم سنة 

في اإلشارة  وتجدر .%6 قدرھا أي بزیادة، 2011سنة  ملیون درھم 3.660,94مقابل 
 فائض قد سجلت أكبرالمرافق العاملة بمجال النقل و المواصالت میزانیة  إلى أنھذا الصدد 

  :األسباب التالیة مجموع الفائض المسجل والذي یرجع إلىمن  % 54 بلغ مالي
  

ü  وتعزى ھذه ملیون درھم 6.023,57لتصل إلى  % 11,4زیادة المداخیل بنسبة ،
وزیادة تحویالت  % 0,8الزیادة باألساس إلى ارتفاع المداخیل الذاتیة بنسبة 

 ؛2011مقارنة مع سنة وذلك  % 85,3بنسبة العامة للدولة المیزانیة 
 
ü  النفقات  بالخصوص ملیون درھم 2.140,88لتبلغ  % 22,5ارتفاع النفقات بنسبة

 .االجتماعي الطابعذات 
 

  
  
  

 :  1مبیان 
رة مستقلة خالل الفترة تطور عدد مرافق الدولة المسیرة بصو

2008-2013 

 :  2مبیان 
 مجاالت حسب مستقلة بصورة المسیرة الدولة مرافق توزیع

 2013 سنة برسم تدخالتھا
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عبر  2014سنة  في غضونالمتوقع  ق، وعلى ضوء اإلصالح المیزانیاتيالسیا نفسفي 
تخضع میزانیات مرافق الدولة المسیرة وف إصالح القانون التنظیمي لقانون المالیة، س

بصورة مستقلة لمتطلبات المقاربة الجدیدة لتدبیر المیزانیة المرتكزة على النتائج وحسن أداء 
  على ما یلي: تنص إذ ینالخدمات المقدمة للمواطن

   
ü  نفقاتھا؛من  %50المرافق الموارد الذاتیة لھذه  تغطيإلزامیة أن  
  
ü  نفقات ال على مستوىإعادة ھیكلة میزانیات مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة

  برنامج أو مشروع أو عملیة متجانسة.  حسب تعتمد توزیعاحسب بنیة جدیدة 
  
مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة نفقات إلى أن نسبة تغطیة ھنا البد من اإلشارة  و

سنة  %106مقابل  %87قد بلغت حوالي  2012بواسطة الموارد الذاتیة خالل سنة 
"السلطات  "النقل والمواصالت" و العاملة في مجاالتالمرافق  بالرغم من أن ھذا .2011

ھا خدمات تأھیللى "أنشطة اجتماعیة أخرى" قد عملت عو العمومیة والمصالح العامة" 
بواسطة الموارد الذاتیة على التوالي:  ھانفقاتبلغت نسبة تغطیة تحسین مداخیلھا، حیث و

  . % 174و  % 131و % 147
  
یبلغ مجموع میزانیات مرافق الدولة المسیرة بصورة مستقلة برسم من المتوقع أن  وھذا 
   درھم. 000 938 093 3ما یقارب  2014سنة 

 :  4مبیان 
 برسم مستقلة بصورة المسیرة الدولة مرافق نفقات بنیة

 2012 سنة

 :  3مبیان 
 سنة برسم مستقلة بصورة المسیرة الدولة مرافق موارد بنیة

2012 
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III. خالل بصورة مستقلة: حصیلة اإلنجازات  أنشطة مرافق الدولة المسیرة
 2014 سنة عمل برسمالوبرنامج  -2013 2012لفترة ا

 
 المجال الصحيملة في االمرافق الع .1

  
 حسنھاالمستشفیات تداخل إلنتاج االمتعلقة بمؤشرات ال، واصلت معظم 2012خالل سنة 

اإلشارة إلى أنھ في إطار تنفیذ  بالنسبة للسنوات الثالث األخیرة. وتجدر شأنالعلیھ كما كان 
، فقد سھلت 2012-2008لفترة خالل ابالمستشفیات العمومیة  الخاصبرنامج العمل 

  مجانیة الوالدة الولوج إلى الرعایة الطبیة لفائدة النساء في حالة الوضع.
  

على وھمت  2013و  2012تم تحقیق عدة إنجازات برسم سنتي باإلضافة إلى ذلك، 
  ي: ما یلالخصوص 

  
ü ثة على جمیع توسیع اإلصالح االستشفائي في أفق تعمیم آلیات وأنظمة تدبیریة حدی

  من أجل تحسین حكامتھا؛ المستشفیات العمومیة
ü  ؛  2012-2008 للفترة وزارة الصحةعمل العمل على مواصلة تنفیذ برنامج  
ü  ؛ ؤسسات االستشفائیة لمالخاص با االعتمادمواصلة تفعیل برنامج  
ü  المتخصصة في أمراض السرطان  مصالح االستشفائیةبرنامج لالعتماد یھم الإطالق

  بدعم من منظمة الصحة العالمیة. وذلك 
  

  مجال التعلیم والتكوین المھني وتكوین األطر المرافق المتدخلة في  .2
  

  من أبرزھا:  تم إنجاز مجموعة من اإلجراءات  2013و  2012خالل سنتي 
  

ü  تكوین األطر والمتدربین في مجاالت السیاحة والصناعة التقلیدیة والفالحة والصید
البحري والمناجم واإلدارة والصحة والتعمیر والھندسة المعماریة والریاضة والشباب 

  وعلوم اإلعالم والتواصل وكذا االقتصاد واإلحصاء؛ 
ü  تأھیل وتھیئة مؤسسات التكوین؛  
ü  التربویة؛  الھیاكلدعم  
ü .مواصلة إدماج خریجي المؤسسات التكوینیة في سوق الشغل  
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  مجال األنشطة الترفیھیةالمرافق العاملة في  .3
  

ھذه المرافق حققت  ، إذالشبابدور یشمل ھذا المجال مختلف المركبات الریاضیة و
  :اإلنجازات التالیة 2013و 2012سنتي خالل 

  
ü  إحداث وتأطیر المدارس الریاضیة عبر النھوض بالمردودیة االجتماعیة والریاضیة

  ؛ بشراكة مع الحركة الریاضیة المحلیة
ü ؛ قدمة من طرف ھذه المدارستحسین جودة الخدمات الم  
ü  صیانة المعدات اإللكترونیة وتحسین ظروف االستقبال من خالل تھیئة البنایات

  وقنوات المیاه؛ 
ü وصیانة ونظافة البنایات؛  والمراقبة ملیات المتعلقة باقتناء اللوازممواصلة الع  
ü  المحددلوزارة الوصیة ووزارة االقتصاد والمالیة بین امراجعة القرار المشترك 

، وذلك بھدف الرفع من مردودیة المسابح وتأھیل الخدمات المقدمة للمواطنین لتعریفة
  التجھیزات التقنیة. 

  
  المرافق العاملة في مجال المساعدة االجتماعیة .4

  
  على النحو التالي:  2013و  2012إنجازات ھذه المرافق برسم سنتي  یمكن تقدیم أبرز

  
ü تناء أجھزة بدیلة لفائدة األشخاص ذوي االحتیاجات الخاصة؛ اق  
ü  تحسین الخدمات المقدمة لفائدة الحجاج المغاربة المنحدرین من مختلف الجھات؛  
ü السجناء؛  الرفع من تنافسیة معامل اإلنتاج و جعلھا أداة إلعادة إدماج  
ü للقنصلیات وكذا اعتماد تطبیق عینات من التوقیعات  اإللكتروني شیفتدبیر األر

 ؛الضروریة لمصالح المصادقة مغربیة بالخارجعوان القنصلیات الأل
ü ي المرافق العاملة في ھذا المجالتنظیم دورات تكوینیة حول التدبیر لفائدة موظف.  

  
  مجال السلطات العمومیة و الخدمات العامةالمرافق المتدخلة في  .5

  
   :األنشطة التالیة 2013و  2012لمرافق برسم سنتي ھذه اھمت أبرز إنجازات 

  
ü ؛  على مستوى الخزینة العامة للمملكة توسیع تطبیق مقاربة جودة الخدمات  
ü لفائدة  اقتناء ووضع حل عقد المؤتمرات عبر الفیدیو وخدمات التكوین المتعلقة بھا

  ؛ الخزینة العامة للمملكة
ü ؛قنیة إلصالح نظام رواتب الموظفیناقتناء خدمات المساعدة الت  
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ü بإدارة الجمارك خصصة لألنظمة المعلوماتیة تعزیز االستثمارات المتوطید و
  ؛ والضرائب غیر المباشرة 

ü  موظفي الجمارك؛ دعم سیاسة التكوین التي تھدف إلى تعزیز قدرات   
ü ؛ ابیرھوترشید تد ھاتأھیل ھیاكلو  مباني المطبعة الرسمیة تھیئة  
ü  .مراجعة تعریفة االنخراط واالشتراكات في الجریدة الرسمیة 
ü  تعزیز الرصید الوثائقي الوطني من خالل تجمیع واقتناء ومعالجة الوثائق المتعلقة

  .الخارجبالتنمیة االقتصادیة واالجتماعیة بالمغرب سواء كانت منتجة بالمغرب أو ب
  

  و تجھیزات اقتصادیة أخرى الماءو مجال النقلفي  المرافق العاملة .6
  

  یمكن تلخیص أھم إنجازات المرافق العاملة في ھذا المجال كما یلي: 
  

ü  مواصلة أشغال فحص قارعة الطریق وتحدیث معدات الفحص الطرقي؛  
ü  تحدیث نظام العد الطرقي لمدیریة الطرق؛  
ü  تحسین نظام معلومات الطرق عبر وضع نظام تلقائي لتحیین الخرائط؛ 
ü عبر مواصلة  انخفاض مؤشرات السالمة الطرقیة المحافظة بصفة مستدامة على

 الرفع من وتیرة المراقبة الطرقیة؛
ü  تحسین مردودیة معدات األشغال العمومیة وتطویر مناھج تدبیرھا واستغاللھا؛ 
ü جھیزات العامة المتعلقة بالتجھیزات االجتماعیة والریاضیة إنجاز برنامج مدیریة الت

 للقرب؛ 
ü  إنشاء ووضع نظام معلوماتي لتتبع نشاط النقل الجوي بالمغرب؛ 
ü  غطي خدمات الدعم التقني ی الذيمواصلة صیانة النظام المعلوماتي للمالحة البحریة

 مرة؛ والصیانة التصحیحیة والصیانة الوقائیة والتكیف والصیانة المست
ü  .تطویر وسائل االتصال و معالجة المعطیات الرصدیة 

  
  

  مجال األنشطة االقتصادیة األخرىالمرافق العاملة في  .7
  

  :بتحقیق اإلنجازات التالیةالمجال قامت المرافق العاملة في ھذا 
  

ü  التحكم في مساطر إحداث المقاوالت و تبسیطھا وذلك بفضل المطبوع الوحید؛  
ü شھادة الجودة  منح(ISO 9001) المراكز الجھویة لالستثمار؛  جمیعل  
ü  إعداد استراتیجیة وطنیة في مجال االعتماد والمصادقة علیھا من طرف أعضاء

  اللجنة المغربیة لالعتماد؛ 
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ü ھذا وربیة والدولیة في مراجعة نظام الجودة الوطني لالعتماد طبقا للمعاییر األ
  .مجالال

  
  مجال الفالحة و الغابة و الصید البحري المرافق المتدخلة في  .8

  
  : على الشكل التاليیمكن تقدیم أھم اإلنجازات للمرافق العاملة في ھذا المجال 

  
ü  مواصلة إنجاز برنامج "جني الفلین"؛  
ü  تحسین السالمة واإلنقاذ البحري؛  
ü  تعزیز حفظ وتسییر الثروات السمكیة؛ 
ü  تحسین ظروف عمل الصیادین؛ 
ü اآللیات العلمیة والتقنیة للمختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث؛  تحدیث 
ü  .مواصلة إنجاز برنامج رصد الحالة البیئیة  

  
  

 من خاللمرافق العاملة في مختلف المجاالت تتوقع ھذه الجمیع  وأخیرا نشیر إلى أن
 2013سنة برسم برامج التي تم الشروع فیھا المواصلة إنجاز  ،2014مخطط عملھا لسنة 

إلى من خاللھا زالت في طور اإلنجاز، باإلضافة إلى برامج أخرى تطمح ما والتي ال 
  للمواطنین. التي تقدمھاجودة الخدمات تحسین 

  


