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  2018برسم سنة  لتقرير السنوي حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلةملخص ا

 

الضوء على ، 2018قانون المالية لسنة برسم  ،حول مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التقرير السنوييسلط 

ضمان ولوج الساكنة للعالج والحماية وتعبئة الموارد الالزمة ل في تنزيل السياسات العمومية مرافقهذه الدور 
  :....، وذلك باعتبارها أداة للسلطات العموميةاالجتماعية والتعليم والرياضة

  

وتوزيعها  مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافقتطور عدد براز إل تم تخصيص الجزء األول من التقريرهذا، وقد 
 انتقل إذ ،2017 و 2016 سنتي بين ما طفيفا د ارتفاعاعدهذا ال عرف حيث .2017 سنةبرسم  هاتدخلحسب مجاالت 

 إحداث من خالل الجهوية ورش لمواكبة المبذول المجهود إلى باألساس االرتفاع هذا ويعزى. مرفقا 208 إلى 204 من

المدارس  تهم أخرى مصالح وثالث ،التجهيز لقطاع تابعةال والمعدات السوقيات مصالح تهم جديدة مرافق ثالث
 المستقلة المصلحة" وهما مرفقين حذف تم ذلك، مع بالموازاة. التعمير لقطاع التابعة المعمارية للهندسة ةالوطني

 المرافق سيادة تدخلها، مجاالت حسبهذه المرافق  توزيع من جهة ثانية، يبرز ". لإلدارة الوطنية المدرسة"و" للكحول

 تنشطمن بينها  مرفقا 89 مرفقا، 153 يعادل ما أي مرافقال مجموع من %73,6 بنسبة االجتماعي المجال في العاملة

  .التعليم والتكوين المهني مجال فيتشتغل  مرفقا 60و الصحة مجال في

  

 نظرة( مستقلة بصورة المسيرة الدولة لمرافق المالية اإلنجازات حصيلةمن هذا التقرير إلى  الثاني الجزء يتطرق

 الثانية الدورة في تمثلبالمغرب  كبير استثنائي حدث بتنظيم ميزت، وهي السنة التي ت2016 سنة برسم) عامة

لهذا  مستقلة بصورة المسير الدولة مرفق إحداث تم حيث المناخية، التغيرات حول المتحدة األمم لمؤتمر والعشرين
من  نونبر عشر نوالثام السابع ما بين ،المؤتمر تنظيم مكن وقد .لحدثل المالي تدبيرال تأمين على سهرالغرض بهدف ال

 قويا انخراطاالدورة  عرفت كما دولة، 196 من ينحدرون مشاركا ألف 22 من أكثر استقبال من ،بمراكش 2016 سنة

  .جنسية 60 من أكثر إلى ينتمون واتحادا جمعية 500 من يقارب ما بمشاركة المدني للمجتمع

خالل سنة  درهم مليون 8.163,88 مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق إنجازاتبلغت  ،المداخيل على مستوى
 منها ،%82,15 ب تقدر تحصيل نسبة يمثل ما وهو درهم، مليون 9.937,71 حدود في توقعات مقابل 2016

 تحويالت بلغتفي حين . %100 حدود في إنجاز نسبة يعادل ما أي الذاتية المداخيل برسم درهم مليون 2.262,21

 سنة برسم الميزانية فائض وسجل ،درهم مليون 1.796,12 حوالي المرافق هذه بعض لفائدة للدولة العامة الميزانية

 العاملة مستقلة بصورة المسيرة الدولة وتجدر اإلشارة إلى أن مرافقهذا، درهم.  مليون 4.105,15 يناهز ما 2015

 تحصيل مستوى على ءاتاألدا أفضل سجلتقد  األخرى االجتماعية واألنشطة األخرى االقتصادية األنشطة مجالي في

  .الذاتية المداخيل
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خالل  درهم مليون 3.648,54 حوالي مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق إصدارات بلغت، على مستوى النفقات
 منها ،%48,65 تقدر ب إنجاز نسبة بذلك مسجلة درهم، مليون 7.498,81 حدود في توقعات مع بالمقارنة 2016سنة 

 مليون 1.572,43و ،%61,54 في حدود إنجاز نسبةما يعادل  أي االستغالل نفقات رسمب درهم مليون 2.076,11

 مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق وقد حققتهذا، .  %38,12 حدود في إنجاز بنسبة االستثمار نفقات برسم درهم

 على بلغت ،بالنفقات لمتعلقةا اإلصدارات في األعلى النسب الصحةمجال و والغابة والصيد الفالحة مجال في العاملة

  .%66,04 و %82,89 التوالي

 بعين خذوهي نسبة تأ ،%62,01 حوالي  2016سنة  برسم للنفقات الذاتية المداخيل تغطية نسبة بلغتوعلى العموم، 

نتيجة  ، وذلك2015مقارنة مع سنة  مستقلة بصورة المسيرة الدولة مرافق طرف من المنجزة النفقات عاالعتبار ارتفا
 سجل الذي" المناخية التغيرات حول المتحدة األمم لمؤتمر والعشرين الثانية الدورة تنظيم" المسمى المرفق إلحداث

  .درهم مليون 751,92 ب تقدر إصدارات بمفرده 

  

 مستقلة بصورة المسيرة الدولة لمرافق المادية إلنجازاتحصيلة االتقرير هذا من  الثالث الجزءوأخيرا، يستعرض 

 قانون برسم إنجازها المرتقب البرامج وكذا ،2017 سنة برسم العمل برامج تنفيذ تقدم ومستوى 2016 سنة برسم

 الخدمات جودة تقييم من تمكن التي المؤشراتتتبع  على أكبر بشكل التركيز خالل من وذلك ،2018 لسنة المالية

  .للمرتفقين المقدمة

، تميزت سنة ما يخص المراكز الجهوية لالستثماروفي االقتصادية األخرىبالنسبة لمجال األنشطة في هذا اإلطار، و
 مشروعا 1.216 على والموافقة ،الفارطة السنة مع مقارنة 2.8 % قدرها بزيادة أي مقاولة 27.007 إحداثب 2016

الحة والصيد بمجال الفما يتعلق فب أما درهم. مليار 212,56 بلغ استثماري بغالف الجهوي المستوى على استثماريا
لتي ، واالمناخية التغيرات حول المتحدة األمم لمؤتمر والعشرين الثانية تنظيم الدورة 2016والغابة، فقد عرفت سنة 

  :خاللها مجموعة من اإلنجازات الكبرى تتمثل في حقق المغرب 

:  اآلتية للمواضيع مخصصة المدني بالمجتمع الخاصة الخضراء بالمنطقة وساحات فضاءات ستة استغالل •

 المجاالت"و" والتقاليد المعرفة"و" والثقافة الفن"و" الشباب"و" والمناخ النوع"و "والبحث الجامعة"

 ؛"الترابية والجماعات

 وإحداث األزرق الحزام ومبادرة اإلفريقية الفالحة تكييف أجل من المبادرة :وهي جديدة مبادرات 4 إطالق •

برعاية  بإفريقيا واألمن واالستقرار االستدامة دعم ومبادرة كيفالت أجل من لالستثمار لجنة مراكش صندوق
 والسنغال؛ المغرب من كل

 الشفافية؛ قيم ترسيخ أجل من القدرات لتقوية باريس لجنة في إفريقيا تمثيل •

  .للعمل مراكش إعالن إطار في المستدامة والتنمية المناخ حول المتخذة اإلجراءات تفعيل •

النقل والماء والبنيات التحتية "مستقلة العاملة في مجال  بصورة المسيرة الدولة مرافق ، فقد تمكنتمن جهة أخرى
 ةتدهور الشبك حالة على الخصوص تقييم انذكر منه، 2017خالل سنة  عملياتمن إنجاز مجموعة من ال "األخرى
من  النداء إطالق مركزو ،كلم 43.308ل  بالنسبةالطرقية  واألبحاث للدراسات الوطني من طرف المركز الطرقية

 النقل حافالت مخالفات سائقي عن التبليغ من المواطنين لتمكينالطرقية  والسالمة الطرق عبر النقل طرف مديرية

 الوطني بالفحص من طرف المركز المكلفين األعوانكذا و للمركبات التقني الفحص مراكز وافتحاص ،العمومي

 من طرف مديرية "VISIOMET"الداخلي  للتواصل جديد نظام شغيلوت واقتناء ،والتصديق االختبارات إلجراء

  .الجوي رصدلا بيانات معالجة لمراقبةالوطنية  الجوية األرصاد

  

مستقلة  بصورة المسيرة الدولة بالنسبة لمرافق 2018األخير، تجدر اإلشارة إلى أن برنامج العمل برسم سنة  وفي
من  وذلك الدم، أكياس من عدد أكبر تجميع على درة مراكز تحاقن الدمق من يتوقع الرفع ،العاملة في مجال الصحة
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 المعدات ءعبر اقتنا الدم نقل سالمة تأمين على العمل مع المتبرعين، تستهدف استراتيجية تواصلية اعتماد خالل

على األشعة  من ةللوقاي الوطني المركز في نفس االتجاه، من المنتظر أن يعمل. بالمختبرات الخاصة التقنية واللوازم
 45.000فيما يرتقب إجراء  ،مستفيدا 150 فائدةل 2018خالل سنة األشعة  من الوقاية مجال في تكوينية إجراء دورات

 معهد الوطنيلالوراثة التابعة ل والمناعة وعلم الطبية والجراثيم والفطريات الطفيليات علوم تحليلة من طرف مختبرات

  الصحة. وتقنيات التمريضية للمهن العالي دطالبا بالمعه 40الصحي وتكوين 


