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المرافق  لتقرير السنوي حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةملخص ا

 6102لقانون المالية لسنة 

 

في لموارد نسبة إنجاز ا مرفقا، 612البالغ عددها  ،سجلت مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
 . 6104خالل سنة  %4,14ونسبة تنفيذ النفقات بلغت حوالي  %6012 حدود

 
في  6102المرافق لقانون المالية لسنة يندرج التقرير السنوي حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة 

 مرافق واستعمال إلى عقلنة إحداث الهادفةو ،لقانون المالية الجديدة للقانون التنظيمي إطار تفعيل المقتضيات

التدابير أهمها : حذف المرافق التي ال تمثل وذلك من خالل مجموعة من مستقلة،  بصورة المسيرة الدولة

على األقل من إجمالي الموارد  %01مواردها الذاتية، ابتداء من السنة المالية الثالثة الموالية إلحداثها، نسبة 

في ميزانياتها وكذا المأذون بها برسم قانون المالية للسنة المذكورة، وعدم السماح بإدراج نفقات الموظفين 

بالغ من ميزانية هذه المرافق لفائدة أي حساب خصوصي للخزينة أو أي مرفق آخر من مرافق منع دفع م

ثالث سنوات من دخول مرور ، وبعد 6106هكذا، وابتداء من يناير الدولة المسيرة بصورة مستقلة. 

وط أهلية عة مدى احترام شرتتم مراجوف مقتضيات القانون التنظيمي الجديد لقانون المالية حيز التنفيذ، س

 . 6102المحدثة خالل سنة الجديدة المرافق 

سواء على مستوى  ،ويهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على أنشطة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

جودة وفيما يتعلق بتحصيل الموارد الذاتية ، وكذا إبراز أدائها اإلنجازات أو على مستوى التوقعات واآلفاق

 ة للمواطنين. الخدمات المقدم

من هذا التقرير للمقارنة بين اإلنجازات المالية لمرافق الدولة المسيرة  الجزء األولوقد تم تخصيص هذا، 

، خاصة فيما يتعلق بتحصيل الموارد الذاتية ووتيرة تنفيذ النفقات، 6104و 6100بصورة مستقلة برسم سنتي 

قد المرافق  هذه ي التذكير في هذا الصدد بأن عدد. وينبغالتدخلحسب مجاالت التركيز على مساهمتها  مع

تحت " العتاد وتخزين لتدبير المركزية المؤسسة: "يسمى جديد مرفق إحداثبعد  6102سنة  مرفقا 612بلغ 

:  وهي للدولة الكبرى الوظائف حسب مجاالت، 8 تتوزع هذه المرافق علىوالوطني.  الدفاع إدارة إشراف
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 والماء النقل ومجال( مرفقا   22) األطر وتكوين المهني والتكوين التعليم جالوم( مرفقا   61) الصحة مجال

 ومجال( مرفقا   06) أخرى اقتصادية أنشطة ومجال( مرفقا   02) األخرى االقتصادية التحتية والبنيات

 2) أخرى اجتماعية أنشطة ومجال( مرافق ,) الترفيهية األنشطة ومجال( مرافق 6) العمومية السلطات

 . (مرافق 4) البحري والصيد والغابات الفالحة مجال ثم ،(فقمرا

هيمنة المرافق ذات الطابع  تدخلها تتوزيع مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب مجاال هكذا، يوضح

في مجال تلك العاملة خاصة  مرفقا، 021 يعادل ما أي المرافق مجموع من %0, والتي تمثلاالجتماعي 

  .(مرفقا 22) ومجال التكوين مرفقا( 61الصحة )

 مقابل توقعات، 6104مليون درهم سنة  276181,2 ة المسيرة بصورة مستقلة موارد مرافق الدولقد بلغت و

مليون درهم  6701216 تمثل :%6012 ب تقدر إنجاز نسبة يمثل ما وهو درهم، مليون 72461,6, حدود في

إعانات من الدولة لبعض مليون درهم بمثابة  642,26، و%,261معدل تحصيل بلغ موارد ذاتية بمنها 

من مجموع  %88 بمعدل المرافق )خاصة تلك العاملة في مجاالت الصحة والتعليم والتكوين المهني

واالستثمار للسنة المالية الفارطة، أي  االستغالل فوائض ميزانياتمليون درهم  ,0782,10تمثل اإلعانات(، و

 . 6100سنة 

 27160104توقعات في حدود مقارنة بمليون درهم  67822121حوالي  سجلتالنفقات، فقد  على مستوىأما 

 حوالي االستغالل بلغت نفقات وقد .%4,14 حدود في إنجاز نسبة يمثل ما ، أي6104سنة  مليون درهم

 ما وهو درهم مليون 608120 ، ونفقات االستثمار%2,18 في حدوددرهم بمعدل إنجاز  مليون 0760,166

  .%,041 بحوالي تقدر إنجاز نسبة مثلي

المرافق حققت بموجبها  ،%01,6, حوالي للنفقات الذاتية المداخيل تغطيةسجل متوسط معدل ، في حين

المرافق العاملة في مجال ، و%6810 نسبة العاملة في مجال النقل والماء والبنيات التحتية االقتصادية األخرى

 التي سجلت 6100مقارنة مع سنة  %8100حوالي لنسبة تراجعا بعرفت هذه اوقد . %6,10 نحو الصحة

 والماء النقل مجال في العاملة مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق لدى تم رصده بالخصوص ،80182%

 والتكوين التعليم مجالو العامة والخدمات العمومية السلطات ومجال األخرى االقتصادية التحتية والبنيات

 . %0018و %,061و %0212 ب التوالي على تقدر انخفاض بنسبوذلك  األطر، وتكوين المهني

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العاملة في مجال الفالحة والصيد كون وتجدر اإلشارة إلى ، هذا

ة، والغابات، وتلك العاملة في مجال األنشطة الترفيهية قد سجلت أداء مهما على مستوى إنجاز المداخيل الذاتي

المرافق العاملة في مجاالت  حققتكما  .%00212و  %68016بنسبة تحصيل بلغت على التوالي وذلك 

 . %2818و %2416تنفيذ النفقات بلغت على التوالي حة واألنشطة الترفيهية أعلى نسب الص
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بصورة  لمرافق الدولة المسيرة العينيةإلنجازات من هذا التقرير ا الجزء الثاني من جهة أخرى، يتناول

وكذا برامج عملها المتوقعة ، 6102مستوى تقدم تنفيذ برامج عملها برسم سنة و 6104مستقلة خالل سنة 

من خالل الوقوف على مدى تحسن الخدمات المقدمة للمرتفقين، ذلك بغية . و6102قانون المالية لسنة برسم 

 نشطة. باإلنتاج أو األتتعلق مؤشرات  معظمهافي  كونالتي تقياس النتائج مؤشرات رصد تطور 

من خالل  وذلك ،6104سجلت المرافق العاملة في مجال الصحة أداء مهما برسم سنة على سبيل المثال، ف

 بمعدل المتخصصة الخارجية الفحوصات عددزيادة و %00 بنسبة المستشفيات على الوافدين عدد الرفع من

 جديدة مستشفيات ثالثة إشراك طريق عن االستشفائي اإلصالح توسيع، و6106مقارنة مع سنة  6016%

 الفئات جماليإل" الراميد" نظام  تغطية كمعدل %66 نسبة بلوغكذا (، ووطانطان وتطوان العرائشوهي )

 . البطائق تسليم مدة كمتوسط يوما 02 من أقل تسجيل مع المستهدفة،

تصادية األخرى في إنجاز مجموعة كما نجحت المرافق العاملة في مجال النقل والماء والبنيات التحتية االق

عبر تخصيص  الطرق من كلم 011 ل الثقيلة التهيئة، ويتعلق األمر أساسا ب6104برسم سنة  العملياتمن 

، بالمغرب الجوي النقل نشاط وتتبع لمراقبة يمعلومات نظام وإرساء، المتواصلة لصيانةعمل ل يوم 627081

 األرصاد خدماتتحسين كذا ، والمغربية الموانئ سلطات مع بشراكة الخطيرة السلع لتتبع مصلحة إنشاءو

 لالستمطار" الغيث" برنامج عملية في إطار 20 في المجال الفالحي والبحري والبيئي عبر إنجاز الجوية

 . الهواء جودة لقياس ثابتة أوتوماتكية محطة 61واستغالل  بحرين رادارينواقتناء  االصطناعي

  


