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بصورة  الدولة المسيرةمرافق مذكرة تتضمن الخطوط العريضة للتقرير حول 
  2015المرافق لمشروع قانون المالية  مستقلة

  

رافق حول م 2015سنة  تقرير يحاول، لتنزيل القانون التنظيمي الجديد لقانون الماليةا
عداد على ضوء 

" الموارد الذاتية  :السؤال التالي ، ا
جابة علىلمشروع قانون الماليةلمرافق ا ،الدولة المسيرة بصورة مستقلة

ضمن نص . ھذا ا
ص'ح الذي ي " عمومية بأية تكلفة؟ لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة: أية خدمة

من وذلك من خ'ل مجموعة  ،مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةعقلنة إحداث واستعمال على  مقتضياته

 ،ھاحداث
 الموالية الثالثة المالية السنة من ابتداء الذاتية، ھاموارد تمثل 4 التي المرافق حذفالتدابير لعل أھمھا 

عدم السماح المذكورة، و للسنة المالية قانون برسم بھا المأذون مواردال إجمالي من قلا6 على% 30 نسبة

خصوصي  حساب أي فق لفائدةامرھذه الفع مبالغ من ميزانية د منع كذابإدراج نفقات الموظفين في ميزانياتھا و

الفكرة ھنا ھي العمل على ترجمة نجاعة   مرفق آخر من مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.أي  للخزينة أو

 حد في غاية تشكل 4 مع أنھا، أساسا في حجم الموارد الذاتية المحصلة تمثلةعلى مستوى الكم والمھذه المرافق 

  . للمواطنين المقدمة الخدمات جودةنجاعة الكيف التي ترتبط ب تقييمخ'ل  ھا، منذات

،  2013برسم سنة  ،ا.نجازات الماليةحصيلة  الفصل ا,ولتناول يحيث  ،ھذه السنة فصلين تقريريضم  ،ھكذا

 الصحة مجال: وھي مجا/ت 8 على موزعة مرفقا 205 والبالغ عددھا لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 مجالمرفقا) و 16( ت'المواص و النقل مجالمرفقا) و 55( المھني والتكوين التعليم ومجالمرفقا)  90(

 7( الترفيھية نشطة6ا ومجال) مرافق 8( العمومية السلطات ومجال )مرفقا 19( أخرى اقتصادية أنشطة

 ).مرافق 4( البحري والصيد والغابات حة'الف مجال ثم ،)مرافق 6( أخرى اجتماعية أنشطة ومجال) مرافق

من مجموع  %30مرفقا من ضمن ھذه المرافق يحقق موارد ذاتية تغطي أزيد من  128ولKشارة، فإن 

 2013خ'ل سنة الموارد  مجموع في ھذا ا
طار، نشير إلى أن .قانون المالية برسمالموارد المرخص له بھا 

بنسبة  مليون درھم، أي 7.063,37توقعات في حدود مقابل مليون درھم  6.358,26 ما يقارب سجل قد

 مليون درھم 1.905,4ما مجموعه بالموارد الذاتية وتتوزع ھذه المداخيل بين  %.90 إنجاز تقدر ب

، في حين بلغ مليون درھم 886,08بما قيمته ا
عانات المقدمة من الميزانية العامة للدولة لفائدة ھذه المرافق و

نحو  ،2013إلى سنة  ترحيلھاوالتي تم  2012عند نھاية سنة  وا4ستثمار ا4ستغ'ل فائض ميزانيات

   .مليون درھم 3566,78
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بصورة مستقلة  التي تم تنفيذھا من طرف المرافق المسيرة ا4عتماداتفقد بلغت  النفقات، على مستوىأما  

، أي درھممليون  5.618,64 مقابل توقعات في حدود ،مليون درھم 2.501,85حوالي  2013سنة خ'ل 

 % من طرف المرافق التي47 بنسبةالنفقات ھذه تنفيذ مجمل  . وللتذكير، فقد تم  %44,5بمعدل إنجاز يبلغ 

في  حين  سجلت   % من طرف المرافق المشتغلة في قطاع النقل والمواص'ت.20تنشط في القطاع الصحي و

الخصوص المرافق التابعة لمجا4ت ا6نشطة على  %، حققتھا76,16بالموارد  الذاتية  نسبة تغطية  النفقات 

 .السلطات العمومية  وكذا لمواص'تاا
جتماعية ا6خرى والنقل و

لكل وا
نجازات المالية  ا.نجازات العينيةالربط بين على من ھذا التقرير، فإنه يركز  الفصل الثانيخصوص ب

 (حسب 2014سنة والجزء ا6ول من  2013سنة  برسم ،المسيرة بصورة مستقلة مرفق من مرافق الدولة

تقديم فكرة شاملة حول مستوى . ويبقى الھدف ھو مؤشرات ا
نجاز تقديممن خ'ل وذلك المعلومات المتوفرة)، 

المقدمة وبالتالي الرفع من لتحسين جودة الخدمات  ،من خ'ل ا
نفاق المجھودات المبذولة من طرف المسيرين

رتبط أكثر بتلبية حاجيات المواطنين منھا يمستوى أداء ھذه المرافق الذاتية. ھذا، مع العلم بن موارد ال قيمة

  بتحصيل الموارد الذاتية.

 ،2015سنة برسم ھذه المرافق عمل سيتم تدعيم برامج  ،ووفق مقاربة النتائج دائما وفي إطار نفس الفصل 

من طرف كل مرفق في ما يتعلق بتحسين الخدمات بأھداف ومؤشرات تمكن من تقييم المجھودات المبذولة 

  المقدمة للمرتفقين.

  

 


