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ــراز انخــراط وزارة  يمثــل إعــداد ميزانيــة المواطــن لمشــروع قانــون التصفيــة محطــة ســنوية أساســية إلب

االقتصــاد والماليــة وإصــاح اإلدارة فــي مســار إرســاء مبــادئ الشــفافية وتعزيــز نجاعــة أداء التدبيــر 

العمومــي وتقويــة دور البرلمــان فــي المراقبــة باعتبارهــا مبــادئ دســتورية مؤطــرة للماليــة العموميــة 

ــتوى  ــى مس ــوزارة عل ــة لل ــودات الحثيث ــختها المجه ــة ورس ــون المالي ــي لقان ــون التنظيم ــها القان كرس

ــة.  ــة العمومي ــة بالمالي ــات المرتبط ــر والمعلوم ــر التقاري ــداد ونش إع

ويشــكل هــذا اإلصــدار مــن ميزانيــة المواطــن لمشــروع قانــون التصفيــة 2018، المعــد بنــاء علــى المعاييــر 

ــة  ــرات المرتبط ــم المؤش ــى أه ــاع عل ــن لاط ــا للمواط ــة، دلي ــفافية الميزانياتي ــة بالش ــة المتعلق الدولي

ــار  ــي إط ــزة ف ــات المنج ــة والنفق ــوارد المحصل ــتوى الم ــى مس ــنة 2018، عل ــة لس ــون المالي ــذ قان بتنفي

تنزيــل مختلــف البرامــج والمشــاريع الموجهــة باألســاس لتحســين ظــروف عيــش المواطنيــن واالســتجابة 

لمتطلبــات الحيــاة اليوميــة.

تقديم
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ما هو قانون التصفية؟	 

تنفيذ قانون المالية لسنة 2018	 

حصيلة انخراط الوزارات والمؤسسات في منهجية نجاعة األداء	 

أبرز اإلنجازات لسنة 2018	 

ملحقات

ملحــق 1: نبــذة عامــة عــن أهــم التدابيــر الجبائيــة والجمركيــة المدرجــة فــي 	 

قانــون الماليــة لســنة 2018

ملحــق 2: جــدول حــول حصيلــة تحقيــق النتائــج المتعلقــة بالقطاعــات الوزاريــة 	 

برســم ســنة 2018

ــات 	  ــرف القطاع ــن ط ــزة م ــرات المنج ــم المؤش ــز أله ــدول موج ــق 3 : ج ملح

الوزاريــة برســم ســنة 2018

المحتوى
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ما هو قانون التصفية؟

المادة 2 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية:

»يراد في مدلول هذا القانون التنظيمي بقانون المالية: 

قانون المالية للسنة؛	 

قوانين المالية المعدلة؛	 

قانون التصفية المتعلق بتنفيذ قانون المالية«	 

 المادة 64 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية:

»يثبــت و يحصــر قانــون التصفيــة المتعلــق بتنفيــذ قانــون الماليــة المبلــغ النهائــي للمداخيــل المقبوضــة 

والنفقــات المتعلقــة بنفــس الســنة الماليــة والمؤشــر علــى األمــر بصرفهــا ويحصــر حســاب نتيجــة الســنة.

يوافــق قانــون التصفيــة المتعلــق بتنفيــذ قانــون الماليــة علــى حســاب النتيجــة للســنة المعنيــة،.. ويرصــد 

النتيجــة المحاســبية للســنة فــي حصيلــة الحســابات «.... 

المادة 65 من القانون التنظيمي 130.13 لقانون المالية:

المتعلــق  التصفيــة  قانــون  مشــروع  يــودع   ....«

بتنفيــذ قانــون الماليــة ســنويا باألســبقية بمكتــب 

مجلــس النــواب فــي أجــل أقصــاه نهايــة الربــع 

األول مــن الســنة الثانيــة التــي تلــي تنفيــذ قانــون 

ــي«. ــة المعن المالي

ما هي مكونات ميزانية الدولة؟

مرافق الدولة المسيرة  الحسابات الخصوصية للخزينة
بصورة مستقلة الميزانية العامة

 حســابات ترصــد للعمليــات التــي ال
ــة ــي الميزاني ــل ف ــن أن تدخ  يمك
ــاص ــا الخ ــبب طابعه ــة بس  العام
الســببية العالقــة  بســبب   أو 
المــوارد بيــن   المتبادلــة 
 والنفقــات أو بســبب اســتمراريتها

في الزمن؛

 هــي مصالــح تابعــة للدولــة وال
الشــخصية علــى   تتوفــر 
المصالــح هــذه   المعنويــة. 
ــي ال ــا، الت ــض نفقاته ــي بع  تغط
ــة ــادات الميزاني ــي اعتم ــل ف  تدخ
 العامــة، بمواردهــا الذاتيــة حيــث
المرافــق هــذه   تتميــز 

باالستقاللية المالية؛

مــوارد مجمــوع   تتضمــن 
ــك ــتثناء تل ــة باس ــف الدول  وتكالي
مرافــق لميزانيــات   المخصصــة 
بصــورة المســيرة   الدولــة 
 مســتقلة وميزانيــات الحســابات

الخصوصية للخزينة؛
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تنفيذ قانون المالية لسنة 2018

الفرضيات:. 1

اإلنجازات التوقعات

%3,1 %3,2 نسبة النمو

%2,9 %3,7 القيمة المضافة غير الفاحية 

%3,8 %3 عجز الميزانية 

%1 %1,5 معدل التضخم 

ميزانية الدولة:. 2

موارد ميزانية الدولة المنجزة خالل سنة 2018:	 

بلغــت مــوارد الميزانيــة العامــة برســم ســنة 2018 نســبة إنجــاز تقــدر ب 109% مقارنــة بالتوقعــات. كمــا 

شــكلت المــوارد العاديــة 83 % مــن مجمــوع مــوارد الميزانيــة العامــة.

    الميزانية العامة:. 	

مقارنة المنجزات المتعلقة بموارد الميزانية العامة لسنة 2018 حسب مكوناتها:	 

ــبة  ــة نس ــر الضريبي ــل الغي ــت المداخي ــا، حقق ــن جهته ــة 101%. م ــل الضريبي ــاز المداخي ــب إنج ــاوزت نس تج

ــات.  ــع التوقع ــة م ــاوزت 128% بالمقارن ــاز تج إنج

مقارنة الموارد المنجزة بالتوقعات بماليين الدرهم

التوقعات
329 117,13 

302 919,91

92 369,34
83 799,16

8 140,75 7 815,87

الميزانية العامة الحسابات الخصوصية للخزينة مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

اإلنجازات
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تنفيذ نفقات الميزانية العامة حسب نوعيتها:	 

بلغــت نســبة إنجــاز نفقــات التســيير 99,60 %، فــي حيــن حققــت نفقــات االســتثمار نســبة 79% برســم ســنة 

2018. وفــي مــا يتعلــق بنفقــات الديــن العمومــي، فقدقاربــت نســبة إنجازهــا 100%.

تنفيذ نفقات الميزانية العامة خالل سنة 2018 حسب القطاعات:	 

باســتثناء نفقــات البنيــات التحتيــة التــي حققــت نســبة إنجــاز تناهــز 73% و نفقــات البنيــات المنتجــة التــي 

ــث  ــوق 90% حي ــاز تف ــب إنج ــرى نس ــات األخ ــع القطاع ــت جمي ــد عرف ــز %74 ، فق ــاز تناه ــبة إنج ــت نس حقق

ــز 97% و 90% و %94   ــاز تناه ــب إنج ــة نس ــات األمني ــذا القطاع ــة وك ــة واإلداري ــات االجتماعي ــت القطاع حقق

ــة العامــة، فقــد بلغــت نســبة اإلنجــاز %93,33. ــي. وبالنســبة لمجمــوع نفقــات الميزاني ــى التوال عل

تنفيذ نفقات الميزانية العامة حسب نوعيتها بماليين الدرهم

التوقعات
197 551,20 198 343,57

67 844,95 86 011,77

62 008,70 61 843,99

نفقات التسير نفقات االستثمار خدمة الدين العمومي

اإلنجازات

تركيبة موارد الميزانية العامة المنجزة بماليين الدرهم

108 436,81

220 680,32

84 435,57

218 484,34

اإلنجازات التوقعات

المداخيل الضريبيةالمداخيل الغير الضريبية
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توزيع نفقات استثمار الميزانية العامة حسب نوعيتها:	 

حققــت القطاعــات االجتماعيــة والمنتجــة وكــذا البنيــات التحتيــة نســب إنجــاز تناهــز 82% و 66% و 70% علــى 

التوالــي. وبالنســبة لمجمــوع نفقــات اســتثمار الميزانيــة العامــة، فقــد بلغــت نســبة اإلنجــاز 78,88 %.

حجم وتطور الدين العمومي:	 

بلغــت النفقــات المرتبطــة بالديــن العمومــي 62 مليــار و8 مليــون درهــم ســنة 2018 مقارنــة مــع 71 مليــار 

و367 مليــون درهــم ســنة 2017.

تنفيذ نفقات الميزانية العامة حسب القطاعات بماليين الدرهم

التوقعات

القطاعات االجتماعية

القطاعات المنتجة

البنيات التحتية

القطاعات اإلدارية

القطاعات اإلمنية

التحمالت المشتركة ـ تكاليف أخرى

التسديدات و التخفيضات و االرجاعات الضريبية

 111,414.77

 114,974.85

 26,657.93
 20,026.11
 18,395.50

 71,280.75

 25,817.67
 7,200.00

 19,777.82
 14,632.27
 14,632.27

 66,861.25

 24,307.41
 11,805.71

اإلنجازات

توزيع نفقات استثمار الميزانية العامة حسب القطاعات بماليين الدرهم

التوقعات

القطاعات االجتماعية

القطاعات المنتجة

البنيات التحتية

القطاعات اإلدارية

القطاعات اإلمنية

التحمالت المشتركة

 11,042.46

 13,458.25

 18,120.73

 17,348.78
 4,808.36
 11,231.66
 21,044.00

 11,971.30
 12,209.14
 3,606.87
 8,595.68
 20,419.50

اإلنجازات

تركيبة نفقات الدين العمومي سنة 2018 ماليين الدرهم

27 021,29

34 987,41

27 112,49

34 731,50

اإلنجازات التوقعات

استهالكات الدين العمومي المتوسط والطويل األجلفوائد وعموالت متعلقة بالدين العمومي
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اإلنجازات التقديرات تطور قيمة دين الخزينة بمايين الدراهم برسم سنة 2018

147 983 165 438 قيمة الدين الخارجي للخزينة

%13,4 %14,7 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

574 637 561 427 قيمة الدين الداخلي للخزينة
%51,9 %49,9 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

722 620 726 865 المجموع

%65,3 %64,6 النسبة إلى الناتج الداخلي الخام

مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة:. 	

بلغت نسبة إنجاز نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة %37 .	 

الحسابات الخصوصية للخزينة:. 	

ــي 	  ــى التوال ــة  140%  و110%  عل ــة للخزين ــابات الخصوصي ــوارد الحس ــات وم ــاز نفق ــب إنج ــت نس بلغ

ــنة 2018. ــم س برس

تطورموارد و نفقات  الصناديق الخصوصية  للخزينة بين سنتي 	201 و 2018بماليين الدرهم

تنفيد نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة بماليين الدرهم

4 217,43

2 127,23
3584,31

722,52

نفقات االستغاللنفقات االستثمار

اإلنجازات التوقعات
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الموارد المرصدة من طرف الدولة للجماعات الترابية: . 	

المــوارد المعبئــة مــن طــرف الدولــة لفائــدة ميزانيــات الجهــات والعمــاالت واألقاليــم 	 

:  2018 والجماعــات برســم ســنة 

ــار  ــة للجماعــات الترابيــة مــا قــدره 27,9 ملي بلغــت المــوارد المرصــدة، بجميــع أنواعهــا، مــن طــرف الدول

درهــم.

الموارد المحولة من طرف الدولة للجماعات الترابية بماليين الدرهم

8% مقارنــة 	  بنســبة  زيــادة  الترابيــة  للجماعــات  الدولــة  المرصــدة مــن طــرف  المــوارد  ســجلت 

بمســتواها برســم 2017. وترجــع هــذه الزيــادة إلــى ارتفــاع حصــة الجهــات مــن منتــوج الضريبــة علــى 

الشــركات والضريبــة علــى الدخــل )31%+( والهبــات والمســاهمات )25%+( وحصــة الجماعــات الترابيــة 

مــن منتــوج الضريبــة علــى القيمــة المضافــة )1%+( و )46%+( بالنســبة لحصتهــا مــن منتــوج الرســم 

علــى عقــود التأميــن.

تركيبة موارد الجماعات المحلية بين سنة 2017 و 2018

2017

موارد تسيرها الجماعات الترابية

موارد محولة

موارد مسيرة من طرف الدولة

17.50%

66%

16.50%

19.30%

65.20%

15.50%

2018
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تعــود بشــكل أساســي زيــادة حصــة الجماعــات الترابيــة، مــن منتــوج الضريبــة علــى الشــركات 	 

والضريبــة علــى الدخــل، إلــى ارتفــاع حصــة الجهــات مــن منتــوج الضريبــة علــى الشــركات والضريبــة 

ــنة 2018. ــى 4%  س ــنة 2017 إل ــن 3% س ــت م ــي انتقل ــل والت ــى الدخ عل

حصيلة انخراط الوزارات والمؤسسات في منهجية نجاعة األداء

ملخص البرامج -األهداف والمؤشرات	 

26 العدد االجمالي للوزارات أو المؤسسات

121 العدد االجمالي للبرامج

996 العدد االجمالي للمشاريع او العمليات

435 العدد االجمالي لألهداف
81 عدد األهداف المستجيبة للنوع

931 العدد االجمالي للمؤشرات

165 عدد المؤشرات المستجيبة للنوع

ــرام 	  ــم احت ــوم، ت ــى العم ــة األداء، فعل ــروع نجاع ــي مش ــات ف ــوزارات والمؤسس ــراط ال ــبة لانخ بالنس

األعــداد المرجعيــة فــي إنجــاز مشــاريع النجاعــة مــن طــرف الــوزارات والمؤسســات، حيــث تــم تســجيل 

القيــم المتوســطة التاليــة:

8 مشاريع وعمليات لكل برنامج )علما أن العدد المرجعي هو 6 مشاريع( 	

4 أهداف لكل برنامج )علما أن العدد المرجعي هو 3 أهداف( 	

8 مؤشرات لكل برنامج )علما أن العدد المرجعي هو 9 مؤشرات( 	

2 مؤشرات لكل هدف )علما أن العدد المرجعي هو 3 مؤشرات(. 	
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أبرز اإلنجازات لسنة 2018

أ . القطاعات االجتماعية:

الصحة

تحسن المؤشرات الصحية:

انخفــاض ملمــوس فــي نســبة وفيــات األمهــات بالمغــرب بنســبة 35%  إذ انتقــل مــن 112 حالــة  	

وفــاة لــكل   100.000 والدة حيــة ســنة 2010 إلــى أقــل مــن 73 لــكل 100.000والدة ســنة 2018؛

انخفــاض معــدل وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة حيــث بلــغ 22,16 حالــة وفــاة لــكل       	

2011؛ ســنة   30,5 مقابــل   2018 ســنة  حيــة  1000والدة 

ــل 73٫6% ســنة  	 ــت بلغــت 86٫6% ســنة 2018 مقاب ــة حي ــح الصحي ــوالدة بالمصال ارتفــاع نســبة ال

.2011

وصول نسبة التغطية الصحية حوالي 64%  من الساكنة؛ 	 

إ صــدار مرســوم جديــد يتعلــق بالتغطيــة الصحيــة للطلبــة: اســتفادة أكثــر مــن 76 ألــف طالــب مــن 	 

هــذا النظــام.

تشغيل المركز االستشفائي اإلقليمي بسا بطاقة استيعابية بلغت 250 سرير؛	 

تشغيل مستشفى القرب دمنات )ازيال( بطاقة استيعابية بلغت 45 سرير؛	 

تأهيل المركز االستشفائي اإلقليمي بتارودانت. 	 

التعليم 

التربية الوطنية

في مجال االرتقاء بجودة التربية والتكوين: 	 

273 مؤسسة ابتدائية مستفيدة من المراكز الرياضية؛ 	

إحداث 58 مركزا رياضيا ب 52 مديرية إقليمية منتمية ل 10 جهات؛ 	

إعداد ميثاق مدرسة المواطنة؛ 	

إحــداث مركــز وطنــي و12مركــزا جهويــا و82 مركــزا إقليميــا للوقايــة ومناهضــة العنــف  	

المدرســي. بالوســط 

في مجال اإلنصاف وتكافؤ الفرص: 	 

تأهيل ما يقارب 1780 مؤسسة تعليمية وتعويض 601 حجرة من البناء المفكك؛ 	

استفادة حوالي 67000 تلميذ)ة( من برامج التربية غير النظامية؛ 	
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ــن  	 ــا55.000 م ــتاذة منه ــتاذا وأس ــاع 248.000 أس ــة بالقط ــرية العامل ــوارد البش ــدد الم ــغ ع بل

موظفــي األكاديميــات تــم توظيفهــم بيــن ســنتي 2016 و2018 األمــر الــذي ســاهم فــي الحــد 

مــن ظاهــرة االكتظــاظ وتحســين ظــروف الجــودة.

التعليم العالي والبحث العلمي

على مستوى برنامج التعليم العالي: 	 

الجامعيــة ذات االســتقطاب  	 بالمؤسســات  الباكالوريــا  4300 مقعــد جديــد لحاملــي  إحــداث 

المحــدود؛

الرفــع بنســبة 50% مــن المقاعــد المتنافــس بشــأنها فــي المبــاراة الوطنيــة المشــتركة لولــوج  	

المــدارس العليــا للهندســة؛ 

مراجعة التغطية الجهوية للجامعات في إطار سياسة القرب وتكافؤ الفرص. 	

على مستوى برنامج البحث العلمي: 	 

تخصيص 23 مليون درهم سنويا من أجل االنخراط في قواعد البيانات العلمية الدولية؛ 	

تخويــل 300منحــة تميــز جديــدة فــي مجــال البحــث العلمــي، ليصــل العــدد اإلجمالــي الســنوي  	

للمســتفيدين مــن هــذه المنحــة الــى حوالــي 900 طالــب باحــث علــى مســتوى الدكتــوراه.

على مستوى برنامج الدعم االجتماعي للطلبة: 	 

افتتاح حي جامعي جديد بالناظور ومكناس؛ 	

ــبة  	 ــة بالنس ــن المنح ــتفادة م ــات االس ــم طلب ــطرة تقدي ــد مس ــي” لتجري ــة ‘’منحت ــاق منص إط

ــا؛ ــهادة الباكالوري ــى ش ــن عل ــدد الحاصلي ــة الج للطلب

زيــادة عــدد الطلبــة الممنوحيــن بنســبة 1٫6%  حيــت انتقــل عددهــم مــن 329.332 ممنــوح خــال  	

الموســم الجامعــي 2017-2016 إلــى 334.517 خــال الموســم 2017-2018. 

التكوين المهني

مواصلــة تقويــة الشــراكة بيــن القطــاع العــام والخــاص وتنميــة التكويــن المســتمر وترســيخ اإلدمــاج 	 

المهنــي وتعميــم مقاربــة التكويــن باعتبــار الكفــاءات؛

تجويد حكامة منظومة التكوين المهني عبر مواصلة مراجعة النصوص القانونية المنظمة؛	 

توســيع الطاقــة االســتيعابية لمؤسســات التكويــن المهنــي حيــث بلــغ العــدد اإلجمالــي لهــذه 	 

األخيــرة مــا مجموعــه 2.042 مؤسســة بطاقــة اســتيعابية تبلــغ 343.255 مقعــدا بيداغوجيــا.
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تقليص الفوارق المجالية واالجتماعية

فــك العزلــة ببنــاء 271 كلــم مــن الطــرق القرويــة و 1.489 كلــم مــن الطــرق مــن المســالك القرويــة 	 

وإعــادة تأهيــل وصيانــة 533 كلــم مــن الطــرق القرويــة و 188 كلــم مــن المســالك القرويــة؛

ــم مــن شــبكة المــاء 	  ــل 24 كل ــة وإعــادة تأهي ــط فــردي أو نافــورات مــاء وكــذا صيان إنجــاز 5.077 رب

ــرب؛ ــح للش الصال

ــد شــبكة 	  ــون بواســطة مجموعــات الطاقــة الضوئيــة وكــذا تمدي ــة 66 كان ــة 513 دوار وكهرب كهرب

ــة الشــبكة لمســافة 5,5 كلــم؛ الجهــد المنخفــض علــى 70 كلــم وتقوي

ــاح 	  ــاتين التف ــل بس ــال تأهي ــن خ ــس م ــة باألطل ــق الجبلي ــة بالمناط ــة القروي ــروع التنمي ــدم مش تق

الموجــودة علــى مســاحة 200 هكتــار، وزرع 100 هكتــار مــن اللــوز، و190 هكتــار مــن الزراعــات 

العلفيــة، وإنجــاز12 دورة تكوينيــة لفائــدة منتجــي التفــاح، والشــروع فــي أشــغال بنــاء قنــوات الــري 

ــم.      ــول 18,20 كل ــى ط عل

الشباب والرياضة

تشــجيع ولــوج الفتــاة والمــرأة للممارســة والتدبيــر الرياضــي والمســاهمة فــي االندمــاج االجتماعــي 	 

لســاكنة العالــم القــروي واألحيــاء الهامشــية عــن طريــق ممارســة الرياضــة؛

خلــق ديناميكيــة رياضيــة محليــة وجهويــة بواســطة التعاقــد وفــق أهــداف مــع المصالــح الخارجيــة 	 

فــي مجــال التنظيــم والتنشــيط الرياضــي؛

االرتقــاء بالرياضــة النســوية مــن خــال تنظيــم أنشــطة رياضيــة خاصــة بالمــرأة وحصــص تحسيســية 	 

ــة لحامــات المشــاريع؛ ــة وكــذا دورات تكويني ــة الممارســة الرياضي ــة بأهمي وتوعوي

زيــادة 10 مؤسســات جديــدة للشــباب فــي مختلــف أقاليــم المملكــة، حيــث أصبــح العــدد الحالــي 635 	 

مؤسســة منهــا 365 فــي المجــال الحضــري و270 فــي المجــال القــروي؛

إصــاح وترميــم وتأهيــل 17 مؤسســات للشــباب بســبع جهــات بالمملكــة فــي إطــار اتفاقيــة شــراكة 	 

وتعــاون بيــن الــوزارة ومؤسســة صنــدوق اإليــداع والتدبيــر؛ 

تقويــة القــدرات التدبيريــة والتقنيــة لألطــر الرياضيــة وإدمــاج المهاجريــن وذوي االحتياجــات الخاصــة 	 

واألشــخاص فــي وضعيــة صعبــة لاســتفادة مــن المشــاريع الرياضــة.

 السكن

القضاء على السكن غير الائق وتحسين البيئة المعيشية لألسر المعوزة عبر البرامج التالية: 	 

برنامــج بــدون صفيــح الــذي مكــن مــن معالجــة وضعيــة 277.583 أســرة أي بنســبة تناهــز 66%  	

مــن مجمــوع عــدد األســر وإعــان 59 مدينــة بــدون صفيــح مــن أصــل 85 مدينــة معنيــة بهــذا 

البرنامــج؛

برنامــج إعــادة تأهيــل المبانــي اآليلــة للســقوط: والــذي مكــن مــن إعــادة تأهيــل 27.000 مبنــى  	
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بكلفــة إجماليــة قدرهــا 3٫64 مليــار درهــم، وكذلــك توقيــع اتفاقيــة شــراكة مــن أجــل معالجــة 

المبانــي اآليلــة للســقوط بالمدينــة القديمــة للربــاط بكلفــة قدرهــا 130 مليــون درهــم؛

برنامــج إعــادة هيكلــة أحيــاء الســكن غيــر القانونــي والتأهيــل الحضــري: التعاقــد بيــن األطــراف  	

ــار  ــة تقــدر ب 12 ملي ــة فــي هــذا البرنامــج إلنجــاز 588 مشــروعا بمســاهمة مــن لدول المتدخل

درهــم لفائــدة 1.250.000 شــخص.

تنويع العرض السكني لتلبية حاجيات كافة الشرائح االجتماعية عبر البرامج التالية: 	 

برنامــج الســكن االجتماعــي ذو كلفــة 250.000 درهــم: التوقيــع علــى حوالــي 1.180 اتفاقيــة  	

إلنجــاز مــا يقــارب 1.746.733 وحــدة ســكنية فــي إطــار هــذا البرنامــج ويقــوم القطــاع الخــاص 

بإنجــاز %93 منهــا؛

ــكنية  	 ــدة س ــاز 52.644 وح ــي إنج ــروع ف ــة: الش ــض التكلف ــي منخف ــكن االجتماع ــج الس برنام

منخفضــة التكلفــة تــم اســتكمال 35.508 منهــا؛

ــاز  	 ــل إنج ــن أج ــة م ــى 28 اتفاقي ــة عل ــطة: المصادق ــة المتوس ــه للطبق ــكن الموج ــج الس برنام

ــة الفدراليــة الوطنيــة  9.096 وحــدة ســكنية، كمــا تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة إطــار بيــن الدول

للمنعشــين العقارييــن مــن أجــل توفيــر 20.000 وحــدة ســكنية، وبيــن الدولــة ومجموعــة 

ــرى. ــكنية أخ ــدة س ــاز 3.680 وح ــران إلنج ــة العم التهيئ

الثقافة

ــة، 	  ــة تادل ــال، بقصب ــات، بأزي ــاي، بالخميس ــران، بغفس ــة بإف ــات الثقافي ــة المركب ــز وتهيئ ــاء، تجهي بن

ــم؛ ــارب 43.842.821 دره ــغ يق ــليمان بمبل ــي وبنس ــر، بالريصان بتنغي

ــي 	  ــوص ف ــت بالخص ــاء تمثل ــغال البن ــاز أش ــة وإنج ــز والتهيئ ــات التجهي ــن عملي ــد م ــاق العدي انط

ــاش  ــي بوعي ــن بن ــكل م ــة ب ــز الثقافي ــة بالمراك ــة الخاص ــات التقني ــية والدراس ــارات الهندس االستش

ــم؛ ــغ 1.059.107 دره ــاكن بمبل ــواحل وإيس ــة الس ــد الغاي وعب

إنجاز أشغال التهيئة بمقر المعهد الموسيقي بتطوان ، وتجهيز المكتبة الوسائطية بطنجة ؛	 

ــي 	  ــدوق الوطن ــذا الصن ــات وك ــات والهيئ ــض المؤسس ــدة بع ــم لفائ ــغ 856.871.81 دره ــل مبل تحوي

ــم  ــض األقالي ــة لبع ــة والمجالي ــة المندمج ــة بالتنمي ــراكة المتعلق ــار الش ــي إط ــي ف ــل الثقاف للعم

ــة؛ ــب الجال ــار صاح ــام أنظ ــة أم ــات الموقع ــوع االتفاقي ــة موض ــاريع الثقافي ــاز المش وإلنج

ترميــم وتهيئــة العديــد مــن المواقــع األثريــة والمبانــي التاريخيــة بغيــة المحافظــة عليهــا والنهوض 	 

بهــا عبــر التعريــف بهــا والترويــج لهــا وتثميتها.
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ب . البنيات التحتية والقطاعات االنتاجية:

الفالحة

المؤشرات المتعلقة ببرنامج تنمية ساسل اإلنتاج سجلت معدالت مرضية:	 

تحقيق إنتاج قياسي للحبوب بلغ 97 مليون قنطار؛ 	

ــاج  	 ــم إنت ــك ت ــت 97%، كذل ــي بلغ ــة الت ــة النبت ــمندر أحادي ــذور الش ــتعمال ب ــبة اس ــين نس تحس

720.000 طــن مــن اللحــوم البيضــاء و6٫6 مليــار وحــدة مــن البيــض ممــا مكــن مــن تغطيــة %100 

ــة؛  ــات الوطني مــن الحاجي

بلــغ إنتــاج اللحــوم الحمــراء 522.000 طــن ممــا مكــن مــن تغطيــة 98% مــن الحاجيــات، كمــا بلــغ  	

إنتــاج الحليــب 2.55 مليــار لتــر أي بمعــدل 96% مــن الحاجيــات.

تميــز برنامــج التعليــم والتكويــن والبحــث بتنفيــذ توجهــات اســتراتيجية التكويــن والبحــث الفاحــي. 	 

وذلــك مــن خــال:

تعزيز الكفاءات المهنية بتخرج 397 مهندس و44 دكتور بيطري )205 إناث و24 أجنبي(؛  	

ــب  	 ــاق طل ــي وإط ــث الزراع ــي للبح ــد الوطن ــرف المعه ــن ط ــزة م ــوث المنج ــج البح ــع برام تتب

ــاد؛ ــة واإلرش ــث والتنمي ــي للبح ــزم التنافس ــار المكاني ــي إط ــوث ف ــاريع بح ــروض لمش الع

ــن  	 ــز للتكوي ــددة المراك ــاب متع ــداث أقط ــة وإح ــن الفاحي ــن المه ــية لتكوي ــة رئيس ــع خط وض

ــي.  ــي الفاح المهن

تفعيل برنامج المحافظة على الثروة الحيوانية والنباتية والسامة الصحية للمنتوجات الغذائية:	 

استمرار التأهيل الصحي لقطاع الدواجن؛ 	

المراقبة الصحية والتقنية ل 2.571 وحدة ووسائل نقل الدواجن الحية؛ 	

متابعة تنزيل برنامج تنمية الري وإعداد المجال الفاحي؛	 

إتمام مكونين رئيسيين في بلورة السجل الوطني الفاحي:	 

مشروع القانون المتعلق بالسجل الوطني الفاحي؛ 	

بلورة منهجية ادارة واستغال السجل الوطني الفاحي. 	

االستراتيجية الطاقية

تفعيــل مجموعــة مــن التدابيــر التشــريعية والتنظيميــة والمؤسســاتية كالقانــون المتعلــق بالطاقات 	 

المتجــددة والقانــون المتعلــق باإلنتــاج الذاتــي وكــذا القانــون المتعلــق بضبــط قطــاع الكهرباء؛

ضمان توازن العرض والطلب على الطاقة الكهربائية بهامش احتياطي مريح تجاوز 24%؛	 
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الشــروع فــي اســتغال مجموعــة مــن مشــاريع الطاقــة المتجــددة كالمشــروع الشمســي نــور 1 و2 	 

والحقــل الريحــي ٱلفتيســات؛

تحقيــق القــدرة الطاقيــة المتجــددة لنســبة 33,8% مــن المزيــج الكهربائــي الوطنــي ) 3700 ميــكاواط ( 	 

فــي إطــار االنتقــال الطاقــي عبــر الطاقــات المتجــددة.

الصناعة

هيكلــة 44 منظومــة صناعيــة تهــم 14 قطاعــا، وتحديــد القطاعــات الصناعيــة ألهــداف تتمثــل فــي 	 

إحــداث فــرص الشــغل ورفــع مســتوى الصــادرات؛

تحقيــق  94% مــن أهــداف مخطــط تســريع التنميــة الصناعيــة أي مــا يمثــل 144 مليــار درهــم مــن 	 

ــل؛ ــة عم ــادرات و447.896 فرص الص

بلــغ معــدل النمــو الســنوي للصــادرات الصناعيــة 7٫4% بيــن عامــي 2013 و2018، وقــد فاقــت 	 

2018؛ اإلنجــازات التوقعــات برســم ســنة 

تطــور مهــن جديــدة فــي القطــاع الصناعــي ممــا أدى إلــى تغييــر جــدري فــي بنيــة صادراتــه التــي 	 

ــاع  ــيارات، قط ــاع الس ــي )قط ــي عال ــوى تكنولوج ــات ذات محت ــز بصناع ــا وتتمي ــر تنوع ــت أكث أصبح

ــيج(.   ــاع النس ــران وقط الطي

الصناعة التقليدية

ــة 	  ــاع الصناع ــة لقط ــانة القانوني ــتكمال الترس ــر اس ــة عب ــة التقليدي ــاع الصناع ــل قط ــة تأهي مواصل

ــى  ــة عل ــل والمحافظ ــاء والتأهي ــغال البن ــن أش ــاء م ــع االنته ــة م ــات التحتي ــز البني ــة وتعزي التقليدي

ــراث؛ الت

ــات 	  ــال الدراس ــن خ ــك م ــاع وذل ــويق بالقط ــج والتس ــرق التروي ــر ط ــودة وتطوي ــاج والج ــز اإلنت تجهي

ــة؛ ــات الحرفي ــة والتجمع ــي ودور الصانع ــم التقن ــز الدع ــداث مراك ــة وإح ــة القطاعي ــرات التقني والخب

تقويــة وتنظيــم الفاعليــن عبــر مواكبــة التعاونيــات حديثــة التأســيس عــن طريــق التشــخيص والتكوين 	 

الجماعــي والمواكبــة الفرديــة بمعــدل 500 تعاونيــة في كل ســنة؛

التكويــن ورفــع القــدرات ويشــمل العــرض التكوينــي بالقطــاع، والتكويــن المســتمر، باإلضافــة إلــى 	 

برنامــج محــو األميــة الوظيفــي الخــاص بالصنــاع التقليدييــن بشــراكة مــع الوكالــة الوطنيــة لمحاربــة 

األميــة؛
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إنعــاش وتســهيل ولــوج المنتوجــات إلــى األســواق عبــر تنظيــم المعــارض الجهويــة لاقتصــاد 	 

االجتماعــي والتضامنــي وتنظيــم نســخ لألســواق المتنقلــة لاقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي، كمــا 

تــم تنظيــم المعــرض الوطنــي لاقتصــاد االجتماعــي والتضامنــي الــذي عــرف مشــاركة أزيــد مــن 600 

ــت  ــي عرف ــي الت ــي والتضامن ــاد االجتماع ــول االقتص ــة ح ــرة الوطني ــم المناظ ــذا تنظي ــة، وك تعاوني

ــد مــن 800 مشــارك ومشــاركة. حضــور أزي

السياحة

وضــع برنامــج عمــل إلنعــاش قطــاع الســياحة وتحســين جــودة العــرض الســياحي مــع تحديــد 	 

الازمــة؛  والمــوارد  المســؤوليات 

وضع جهاز لمواكبة وتسريع دينامية االستثمار السياحي؛ 	 

 تحيين القوانين المؤطرة للمهن السياحية وتحسين تأطير األنشطة السياحية؛ 	 

إنجاز عمليات افتحاصات سرية لفائدة 250 مؤسسة إيواء سياحي؛	 

إعــداد برنامــج تكويــن وتقييــم الكفــاءات لفائــدة المرشــدين الســياحيين الذيــن اجتــازوا بنجــاح االمتحان 	 

المهنــي لولــوج مهنة مرشــد ســياحي؛

دعــم المقــاوالت الســياحية مــن خــال تطويــر منصــة إلكترونيــة، حيــث تــم إطــاق دراســة لتصميــم 	 

منصــة إلكترونيــة لتحديــث ودعــم نســيج المقــاوالت الســياحية.          

 البنيات التحتية

على مستوى الطرق السيارة:   •

إتمام الطريق المداري 2 الرابط بين الرباط وسا؛ 	

ــيار  	 ــق الس ــيد، والطري ــدار البيضاء-برش ــيار ال ــق الس ــعة الطري ــغال لتوس ــة األش ــاء انطاق إعط

ــاء؛ ــدار البيض ــداري لل الم

انطاقة أشغال إنجاز الطريق السيار الرابط بين تيط مليل وبرشيد؛ 	

ــة:  	 ــريعة التالي ــرق الس ــر بالط ــق األم ــريعة ويتعل ــرق الس ــاص بالط ــج الخ ــاز البرنام ــة إنج مواصل

تــازة  بيــن  الرابطــة  الســريعة  الطريــق  والعيــون،  تزنيــت  بيــن  الرابطــة  الســريعة  الطريــق 

والحســيمة، والطريــق الســريعة الرابطــة بيــن بــركان والســعيدية؛

على مستوى قطاع السكك الحديدية:   •

تدشــين صاحــب الجالــة الملــك محمــد الســادس للقطــار الفائــق الســرعة ‘’البــراق’’ الــذي يعــد  	

األول مــن نوعــه علــى المســتوى القــاري؛

تدشين محطة الرباط-أكدال الجديدة يوم 17 نونبر 2018؛ 	

إعطــاء انطاقــة أشــغال المحطــات الجديــدة بــكل مــن طنجــة والقنيطــرة والــدار البيضــاء  	
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المســافرين وبنجريــر ووجــدة؛

ــل  	 ــة نق ــن حرك ــره 90% م ــذي تعب ــاء ال ــدار البيض ــككي لل ــدال الس ــغال الب ــة أش ــاء انطاق إعط

ــع؛ ــافرين والبضائ المس

إعطــاء انطاقــة أشــغال تثليــث الخــط الســككي بيــن القنيطــرة والــدار البيضاء)130كلــم(  	

باإلضافــة إلــى إعــادة تأهيــل النفــق الســككي الرابــط بيــن ســا والربــاط.

على مستوى قطاع الموانئ: 	 

ــاء  	 ــغال بمين ــاء األش ــى إنه ــة إل ــط باإلضاف ــرب المتوس ــور غ ــاء الناظ ــغال بمين ــتمرار األش اس

آســفي الجديــد وبموانــئ الصيــد والترفيــه لطنجــة فــي إطــار برنامــج إعــادة التطويــر المتكامــل 

ــة؛ ــاء طنجــة -المدين لمنطفــة مين

تعزيز ميناء طنجة المتوسط موقعه باحتاله للرتبة األولى إفريقيا و45 عالميا. 	
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ملحــق 1 : نبــذة عامــة عــن أهــم التدابيــر الجبائيــة والجمركيــة 
2018 الماليــة لســنة  المدرجــة فــي قانــون 

تدابير جبائية

األثر الميزانياتي 
)بمايين الدراهم(

محتوى التدبير صنف الضريبة

*0,0 إحداث جدول تصاعدي لألسعار في مجال الضريبة على الشركات الضريبة على الشركات

-232,7
تعديل األسعار المطبقة على أرباح تفويت األراضي الحضرية غير 

المبنية
الضريبة على الدخل

-249,7
تخويل حق استرداد الضريبة على القيمة المضافة غير الظاهرة 

على مشتريات الحليب ذو المصدر المحلي المستعمل في تصنيع 
مشتقات الحليب

الضريبة على القيمة 
المضافة

-455,0
تشجيع عمليات التأسيس والزيادة في رأس مال الشركات أو 

المجموعات ذات النفع االقتصادي رسوم التسجيل والتمبر

-1380,0 إعفاء تفويتات األسهم أو حصص المشاركة في الشركات

+55,0
إحداث المساهمة االبرائية برسم الدخول واالرباح الناتجة عن 

الممتلكات واألموال التي يملكها األشخاص الذاتيون المقيمون 
ذوي الجنسيات األجنبية

تدابير مختلفة

* تم رصد األثر الميزانياتي للجدول تصاعدي لألسعار لضريبة على الشركات خال سنة 2019.

تدابير جبائية

األثر الميزانياتي 
)بمايين الدراهم(

محتوى التدبير مجال التدبير

+306,6

إعفاء الملزمين من أداء الزيادات والغرامات وغرامات التأخير 
المتعلقة بالرسوم والمكوس المستحقة إلدارة الجمارك 

والضرائب غير المباشرة قبل فاتح يناير 2016 وذلك شريطة قيام 
الملزمين المعنيين بأداء متأخرات الرسوم والمكوس قبل فاتح 

يناير 2019

تسوية المتأخرات

+22,5 استئناف استيفاء رسم االستيراد المطبق على الزبدة تعريفة الرسوم الجمركية

-1,96
إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد بالنسبة 
ألعاف والحيوانات المعدة لاستخدام الحصري في تربية األحياء 

المائية   الضريبة على القيمة 
المضافة

-65
إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند االستيراد بالنسبة 

لألدوية المضادة لمرض التهاب السحايا “المينانجيت”
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ملحــق 2 : جــدول حــول حصيلــة تحقيــق النتائــج المتعلقــة بالقطاعات 
الوزارية برســم ســنة 2018

حصيلة تحقيق البرامج

الحصيلة القطاعات الوزارية والمؤسسات
اإلجمالية 
لمجموع 

البرامج

 ما بين 
  %50

و%100 

 ما بين %30  
و%50  

 ما بين
0% و%30 

عدد البرامج

%35,71 0 1 0 1 وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان

%23,53 0 3 1 4 وزارة العدل

%68,57
2 1 0 3 قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي وزارة الشؤون الخارجية والتعاون 

2الدولي 1 0 3 قطاع المغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة

%36,96 0 4 3 7 وزارة الداخلية

%34,65

1 3 1 5 قطاع التربية الوطنية
وزارة التربية الوطنية والتكوين 

المهني والتعليم العالي والبحث 

العلمي

0 1 3 4 قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

0 1 2 3 قطاع التكوين المهني

%39,02 0 5 1 6 وزارة الصحة

%56,25 4 2 0 6 وزارة االقتصاد والمالية

%41,67
1 2 0 3 قطاع الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي وزارة السياحة والنقل الجوي 

والصناعة التقليدية واالقتصاد 

1االجتماعي 3 2 6 قطاع السياحة والنقل الجوي

%100 1 0 0 1 األمانة العامة للحكومة

%38,78
1 1 4 6 قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك     وزارة التجهيز والنقل 

1واللوجستيك والماء 2 0 3 قطاع الماء

%57,14

4 1 0 5 قطاع الفاحة
وزارة الفاحة والصيد البحري 

والتنمية القروية والمياه 

والغابات

4 0 1 5 قطاع التنمية القروية والمياه والغابات

0 2 1 3 قطاع الصيد البحري

%27,66 1 0 3 4 وزارة الشباب والرياضة

%30,56 1 1 2 4 وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية

%70 1 1 0 2 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة

%38
0 1 2 3 قطاع الطاقة والمعادن وزارة الطاقة والمعادن والتنمية 

2المستدامة 1 0 3 قطاع التنمية المستدامة

%31,58 0 3 1 4 وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار واالقتصاد الرقمي

%31,15
0 0 1 1 قطاع االتصال

وزارة الثقافة واالتصال
2 0 2 4 قطاع الثقافة

%46,15 1 2 1 4 وزارة الشغل واإلدماج المهني
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حصيلة تحقيق البرامج

الحصيلة القطاعات الوزارية والمؤسسات
اإلجمالية 
لمجموع 

البرامج

 ما بين 
  %50

و%100 

 ما بين %30  
و%50  

 ما بين
0% و%30 

عدد البرامج

%53,85 1 0 0 1 الوزارة المكلفة بالعاقات مع البرلمان والمجتمع المدني

%54,55 1 0 0 1 الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصاح االدارة وبالوظيفة العمومية

%25 0 0 1 1 المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير

%50 2 1 1 4 المندوبية السامية للتخطيط

%67,74
1 2 0 3 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير وزارة إعداد التراب الوطني 

والتعمير واإلسكان وسياسة 

3المدينة 0 0 3 قطاع اإلسكان وسياسة المدينة

%41,18 0 3 0 3 وزارة االسرة والتضامن والمساواة والتنمية االجتماعية

%23,53 0 0 1 1 المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج

%50 0 1 0 1 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي
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المنجــزة مــن طــرف  : جــدول موجــز ألهــم المؤشــرات   	 ملحــق 
  2018 ســنة  برســم  الوزاريــة  القطاعــات 

المؤشرات

نسبة اإلنجازات القطاعات الوزارية والمؤسسات
سنة 2018

مثال للمؤشرات
عدد 

المؤشرات

لم يتم تقديم اإلنجازات الفعلية لمؤشرات برامج حقوق اإلنسان الواردة 
بمشروع نجاعة األداء لسنة 2018

وزارة الدولة المكلفة بحقوق االنسان

%74
نسبة خايا التكفل بالنساء واألطفال 

المجهزة
34 وزارة العدل

%83,99
نسبة تصفية القضايا الرائجة في الميدان 

المدني

30 خدمة في 
اليوم

العدد المتوسط للوثائق المسلمة من 
طرف كل موظف قنصلي في اليوم

20
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

-قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الدولي

  22000
مستفيد

عدد المستفيدين من برامج جمعيات 
لمغاربة المقيمين بالخارج المدعمة من 

طرف الوزارة 15
وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 

-قطاع المغاربة المقيمين بالخارج 
20 تظاهرة وشؤون الهجرة

ولقاء
عدد التظاهرات واللقاءات المنظمة من 

طرف الوزارة بالمغرب وبالخارج

%83,50
نسبة اعتمادات االستثمار المرصودة 

لإلدارة الترابية
49 وزارة الداخلية

50 ثانية
المدة الازمة إلتمام اجراءات مرور 

المسافرين

%71 نسبة النجاح بالباكالوريا
49 قطاع التربية الوطنية

%7 نسبة االكتظاظ باالبتدائي

 340000
مستفيد

تطور عدد الطلبة الممنوحين حسب 
األساك

23 قطاع التعليم العالي والبحث العلمي

%45
نسبة النساء في العدد االجمالي 

للموظفين
29 قطاع التكوين المهني

120000حالة 
جديدة

عدد الحاالت الجديدة الرتفاع الضغط 
الدموي التي تم تشخيصها وزارة الصحة

%88 نسبة نجاح عاج السل بجميع أشكاله 82

%83 نسبة تطور تحصيل الضرائب 48 وزارة االقتصاد والمالية

27 مواصفة وضع المواصفات  17
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة 
التقليدية واالقتصاد االجتماعي -قطاع 

الصناعة التقليدية واالقتصاد االجتماعي-
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المؤشرات

القطاعات الوزارية والمؤسسات
نسبة اإلنجازات 

سنة 2018
مثال للمؤشرات

عدد 
المؤشرات

12400سائح عدد السياح الوافدين عبر نقط الحدود 31
وزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة 
التقليدية واالقتصاد االجتماعي -قطاع 

السياحة والنقل الجوي-

30يوم
متوسط مدة إصدار التراخيص لمزاولة 

المهن المنظمة
5 األمانة العامة للحكومة

إنجاز الطرق السريعة -كلم- 1200 كلم 32
وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء 

قطاع  التجهيز والنقل واللوجستيك

%25
نسبة المستفيدين من مشاريع الصرف 

الصحي السائل في الوسط القروي
17

وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 
والماء-قطاع الماء-

272545 هكتار
المساحة المغروسة اإلجمالية في إطار 

مشاريع الدعامة الثانية لمخطط المغرب 
األخضر

30
وزارة الفاحة والصيد البحري والتنمية 

القروية والمياه والغابات -قطاع الفاحة-

%100 نسبة المساحة المحفظة 19
وزارة الفاحة والصيد البحري والتنمية 

القروية والمياه والغابات-قطاع التنمية 
القروية والمياه والغابات-

%66
نسبة إدماج الخريجين والخريجات بعد 

ستة أشهر من حصولهم على الشهادة
21

وزارة الفاحة والصيد البحري والتنمية 
القروية والمياه والغابات -قطاع الصيد 

البحري-

%70 نسبة الجهوية والتمركز الميزانية 47 وزارة الشباب والرياضة

%56,8 معدل تأهيل المساجد المغلقة 36 وزارة األوقاف والشؤون اإلسامية

8 القرارات عدد القرارات التنظيمية المعدة 10
وزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة 
مكلفة بالشؤون العامة والحكامة

%99,65 نسبة الكهربة القروية 27
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية 

المستدامة -قطاع الطاقة والمعادن -

%51 نسبة معالجة المياه العادمة 25
وزارة الطاقة والمعادن والتنمية 

المستدامة -قطاع التنمية المستدامة -

%40 نسبة إنجاز المشاريع المهيكلة 19
وزارة الصناعة والتجارة واالستثمار 

واالقتصاد الرقمي

53 عملية
عدد عمليات المحافظة والترميم 

المنجزة
37 وزارة الثقافة واالتصال قطاع الثقافة

900 تقرير
عدد التقارير التي اعدتها القنوات 

التلفزيونية االجنبية
24 وزارة الثقافة واالتصال قطاع االتصال
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المؤشرات

القطاعات الوزارية والمؤسسات
نسبة اإلنجازات 

سنة 2018
مثال للمؤشرات

عدد 
المؤشرات

%61,5
نسبة إدماج المستفيدين من البرامج 

النشيطة للتشغيل
26 وزارة الشغل واإلدماج المهني

%70 13 نسبة تتبع المراسات االليكترونية
الوزارة المكلفة بالعاقات مع البرلمان 

والمجتمع المدني

%21 نسبة المساطر المبسطة المعتمدة 11
الوزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة 

مكلفة بإصاح االدارة وبالوظيفة 
العمومية

%70
نسبة تلبية طلبات الحصول على اإلعانات 

المالية المخولة للمنتمين ألسرة 
المقاومة وجيش التحرير

8
المندوبية السامية لقدماء المقاومين 

وأعضاء جيش التحرير

%45
معدل انجاز اشغال سنة األساس الجديدة 

2014 للحسابات الوطنية
24 المندوبية السامية للتخطيط

%63,50
نسبة تغطية التراب الوطني بوثائق 

التعمير
20

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 
واإلسكان وسياسة المدينة قطاع إعداد 

التراب الوطني والتعمير 

%68 القضاء على السكن الغير الائق 11
وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير 

واإلسكان وسياسة المدينة قطاع 
اإلسكان وسياسة المدينة

488 مشروع
عدد مشاريع الجمعيات التي تدعمها 
الوزارة في إطار سياساتها العمومية

17
وزارة االسرة والتضامن والمساواة 

والتنمية االجتماعية

%62 معدل ولوج السجناء للتكوين المهني 17
المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة 

اإلدماج

8 اآلراء
عدد اآلراء والتقارير المصادق عليها من 

طرف الجمعية العامة
10 المجلس االقتصادي واالجتماعي والبيئي




