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  مقدمة  
عىل   السياماإلصالحات العميقة التي أطلقتها الحكومة،   لتنزيلميزانياتية أساسية  آليةمرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة   تشكل

املالية    استقالليتهونظرا ال لمساهمة بشكل فعال يف التنمية االقتصادية واالجتامعية للدولة.  ل  وذلكمستوى السياسات االجتامعية،  
 الخدمات  مختلف  إىل   املواطنني  ولوج  تسهيلو دورا محوريا يف تحسني جودة خدمات القرب    املرافقتلعب هذه  ،  هاتدبري   وملرونة

   .والرياضةالصحة و   التعليم منها خاصة ،األساسية
 

 األهدافلبلوغ    حكامتها أســـاليبتحســـني   ىلإالنجاعة،    عىل القامئة  امليزانياتية  انخراطها يف املقاربة  وتروم هذه املرافق من خالل
املسـتمر للخدمات  التحسـنيغري أن   .للمواطننياملتزايدة  حاجيات  التحديات التي تفرضـها ال مواجهةو الفعالية،   املحددة من حيث
األفـضل  واالـستغالل األمثل لالعتامدات املالية املخـصـصة لذلك، يبقى رهينا بتجويد الربمجة امليزانياتية والتنفيذ   ،املقدمة للمرتفقني

   للنفقات، وكذا مالمئة املراقبة مع متطلبات نجاعة األداء.
  

 برـسم  مـستقلة  بـصورة  املـسرية  الدولة مرافقإنجازات   عىل الـضوء  التقرير هذايـسلط    بالنجاعة،  املتعلق  الجانب هذا عم  وانـسجاما
نة دس 2021 ـس نة  مع مقارنة 2022سـنة لاألول  واألـس م هذه  عمل  برامج  وعىل، 2020 ـس ن  املرافق برـس  قدر  ربطها، مع 2023 ةـس

ــتطاع،  العمومية الخدمات بتحســـني  يتعلق  فيام املبذول  املجهود تقييم  بهدف  ،مرقمة  مبؤرشات  ومقرونة  واضـــحة بأهداف  املسـ
  .للمواطنني املقدمة

  
 السـنة متيزت  حيث ،مرفقا 173  التوايل،  عىل الثانية للسـنة بلغ  مسـتقلة بصـورة املسـرية  الدولة مرافقعدد  تجدر اإلشـارة اىل أن  و 

  .مرفق أي حذف أو إحداث بعدم 2022املالية 
 

نة   4جانب آخر، ال بد من التذكري بتغيري تسـمية   ومن م ـس ، ويتعلق األمر باملركز  2022مرافق للدولة مسـرية بصـورة مسـتقلة برـس
" ومعـهد التكنولوجـيا الفـندقـية اـلدم ومبـحث اـلدم  املركز الوطني لتـحاقنالوطني لتـحاقن اـلدم ـبالرـباط واـلذي أصـــبح يســـمى "

الوطني    واملعهد"،  طنجة-املعهد املتخصــص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والســياحيةطنجة الذي أصــبح يســمى "-والســياحية
املركز األشـعة الذي أصـبح يسـمى " من للوقاية"، باإلضـافة إىل املركز الوطني  املعهد الوطني للصـحةالصـحي الذي أصـبح يسـمى "

  ".الوطني للوقاية من اإلشعاعات
  

 للدولة الكربى الوظائف تهم تمجاال  8  حســب، 2022  املالية  الســنة  برســم  مســتقلة  بصــورة  املســرية  الدولة مرافق  وتتوزع هذا،
التجهيز   ومـجال  مرفـقا،  44  من  ويتكون  األطر  وتكوين  املهني  والتكوين  التعليم  ومـجال  مرفـقا،  91  ويضـــم  الصــــحة  مـجال:  وهي

مرافق،  9مرفقا، ومجال الـسلطات العمومية والخدمات العامة ويتكون من   16النقل والبنيات التحتية االقتـصادية األخرى ويـضم  و 
تامعية  مرافق، ومجال األنـشطة االج 4مرافق، ومجال الفالحة والـصيد البحري والغابات ويـضم  5ومجال األنـشطة الرتفيهية ويـضم  

  مرافق، وكذا مجال األنشطة االقتصادية األخرى ويضم مرفقا واحدا. 3األخرى ويتكون من 
  

 :هي كالتايل، ف2021برسم سنة  ستقلةم بصورة املسرية الدولة ملرافق املالية باإلنجازات يتعلق فيام أما

 درهم، أي بنسبة إنجاز تقدر ب    مليون  5.489,92درهم، متجاوزة التوقعات التي ناهزت    مليون 5.672,18 حوايلاملوارد    بلغت
نية  كام بلغت تحويالت امليزا.  109,41%لتبلغ نسبة تحصيلها    مدره  مليون  1.881,19الذاتية    املوارد  سجلت  وقد.  %103,32

  وتكوين األطر   مجاالت الصحة والتعليم والتكوين املهنيالعامة للدولة لفائدة بعض هذه املرافق (خاصة تلك التي تعمل يف  
بلغ فائض امليزانية   حني  يف.  درهم  مليون  821,76من مجموع التحويالت) ما مجموعه  %  92,06من حوايل    استفادت  والتي

  ؛مليون درهم 2.969,23 حوايل، 2020املسجل نهاية سنة  ،لهذه املرافق
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 ال مرافق  بصورة مستحققت  املسرية  املدولة    ، الصحة  مجالويف    ،العامة  والخدمات  العمومية  السلطات  لمجاة يف  تدخلقلة 
أفضل النتائج عىل مستوى تحصيل املداخيل الذاتية، وذلك   ،األخرى  االجتامعيةاألنشطة    مجال  يف  املتدخلة  تلك  إىل  باإلضافة
 ؛110,82%و ،112%  ،189,29%التوايل  عىلبلغت  تحصيلبنسب 

  مسجلة بذلك نسبة 1ممليون دره 5.378,84يف  املحددةتوقعات المليون درهم باملقارنة مع   .37,4262بلغت النفقات حوايل ،
مليون    393,82و  ،%51,85مليون درهم برسم نفقات االستغالل بنسبة إنجاز تقدر ب    2.032,55منها  %،   45,11 بإنجاز تقدر  

 %؛ 27 بلغتنسبة إنجاز بدرهم برسم نفقات االستثامر 

 التحتية   والبنيات  والنقلالتجهيز    مجال ويف  ،األنشطة الرتفيهية  لة يف مجالتدخحققت مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة امل
 ؛53,61%و 57,89%  التوايلأعىل النسب عىل مستوى اإلصدارات املتعلقة بالنفقات، حيث بلغت عىل  االقتصادية األخرى

   2020  سنة  خالل%  61,89  مقابل%  77,53حوايل    2021للنفقات خالل سنة    الذاتية  تغطية املداخيلل  اإلجامليةنسبة  البلغت، 
  واستئناف ،  2020  سنة  عنه  املعلن  الصحي  الحجر  بانتهاء  رتفاعاال هذا    يفرسحيث    ،نقطة  15,64مسجلة بذلك ارتفاعا قدره  

  تغطية  نسب  املرافق  من  مجموعة  سجلت  املقابل  يف .  2021سنة    الطبيعية  ألنشطتها  مستقلة  بصورة  املسرية  الدولة  مرافق
وتلك املتدخلة يف   العامة،  والخدمات  العمومية  السلطات  مجال  يف   املتدخلة  باملرافق  األمر  ويتعلق،  2021  سنة  نسبيا  مرتفعة

 ،األخرى  االجتامعية  األنشطة  مبجال  املرتبطة  للمرافق  بالنسبة  وكذا االقتصادية األخرى،   التحتية  والبنيات  والنقلالتجهيز    مجال
 . 94,55%و 104,38%و  ،126,05%حيث حققت نسب تغطية بلغت عىل التوايل 

  رئيسية: ءالتقرير إىل ثالثة أجزا هذاينقسم و 

 برسم السنة    وذلك  ،بصورة مستقلة وكذا توزيعها حسب مجاالت تدخلهاتطور عدد مرافق الدولة املسرية  لالجزء األول    طرقيت
 ؛ 2022املالية 

   الثاين الجزء  الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنة  اإل   حصيلةتقديم  لويخصص  املالية ملرافق  باملقارنة مع   2021نجازات 
باإلضافة    ،علقة بتحصيل املداخيل وإنجاز النفقاتاملت   املعطيات  تحليل، وذلك باالعتامد عىل  2020سنة    برسمحصيلة اإلنجازات  

   لها؛تدخ مجاالت حسب املرافق هذه  همةمسا إىل

 الثالث    يستعرض  فيام املاالجزء  الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنة    اديةإلنجازات  ومستوى تقدم تنفيذ   2021ملرافق 
 .2023املرتقب إنجازها برسم مرشوع قانون املالية لسنة  العمل ، وكذا برامج2022برامج العمل برسم سنة 

 من   ،املرافق  هذه  تبذلها  التي  الجهود  تقييم  من  متكن  التي  واملؤرشات  األهدافعىل    الضوء  التقرير  هذا  يسلط  ذلك،  إىل  افةضباإل  
  جودة الخدمات املقدمة للمرتفقني. تحسني حيث
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 . تطور عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة، حسب مجاالت تدخلها 1

 2022-2016. تطور عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل الفرتة 1.1

، غري  املاضية  بالسنة   مقارنة  تغيري  أي  دون تسجيل  ،مرفقا  173  ،2022سنة  بلغ عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل   
  التالية:  رافق امل تسميات عىل، 2022 لسنة املالية قانون من 11 املادة ملقتضيات طبقا ،طرأت التي التغيريات  إىل اإلشارة تجدرأنه 

  

 "لتحاقن   الوطني   املركز"الذي أصبح يسمى    االجتامعية،التابع لوزارة الصحة والحامية    "بالرباط  الدم  لتحاقن   الوطني  املركز  
  ؛ "الدم ومبحث الدم

 "؛ " الوطني للصحة عهدامل، الذي أصبح يسمى " االجتامعية التابع لوزارة الصحة والحامية  "الوطني الصحي ملعهدا  

 "للوقاية   الوطني املركز، الذي أصبح يسمى "االجتامعيةالتابع لوزارة الصحة والحامية    "ألشعةا  للوقاية من الوطني  ركزامل
  ؛"إلشعاعات ا من

 "والسياحية الفندقية  التكنولوجيا  والصناع  التابع  "طنجة-معهد  السياحة    االجتامعي   واالقتصادالتقليدية    ةلوزارة 
  . "طنجة-املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحيةوالتضامني، الذي أصبح يسمى "

  

  

 2022-2016: تطور عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل الفرتة 1رسم بياين

  2022برسم سنة   توزيع مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة حسب مجاالت تدخلها 2.1.

 من مجموع    %52,6  نسبة  ثلمي  ما  وهومرفقا،    91  الصحة  مجاللة يف  تدخدولة املسرية بصورة مستقلة املبلغ عدد مرافق ال
 :ييل كام املرافق هذه وتتوزع، 2022لسنة  برسم قانون املالية  173البالغة   لدولة املسرية بصورة مستقلةمرافق ا

 

 الصحةمجال
 77 ًمركزاً استشفائيا 
 6 جراحيةطبيةمراكز3ومستشفيات عسكرية
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 ءالدار البيضا-لتحاقن الدم الجهويركزامل
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  اإلشعاعاتاملركز الوطني للوقاية من
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 وهو ما مرفقاً   44  وتكوين األطر  املهنيمجال التعليم والتكوين  يف    تدخلةاملسرية بصورة مستقلة املولة  بلغ عدد مرافق الد ،
 كام ييل:   املرافق املذكورة وتتوزع .بصورة مستقلة املسريةلدولة ا فقامر  من مجموع %25,4 نسبة ميثل

 

 وتكوين األطر مجال التعليم والتكوين املهني
 4 القطاع السياحيعمل يف تافقمر
 8مدارس ومعاهد فالحية 
 املعادنللتكوين يف مهن معهدين
 6مرافق تعمل يف مجال الصناعة التقليدية
 6مرافق تعمل يف مجال الصيد البحري
 5الوطنيالرتابعدادمدارس للتكوين يف مجال التعمري وإ
 13(...اإلعالم، البنيات التحتية) مرفقاً ومعهدا مكلفا بالتكوين يف مجاالت مختلفة  

 

مرا  توزعتفيام   مستقلةباقي  بصورة  املسرية  الدولة  متثل    ، فق  حاليا  %22التي  املوجودة  املرافق  مجموع  مجاالت    ،من  حسب 
  عىل النحو التايل:    ،اشتغالها

 

 ةسري امللدولة  ا  فقامر   من مجموع   %9,2مرفقاً، أي ما يعادل    16  :والبنيات التحتية االقتصادية األخرى  النقلو التجهيز    مجال  
 كام ييل: هذه املرافق وتتوزع .2022سنة بصورة مستقلة املنصوص عليها يف قانون املالية برسم 

  

 تصادية األخرى والبنيات التحتية االق النقلو التجهيزمجال
 الوطني للدراسات واألبحاث الطرقيةاملركز
 10مصالح للسوقيات واملعدات
 مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات
 املديرية العامة للطريان املدين
 مديرية املالحة التجارية 
 مصلحة تسيري األوراش 
 ألرصاد الجويةل العامةديرية امل

  

 درجةامل  فقار امل  من مجموع  %5,2مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة، أي    9  :مجال السلطات العمومية والخدمات العامة 
 وهي:  ،2022لسنة يف قانون املالية 

 

  مجال السلطات العمومية والخدمات العامة 
 الخزينة العامة للمملكة 
 إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة
 وحدة الدرك املليك لتصنيع األقنعة
 املطبعة الرسميةمديرية 
 مطبعة دار املناهل 
 املركز املليك لالستكشاف الفضايئ عن بعد
 املركز الوطني للتوثيق 
 مركز النرش والتوثيق القضايئ مبحكمة النقض
 املؤسسة املركزية لتدبري وتخزين العتاد 

 

 املنصوص عليها يف قانون    مجموع املرافقمن    %2,9  لتقلة، متثمرافق للدولة مسرية بصورة مس  5  :مجال األنشطة الرتفيهية
   وهي:، 2022لسنة املالية 
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مجال األنشطة الرتفيهية
 املركب الريايض محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية 
 مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية
 موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقةمجمع
 الكولف املليك دار السالم  
 باملغرباملاءلحضارة السادس محمدمتحف 

 

 املنصوص عليها    فقار امل  من مجموع  %2,3مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة، أي    4  :الفالحة والصيد البحري والغابات  مجال
 :  التالية املرافقاألمر ب، ويتعلق 2022لسنة قانون املالية  يف

 

 مجال الفالحة والصيد البحري والغابات 
 مصلحة تقييم املنتوجات الغابوية
 املنتزه الوطني لسوس ماسة
 البحريةاملوارد وتهيئة استدامةقسم
 املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث

 

  مجموع  من    %1,7مسرية بصورة مستقلة، أي ما يعادل  مرافق للدولة    3  فيشمل  ،األنشطة االجتامعية األخرى  ملجال   بالنسبةو
 وهي: ،2022 لسنة قانون املالية  يفعليها  املنصوص املرافق

 

  مجال األنشطة االجتامعية األخرى
  قسم الحج 
  والحريفالفني التكوينمصلحة وحدات
  القنصلية واالجتامعيةمديرية الشؤون

 

 فقار املمن مجموع    %0,6بصورة مستقلة، أي ما ميثل    اواحد للدولة مسري   امرفق  األنشطة االقتصادية األخرى  مجال  يضمو 
 :ب األمر يتعلق، و2022لسنة  قانون املالية  يف درجةامل

   

 مجال األنشطة االقتصادية األخرى
 املكلف بالخوصصةمرفق الدولة املسري بصورة مستقلة 

  

  مستقلة  بصورة املسريةاملرافق  هيمنة ،الرسم البياين أسفلهمبني يف  هوتدخلها كام   تمجاال  حسب املرافق  توزيعمن خالل  يتضح
  مجال   السيام،  مرفق)  173من أصل    مرفقا  138أي ما يعادل  (% من مجموع املرافق  79,8  بنسبة  ةاالجتامعي  تيف املجاال   املتدخلة

   مرفقا.  44ب  األطر وتكوين املهني التكوينو  التعليم مجالو  مرفقا 91ب  الصحة
  

 2022برسم سنة  بصورة مستقلة حسب مجاالت التدخل : توزيع مرافق الدولة املسرية2رسم بياين 

الفالحة والصيد البحري 
والغابات

 4 )2%(

السلطات العمومية 
والخدمات العامة

 9 )5%(

 النقل والبنياتالتجهيز و
رى األخاالقتصادية التحتية 

16 )9(%

أنشطة اقتصادية أخرى
 1 )1%(

أنشطة ترفيهية
5 )3% (

الصحة
91 )53%(

أنشطة اجتامعية أخرى 
 3 )2%(

ني التعليم و التكوين امله
وتكوين األطر

 44 )25%(
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     2021-2020حصيلة تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي  .  2
 

مليون درهم. وقد   3.245,81  قدر بحوايليفائضا يف املداخيل    ،2021سنة    نهاية  مع  ،مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة   تسجل
 لتدخاملرافق التي ت  أقل،  درجةب  ،تليها  ،%41,3بنسبة    الصحةل يف مجال  تدخئض أساسا من طرف املرافق التي تهذا الفا  تحقيقتم  

 حيث   األخرى،  االقتصادية  التحتية  البنياتو   التجهيز والنقل  مجال  يف  املتدخلة  وتلك  ،يف مجال السلطات العمومية والخدمات العامة
 . %19,85و  %22,17 التوايل عىل حققت

  

من امليزانية    الدولة املسرية بصورة مستقلة عىل مستوى املداخيل الذاتية والتحويالت. تطور بنية مداخيل مرافق  1.2
  العامة  

 

 حجم   متجاوزا  ، مليون درهم  5.672,18حوايل    2021سنة  مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل    2ناهز املبلغ اإلجاميل ملداخيل 
  :حيث%، 32,103مليون درهم، وهو ما ميثل نسبة إنجاز تقدر ب   5.489,92يف حدود كانت   التيتوقعات ال
  

   مليون درهم، وهو ما يعادل    1.719,42مليون درهم مقابل توقعات يف حدود    1.881,19بلغ مجموع املداخيل الذاتية
الصحة بنسبة   يف مجال  املتدخلةرافق  املهذه املداخيل أساسا من مداخيل    ون%. وتتك109,41نسبة تحصيل تقدر ب  

وتلك املتدخلة   والبنيات التحتية االقتصادية األخرى  النقلو التجهيز    مجال  يف  املتدخلة  املرافق  إىل  ة%، باإلضاف48,13بلغت  
 . %14,83و %31,35 بلغت عىل التوايل بنسب العمومية والخدمات العامة السلطات مجاليف 

  

 
 

 ، حسب مجاالت تدخلها 2021خالل سنة  ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة: توزيع املداخيل الذاتية 3رسم بياين 
 

 الذاتية من طرف مرافق الدولة املسرية    نسب  ،أسفله  الرسم  ويبني حسب ها  توزيعو   ، مستقلة  بصورةتحصيل املداخيل 
  :2021سنة برسم  هامجاالت تدخل

  

 
  أخذا بعين اإلعتبار الفائض المسجل خالل السنة السابقة. 2

أنشطة ترفيهية
1,5 %

الصحة
0,6 % الفالحة والصيد 

البحري والغابات
48,1 %

ة السلطات العمومي
والخدمات العامة 

14,8 %

ن التعليم والتكوي
املهني وتكوين 

األطر 
0,9 %

تحتية التجهيز والنقل والبنيات ال
االقتصادية األخرى

 31,4 %

 أنشطة اجتامعية
أخرى 

2,68%
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  حسب مجاالت تدخلها 2021تحصيل املداخيل الذاتية ملرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل سنة  نسب: 4رسم بياين 

 الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل    بلغت العامة لفائدة بعض مرافق  مليون    821,76 حوايل  2021سنة  تحويالت امليزانية 
 %؛ 2,61قدره  رتفاعاامسجلة بذلك  ،2020سنة  خاللمليون درهم  800,87 مقابل ،درهم

 مليون درهم  2.969,23حوايل    2021سنة  واملرحل إىل    2020سنة  ميزانيات االستغالل واالستثامر املسجل نهاية    ضبلغ فائ،  
% 52,35الفائض نسبة    اثل هذومي%.  2,24  بحوايل  يقدر  برتاجعأي    ،2019سنة  نهاية    عند  مسجلةمليون درهم    3.037,40مقابل  

مجموع   مستقلة من  بصورة  املسرية  الدولة  مرافق  مقابل  2021سنة  برسم    مداخيل    الذاتية  للمداخيل  بالنسبة%  33,17، 
 تحويالت امليزانية العامة. % بالنسبة ل14,49و

 :2021و 2020داخيل مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل سنتي  م بنيةالرسم البياين أدناه  يوضحو
 

   
 

  2021و  2020: بنية مداخيل مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل سنتي 5رسم بياين 

  يناهز  ارتفاعب أي  ،2020سنة  %  61,89% مقابل  77,53حوايل    2021سنة  بلغت نسبة تغطية املداخيل الذاتية للنفقات خالل    وقد
الحجر الصحي املعلن    رفع تدابري  جراء  ،مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة ألنشطتها الطبيعيةنظرا الستئناف  وذلك  ،  نقطة  15,64

 .2020سنة عنه 

 

  

%112,0

% 13,9

%104,2%110,8

%189,3

%107,2

%0,0

%80,7

ين التعليم و التكوالصحة
املهني وتكوين 

األطر 

أنشطة اجتامعية أنشطة ترفيهية
أخرى 

ة السلطات العمومي
والخدمات العامة

التجهيز والنقل 
ية والبنيات التحت

ىاالقتصادية األخر 

 أنشطة اقتصادية
أخرى

الفالحة والصيد 
البحري والغابات

املداخيل 
الذاتية

25,4 %

تحويالت 
امليزانية

15,6 %

الفائض 
املرحل

%59,0

2020 ةسن

املداخيل 
الذاتية

33,2%

تحويالت 
امليزانية

14,5%

الفائض 
املرحل

52,3%

2021سنة 
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 حسب طبيعتها ومجاالت تدخلها مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة نفقات توزيع  .2.2

مليون درهم، مقابل   2.426,37حوايل  ب  ،2021سنة  خالل    املنجزةيقدر املبلغ اإلجاميل لنفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة  
%. وتتوزع هذه النفقات  45,11  ب تقدر  عامة، وهو ما ميثل نسبة إنجاز  مليون درهم  5.378,84ناهزت    التي  املفتوحةعتامدات  اال 

 بني:حسب طبيعتها 

 أي    ،العتامدات املفتوحةل   بالنسبة  مليون درهم  3.920,37  مقابلمليون درهم،      2.032,55نفقات االستغالل التي تبلغ حوايل
 %؛ 51,85 نسبة إنجاز تقدر ب  ما يعادل

   مليون درهم، أي ما ميثل نسبة إنجاز    1.458,47  دحدو   يفمليون درهم مقابل توقعات      393,82تناهز  التينفقات االستثامر
 %.27 ب تقدر

 : 2021سنة  خالل  ،ويوضح الرسم البياين التايل بنية نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
  

  

  2021بنية نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل سنة  :6رسم بياين 
  

لة يف مجال  تدخ لدولة املسرية بصورة مستقلة امل رافق امل  بالنسبة%  57,89  بلغتتنفيذ هذه النفقات    نسبة  أن  إىل  اإلشارة  وتجدر
 األخرى   االقتصادية  والبنيات التحتية  النقلو التجهيز    يف مجال  املتدخلة  لتلك  بالنسبة  تواليا%  52,04و%  53,61و  ،الرتفيهية  األنشطة

   ويف مجال الصحة.
  

  حسب مجاالت تدخلها:   ،2021سنة  خالل  ،توزيع نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة أسفله،يبني الرسم البياين 
  

  

 حسب مجاالت تدخلها   2021نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة خالل سنة  : توزيع7رسم بياين 

لنفقات االستغال
83,8%

ر نفقات االستثام
16,2%

الصحة
53,7%

أنشطة اجتامعية أخرى
2,2%

هني التعليم والتكوين امل
8,2%

األنشطة الرتفيهية
2,0%

ري الفالحة والصيد البح
والغابات

1,5%

و  السلطات العمومية
الخدمات العامة

9,1%

التجهيز و النقل و البنيات 
االقتصادية األخرى التحتية

23,3%
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ا3. الدولة  مرافق  أنشطة  الفرتة . حصيلة  بصورة مستقلة خالل  -2021  ملسرية 
 2023وبرنامج عملها برسم سنة  2022

 مجال الصحة .1.3

  العمومية. املستشفيات  1.1.3

 2020  سنةبرسم    املسجلة  تلك  باملقارنة مع  2021سنة  خالل  ارتفاعا    باملستشفيات  باألنشطة العالجية ؤرشات املتعلقة  امل  لتسج
  تطور ال  مفصل،  بشكل  أسفله،  الجدول  ويوضح  ،االستشفائية  األنشطة  استئناف   إىل  االرتفاع  هذا  ويعزى)،  19-كوفيد  فريوس (انتشار  

 : 2021- 2019 الفرتة خالل املستشفيات أنشطةعرفته  الذي
 

  2021 2020 2019 املؤرشات 
  2020/2021 :التطور

 (%) 
 46,03 1.061.619635.247927.655  ستشفاء الولوج الشامل لال 
 80,49 1.094.391584.0301.054.158 إيواء املرىض نهارا  

 71,83 4.976.1022.408.7644.139.018أيام اإليواء 
 - 3,18 50,16%51,81%86,48% متوسط معدل اإليواء  
 24,41 270.53147.04857.121 تدخالت جراحية كربى  

  
ستشفايئ تروم تحديث املستشفيات وتعميم آليات  صالح القطاع اال إل التدابري  العديد من    تخاذ، ا2022-2021عرفت الفرتة    وإجامال،

العمومية املستشفيات  لتدبري مختلف  اال   كوذل  ،ومقاربات جديدة  تجهيز مقرات  بغية -الطبية  رافقستشفاء واملبهدف  اإلدارية 
اال  اال تحسني ظروف  للعالجات  والولوج  العالجات.  ستقبال  تعزيز سالمة وجودة  إىل  باإلضافة  العمليات ستشفائية،  أهم  وتتمثل 

  ييل:  فياماملنجزة 

   األمد، خاصة املرضية طويلة  بالحاالت  اليفالتكفل  تصفية  مبراكز  يتعلق  املتاحام  العرض  تحسني  سنة    برسم  كيل، من خالل 
  2021سنة   خالل  مريض  3.368مكن من التكفل ب   ماماقتناء خدمات القطاع الخاص املتعلقة بتصفية الكيل،  و   ،2021/2022

 مراكز جديدة بهدف تحسني الولوج الجغرايف للمرىض إىل هذه الخدمات؛   4عاملة وإقليم، باإلضافة إىل تشغيل    45عىل مستوى  

   العرض   املستشفى، من خالل مخططات تروم تعزيز  داخلالحاالت الطبية املستعجلة قبل دخول املستشفى و ب  التكفلتحسني
وذلك لتلبية  وسائل النقل الطبي،    وكذاة التحتية واملوارد البرشية والتجهيزات،  املستعجلة، من حيث البني  العالجاتب  الخاص

املساعدة الطبية   مصالحجميع متطلبات العالجات املستعجلة للمواطنني. ويف هذا اإلطار، شهدت هذه الفرتة تهيئة وتجهيز  
 ؛ خنيفرة -لحة الخاصة بجهة بني ماللصامل  شغيلبدء تاىل  واد الذهب، باإلضافة  -تافياللت وجهة الداخلة-املستعجلة لجهة درعة

   تنفيذ املقاربة املتعلقة مبنح االعتامدات عىل مستوى املؤسسات االستشفائية بجهتني تجريبيتني يف إطار املساعدة التقنية ملواكبة
 الصحة والحامية االجتامعية؛ لوزارة    2025طبقا ملخطط الصحة  ذلك    ، و III  (PASS III)الصحي    برنامج دعم اإلصالح يف القطاع

 تكوينات لفائدة مهنيي الصحة عىل مستوى    تقديم  تحسني سالمة الخدمات الصحية وفقا لتوجهات الوزارة، خاصة من خالل
املرتبطة بالعالجات  ها و في  غري املرغوبعن األحداث    خطارتطبيق معلومايت لإل   تفعيلوتطوير و مثاين جهات حول تدبري املخاطر،  

 ات؛ بثامين جه

 ازات املستخدمة طبيا من خالل مراجعة معدل الرضيبة عىل القيمة املضافة ذات الصلة؛غمواءمة مامرسات تدبري ال 

  تحسني سالمة العالجات ومواءمة املامرسات االستشفائية، خاصة من خالل إعداد نظام مرجعي تقني لتنظيم وتشغيل وحدات
 ادقة. يف طور املصوجد يي ذالتعقيم االستشفائية، وال
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الفرتة بني  وستعرف  جديدا    2025-2022  ما  الصحية  إصالحا  يف  للمنظومة  تدعى  إحداثيتمثل  جهوية  عمومية   مؤسسات 
الصحية  " بتدبري    يف ستدمجالتي  ، و "الرتابيةاملجموعات  املكلفة  اإلقليمية  الجهوية و  الهيئات  الرعاية  إطارها مختلف  مؤسسات 

وذلك بهدف اقرار حكامة مندمجة لعرض العالجات    الصحية، والهيئات املكلفة بربامج الصحة العمومية واملراقبة والسالمة الصحية.
       سيمكن من تنسيق تدخالت مختلف الفاعلني.عىل مستوى كل جهة، السيام عرب إقرار إلزامية احرتام مسلك العالجات مام  

 

  ييل:  فياموتتمثل أهم العمليات املربمجة يف هذا اإلطار 

  وتطوير قدرات الفرق اإلدارية الرتابيةالنموذج الجديد للمجموعات الصحية  اعتامدتحسني حكامة عرض العالجات من خالل ، 
 ؛ املسرية

 إحداث هيئة مستقلة مكلفة باعتامد املؤسسات الصحية؛ل مأسسة اعتامد املؤسسات االستشفائية من خال 

 إعادة الدينامية لربنامج زراعة الكيل، بهدف توسيعه ليشمل األعضاء واألنسجة األخرى؛ 

  توحيد برمجة األنشطة االستشفائية من خالل تطوير مراجع معيارية جديدة لربمجة وتنظيم األنشطة االستشفائية؛ 

   والعالجات االستشفائية، عرب تكوين مهنيي املؤسسات االستشفائية يف مجال تدبري املخاطر واستخدام تحسني سالمة املرىض
 تطبيق اإلعالن عن املخاطر غري املرغوب وقوعها؛ 

 .تقليص آجال املواعيد الجراحية من خالل تنظيم الحمالت الطبية الجراحية  

   ومبحث الدم  . مراكز تحاقن الدم2.1.3

  ،مبختلف املؤسسات  ،خارجهاعىل مستوى مراكز تحاقن الدم أو    ؤهمإحصا  تم  الذين  سواء  ،2021سنة    خالل  بالدم،  املتربعني  عدد  بلغ
  متربعا. وتفرس هذه الزيادة   296.841  فقط  التي سجلت  2020بسنة    مقارنة %2,4  بلغت  بزيادةأي    ،متربعا  319.219  يناهز  ما

  للتربع   الحمالت  من  مجموعة  تنظيم  إعادةمكن من    ما   وهوبتحسن الوضعية الصحية املرتبطة بفريوس كورونا،    عىل الخصوص
   .19-كوفيد تداعيات بسبب 2020 سنة تنظيمها يكن ممكنامل  التي بالدم

 

عدة حمالت للتربع بالدم من ب  القيام، تم  ومشتقاتهوبهدف تحقيق االكتفاء الذايت عىل املستوى الوطني من منتجات الدم    هذا،
  طرف مراكز تحاقن الدم خالل السنة الجارية، باإلضافة إىل العمليات االعتيادية باملراكز الثابتة واملتنقلة. 

  

  التالية:  طاالنق حول ،2023و 2022تتمحور برامج العمل املتوقعة ملراكز تحاقن الدم برسم سنتي و  

 المتعلق   03- 94ومراجعة القانون    ،الحقن  بسالمة   الخاصة  اللجنة  إحداثنظام جديد ملنظومة تحاقن الدم، من خالل    إنشاء
 الوكالة الوطنية للدم  تحويل املركز الوطني لتحاقن الدم ومبحث الدم إىل  عرب ، وذلك  مهداخواست  وأخذه بالتبرع بالدم البشري  

 ؛ومشتقاته

 التربع؛ وحدات  ن مردوديةمو جمع (املجموعات املتنقلة) تمواقع ال  الرفع من عدد 

 األخرى؛ والقطاعات  الحكومية غري املنظامت مع رشاكة اتفاقيات إبرام 

 واملتنقل؛ الثابت بالتجميع الخاصة اللوجيستيكية والوسائل التجهيزات تحسني 

 الدم؛  من املشتقة األدوية وكذا املتغرية، الدم منتجات من الوطني الذايت  اإلكتفاء ضامن 

 الدم لتحاقن الجهوية واملراكز الدم، ومبحث الدم لتحاقن الوطني للمركز  التقنية القدرات تعزيز.  

 اإلشعاعات املركز الوطني للوقاية من . 3.1.3

  سنة   من  األول  النصفو  2021و  2020  تيسن  برسم  اإلشعاعاتالوطني للوقاية من    املركزه حصيلة نشاط  سفلالجدول أ   يلخص
2022 :  
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2022 إنجازات 1202إنجازات    العمليات   2020 إنجازات 
 بالعدد  %

 220مراقبة 
 مؤسسة 

مؤسسة  24مراقبة   11% مؤسسة  108مراقبة 
ومختربات والصناعية  الطبية   التجهيزات مراقبة

الوقاية   ملعايري  مطابقتها  حيث  من  والبحث  التعليم
 اإلشعاعات  من

تحليلة  80.000  تحليلة  54.160 تحليلة  28.203  35%
نسبة اإلشعاع لدى العاملني يف التجهيزات التي مراقبة

 تعمل باألشعة الذرية  
عملية مراقبة  50 مراقبةعمليات9 مراقبة  عمليات 3  6% الحدودية النقط عرب  األشعةمراقبة

تحليلة  278  %25 تحليلة 1100 تحليلة739  الغذائية واملوادالبيئةمراقبة
عملية  300

 مراقبة 
مراقبة  عملية 216  72% مراقبة  عملية 1.411  معايري وقياسات أجهزة األشعة   مراقبة

10 الرضورة حالة يف - 10 االستعجالية الحاالتيفالتدخالت
 التكوين 150  -  -  100

 للصحة. املعهد الوطني 4.1.3

  واالختبارات   التحاليل  من  مجموعة  إنجاز  حول ،  2022  سنة  من  األول  والنصف  2021  سنة  خالل  للصحة  الوطني  املعهد  مهام  تركزت
  : من بينها متعددة، مجاالت يف

  ؛ )2021سنة  تحليلة خالل    4.625(  خدمات واستشارات ودعم برامج الصحة يف مجال البيولوجيا املجهرية واألغذية واملياه   تقديم  

 الرشعي؛  الطب يف الخربة ومجال والطبي والبيئي الغذايئ التسمم مجاالت يف  واستشارات خدمات  تقديم  

    تقديم خدمات واستشارات يف مجاالت املناعة والكيمياء الحيوية الرسيرية وأمراض الدم، حيث بلغ عدد التحليالت املنجزة
  حليلة؛ت 15.335ما يناهز  2021سنة خالل 

 سال-الرباط   جهة  مستوى  عىل  الوالدة  حديثي  لدى  الخلقي  الدرقية  الغدة  قصور  فحص  لربنامج  والعلمي  التقني  الدعم  توفري-
 الليشامنيا؛  داء فحص وبرنامجلقنيطرة ا

  البكتريية  واألمراض  جنسيا  املنقولة  واألمراض  الفريوسات  وعلم  والسل  الطبية  لياتيالطف  مجاالت  يف  واستشارات  خدمات  تقديم 
 الوبائية؛

   بكوفيد  اإلشهادباالحتفاظ املرتبط  النشاط  الوطني    19-عىل  للمعهد  الجودة  تدبري  لنظام  تصنيف للصحةبالنسبة  وفق   ،           
ISO 9001  املقدم من طرف املنظمة اإلسبانيةAENOR ؛ 

 19-كوفيد  جائحة ملواجهة املبذولة املجهودات إطار يف  خاصة والبيئة، الصحة مختربات شبكة ومراقبة تدبري ضامن . 

 

 برنامج  دعم  عىل  العمل،  2023  سنة  خالل  للصحة  الوطني  املعهد  يعتزم  أعاله،  املقدمة  الخدمات  وتحسني  تطوير  إىل  وباإلضافة  هذا،
     .األمراض علم مجال يف جديدة خدمات تطوير وكذا الفطريات، وعلم الحرشات علم مجاالت يف الصحة

    مديرية األدوية والصيدلة. 5.1.3

  :2022 سنة من األول والنصف 2021 سنة برسم والصيدلة األدوية مديرية إنجازات أسفله الجدول يلخص
 



   2023 املالية لسنةمرشوع قانون  
 

 

 

12

 الهدف  االنجاز طور يف التي أو املتخذة التدابري نسبة االنجاز 

100%   التقييم  عملية ترسيع مع 19-بكوفيد املتعلقة األدوية لتقييم األولوية إعطاء  
  الخاصة األدوية جودة مراقبة

  19-بكوفيد

80% 
 ؛مراقبني للجودة تأهيل 
 ؛ملراقبة جودة األدوية الحيوية البديلة املستخدمني تأهيل 
 تأهيل املستخدمني ملراقبة جودة اللقاحات. 

  املخترب قدرات تحسني

 
 %42 
%100  

 
80 %  
100 % 
100 % 

     
 

  
25 %  
57 % 
100 %  

 
33 % 
100 % 
52 %  
10%  

 املؤسسات الصناعية الصيدلية: تفتيش 
 ؛ مربمجة ملراقبة مامرسات التصنيع الجيدة مهامت 
 تحقيقاتو  شكايات. 

 الجملةو مستودعات البيع ب الصيدلية املؤسسات تفتيش : 
 مربمجة ملراقبة مامرسات التوزيع الجيدة  مهامت 
 تحقيقاتو  شكايات. 

 ؛الصحية واملنتجاتالرتويج غري املرشوع لألدوية  محاربة 
 املؤسسات الصيدلية البيطرية:  تفتيش 

 ؛ مربمجة ملراقبة مامرسات التصنيع الجيدة مهامت 
 ؛ مربمجة ملراقبة مامرسات التوزيع الجيدة مهامت 
 تحقيقاتو  شكايات. 

 الصيدليات: تفتيش  
 ؛ مربمجة ملراقبة الصيدليات مهامت  
 تحقيقاتو  شكايات. 

 ؛مؤسسات األجهزة الطبية تفتيش 
 املختربي التشخيص يف املستعملة الكواشف مؤسسات تفتيش.  

  القطاع الصيديل بتعزيز املراقبة 

75 % 
%100 

75 %  
 

  رقمنة اإلجراءات املتعلقة بتسلم وإصدار الرخص والشواهد؛ 
  املخترب بالخادم لتلبية متطلبات سالمة البيانات؛توصيل جميع تجهيزات 
 ) مرشوع إحداث نظام لتدبري املعلومات باملختربLIMS:(  

 التعريف مبتطلبات وطرق تشغيل النظام؛ -
 .إعداد دفرت التحمالت -

ترسيع عملية رقمنة اإلجراءات  
 مبديرية األدوية والصيدلة 

90%  
80% 

%100 

  ؛لزراعة الخاليا قاعةبناء   أشغالإمتام   
 ؛التكوين 
 الخاصة للمختربات   املستلزماتاقتناء التجهيزات، واملواد الكيميائية و  برمجة

   . املتعلقة بزراعة الخاليا

  املشتقة األدوية جودة مراقبة تعزيز
 والبيولوجيا الحيوية التكنولوجيا من

  املامثلة 

100% 
90% 

 ؛مخطط ملراجعة الوثائق إعداد 
 الجودة  معايري واحرتام طبيقت أجل من املخترب أطر وتحسيس تكوين.  

 من عىل التأهيل األسايس  الحفاظ
  طرف املنظمة العاملية للصحة

دوية أل املديرية األوروبية لجودة او 
 والرعاية الصحية 

  

80% 
  

نظام للجودة وصياغة املساطر والتعليامت ووثائق التسجيل وقوائم   إنشاء -
   .الفحص الخاصة بالتفتيش وورقة الوظيفة وورقة املنصب

 ISOللحصول عىل االعتامد  عدادإل ا
  القطاعملصلحة تتبع  17020

  والتفتيش 
 

  املاضية،  السنوات  خالل  فيها  الرشوع  تم  التي  العمليات  تنفيذ  مواصلة  ،2023  سنة  برسم  ،وتعتزم مديرية األدوية والصيدلة   ،هذا
  : ييل ما حول تتمحور والتي

  التحول   مواكبة من أجل    الستشاراتاالوكالة الوطنية لألدوية واملنتجات الصحية، من خالل االستعانة مبكتب    حداثإل   عداداإل
 املعنية؛  املختصة الجهات مع  بالتشاور وذلك الجديدة، والهيكلةإىل وكالة، وإعداد النصوص القانونية 
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 التدبري اإللكرتوين للوثائق وفقا لنظام يشمل عمليات اقتناء الوثائق، وفهرستها، وتصنيفها، وتخزين املعلومات،    عملية  إطالق
 ونرشها؛ باإلضافة إىل الولوج للوثائق 

 التفتيش لتشمل الصحية، من خالل توسيع مهامت  الصيدلة واملنتجات  الو   كافة  تعزيز مراقبة قطاع  ني، مع تزويد  طالرتاب 
 الالزمة؛  ةواللوجستيكياملختصة بالتفتيش باملوارد البرشية  املصلحة 

 الصيادلة املفتشني الجهويني يف مجال تفتيش الصيدليات  تكوين  خالل  من  الصيدليات،  تفتيش  نشاط  عىل  الجهوي  الطابع  إضفاء ،  
      . الجهات مستوى عىل  الصيدليات تفتيش مهامت  وتنسيق

  الطبية والجراحية العسكرية . املستشفيات واملراكز 6.1.3

الستة  الستشفيات  امل  إنجازات  همأ   تتعلق  ،2022و  2021سنتي  خالل    الثالثة  ةالعسكري  ةيالجراح  ة يالطب  واملراكزعسكرية 
  بالعمليات التالية:

 وكذا املنتجات البيولوجية    ،مستشفيات باملنتجات الصيدلية االستهالكية واملستلزمات والكواشف الطبيةلل  الدائم  التموين  ضامن
 واالستشفائية؛  الطبية املرافق الحتياجات وفقاوالكيميائية 

 التقنية؛  والتجهيزات االستشفائية  باملعدات الخاصة واإلصالح  الصيانة أشغال إنجاز 

  باملعدات   الجديدة  التخصصات  تزويدغرف العمليات لتحسني رعاية املرىض، من خالل  و   التقنية  الطبية  املنصات  وتجديد  تحديث 
 املحدود؛واستبدال املعدات ذات األداء    الالزمة الطبية

 االنتظار   فضاءاتو   الخرضاء  املساحات  وتهيئة  وسائل النقل،  اقتناء  خالل  من  املرىض  استقبالو   املوظفني  عمل  ظروف   تحسني  
  ؛ املرافق صيانة أشغال إىل باإلضافة

 األجهزة والربامج الالزمة. توفريمن خالل  التقنيةاملعلوماتية و املنصات  تعزيز 

التي تم الرشوع    عمليات نجاز الإ   ةمواصل  ،2022سنة  الفصل الثاين من    برسم  واملراكز،  املستشفيات  هذه  تعتزم  ،من جانب آخرو 
املتعلقة   تلك  تنفيذها، خاصة  الصيدلية    بضامنيف  باملنتجات  الدائم  الطبية، وكذا  التموين  والكواشف  واملستلزمات  االستهالكية 
تحسني ظروف عمل  و   ، العسكرية  االستشفائية  الخدمات  من  املواطنني  استفادة  نطاق  توسيع و   ،املنتجات البيولوجية والكيميائية

 ،الالزمة  واالستشفائية  التقنية  الطبية  املعدات  اقتناء  عرب  املستشفيات  هذه  وتجهيز  تحديث إىل    باإلضافةاملرىض    ورعايةاملوظفني  
  الخدمات  رقمنة  إىل  باإلضافةواألنشطة االستشفائية    والسالمةاالستقبال    وتحسنيالخدمات املقدمة،    دةالرفع من جو   بغية  وذلك

  .املرافق وصيانة املقدمة

  . مجال التعليم والتكوين املهني وتكوين األطر2.3

  السياحي قطاع . املرافق العاملة يف ال1.2.3

  ،لتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحيةيف ا  نيمعهدين متخصص  التابعة لقطاع السياحة  املسرية بصورة مستقلة  املرافق  تشمل
  املنجزة   العمليات أهم    وتتمثل  ،الرباط- تواركة  يواملعهد العايل الدويل للسياحة، باإلضافة إىل مركز للتأهيل املهني الفندقي والسياح

    :ييل فيام ،2220و 2021سنتي   خاللهذه املرافق، من طرف 

 املعتمدة،   الشعب  جميع  وتحديث  للغات،   الحالية  الربامج  مراجعة  خالل   من  بطنجة،  للسياحة   الدويل  العايل   املعهد  تأهيل  إعادة 

 ؛  لكرتويناإلبرامج خاصة بالسياحة الرقمية، باإلضافة إىل تطوير نظام التعلم  حداثإ و 

 إىل   باإلضافة  ،بورززات  والسياحية  الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا  املتخصص   لمعهدل  التحتية  البنيةمن أشغال توسيع    االنتهاء  
للتكنولوجيا  املعهد  امل  وتأهيل  توسعة  أشغال  إطالق الفندقية والسياحية بطنجة، وذلك يف إطار "صندوق  تخصص  التطبيقية 

 رشاكة"؛

 ؛ البيئةو  املوارد حامية حول املستخدمني  لفائدة تحسيسية تحمال ب القيام 
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 أنشطة   يف  وإرشاكها)،  التكويني  للمحتوى  الرتويج  وأحداث  منتديات،و (مباريات،    املهنية  التظاهرات  يفاملعاهد ومشاركتها    تنظيم  
 مجتمعية؛ 

  لسنة   للتكوين  التوقعي  العرض  إعداد  عىل  العمل  مع  ،مكانياتهاإمع    املرافق  هذه  طرف  من  املقدمة  التكوين  عروض  مةءمال  
 ؛ 2022-2023

 إنجاز  من أجل تقاسم التجارب يف مجال التكوين الفندقي والسياحي، ويتعلق األمر عىل الخصوص ب  يةالرشاكات الدول  رتطوي
تطوير الكفاءات يف الفندقة والسياحة بني  و ،  واالبتكاراتفاقية رشاكة يف مجال التكوين، والبحث،  العمليات املربمجة يف إطار  

بالشييل  والسياحية  الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا  املتخصص  ملعهدا طوماس  سانطو  وجامعة   جمعية  مبشاركة  ،بطنجة 
«Association Disciples Escoffier»  من أجل تنظيم مباراة دولية باملغرب لفائدة املواهب الشابة؛وذلك 

 باملغرب حريف  متدرب أحسن  سابقةم  إطالق . 
  

   التالية: العمليات إنجاز ، 2023 سنةبرسم هذه املرافق  عملبرنامج  يتضمنوهذا، 

 والتكوين بالتدرج والتكوين العايل؛ النظامي املهنيلتكوين الشباب: التكوين  املستويات الثالث تغطية  مواصلة   

 ؛ صيانة بنايات املركزو  الرباط -ركز التأهيل املهني الفندقي والسياحي بتواركةمب املغريب بخالط فن  مستوى رفع 

 تتبع   وكذا  والسياحي،  الفندقي  كوينملؤسسات التحصائية  اإل نظام معلومايت ميكن من تجميع ومعالجة وتحليل املعطيات    وضع 
 جميع مشاريعها؛  وتدبري

 للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بورززات وطنجة؛  ةهد املتخصصااملع  تنظيمإعادة مرشوع إنجاز  مواصلة 

 الدول  رتطوي   مع  رشاكاتال  تطوير   إىل  باإلضافة  ،والسياحي  الفندقي  التكوين  مجال  يف  التجارب  تقاسم  أجل  من   يةالرشاكات 
 الجامعات؛ و  التكوين ومؤسسات املؤسساتينيالفاعلني و  املهنيني،

  مع العمل عىل إعداد العرض   مع إمكانياتها،  والسياحي  الفندقي  التكوين  مؤسساتطرف    منعروض التكوين املقدمة    مةءمال
 . 2024-2023لسنة  التوقعي للتكوين

 . املرافق العاملة يف مجال الصناعة التقليدية 2.2.3

  فيام واملتمثلة ،2021 ةسننجازات برسم تحقيق مجموعة من اإل  من ،التقليدية الصناعة فنون   يف املتخصصة ةالست عاهدامل متكنت
   :ييل

 مؤسسة التكوين املهني العمليات املنجزة  التتبع  اتمؤرش  نجازات اإل  نجاز نسبة اإل 
 التكوين األويل للشباب عدد املسجلني  93 78%

يف فنون    املتخصصعهد امل
الصناعة التقليدية مبراكش

 املقاربة بالكفايات مخططات التكوين حسب  إعداد   خططاتاملعدد  - 100%

  خططات املعدد   -  100%
إرساء برنامج التكوين يف شعبة مسري وحدة إنتاج يف 

  املصنوعات الجلدية
  تنظيم دورات التكوين املستمر للصناع التقليديني    املستفيدين عدد  -  00%
  التكوين يف موضوع الرتبية املالية لفائدة املتدربني   التكوين املنجزة  وحدات  -  100%
 األويل للشبابالتكوين  عدد املسجلني  383 89%

يف فنون    املتخصصعهد امل
 الصناعة التقليدية بفاس 

 املقاربة بالكفايات مخططات التكوين حسب  إعداد  التكوين مخططات - 100%

  مخططات التكوين   -  100%
إرساء برنامج التكوين يف شعبة تقني متخصص يف 

  النسيج
  املستمر للصناع التقليديني تنظيم دورات التكوين    املستفيدين عدد  -  00%
  التكوين يف موضوع الرتبية املالية لفائدة املتدربني   التكوين املنجزة  وحدات  -  100%
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 برسم   هاعملمخطط    برسم  التقليدية  الصناعة  فنونب  املختصةمن طرف املعاهد    املربمجة  العمليات  أهمالجدول التايل    عرضستوي

  :2023- 2022املوسم الدرايس 
  

     

 2022العمل برسم سنة  برنامج اإلنجاز طور يفأو  العمليات املنجزة 
  مؤسسة

 املهني التكوين

 التكوين األويل للشباب متدربا   97متدربا بنمط التكوين النظامي باملقارنة مع توقعات يف حدود  86تسجيل 

عهد املختص  امل
لفنون الصناعة 

التقليدية 
 مبراكش

صانع   1000إىل  باإلضافة ،رشاكة إطار يف  وذلك الفخار صناعة موريتانيا يف  مكونا  40تكوين 
 نتاجية برشاكة مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن إل يف حرف الصناعة التقليدية ا

تنظيم دورات التكوين املستمر 
 للصناع التقليديني 

صانع وصانعة يف حرف النجارة الفنية  100التصديق عىل مكتسبات التجربة املهنية لفائدة 
  املاء بالغازتركيب سخان يف والخياطة التقليدية و 

التصديق عىل مكتسبات التجربة 
  املهنية للصناع التقليديني 

 النسبة% ب100والتكوين بالنسبة للمتدربني بالسنة األوىل  وحدات% من 50 إنجاز
  الثانية بالسنة للمتدربني

  الرتبية املالية   برنامج

  ربعا ب متدر  386و ،النظاميا عرب منط التكوين بمتدر  20  منهمشاب وشابة،  406 تسجيل
 متدربا   442 ب منط التكوين بالتدرج املهني باملقارنة مع توقعات تقدر

 التكوين األويل للشباب

معهد فنون 
الصناعة  

التقليدية بفاس

  صانعا يف حرفة الدباغة النباتية يف إطار رشاكة مع الجامعة 64تكوين 
 املستمر التكوين دورات تنظيم
  التقليديني  للصناع

  صانع يف حرف الصناعة التقليدية 100التصديق عىل مكتسبات التجربة املهنية لفائدة 
التصديق عىل مكتسبات التجربة 

  املهنية للصناع التقليديني 
% بالنسبة 100و% من وحدات التكوين بالنسبة للمتدربني بالسنة األوىل 50إنجاز 

  للمتدربني بالسنة الثانية
  املالية الرتبية برنامج

 مؤسسة التكوين املهني العمليات املنجزة  التتبع  اتمؤرش  نجازات اإل  نجاز نسبة اإل 
 التكوين األويل للشباب  املسجلني  عدد  388  87%

يف فنون    املتخصصعهد امل
الصناعة التقليدية 

  بورززات 

 املقاربة بالكفايات التكوين حسب  مخططات إعداد مخططات التكوين  - 100%

  مخططات التكوين    -  100%
إرساء برنامج التكوين يف شعبة مسري وحدة إنتاج يف 

  النجارة الفنية 
  التكوين يف موضوع الرتبية املالية لفائدة املتدربني   مخططات التكوين    -  100%
 التكوين األويل للشباب  املسجلني  عدد 296 85%

فنون  ل  املتخصصعهد امل
الصناعة التقليدية بإنزكان 

 املقاربة بالكفايات مخططات التكوين حسب  إعداد مخططات التكوين  - 100%

  مخططات التكوين   -  100%
تقني متخصص يف  يف شعبة إرساء برنامج التكوين

  الصياغة
  لفائدة املتدربني التكوين يف موضوع الرتبية املالية   التكوين املنجزة  وحدات  -  100%
 التكوين األويل للشباب  املسجلني  عدد 232 73%

فنون  ل  املتخصصعهد امل
الصناعة التقليدية مبكناس

 املقاربة بالكفايات التكوين حسب  مخططات إعداد مخططات التكوين   - 100%

  مخططات التكوين    -  100%
إرساء برنامج التكوين يف شعبة مسري وحدة إنتاج يف 

  النجارة الفنية 
  التكوين يف موضوع الرتبية املالية لفائدة املتدربني   التكوين املنجزة  وحدات   -  100%
 التكوين األويل للشباب عدد املسجلني  96 68%

فنون  ل  املتخصصعهد امل
الصناعة التقليدية 

 بالرباط 

  بالكفايات املقاربة مخططات التكوين حسب  إعداد  مخططات التكوين   -  100%
  اميكري السإرساء برنامج التكوين يف شعبة تقني يف   مخططات التكوين   -  100%
  التصديق عىل املكتسبات املهنية للصناع التقليديني   عدد املستفيدين   207  103%
  التكوين يف موضوع الرتبية املالية لفائدة املتدربني   التكوين املنجزة  وحدات  -  100%
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 2022العمل برسم سنة  برنامج اإلنجاز طور يفأو  العمليات املنجزة 
  مؤسسة

 املهني التكوين

 التكوين األويل للشباب متوقعا  112شابا عرب منط التكوين النظامي، من أصل  83تسجيل 

معهد فنون 
الصناعة  
التقليدية 
 بورزازات 

  صانعة يف حرف النسيج والخياطة برشاكة مع غرفة الصناعة التقليدية بالجهة 700تكوين 
تنظيم دورات التكوين املستمر 

 للصناع التقليديني 
صانع وصانعة يف حرف الحدادة الفنية  100التصديق عىل مكتسبات التجربة املهنية لفائدة 

  والزربية
التصديق عىل مكتسبات التجربة 

 املهنية للصناع التقليديني 
% بالنسبة 100و% من وحدات التكوين بالنسبة للمتدربني بالسنة األوىل 50 إنجاز

  للمتدربني بالسنة الثانية
 برنامج الرتبية املالية

عرب منط  ابمتدر  130متدربا عرب منط التكوين النظامي و 189 منهمشاب  319تسجيل 
 متوقعا  330التكوين بالتدرج املهني، من أصل  

 التكوين األويل للشباب
معهد فنون 

الصناعة  
التقليدية 

 بإنزكان

صانع يف حرف الصناعة التقليدية   100التصديق عىل مكتسبات التجربة املهنية لفائدة 
 بالجهة

مكتسبات التجربة التصديق عىل 
 املهنية للصناع التقليديني 

 النسبة% ب100والتكوين بالنسبة للمتدربني بالسنة األوىل  وحدات% من 50 إنجاز
  الثانية بالسنة للمتدربني

  املالية الرتبية برنامج

عرب منط  جامتدر  128ومتدربا عرب منط التكوين النظامي  53 همشاب من 181تسجيل 
 متوقعا    236التكوين بالتدرج املهني، من أصل  

 التكوين األويل للشباب

معهد فنون 
الصناعة  
التقليدية 

  مبكناس

  جامعيةصانعا يف حرفة الدباغة النباتية يف إطار رشاكة  28تكوين 
تنظيم دورات التكوين املستمر 

 للصناع التقليديني 
صانع يف حرف الصناعة التقليدية   100املهنية لفائدة التصديق عىل مكتسبات التجربة 

  بالجهة
التصديق عىل مكتسبات التجربة 

 املهنية للصناع التقليديني 
% بالنسبة 100والتكوين بالنسبة للمتدربني بالسنة األوىل  وحدات% من 50 إنجاز

  للمتدربني بالسنة الثانية
  املالية الرتبية برنامج

ا عرب منط التكوين  بمتدر   93متدربا عرب منط التكوين النظامي و 14 همشاب من 107تسجيل 
 متوقعا 145بالتدرج املهني، من أصل 

 التكوين األويل للشباب

معهد فنون 
الصناعة  
التقليدية 

 بالرباط 

صانع يف حرف الصناعة التقليدية االنتاجية برشاكة مع غرفة الصناعة التقليدية   300تكوين 
  (%100) بالجهة

 املستمر التكوين دورات تنظيم
  التقليدين  للصناع

صانع يف حرف الصناعة التقليدية   605التصديق عىل مكتسبات التجربة املهنية لفائدة 
  (%100) بالجهة

التصديق عىل مكتسبات التجربة 
  املهنية للصناع التقليديني 

 النسبة% ب100والتكوين بالنسبة للمتدربني بالسنة األوىل  وحدات% من 50 إنجاز
  الثانية بالسنة للمتدربني

  املالية الرتبية برنامج

  

 : ييل فيام فتتمثل ،2023سنة املتوقع إنجازها برسم  لعملياتل بالنسبة أما

 املؤهلة؛ العاملة  باليد يتعلق فيام القطاع لحاجيات االستجابة 

 الخامس  محمد  مؤسسة  مع  برشاكة  والتسويق  االنتاج  تقنيات  مجال   يف  الحرفيني  لفائدة  املستمر  للتكوين  دورات  تنظيم 
 للتضامن؛ 

 التكوين من خالل    تحسني التقليدية االنتاجية و   العاملني يف مجال  الحرفيني  لفائدة  اتشهاد  تقديممستوى  النجارة  الصناعة 
 ؛ والخياطة التقليدية وتركيب سخانات املاء بالغاز

 التقليديني والصناع املتدربني لفائدة املايل التدبري مجال يف التكوين مواصلة. 
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 . معاهد ومدارس التكوين العاملة يف مجال الفالحة3.2.3

فيام يخص عرض برامج التكوين يقدم الجدول أسفله حصيلة مرقمة إلنجازات معاهد ومدارس التكوين التابعة لقطاع الفالحة  
  :2021سنة برسم 

  

 نوع التكوين  املؤسسة  
 عدد املكونني 

  اإلنجاز نسبة   اإلنجاز   التوقعات 
 %83  4.468 5.355 املهني  التكوين بالتدرج مصلحة الثانويات الفالحية 

املعهد املليك للتقنيني املتخصصني يف تربية  
 املوايش بالفوارات

 91% 122 134 التقنيني املتخصصني 
 92% 37  40  العامل املؤهلني 

 100% 33 32 بالتدرج املهني  التكوين

 الفالحي بتيفلتاملعهد التقني 
 %91  54 59 التقنيني 

  %90  53  59  العامل املؤهلني 
 %97  29 30 التكوين بالتدرج املهني 

 بوطاهر لحسااملعهد التقني الفالحي 
 %100  50 49 لتقنيني ا

  %43  19  44  العامل املؤهلني 
 %86  77 89  املتخصصني التقنيني معهد التقنيني املتخصصني بتامرة 

التقنيني املتخصصني يف املكننة الفالحية  معهد 
 والتجهيز القروي ببوقنادل 

 86% 147 170   املتخصصني لتقنينيا
 92% 52 56  املتخصصني  التقنيني

 87% 611 700  التكوين األسايس  مصلحة التخطيط والتنسيق بني املؤسسات

 

 : ييل  كام  تقدميه  فيمكن  ،2022  سنةاألول من    النصفبرسم    واملدارس،  ملعاهد ا  هذه  عمل  برامج   تنفيذ  تقدم  مستوى  يخص  فيامو 
  

 نوع التكوين  املؤسسة 
  عدد املكونني 

  اإلنجاز  نسبة  اإلنجاز   التوقعات 

  %57  1.897 3.328 التكوين بالتدرج املهني  مصلحة الثانويات الفالحية 

املعهد املليك للتقنيني املتخصصني يف تربية  
 املوايش بالفوارات

 88% 120 135 املتخصصني  التقنيني
 88% 32  36  العامل املؤهلني 

 100% 35 35 التكوين بالتدرج املهني 

 املعهد التقني الفالحي بتيفلت
  %100 57 57 التقنيني 

 100% 54 54   العامل املؤهلني

 80% 71  88  التقنيني  ل بوطاهرحاملعهد التقني الفالحي سا

 93% 76 81 املتخصصني  التقنيني بتامرة معهد التقنيني املتخصصني 
معهد التقنيني املتخصصني يف املكننة الفالحية  

  والتجهيز القروي ببوقنادل 
  %95 152  160  لتقنيني املتخصصني ا

 %84 48  57  التقنيني 

  %89  610  684  األسايس التكوين  مصلحة التخطيط والتنسيق بني املؤسسات
 

املحاور    حول   ،2023سنة    برسم  واملدارس،  املعاهد  هذه  طرف  من  املربمجة  العمليات  تتمحور  التكوين،  عمليات  مواصلة  إىل  إضافة
 : التالية

  

 بناء مركز جديد ببودنيب، باإلضافة إىل زيادة  إطالق الدراسة لمركز الرحامنة، واستكامل أشغال بناء مركز كرسيف، و   تجهيز
 الفالحية؛ الثانويات ملصلحة التابعةمؤسسات للتكوين املهني الفالحي  8لفائدة الستقبال لالقدرة االستيعابية 

 باملعهد التقني الفالحي بالشاوية؛ بيداغوجية قاعةبتامرة، وتهيئة  معهد التقنيني املتخصصنيداخلية عىل مستوى  تهيئة 
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 باإلضافة   صحية،  ومرافق  دراسية   قاعات  وبناء   الخرضاء  واملساحات   اإلدارية  املقرات  وصيانة  وتهيئة  البيداغوجية  البنايات  صيانة  
 الكهربائية؛ التجهيزات صيانة إىل

 املعاهد هذه عمل  حسن لضامن الرضورية  املعدات اقتناء . 

  . معاهد ومراكز التكوين يف مجال الصيد البحري 4.2.3
  

  والعيون،   والعرائش  وطانطان  وآسفي  الحسيمة  من  بكل  البحري  لصيدل   تكنولوجياال  معاهد  طرف  من  املنجزة  العمليات  أهم  تتمثل
  :ييل فيام 2022 سنة من األول النصفو  2021 سنة خالل بأكادير البحري للصيد العايل واملعهد

  

 التكوين املقدم من طرف معاهد    تحسني التقنيني بشعبة  لتكنولوجيا  الجودة  البحري، خاصة من خالل تعزيز تكوين  لصيد 
 السالمة البحرية وإنشاء وتدبري تعاونيات الصيد؛ يف الصيد التقليدي  بامليكانيك وربان الصيد، إىل جانب تكوين البحارة الجدد 

 ؛ الشغل سوق يف إدماجهم لتسهيل امليكانيك شعبة لخريجي العملية  املهارات تعزيز 

 مقاربة  اإلعتبار  بعني  األخذ  مع  املهني،  والغطس  الرتفيهي  بالغطس  املتعلقة   تلك  إدراج  خالل  من  املقدمة  التكوين  مجاالت  تنويع 
 التكوين؛ عروض يف النوع

 للخريجني؛ ليةمالع الكفاءات تعزيز بهدف الصيد آالت محاكاة جهاز اقتناء 

 البيداغوجية؛  املرافقبخ و اواملط اتلداخليلالصحية  املرافقاستقبال الطالب من خالل ضامن صيانة  فضاءات  تأهيل  

  : ييل ما،  2023 سنة برسم املعاهد، هذه طرف من املربمجة  العمليات تهم املعاهد، طرف من املقدمة التكوينات إىل باإلضافة

 الجدد؛  املسجلني  البحارة لفائدة  البحرية السالمة حول تكوينية دورات تنظيم 

 ؛ ةياملدرس السفينةاملعاهد عن طريق اقتناء املعدات الديداكتيكية والبيداغوجية، وصيانة وإصالح  تأهيل 

 البحرية؛  واآلالت البحرية األحياء وتربية املالحة محاكاة وجهاز للمحاكاة جهاز اقتناء 

 وأجنبية؛  وطنية منظامت مع رشاكة اتفاقيات تطوير 

 املعاهد  مقرات وصيانة التكوين قاعات تهيئة. 

  جودة بتحســني  بالدار البيضــاء للدراســات البحرية  العايل  املعهد  قام، 2022و  2021 ســنتي  خالل  أنه،تجدر اإلشــارة اىل و  هذا،
  :ييل ما خالل من وذلك املقدمة، التكوينات

 طبقا   التكوين  برامج   وتحيني  مراجعة  يف  نيت متخصص  املعهد  مستوى  عىل  لجنتني  إحداث  خالل  من  التكوين  جودة  تحسني  
 الدولية؛ االتفاقيات ملستجدات

 والبحارة؛  البحري النقل رشكات لفائدة تكوينية دورات تنظيم 

 املجال؛  هذا يف العلمي والبحث للتكوين كمركز البحر لعلوم الوطني املرصد إحداث 

 اللحام؛  مخترب تجهيزو  تهيئة 

 واملستخدمني؛  األساتذة لفائدة نجليزيةاإل  اللغة يف تكوين تنظيم 

 والتعاون؛  الرشاكة مجاالت  تطوير 

  التحتية؛  والبنيات التجهيزات تحديث 

 القانونية   النصوص  بعض  مالمئة و   الورقية  املراسالت  من  بدال  متخصصة  رقمية   منصة  عرب  املراسالت  تدبري  خالل  من  اإلدارة  تحديث 
 تنفيذها؛  عىل  والسهر
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ــات البحريةيعتزم املعهد العايل  كام   ــاء للدراسـ ــم  بالدار البيضـ ــنة ، برسـ  للخريجني  البيداغوجي التأهيل  القيام بإعادة  ،2023سـ
  :خالل من املستقبليني،

 والتعاون؛  الرشاكات إطار تطوير 

 للمعهد؛ مندمج معلومايت نظام اقتناء 

 القديم؛  اإلبحار محاكاة جهاز وصيانة املتحركة املواقع تحديد محاكاة جهاز اقتناء 

 باملعهد؛  للتكوين جديدة شعب إدخال خالل من التكوين  مجاالت تنويع 

 البحرية؛ الرشكات وبحارة األطر تكوين مواصلة 

 تقنيني؛  5و أساتذة 4 توظيف 

 التواصل؛ موضوع يف املعهد أطر لفائدة تكوينية دورات تنظيم 

 واإلدارية  البيداغوجية األطر لدى الجودة نظام اعتامد تشجيع.  

  يف مجال الطاقة واملعادن التكوين معاهد. 5.2.3

املعادن بكل من مراكش    عهديمب   األمر  ويتعلق  واملعادن،  الطاقة  مجال  يف  التكوينيتوىل مرفقني للدولة مسريين بصورة مستقلة  
  .بوجدة وتويسيت

تحسني الخدمات املقدمة للطلبة،    حول  ،2022و  2021  تيسنوقد متحورت أهم العمليات التي قام بها هذان املعهدان، خالل    هذا،
و  الداخليني  الطلبة  إقامة  جودة  وتحسني  البنايات،  صيانة  خالل  من  اقتناء  تحسني  خاصة  عرب  التعليم    التقنية  املعداتظروف 

الدامئني وال  توظيفو   والورشات،  الدراسة  قاعات   وتجهيز  املعلوماتية،  والربامج  واملعدات  البيداغوجية،  أجل   من  عرضينياملكونني 
   .وكفاءاتهم قدراتهم  تقوية بغية  البيداغوجي الطاقم لفائدة املستمر التكوين إىل  باإلضافة االستيعابية، القدرة من الرفع

من خالل تجديد  السيام  ،  ة االستيعابي، حول الرفع من الطاقة  2023سنة  العمليات املربمجة من طرف هاذين املرفقني، برسم    تتمحور
صباغة  تجديد  وتعزيز التجهيزات واملعدات الديداكتيكية وتنويع تخصصات التكوين، وتجديد البنايات وصيانة سخانات املياه، و 

  .والكهرباء  املاء نفقات ترشيد بغية املياه، لدورات اآلبار مياهالداخلية واملطعم، باإلضافة إىل تركيب سالمل الطوارئ واستخدام 

  املتخصصة يف تكوين املوظفني وأطر اإلدارة . املرافق 6.2.3

التكوين لفائدة موظفي   عملياتأسايس عىل بلورة وتفعيل   بشكلمسرية بصورة مستقلة، تسهر  للدولة رافق يتعلق األمر بسبعة م
    .الوصيةوأطر القطاعات 

  
  122يوما تكوينيا من خالل    341الرتبية الوطنية بإنجاز  ب  املكلف  قطاعل ، قام قسم اسرتاتيجيات التكوين التابع ل2021سنة    خالل

  .اإليواء خدمة من منهم 5.142 حوايل استفاد متدربا 5.701 من أزيد  فيها شارك تكوين،عملية 
  
عملية تكوين، واستقبل    104همت    اتكويني  ايوم  392نظم قسم اسرتاتيجيات التكوين    سبتمرب،  20غاية  واىل    2022لعام بالنسبة   

  االيواء.من خدمة  7.190متدربًا، استفاد منهم أكرث من  7.304أكرث من 
  
من طرف قسم اسرتاتيجيات   العمل املربمجةأجل تعزيز ظروف االستقبال والعمل للمستفيدين من خدماته، تسعى خطة    ومن 

النظافة    مواصلة  اىل  2023لعام    التكوين التكوينات    وصفقة  الحراسةو إنجاز صفقات  (املبيت    وامللتقياتتوسعة مركز  الوطنية 
املركزية   التكوين واإلدارةبني قسم اسرتاتيجيات    ديالعا  اتفاقية القانون  تنفيذو ،  واألغطية صفقة األفرشة    وإعداد  التكوين)  وقاعات 
    للطابعات. حواسيب وحربال واقتناء البستنةخدمات  ومواصلة ،املموننيمع  العادي وعقود القانون  ،الرتبية الوطنية لوزارة 
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 بشكل  ،2021  سنةالتابعة لوزارة الداخلية برسم    "الرقمي  والتحول  الكفاءات  تنميةمديرية  "  إنجازات  ارتكزت  ،آخر   جانب  من
من أجل حكامة    وذلك  ،البرشية   مواردها  قدرات  وتعزيز  التحسيسو   التكوينب  يتعلق  فيام  الرتابية  الجامعات   مواكبة  عىل   ،أسايس

  : وتتلخص هذه اإلنجازات يف الجدول التايل .املحليةجيدة للشؤون  
  

 االنجازات  مؤرش التتبع  العمليات  

مواكبة الجامعات الرتابية يف إعداد    إطار يفتنظيم أيام ولقاءات تحسيسية  •
  وتنفيذ وتتبع مخططاتها للتكوين

 12.053 عدد األيام 

موضوعاتية  • ندوات  وأسالكودورات  تنظيم  التكوين    تكوينية  استكامل 
 يخص التكوين   فيامعنها   حاجيات الجامعات الرتابية املعرب  لتلبيةواالدماج  

  37.700  عدد األيام/املستفيدين

 :  التالية  املجاالت يف املتخصصني التقنيني بتكوين خاصة أسالك 03 تنظيم•
 ؛ ةــــــاملالية املحلي -
 ؛ ةــة املستدامــيـ راء والتنمـــق الخضطاملنا -
  الجامعات الرتابية.  أشغال املدنية: الهندسة -

  400  عدد املتدربني املكونني 

  
مجهودات    مة ءمال   مواصلة إطار  يف  من طرف املديرية املذكورة  املربمجة  اإلجراءات  فتندرج  ،2023و   2022  تيسنب يتعلق    وفيام

  : القيام مبا ييل املديرية تعتزمهذا اإلطار  ويف. الرتابية لجامعاتا فائدةل والتوجيه دعملاالتكوين وطرق 

 ؛القدرات بتعزيز املتعلق  الجانب يف خصوصا الرتابية، للجامعات املنتخبة جالسامل مواكبة 

 ؛ تعزيز قدرات األطر املتوسطة للجامعات الرتابية، من خالل تكوينات متوجة بشهادات 

 ؛ الجامعات الرتابية يف ورش إدماج مقاربة النوع عىل مستوى الحكامة الرتابية مواكبة 

  تتمحور  ،2022و  2021سنتي    خالل  العمليات  من  مبجموعة  قام  فقدالتابع لوزارة االقتصاد واملالية،    "اإلداري  القسم"  بخصوص  أما
  : ييل ما حول

 ؛رشكائهاو مخطط التكوين الرامي إىل تعزيز وتطوير الرأسامل البرشي لوزارة االقتصاد واملالية  تنزيل مواصلة 

 أساسا   ويهم  ،الوزارة  ومسؤويل  ألطر  هةموج  وحدة  33  يضم  ،»الكفاءات  وتطوير  البرشية  املوارد«  ضوع مو   يف تكويني  سلك  إنجاز  
 البرشية؛ املوارد تدبري إىل باإلضافة املوظفني، قدرات وتطوير  البيداغوجية، امرساتبامل تعلقةامل األسئلة

 ملعاهد    تنظيم الدويل  للمؤمتر  الخامسة  العموميةاالنسخة  ودول  ب  ملالية  األوسط  والرشق  موضوع   ،الكاريبيإفريقيا،  حول 
 ؛"الجوانب التدبريية والتنظيمية للاملية العمومية يف ظل تداعيات فريوس كورونا"

 ؛  ديلعااإطار للرشاكة بهدف إنجاز أسالك للتكوين يف إطار عقود خاضعة للقانون -اتفاقيات  تنفيذ 
 الراهنة  املواضيع  إىل  باإلضافة  التعلم،  مستويات و   الوظائف،و   املهنية،  املجاالت  جميعمجموعة من الندوات عن بعد، تهم    تنظيم 

 . العامة بالثقافة املتعلقة وتلك

بإنجاز تعلق يذات األولوية، خصــوصــا ما    عملياتالب  القياممواصــلة  2023لســنة   عمله  برنامج  خالل  من اإلداري القســم يعتزمو
الك التكوين لفائدة موظفي وزارة االقتصـاد واملالية ورشكائها    تقوية إىل  باإلضـافة  ،املسـجلني يف إطار الصـفقات القابلة للتجديدأـس

   .والدويل الوطني املستوى عىل التكوين معاهد مع الرشاكة

  فيام  ،2021ـسنة    برـسم ،زاتهلقطاع التجهيز، فيمكن تلخيص منج التابع  "اآلليات وإـصالح الطرق  عىل  التكوين معهد« ل  وبالنـسبة
 :ييل

 تعزيز   أجل  من  الخاص،  للقطاع  التابعة  واملقاوالت  الرتابية  للجامعات  تابعني  العمومية   األشغال  لياتآل  اسائق194  تكوين 
 الطرقية؛  الصيانة مجال يف الكفاءات

 والخاصة؛  العمومية  املؤسسات مختلف لدى باملعهد الجيد التعريف أجل من التسويق أنشطة تطوير 
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 ؛الدويل للتعاون اليابانية الوكالةاالتفاقية املربمة مع  تنفيذ 

 العمومية؛ األشغال ياتلآل محاكاة جهاز اقتناء 

 والسيارات التابعة للمعهد.  ياتلاآلتدبري حظرية  تحسني 

  الصــيانة  وتقنيي العمومية األشــغال  آليات  ســائقي  تكوينعمليات   مواصــلة  إىل  2023  لســنة املعهد عمل  برنامج  ويهدف هذا
ــلةو   لفائدة الجامعات الرتابية واملقاوالت  الطرقية، ــويق من أجل التعريف الجيد باملعهد لدى مختلف    تطوير  مواص ــطة التس أنش

ات ـس ني تدبري حظرية و  ،املؤـس يارات التابعة  اآلتحـس افة ،لهليات والـس تمر التكوين  عمليات تطوير  إىل باإلـض   اتفاقيات  إطار يف  املـس
  .الوكالة اليابانية للتعاون الدويل مع املربمة تلك خاصةالوطنية والدولية،  اكةالرش 

 ،2022و 2021 ســنتي برســم التجهيز، لقطاع بدورها ةالتابع  "املســتمر التكوين  مصــلحة"أهم مشــاريع    تتمحورجانب آخر،    من
  وتســويقإىل تحســني عملية إشــهار   باإلضــافة  والندوات،  االســتقبال  مركزطرف   من للزبناء جودة الخدمات املقدمة  تحســني  حول

  .التشوير عالماتاملركز عرب تركيب 

  إىل  باإلـضافة الخـرضاء،  املـساحات وـصيانة"املدرج"،   قاعة  ـسجادة  تجديد،  2023  ـسنة  برـسم  املـستمر، التكوين مـصلحة  وتعتزم هذا،
  .باملركز والحراسة اإلستقبال ظروف تحسني

ــة"يخص  وفيام   ــحة  الوطنية  املدرس ــطتها  متيزت فقد  ،"العمومية  للص ــايس  بتنظيمأنش تم  حيث ،مباريات الولوج للتكوين األس
وذلك بالشــعب األربعة   ،الصــحة وتدبري العمومية بالصــحة  اصالخ الســلك  إطاريف  ،2023-2021 الفوج  برســممتدربا   120قبول  

يف هذا و التدبري االســتشــفايئ والصــحة العائلية والجامعية وعلم األوبئة والصــحة العمومية وتدبري برامج الصــحة.    وهي:املفتوحة  
ة عن بعد  ة بتعزيز الدراـس  املراجع رقمنة  خالل  من  والتقني،  البيداغوجي  املسـتويني  عىل وذلك  ،e-learningاإلطار، قامت املدرـس

  .األساتذة لفائدة التكوين توفري إىل باإلضافة"، MOODLE" تطبيق سطةبوا بعد عن املحارضات وتدبري  الوثائقية

  الحد همت    ، والتيجنوب-التعاون جنوب   تعزيزمجموعة من املشاريع الرامية إىل    إطالق   ، العمل عىل2021سنة  تم برسم    وقد
 الشاملة الجنسية واإلنجابية، بإرشاك الدول اإلفريقية والعربية، وكذا التغطية الصحية    الصحة  يخص  فيام  الطوارئ  تدابري  من  األدىن

منصة    إلحداث، بإجراء مجموعة من االستشارات  2022سنة  األول من    النصفوقد قامت املدرسة، خالل    هذا،  .الكاريبيلدول  
  . التعاون مجاالت وتحديد الخرباتلخريجي املدرسة لتبادل 

من خالل تعزيز قدرات املوارد البرشية   ، جودة رعاية املرىض  تحسني  إىل  الرامية  مجهوداتها،  2023  سنة  خالل  املدرسة،  ستواصل  كام
أهدافها   العل عىل  هذا اإلطار، ستواصل املدرسة  ففياملستمرة.  و عرب تنويع التكوينات األساسية    اإلجتامعيةلوزارة الصحة والحامية  

 التكوين   تعزيز  عرب  الصحة،  علوم  تشهدها  التي  التطورات  ومع  البيداغوجية،  املعايري  متطلبات   مع  التكوين  امنظ  مةء مال   يفاملتمثلة  
. كام تسعى املدرسة التقييم  عملية  تنظيم  إىل  باإلضافة  ديناميكية،  بطريقة  التعليم  مناهج  وتحسني  الطلبة،  عدد  من  بالرفع  األسايس

  عىل   زيادة  املستمر،  للتكوين  القطاعيةوتنفيذ االسرتاتيجية    تحينيمن خالل    ،واملجتمع"  ةاألرس وصحة    ،إىل اعتامد نظام "طب األرسة
     .e-learning عن بعد منوذج التكوين بواسطةالتكوين يف مجال صحة األرسة والصحة الجامعية  رة قد من الرفع

سنة   برسم  والكفاءات،  والتشغيل  غرىصال   واملقاولة  االقتصادي،  اإلدماج  وزارةالتابع ل  "قسم التكوين"برنامج عمل    ارتكز  ،وختاما
، عىل مواصلة أشغال صيانة وتهيئة وتأهيل بنايات ومرافق القسم وتجهيز قاعات التكوين 2022األول من سنة    النصفو   2021

واملساحات    ة طعماملإعادة تهيئة مرافق    فضال عنومركز االستقبال واإلقامة وتحديث التجهيزات السمعية البرصية بقاعة الندوات،  
من جانب آخر، تجدر االشارة إىل أن الحملة التحسيسية    .ملرفقا  مدخل  واجهةالخارجية للقسم واملساحات الخرضاء، باإلضافة إىل  

املرتقبني، قد اقترصت عىل التواصل عن بعد، وذلك أخذا بعني    الزبناءو الهادفة إىل التعريف بخدمات "قسم التكوين" لدى الرشكاء  
  .19- اإلعتبار التدابري االحرتازية التي أملتها األزمة الصحية لكوفيد

وتعزيز كفاءة موارده البرشية يف   لبنياته،  االستيعابية  القدرة  الرفع من  مرشوع  مواصلةيعتزم قسم التكوين    ،2023سنة    وخالل
   .ه الذاتيةإلغناء مداخيل املقدمة من طرف هذا املرفق مجال الهندسة والتدبري املايل، باإلضافة إىل تعزيز جاذبية الخدمات



   2023 املالية لسنةمرشوع قانون  
 

 

 

22

    املعلوماتوم . معاهد التكوين يف مجال اإلحصاء وعل7.2.3

األول من سنة    النصفو   2021سنة    برسم  التابع للمندوبية السامية للتخطيط،  استطاع املعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
  : التالية العملياتنجاز إ  2022

 ؛2021 فوجبرسم  خريجا 202 تكوين 

 ؛ الشغل سوق حاجيات مع  متالمئة عبش  06 يفمهنديس الدولة  تكوين 

 الدكتوراه؛  بسلكمن عدد الطلبة املسجلني  الرفع 

 خاصة املتعلقة بخدمات املطعم واإليواء. الطلبة استقبال مقرات وضعية  تحسني 

 التكوين  عروض تنويع  إىل  عىل الخصوص،   ،2023سنة  برنامج عمل املعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي خالل    يرومو  ،هذا
  .واإليواء املطعم خدمات خصوصا الطلبة، استقبال ظروف تحسني واصلةم إىل باإلضافة جودتها، وتحسني املقدمة

حول    2022و  2021  سنتيإنجازاتها برسم    تفقد متحور   ، السامية للتخطيط  للمندوبية  التابعة   املعلومات  علوم  مدرسةيخص    وفيام
  ما ييل: 

  ؛2021خريجا برسم فوج  113تكوين 

 باملدرسة؛ العاملني لفائدة املستمر للتكوين نظام وضع 

  مواصلة أشغال بناء داخلية ومطعم لفائدة الطلبة؛ 

 والخزانة واملختربات القاعات تجهيز مع للمدرسة البيداغوجية املعدات تأهيل . 

ــبة    أما ــنة  بالنس ــة عمل برنامج يتمحورف  ،2023لس ــني  حول  املعلومات  علوم مدرس ــايس التكوين  ظروف تحس ــنيلل األس   مهندس
تمر والتكوين ة،  للعاملني  املـس تكامل باملدرـس ائل وتأهيل  واملطعم،  الداخلية  بناء واـس ة ةالبيداغوجي  الوـس  املعدات  اقتناءو  ،للمدرـس

  .لمخترباتللقاعات و ل آتات إىل باإلضافة والتقنية اإللكرتونية

    الوطني  الرتاب  عدادإ و  التعمري. معاهد التكوين يف مجال  8.2.3

   :2021سنة  ملتعمري برسإنجازات املعهد الوطني للتهيئة وا  أهميلخص الجدول التايل 
  

 اإلنجازات   التوقعات  مؤرش التتبع  عمليات ال الهدف

األنشطة املتعلقة   مواصلة
بالتكوين األسايس للمعهد 

 هجاذبيت تحسنيو 

 100% جميع الفصول  السنوي الربنامج إمتام  الدروس برمجة
وورشات   تنظيم بيداغوجية  خرجات 

 ميدانية وتداريب
 100% 10 الخرجات عدد

 75% 29 املناقشة  املشاريع عدد مناقشة مشاريع نهاية الدراسة 
للمعهد  الولوج  مباريات  وتنظيم  إعداد 

 املاسرت  وسلكوالتعمري الوطني للتهيئة 
 100% 1 تمباريا إنجاز

عن   للمعهدتنظيم يوم األبواب املفتوحة  
 بعد

تنظيم يوم األبواب 
 املفتوحة. 

1  %100 

 الخدمات جودة تحسني
  مركز يف للمرتفقني املقدمة

    التوثيق
اكتاب 85  .عدد الكتب املقتناة سنويا   الدورياتاالشرتاك يف و اقتناء الكتب   100% 

تطوير عروض التكوين  
املستمر املتوج بشهادة أو  
دبلوم، لصالح أطر الوزارة  

األمد   - قصرية  تكوينية  دورات  انجاز 
العمران   مجموعة  ومسؤويل  أطر  لصالح 

التكوين   دورات  عدد 
  املنجزة؛ 

  االتفاقيات؛ عدد -

10  
  

  

100% 
  

100% 
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 اإلنجازات   التوقعات  مؤرش التتبع  عمليات ال الهدف
مؤسسات و الوصية 

  . عمومية أو خاصة
للخميسات،  الحرضية    والوكاالت 
  والجديدة سيدي بنور وآسفي اليوسفية؛

توقيع اتفاقيات جديدة خاصة بالتكوين    -
 اتخميسللاملستمر مع الوكالة الحرضية  

  العمران؛ ومجموعة
  النقل "    2  دروس املاسرتتقديم    متابعة  -

  للفوج  "املستدام  الحرضي  والتنقل
  . الثالث

  
الربنامج البيداغوجي   تنفيذ  -

  .للتكوين

  
  
  
  

 

100% 

  

  :ييل فيام أساسا فتتمثل املعهد، طرف من 2022 سنة  من األول النصف  برسم املنجزة العمليات بخصوص أما
  

 باملعهدنجاز  إ   مواصلة بالتكوين  املتعلقة    والتداريب   والورشات  البيداغوجية،  الخرجات   بتنظيم  يتعلق  فيام  خاصة  ،األنشطة 
 امليدانية؛

  ؛ إلدارة مركز التوثيق معلومايتوضع نظام 

   ؛ " ةمة الحرضياوالتخطيط والحك املجالية"الديناميات  حولدكتوراه جديد   سلكاعتامد  عربتقوية مركز دراسة الدكتوراه 

 ؛ إعادة تأهيل دبلوم املاسرت للتهيئة والتعمري 

  الرشكاء املحتملني. لفائدة تعزيز التكوين املستمر املقدم باملعهد 

    التايل:عىل الشكل  2021سنة  برسم بها قامت التي العمليات أهم فتتوزع ،الوطنية للهندسة املعامرية رسااملديخص  وفيام
 

 اإلنجازات  التدابري فداله
 مع التكوين  مةءموا

  الضوابط دفرت مستجدات
البيداغوجية الوطنية لسلك 

  معامري مهندس

مضمون الدروس مع مستجدات دفرت   مةءمال   -
لسلك   الوطنية  البيداغوجية   مهندسالضوابط 

 . معامري

املواد  اناملستمر   تقييموال  التتبع - من   ملضمون 
  طرف اللجنة البيداغوجية؛

  .عرضينيأساتذة   توظيف -

  وتقوية املستمر التكوين
  الجامعات مع الرشاكة

  التكوين ومؤسسات
  املستوى  عىل ظامتواملن

  والدويل  الوطني

الوسط    - مع  القرب  عالقات  -السوسيوتطوير 
  ؛التكوين  لحاجيات  أمثل  تحديد  بهدف  ديقتصاا

 أطر   لفائدة  املستمر  للتكوين  دورات  عدة  تنظيم -
 الرباط   وجهة  رقراق،  أيب  ووكالة  العمران،  هولدينغ

  الحرضية   الوكالة  إىل  إضافة  القنيطرة  سال
 للقنيطرة؛

 الهندسة   مدارس  إىل  الحركية  من  طالبا  25  استفادة -
  ؛ ..).إيطالياو  إسبانيا، فرنسا،( بالخارج املعامرية

 ؛ لتتبع وتقييم التكوين املستمر وضع نظام-
 الباحثني  واألساتذة  الطالب   حركية  تشجيع  -

 الوطنية  العلمية  ظاهراتالت  يف   ومشاركتهم
 . والدولية 

تقوية أنظمة املعلومات 
والتواصل وتعزيز البنيات  

  التحتية

 التجهيزات   واقتناء  الدراسية،  القاعات  تهيئة-
  . الالزمة

واقتناء   - املتوفرة  التجهيزات  استعامل  ترشيد 
  جديدة؛معدات علمية وتعليمية ومعلوماتية 

 املعامرية   للهندسة  الوطنية  املدارس   تجهيز -
  ؛ الرضورية والربامج باملعدات

 قاعات   أربعب  خفيفة  هياكل  تركيب  أشغال  إمتام -
 للهندسة  الوطنية  املدرسة  مبقر   للتدريس
  .مبراكش املعامرية

  

أسـاسـا حول ما   تتمحور ف  ،2022سـنة  خالل   ،املعامرية للهندسـة الوطنية املدارس  طرف من املربمجة  العمليات  أهم يخص وفيام
 :ييل
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 للهندسة   الوطنية  املدارس  جميع  بني  املتوافق عليهالتكوين مع دفرت الضوابط البيداغوجية الوطنية  مة  ءمواالعمل عىل    مواصلة 
 ؛املعامري املهندس سلك ،املعامرية

 عددين جديدين من املجلة العلمية للمدرسة الوطنية للهندسة املعامرية ( إصدارAMJAU(؛ 

 لفائدة   املعامرية  للهندسة  الوطنية  باملدارس  املستمر  للتكوين  االسرتاتيجي  املخطط  وتفعيل  إعداداتفاقيات رشاكة بهدف    توقيع 
 والتعمري؛  املعامرية الهندسة عقطا  يف املتدخلني اقتصاديني-السوسيو الرشكاء

 ةاملعامري للهندسة الوطنية ارسباملد البيداغوجيةوتأهيل البنية التحتية والتجهيزات  تقوية. 

  ،واملعـهد الوطني للتهيـئة والتعمري   املعامرـية  لهـندســــةل الوطنـية  دارساـمل املعتـمدة من طرف  عـملال  برامج  ـهدفت  ،آخر  ـجاـنب  من
  ،الخصـوص   عىل املجهودات، هذه تتمحورو  .تهامجاال   عيتوسـو  التكويناتمجهودات تحسـني جودة   مواصـلة  إىل  3202سـنة    خالل
  :حول

 وسياسة   واإلسكان  والتعمري  الوطني  الرتاب  إعداد  لوزارة  التابعة  التكوين  مؤسسات  مختلف  بني  للتنسيق  جديدة  خلية  إحداث  
  ؛املدينة

 الدكتوراه؛  وسلك  املعامري املهندس كلسلالوطنية  البيداغوجية الضوابط بدفرت الخاصة التنظيمية النصوص عىل  املصادقة 

 ةإصدار عددين جديدين من املجلة العلمية للمدرسة الوطنية للهندسة املعامري (AMJAU)؛ 

  ؛ةالبيداغوجية باملدارس الوطنية للهندسة املعامريتقوية وتأهيل البنية التحتية والتجهيزات 

 والتعمري؛  التهيئة مجال  يف العاملة واملؤسسات والتعمري  للتهيئة الوطني املعهد بني رشاكة تفاقياتا خمس إبرام  العمل عىل 

 برمجة و   الطلبة   لفائدة  علمية  وملتقيات  ندوات  تنظيم   خالل  من  والتعمري   للتهيئة  الوطني  باملعهد  للتكوين  العلمي  الدعم 
 ؛دراسية وأسفاربيداغوجية  خرجات

 املستوى   عىل  املختصة  واملراكز  التكوين  ومؤسسات  الرشاكة والتعاون بني املدارس الوطنية للهندسة املعامرية والجامعات   تعزيز  
 والدويل؛   الوطني

 التجهيزات املتوفرة يف املدارس الوطنية للهندسة املعامرية واقتناء برامج معلوماتية جديدة ومعدات علمية    استعامل  ترشيد
 .ونظام التعليم البيداغوجي العرضبهدف تحسني  وذلك ،وتعليمية ومعلوماتية

  االتصال   مجال يف عاملة. معاهد التكوين ال 9.2.3

  تعزيزمقرات املعهد، باإلضافة إىل    إعادة تأهيلأشغال    بإنهاء  واالتصال،  لإلعالم  العايل  للمعهد  بالنسبة  ،2022-2021  الفرتة  متيزت
 تقنية برصية  -سمعية  أجهزةوالبيداغوجية، وذلك من خالل صيانة البنايات واملساحات الخرضاء، واقتناء  كية  ياللوجيستاملعدات  

  . ومعلوماتية
البيداغوجي    واإلصالحاملعدات املعلوماتية والتقنية،    واقتناءملحقة جديدة    بناء،  2023سنة  برنامج عمل املعهد، برسم    يتضمنو

  مرشوع   إطالق  إىل  باإلضافة  علميني،   مؤمترين  تنظيم،  2023  سنة  برسم  املعهد،  ويعتزم  هذاخلق مسالك جديدة للتكوين.    من خالل
  . الداخيل التكوين  مخطط اعتامدو   جامعي راديو

  

، عىل إطالق مجموعة من املشاريع املهيكلة  2022-2021الفرتة  وقد عمل املعهد العايل ملهن السمعي البرصي والسينام، خالل    هذا،
  هذه   خالل   املربمجة   املشاريع  توارتكز للمعايري الدولية يف هذا املجال.    تستجيب   ،املعهد  طلبة  لفائدة  أمثللضامن تقديم خدمات  

  : ييل فيام أساسا املتمثلة املشاريع من مجموعة  خالل من للمعهد، التحتية البنيات تطوير عىل الفرتة
  

  بالرباط؛  والسينام  البرصي السمعي ملهن  العايل باملعهد املهندسني وسلك املاسرت سلك لفائدة مختربات بناء  أشغالانطالق 

  عزله؛ داء أ تقوية الصوت وتطوير جل أ املعالجة الصوتية من 

 تركيب وتشغيل املعدات السمعية البرصية والتجهيزات الصوتية؛و  اللوازم اقتناء 
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  التخصصاتتهيئة وتجهيز قاعة املؤمترات متعددة. 

  منالطلبة    مواكبةإىل    جهة،تنفيذ مشاريع تهدف من    ،2023  سنة  برسم  والسينام  البرصي  السمعي  ملهن  العايل  املعهد  ويعتزم  هذا،
 العمليات  أهم  يحدد  برنامجا. ولهذه الغاية، وضع املعهد  البيداغوجيةتحسني البنية التحتية    اىل  أخرى  جهةومن    التكوينات،  حيث

 : أهمها  ومن  ،ةاملقبل السنةاعتباًرا من   انجازهاالتي يجب 

 ؛الهندسة وسلك املاسرت لسلك مختربات بناء أشغال إطالق 

 ؛اقتناء وتركيب التجهيزات التقنية والبيداغوجية لورشات ومختربات سلك املاسرت وسلك الهندسة 

 ؛اقتناء أثاث ومعدات لتجهيز ورشات ومختربات سلك املاسرت وسلك الهندسة 

 ؛ جامعي ينطالق أشغال بناء حا 

 ؛ الجامعي ياقتناء وتركيب التجهيزات للح 

   ؛ الجامعي يتجهيزات تقنية وبيداغوجية للحاقتناء وتركيب 

  الجامعي يلتجهيز الح  ومعداتاقتناء أثاث.  

 والرياضة الشبيبة أطر لتكوين املليك املعهد. 10.2.3

  القيام بالعمليات التالية:  ،2023سنة   خالل املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة، املعهد يتوقع

 ملتطلبات الفعالية والنجاعة والحكامة الجيدة؛ االستجابة منإىل متكني املعهد  هدفي معلومايت نظام وضع 

 ؛من طرف طلبة املعهد وملتقياتتظاهرات  مثانو أنشطة علمية (مؤمترات وندوات وأيام دراسية)  تنظيم 

 ؛ والتكوين والبحث العلمي للرتبية األعىل  املجلس لتوصيات طبقااملجلة العلمية  إصدار 

 ؛الغطس بحوض املتعلقة  التقنية اسةالدر  إنجاز 

 ؛ تركيب عداد الكهرباء للسكن الوظيفي تبعا لتوصيات املجلس األعىل للحسابات 

 رشيد موالي مبركز الرياضيني وإقامة واملغسلة املطبخ وتجهيز تهيئة.     

    . مجال األنشطة الرتفيهية3.3

   باملحمدية البحرية والقاعدة ءبالدار البيضاالريايض محمد الخامس  . املركب1.3.3

 بشكل   ،2022و  2021سنتي  عمل املركب الريايض محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية، برسم    برنامج  إرتكز
  . املحلية الرياضية الجمعيات  وتأطري استقبال إىل باإلضافة والثقافية،  الرياضية األنشطة من مجموعة تنظيم عىل خاص،

 :، يعتزم "املركب الريايض محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية" تنفيذ اإلجراءات التالية2023لعام بالنسبة 

  املركب الريايض محمد الخامس:عىل مستوى 

  األوملبي؛ أعامل إصالح قنوات الضخ مبحطة معالجة مياه املسبح  

  اقتناء معدات كهربائية لصيانة اإلنارة الداخلية والخارجية؛  

  صيانة الهياكل الخرسانية للبنية التحتية للمسابح األوملبية ومسبح الغوص؛  

 استكامل أعامل صيانة شبكة قنوات تجميع املياه مبستلزماتها الفنية؛  

  بناء صالة رياضية تحت مدرجات الهياكل الخرسانية؛  

  ؛ املركز بالرشاكة مع الوزارة الوصية تأهيلمركز االستقبال بوركون: ى عىل مستو  

  إصالح وحدات النجارة بالخشب، والحديد واألملنيوم. القاعدة البحرية باملحمدية:عىل مستوى  
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  مركز الرياضة والرتفيه "املصباحيات" يف املحمدية:  وعىل مستوى  

  صيانة مباين املركز املتدهورة؛  

   املعدات الكهربائية لصيانة اإلنارة الداخلية والخارجية؛اقتناء  

 .صيانة املساحات الخرضاء  

  بوزنيقة  ب . مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة 2.3.3

رهن ببوزنيقة    والطفولة  للشباب  رشيد  موالي  مجمعوضع    تم  ،ةطعموامل  والنظافة  بالحراسة  واملتعلقة  املعتادة  العمليات  جانب  إىل
  ظروف   تحسنيلعمليات    عدة  إنجاز   تم   حيث  املستفيدين،  من  عدد أكرب  إيواء  أجل  من  ،2022-2021  الفرتة  خالل  املواطنني،إشارة  

ملعب    تهيئة  وكذاالشبكات باملجمع، وتهيئة املساحات الخرضاء    وتجهيزوتركيب    لبناياتا  وإصالح  صيانة  أشغال  خاصة  االستقبال،
وملعبني لكرة القدم املصغرة بالعشب االصطناعي، وملعب متعدد   ،املعتمدةبالعشب الطبيعي الذي يستجيب للمعايري    كرة القدم

  مواد ومنتجات التطهري والوقاية. اقتناء الرياضات وملعبني للتنس، باإلضافة إىل 

تهيئة وتأهيل البنايات املخصصة لإلقامة، وذلك   بإعادة  القيام  ،2023سنة    برسم  ،والطفولة  للشباب  رشيدموالي    مجمع  يعتزمو   
األ  تجديد  الرياضية رسَّ من خالل  املالعب  وتزويد  الرياضية،  للمالعب  الصحي  واملرفق  املالبس  تغيري  وتهيئة غرف  والتجهيزات  ة 

 التقنية   املقراتزات  تجهي  وإصالح  صيانةباإلنارة، وكذا تهيئة ممر ريايض يضم ساحات للتدريب ومقاعد بالحديقة. باإلضافة إىل  
  .باملجمع الخاصة والالفتات االتصال وسائل وإعداد وإحداث لآلبار،

  مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية .3.3.3

تنظيم الدورة   عىل،  2022-2021الفرتة  خالل    من طرف مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية  العمليات املنجزة   تكزتار 
، والدورة السابعة من برنامج "لنتعلم "تحدي السباحة "، وتنظيم الدورة التاسعة من دوري  "السباحة لإلناث"األوىل من برنامج  

  بالرباط،   لبوهالالسباحة"، باإلضافة إىل إمتام أشغال تهيئة املسبح املغطى املسرية مبراكش، وإطالق أشغال تهيئة املسبح املغطى  
 باملحاميد   واملتواجدة(مبراكش    مسابح  ثالثة  يف   الرقمية  الولوج  أجهزة  تركيب  وكذا  والنظافة،  بالسالمة  املرتبطة  الخدمات  اصلةمو   وكذا

  .التقنية باملعدات املسابح مختلف وتجهيز)، عيل بن يوسف وسيدي واملسرية

، فتعتزم املصلحة تركيب أجهزة الولوج الرقمية مبسبح الهالل بالرباط، وتشغيل املسبح املغطى بوهالل  2023سنة  يخص    فيام  أما
 مندمجة  مسابح  تأهيل  املصلحة  تعتزم  كاممضختني حراريتني باملسبح املغطى املسرية مبراكش واألدارسة بفاس.    تركيببالرباط، وكذا  

  ، "السباحة  تحدي"  دوري  من  العارشة  الدورة  تنظيم  إىل  باإلضافة   ،"لإلناث  السباحة"  برنامج  من  الثانية  الدورة  وتنظيم  جديدة،
  ".السباحة"لنتعلم  برنامج من الثامنة  والدورة

  باملغرب املاء لحضارة السادس  محمد تحف. م4.3.3

املا  عرف  لحضارة  السادس  برسم  ب  ءمتحف محمد  رافق  دينامية  2021سنة  املغرب  العمليات  ملموسة  من  اعتامد مجموعة  ها 
  ييل:   فيامتتمثل الجديدة 

 والطلبة؛ لتالميذ ا لفائدةشكل تذكرة جديد  اعتامد  

    ومحيطها؛ دينة مراكش  مباملتحف    موظفيمن قبل    بة لفائدة التالميذ والطل  لإلرشادوزيارات وجوالت    تحسيسية تنظيم أنشطة  

 ؛وعائالتبهدف جذب فئات أخرى من الزوار (مجموعات   تواصلتعزيز ال(  

 والجامعية؛برامج إدارة وترشيد استخدام املياه مع الجمعيات واملؤسسات املدرسية  مواكبة  

 .تنظيم املؤمترات ومشاركة املتحف يف الفعاليات عىل الصعيدين الوطني والدويل 

  :2021 لسنةملغرب با املاءحمد السادس لحضارة يلخص الجدول أدناه أهم اإلجراءات التي قام بها متحف م
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 نسبة
 اإلنجاز 

  اإلنجازات 
    مؤرش
  التتبع

  الهدف  املتخذة  التدابري

65,5%  
50%  

  زائر 9.826
  مرات 6

  عدد الزوار؛  -
كراءات   عدد -

القاعات متعددة 
  .الختصاصاتا

  عريفيةتنظيم زيارات ت
مدرسة   75ملتحف يف با

وخاصة مبراكش  عمومية
  .نواحيوال

املوارد املالية  تطوير
 وتحسيسللمتحف 
تحديات ال الشباب ب

املتعلقة برتشيد  يةاملستقبل
  ية املناخ اتتغري الاملياه و 

85%  

ال  - يف  العاملية    جمعاملشاركة  للشبكة  السنوي  العام 
  ؛ WAMU-NET اءملتاحف امل

البيئية،    - الحاممات  مرشوع  يف  املتحف   الذيمشاركة 
يف  البيئية  التحوالت  عملية  وترسيع  تسهيل  إىل  يهدف 

ذات  جهوية  من خالل إنشاء شبكات    املغربية،الحاممات  
  كل من الرباط وفاس ومراكش.  يف اإلختصاص

يف   افرتاضية    أربعاملشاركة  الحاممات   حولمنتديات 
  .البيئية

يف    - باملاملشاركة  تتعلق  افرتاضية  أنشطة   اء أربعة 
  وتحدياته.

  املشاركاتعدد 

  السنوية 

عىل ربط اتصال   العمل

دائم مع الجهات املعنية  

داخل  سواء اءمبوضوع امل

  اململكة وخارجها 

تحف عىل  بامل تعريفال
  املستويني الوطني والدويل

100%  

 موضوع  حول  ءاليوم العاملي للاميف  مشاركًا    70ر  و حض  -
املستقبلية " التحديات  مواجهة  يف  املائية  الذي  املوارد   "

  .2021مارس  22نُظم يف
حول  حف  المتليوم العاملي  المشاركًا خالل    60ر  و حض  -

"املت والتاموضوع  يف  كوينحف  أقيم  الذي  ماي   18" 
2021.  

  عدد املشاركني
العاملية  باأليامالحتفال ا

 22(للامء واملتاحف 
  ) ماي 18و مارس

تحسيس الشباب بقضايا  
باملاء املستقبل املرتبطة 

  املتحفي والتكوين

140%  

  . امشارك 140شارك يف هذه املسابقة  -
من  بالجائزة األوىل    jacques Majorelleفازت مدرسة    -

 :بعنوان بخصوص رسم اللجنة املنظمة طرف
« Penser en dehors de levier »  

  عدد املشاركني

التواصل الرقمي  ب القيام
لمدارس  لزيارات بو 
  عداديةاإل بتدائية و اإل 
  باملسابقة تعريفلل

تنظيم مسابقة "املاء الذي 
مع الشبكة  نسيقنريد" بالت 

  اءالعاملية ملتاحف امل

200%  

، الذي كان  املعرضزائر خالل هذا    3000تم الرتحيب بـ  
مع تعاون  اتفاقية  إبرام  حول  نقاش  معهد   موضوع 

  عدد الزوار   البحث والتطوير.

إلقامة  IRDالتنسيق مع 
 15معرض مؤقت دام من 

يناير   31إىل   2021نوفمرب 
تحت شعار "املاء يف 2022

  "العلمي بحثقلب ال

ن  ممؤقت إقامة معرض 
طويروالت ثمعهد البح  طرف

)IRD (فرنسا  

  

إىل مواصلة   2022  سنةخالل النصف األول من    اءمن طرف متحف محمد السادس لحضارة امل  املنجزة  العمليات  مختلف  تروم

، فضال عن تقاسم  الحفاظ عليهاو   رتشيد استخدام املوارد املائيةبالدائم    اإللتزاموترسيخ    اءالشباب حول نقص امل  تحسيس  يف  جهوده

عىل    املنجزة   العمليات  وميكن تلخيص  .الجيدةواألخذ باملامرسات  الدروس    استخالصوتبادل الخربات يف مجال إدارة املياه من أجل  

  النحو التايل: 

  وخاصة؛ عموميةمدرسة  75الخارجي من خالل تنظيم زيارات لـ  محيطهانفتاح املتحف عىل  

 " تقديم املسابقة الفنيةTHE WATER WE WANT "  برشاكة مع اليونسكو و    املنظمةWAMU-NET    ،ت شهدي  توال 
  زائر؛ 7000مدرسة وحوايل  100مشاركة 

  و للمتحف،  املختلفة  الثقافية والتعليمية  األنشطة  الوطني والدويل، من خالل عرض  املستويني  للمتحف عىل    تكوين الرتويج 
قات والقضايا املتعلقة بهذا العنرص ياملع  كذاو   ،حف وحضارة املياهاودراسات يف مجال املتبحوث  إجراء    إىل  باإلضافةاملوظفني  
لصالح    )نسخة عىل التوايل  500و    200(من خالل طباعة العدد األول والثاين من املجلة نصف السنوية للمتحف    وذلكالحيوي،  
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لخارجية لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، باإلضافة إىل واملصالح ا  الجهوية  واملندوبياتالجامعات وهيئات األحواض املائية  
  راكش ؛مبوزارات األخرى لل ةالعمومية التابعمختلف اإلدارات 

   منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة  بني املتحف و  برشاكة  ءمبناسبة اليوم العاملي للام  2022مارس    16تنظيم مؤمتر يوم   
)FAO MAROCطالبا؛  160شاركة مب وذلك،  2022 الفالحيبسبب تأخر هطول األمطار للموسم  اء)، حول ندرة امل  

  ؛ 2022أبريل وماي  شهريتنظيم ورشتي عمل لفائدة طلبة كلية العلوم السماللية مبراكش  

 بالوقود؛  تزودها وتأمنياملتحف ب اصةالخ لحافالتتوفري أعامل الصيانة واإلصالح ل  

  السنغال؛ الفتات الفتتاح متحف املنتدى العاملي للمياه يف  4و مطوية 2000طباعة  

 ) تعزيز روابط التعاون الثنايئ بني املتحف ومعهد البحث والتطويرIRD  France،(  ؛ اءبهدف تطوير البحث العلمي يف مجال امل  

  صيانة وإصالح مبنى املتحف؛  

 2022  سنةمن ألسدس األول ل االختصاصاتمتعددة  اعةقال حجز .  

  برسم ملتحف محمد السادس لحضارة املاء  ، تتمحور خطة العمل  للمرتفقنيالتحسني املستمر للخدمات املقدمة    مع مقاربة  اانسجام

  حول النقاط التالية: 2023 سنة

 اجل  منيف منطقة مراكش آسفي    التالميذولياء أمور  أل   الجهويةلمتحف وتطوير رشاكات طموحة، السيام مع الرابطة  ل  الرتويج  
  ؛ الزيارات  عدد من الرفع

   ؛ اءملناقشة موضوع ندرة امل 2023مارس  22االحتفال باليوم العاملي للمياه الذي سيقام يف  

  ؛ 2024ى العاملي للمياه يف إندونيسيا يف مارس مشاركة املتحف يف املنتدانطالق التحضريات من أجل  

  ؛2023ماي   18يف اليوم العاملي للمتاحف باالحتفال  

  ؛ التالميذ فائدةل 2023الرتبوي حول املناخ يف أكتوبر  لليومتنظيم النسخة الثانية  

 " تنظيم مسابقةTHE WATER WE WANT بالتعاون الوثيق مع الشبكة العاملية ملتاحف املياه والتي ستستهدف املزيد "
 الرقمي والجوالت يف املدارس االبتدائية والثانوية. التواصل خالل  من  التالميذمن 

  مجال األنشطة االجتامعية األخرى  .4.3

  قسم الحج    .1.4.3

الصحية   باألزمة  املرتبطة  االستثنائية  الظروف  الحج بسبب  تعليق موسم  عامني من  اتخذت وزارة    ،19كوفيد    عن  الناجمةبعد 
     :من أهمها ،ظارات الحجاجتتلبية النسري مناسك الحج يف أفضل الظروف و جراءات حرصا عىل إ سالمية عدة إل األوقاف والشؤون ا

   مصاريف الحجاج مبارشة بعد بدء دفع    لتأطريإىل وضع برامج مكثفة    األقاليمو   الجهاتختلف  مبدعوة مندويب الشؤون اإلسالمية  
  ؛ الحج

 إذاعة محمد السادس  "و   "السادسةالتوعوية مع مراعاة الظروف التنظيمية الحالية، والبدء يف بثها عىل قناة "  وصالتال  ينيتح
   .لغات الوطنيةال ختلفمب "للقرآن الكريم

    والحريفمصلحة وحدات التكوين الفني   .2.4.3

الفني والحريف، برسم    واصلت التكوين  االجتامعي  دماج  اإل   ظروف  بتحسني  املتعلقةالقيام مبهامها    ،2021سنة  مصلحة وحدات 
  . سجنهم مدةواالقتصادي للسجناء بعد انقضاء 

إراحة الرتبة ومعالجتها واقتناء األسمدة ذات الجودة العالية وتخصيص  ب  هذه املصلحةقامت    ،الفالحي   االنتاج  تحسني  إطار  ويف  هذا،
  املربمجةاملساحة    جاميل إ من    %49  من  أزيد، وهو ما ميثل  اهكتار   196األرايض املزروعة    مساحةمساحة لزراعة األعالف، حيث بلغت  
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  القطيع   تلقيح  حول  يتمحور  الذي  عملها  برنامج  تنزيل  عىل  املصلحة  حرصت  فقد  الحيواين،  اإلنتاج  مجال  بخصوص  أما.  للزراعة
  . القطيع  تجديد إطار يف  املاشية رؤوس وبيع دورية بزيارات البياطرة األطباء وقيام

 416  لفائدة  ، حيث متكنت من توفري التكوينالتكوين  وحدات  وتنويع  تعزيز  عىلكذلك    املصلحة  تعمل  السجناء،  إدماج  بهدف
  فريوس   انتشار  من  للحد  التقييدية  الصحية  إلجراءاتبا  لتزاماا  األنشطة  لتعليق  نظرا  مبدئيا،  مستهدف  1200  بدل  فقط  امستفيد
  . كورونا

  املردود   سيجعل  ما   وهو  املطرية،   التساقطات  لقلة  نتيجة  سلبي  بشكل  الفالحي  اإلنتاج  تأثر  ،2022  سنة  من  األول  النصف   وخالل
منخفضا   الفالحي السنة    باإلنتاج   املتعلق  برنامجها  املصلحة  ستواصل  كام .  املاضية  السنة  من  الفرتة  بنفس  مقارنة  املتوقع هذه 
    .والفني الحريف باإلنتاج املتعلق والربنامج الحيواين

 وإحداث   واإلسرتاحة،  الزراعة  بني  بالتناوب  األرايض  من  هكتار  400  مساحة  استغالل،  2023  سنة  خالل  املرفق  يعتزم  آخر،   جانب  من
  السجنية   املؤسسات  مبختلف  ورشات  وإحداث  السالالت  لتحسني  ماغنأ   رؤوس  واقتناء   األعالف،  زراعة  ومواصلة  بالسجون،  مشاتل
 .الحرفية منتجاتلل الرتويج إىل باإلضافة للسجناء، والحريف الفني التكوين لتجويد

  واالجتامعية مديرية الشؤون القنصلية  .3.4.3

إىل تحسني جودة الخدمات القنصلية  ،  2021سنة  ، برسم  الشؤون القنصلية واالجتامعية  مديريةمن طرف    املنجزة   العملياتتهدف  
 :عىل النحو التايل أهمها وميكن تلخيص ،وظروف االستقبال

   بتحديد املواعيد؛ الخاص لكرتويناإل النظام  إطالق 

    ؛املساطر اإلداريةرقمنة صيانة نظام  

  ؛ 2021املساهمة يف إنجاح عملية "مرحبا"  

   تعدد اللغات كقناة للتواصل لتزويد املرتفقني باملعلومات القنصلية وتلقي طلباتهم وشكاياتهم؛ املالقنصيل  تصال  اإل إحداث مركز  

 عتامداإل بدول  العطل يامأ و املفتوحة خالل عطل نهاية األسبوع  بوابواأل  تنقلةامل تنظيم القنصليات . 
  

عىل تحيني ومراجعة   ،2022  سنةمن    األول  النصف  خالل  القنصلية واالجتامعية بشكل أسايس  الشؤون  مديريةإنجازات    ارتكزت 
،  بالنفقات التعاقدية  اإللتزامخالل    مناالتصال القنصيل    مركز   تشغيل  عىل  واإلرشافاملتعلقة باألمن والنظافة والحراسة،    العقودبعض  

  . القنصليات املتنقلة واألبواب املفتوحة تنظيم إىل باإلضافةعرضيني، عوان أ   املدنية مبساعدةالحالة  عقود رقمنة تتبعو 

  :التالية بالعمليات القيام جتامعية واإل الشؤون القنصلية  مديرية تعتزم ،2023لسنة  بالنسبةو 

  بعض العقود الخاصة باألمن والحراسة والنظافة باملراكز القنصلية؛  ومراجعة تحيني  

  ؛ بالنفقات التعاقدية اإللتزامعىل تشغيل مركز االتصال القنصيل من خالل  اإلرشاف  

  ؛املدنيةالحالة  رقمنة عقود  

   ؛ لةالقنصليات املتنق أجل تنظيمتوفري الوسائل املادية واللوجستية من  

   2023واملادية الالزمة إلنجاح عملية "مرحبا  باإلمكانيات البرشيةتعزيز املراكز القنصلية".  

 العامة . مجال السلطات العمومية والخدمات 5.3

 . الخزينة العامة للمملكة  1.5.3

  مقرات حول تهيئة وإعادة تأهيل  السيام    ،2022  سنة  من  األول  الربعو ،  2021سنة  برسم    ،للمملكة  العامة  الخزينة  انجازات  محورتت
إضافة إىل تطوير النظم املعلوماتية،    متارة ومكناس وتازة وإنزكان،فاس والراشدية و   مبدن  السيام   والقباضات،  الخزينات  من  مجموعة
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اقتناء وتركيب    من   خاصة اإللكرتونية،  مضاد  برنامجخالل  التجهيزات    التطبيقات   أداء  ملراقبة  وبرنامج للفريوسات بهدف حامية 
 بهذا املرفق. والسالمةتدبري األمن لنظام  تنفيذباإلضافة إىل   ،لفائدة الخزينة العامة للمملكة

للمملكة، خالل    وتعتزم العامة  مراكز  2023سنة  الخزينة  تهيئة مقرات عدة  أشغال  إطالق  أجهزة    ،للمحاسبة ،  واقتناء وتشغيل 
املساندة التقنية من أجل مواكبة التصحيحات والتطويرات املتعلقة بخدمات نظام التدبري    خدمات  قتناءا  إىل  إضافة  ،معلوماتية

  .)GIR( للمداخيل املندمج والنظام ،(SIPCE)املحاسبي للدولة  بالدليلاملعلومايت املتعلق  والنظام )،GIDاملندمج للنفقات (

  . إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 2.5.3

تحسني ظروف    حول  2022و  2021  سنتي  برسم  املنجزة  العمليات  أهم  تمحورت ف  ،دارة الجامرك والرضائب غري املبارشةإل   النسبةب  أما
  العمل واستقبال املرتفقني وتبسيط املبادالت ومكافحة الغش. وذلك من خالل ما ييل: 

  ؛ ورظالنا اإلقليميتني لكل من وجدة و  مزدوج باملديريتنيمنحدر  ذي بإطار معدين بغطاءلجامرك ا خزنم أشغال تهيئة 

 ؛ الرضائب غري املبارشةمختلف مصالح إدارة الجامرك و  فائدةاقتناء أثاث املكتب ل 

 ات اإلدارية التابعة إلدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة  قر وامل  ،ورظوجدة والنا  يف   الجامرك  مبستودعات  التهيئة  أشغال  نطالقا
 ؛ يناء الدار البيضاءمبالجرف األصفر، ومبديرية الجامرك  ،بالجديدة

  معدات إلكرتونية.  تركيباقتناء و  

استقبال  و ظروف العمل    تحسنيمواصلة املجهودات الرامية إىل    إىلالعمليات املربمجة من طرف املرفق    تهدف  ،2023لسنة    وبالنسبة
  إىل   ،املعلوماتية  والربامج  عداتاملو   لوازم املكتب،  واقتناء  ،إصالح البنية التحتية للشبكاتاملرتفقني وتبسيط املبادالت، من خالل  

   .ةاملعلوماتي األنظمة  تحديث  جانب

 . مديرية املطبعة الرسمية 3.5.3

 الرسمية  الجريدة  إصدارات  طباعة  تطوير  إىل  الراميةمجهوداتها    ،2021-2022  الفرتة  خالل  الرسمية،  املطبعة  مديرية  واصلت
أثاث املكتب،   واقتناء  ،الورق  رزم  اقتناءمن خالل    ،واعداد أهم النصوص القانونية يف إطار "الوثائق القانونية املغربية"  للمملكة
  . معلوماتية وبرامج معداتإىل اقتناء  باإلضافة

الشبكة الكهربائية    تركيب أسالك أشغال مختلفة تتعلق بتهيئة وإصالح املباين، وإعادة    بإنجاز  رتة،الف  نفس  خالل   املديرية،  قامت  كام 
 وحراسة  الدخول  ملراقبة  نظام  وتركيب  واقتناء  ،وتركيب رافعة  املعلوماتية،  للخوادموتهيئة القاعة املخصصة    والهاتفية،واملعلوماتية  

التخصصات لفائدة   املطبعة،   عتاد  وإصالح  وصيانة  واألدوات،  االستغالل  عتاد  وتجديد   املباين، باإلضافة إىل تنظيم تكوين متعدد 
  باستشارات  القيامإىل جانب    اإلدارية،وأخرى مرتبطة ببناء وتهيئة املباين    املعلوماتية  النظم  حول  دراسات  إنجازالعاملني باملديرية، و 

  . هندسية
  ،2023  سنة  برسم  عملها،  برنامجديرية، من خالل  املتعتزم    ،املطبعة الرسمية  تدبري  وعقلنة  تأهيل  إعادة  ورش  مواصلة  إطار  ويف  هذا،

  : التالية العملياتالقيام عىل الخصوص ب

  تسويق عرب اإلنرتنت  لإنشاء موقع إلكرتوين، سيتم تزويده بشكل مستمر بخدمات جديدة مثل باب خاص بالتجارة اإللكرتونية ل
القانونية املغربية".صدارات سلسلة  إل  إغناء املوقع مبجموعة من الفيديوهات واإلعالنات   سيتموباملوازاة مع ذلك،    "الوثائق 
 ؛ متالمئة مع الويب والهواتف الذكية واللوحات اإللكرتونية للتصفحواجهة و 

  ؛النرش لتدعيم وتعزيز مطبعة رقميةتقوية استعامل تكنولوجيا املعلومات والتواصل يف مجال 

 التوقيع اإللكرتوين يف مختلف نرشات الجريدة الرسمية للمملكة للرفع من مستوى األمن املعلومايت والرسية يف التعامالت.  امداعت 

   لرهانات املتعلقة مبدة حفظ املستندات القانونية وتحديد منهج يستند عىل مجموعة ل  لالستجابةالتوثيق اإللكرتوين  مواصلة
 ؛ بذلك مللقيا املستمرملعايري و التدبري من ا
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 ؛ تتبع مسار صيانة وإصالح املباين اإلدارية 

 اإلعالنات القضائية واإلدارية.شمل يلإلعالنات القانونية ل استخدام الشباك االلكرتوين 

 بعد  عن الفضايئ  شافك لالست . املركز املليك 4.5.3

  : ييل فيام 2022 سنة خاللعن بعد  الفضايئ لالستكشاف املليك املركز طرف منيف طور اإلنجاز  أواملنجزة   عملياتال أهم تتمثل

 التتبع   أجل  من  الداخلية  وزارة  مع  واتفاقية  ،الوطني  الرتاب  إعداد  مجال  يف  ءللدار البيضا   الحرضية  الوكالة  معاتفاقية    إبرام 
 والجامعات؛  األقاليم مختلف يف الحرضي للتوسع  املنتظم

 مراكش  الحسيمة،-تطوان-طنجة  الذهب،  واد-الداخلة  اتبجهاملديريات الجهوية للتجهيز والنقل    املربمة مع  اتاالتفاقي  تنفيذ -
   سطات؛-ءوالدار البيضا  سفي،آ 

 خطر   تتبع  نرشة  إىل  باإلضافة  الوطني،  الصعيد  عىل  الجفاف  بتتبع  الخاصة  والنرشة  الفالحية،   الحملة  بتتبع  املتعلقة  النرشة  إعداد  
 الجراد؛ 

 الحسيمة،    الساحلية  املناطق   يف  الرتبة  استغالل  خرائط  وإنجاز  باملحيطات،  الخاصة  املرجعية  باملعلومات  املتعلقة  النرشة  إعداد)
 ...)؛ الداخلة، ءالدار البيضا  الرباط، طنجة،

 الفضايئ؛ املحيطات علم  حول عمل  ورشات تنظيم 

  وموظفي املركز، من خالل برنامج التكوين املستمر. تعزيز قدرات أطر 

 إنجاز العمليات التالية:ب ،2023سنة املركز خالل  سيقومجانب آخر،  من

 للتجهيز والنقل   من   كل  مع  املربمة  االتفاقيات  إنجاز الجهوية  الوطني واملديريات  الرتاب  إعداد  الحرضية يف مجال  الوكاالت 
 ووزارة الداخلية من أجل التتبع املنتظم للتوسع الحرضي يف مختلف األقاليم والجامعات؛ 

 املستوى   عىل  لجفافاالجراد ونرشة تتبع    أخطاروالنرشة الخاصة بتتبع    ،الفالحي   املوسمإعداد النرشة الخاصة بتتبع    مواصلة  
 ؛ باإلضافة إىل النرشة املتعلقة باملعلومات املرجعية الخاصة باملحيطات ،الوطني 

 معلوماتية؛ ومعدات امجبر  اقتناء 

 للمستخِدمني عىل املستوى الوطني  املوجه  ستمراملبرنامج التكوين    مواصلةو   الفضايئ،  املحيطات  علم   حول  عمل  ورشات  تنظيم . 

 مطبعة دار املناهل . 5.5.3

حاجيات  و   املرتفقني  لحاجيات  استجابة  الطباعة  أشغالدار املناهل    مطبعة  واصلت  ،2022  سنة  من  األول  النصفو   2021سنة    خالل
...)، إدارية  وثائق  ملصقات،  دعوات،  مجالت،  كتالوجات،(تقارير،    الوثائق  التي تهم مجموعة منو   ،لتواصلاو   ثقافةالو   الشباب  وزارة

     ييل: كام املنجزة  األشغال تلخيص وميكن
    

 2022 نيويو  متم غاية إىل اإلنجازات
 (عدد النسخ)

 2021 سنة  برسم اإلنجازات
  )النسخ(عدد 

 نوع /العمليات
 املنشورات 

  األهداف 

 الثقافةو  الشباب لحاجيات وزارة  االستجابة الكتب  5.772 1.600
 األخرى  الوثائق  26.032 142.275  يف ما يتعلق بعمليات الطباعة والنرش  واالتصال

 الكتب  13.612 17.150
  مبقابل للمرتفقني ذات جودة خدمات تقديم

  األخرى  الوثائق  7.730  206
  

  التطور  مواكبة  بهدف  االشتغال  وسائل  وتحديث  املتخصصة،  واالدارية   التقنية   األطر  تكوين،  2023  سنة  برسم  املرفق  هذا  يعتزم  كام
 . املتوفرة التقنية املعدات صيانة إىل باإلضافة الطباعة مجال يشهده الذي
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 املركز الوطني للتوثيق . 6.5.3

 املعلوماتية   أنشطته  تقوية  إطار  يف  املندرجة  عملياته،  2022  سنة  من  األول   النصفو   2021  سنة  برسم  للتوثيق  الوطني  املركز  واصل
  :ييل فيام املنجزة العمليات أهم وتتمثل. محيطه مع  التواصل عىل قدرته وتحسني

 الوثائق ببوابة  خاص جديد معلومايت نظام وضع بهدف دراسة إطالق " Abhatoo-Nouvelle génération ؛"  

 من خالل جمع ومعالجة ونرش عدد من الوثائق عرب بوابة    ،تطوير بنك الوثائق« ABHATOO »  ويف هذا اإلطار، فقد تم .
  عىل   العمل  تمهذا وقد    ،« MARAACID »هذا البنك مبجموعة من املعلومات املصادق عليها بالبوابات العرش لليقظة    إغناء

 ؛  املستدامة التنمية أهداف عىل مبنية جديدة مواضيع إدماج بهدف واليقظة  املراقبة نطاق توسيع
 لبنك الوثائق، من خالل مراجعة وتوحيد مخططات التصنيف املستخدمة ببوابات الوثائق واليقظة التابعة   نوعي  تحليل  إنجاز

 للمركز الوطني للتوثيق، باإلضافة إىل إعداد ميثاق عام لالنتقاء والتجميع عىل مستوى املركز؛ 

 باملعلومات   يتعلق  فيام  وطني  كمرجع  للمركز  االسرتاتيجي  التمركز  إعادة  أفق  يف  للتوثيق   الوطني  كزاملر   لتطوير  مخطط   تصميم 
 . والتوثيق

 : ييل ما  حولاملركز  عمل برنامج يتمحور ،2023سنة ام يخص وفي 

   كمعدل سنوي من جهة، وثيقة    10.000تجميع ومعالجة ونرش الوثائق الورقية وااللكرتونية بهدف بلوغ  مكانية  إالرفع من
  القامئة اإللكرتونية للمركز قليمية للمندوبية السامية للتخطيط إىل  وضامن انتقال املعطيات من خزانات املديريات الجهوية واإل 

"l’OPAC ROFOOF " ؛من جهة أخرىملواقع امتعددة 

 للتخطيط  اإلداري   الالمتركز  تفعيل  إطار  يف   الجهوية،   اتاملديري  مواكبة السامية    املتعلقة   األنشطة  تفويض  بهدف  ، للمندوبية 
 الوثائق؛ ونرش ومعالجة بتجميع

   إصالح بوابة« ABHATOO »  ،واملراقبة التقنية لجودة   ،بهدف تحسني قدرتها عىل إنتاج الوثائق  وفق تصميم جذاب وتفاعيل
 وتتبع البحوث املنجزة؛  ،مدخالتها

 قواعد  مختلفأرشفة  و   الوثائق،  بنك  رقمنة   إىل  باإلضافة  ،رتونية والورقية للوثائق اإلدارية واملاليةتفعيل اسرتاتيجية لألرشفة اإللك 
 ؛ املركز بيانات

 املوظفني؛ مهارات  تطوير إىل الرامي التكوين مخطط مواصلة 

 وذلك بهدف الرفع من جودة الوثائق املنتجة؛ ،عة والنسخاقتناء معدات ذات تكنولوجيا عالية تهم الطبا 

  الوثائقاملعلومات و املختصة يف التواصل بني املركز الوطني للتوثيق ومختلف املؤسسات الوطنية والدولية تعزيز.  
 

  مركز النرش والتوثيق القضايئ مبحكمة النقض . 7.5.3
  

من   املحكمة،  سجل  إغناء  من  ،2021سنة  العمليات املنجزة من طرف مركز النرش والتوثيق القضايئ مبحكمة النقض، خالل    مكنت
ضم  ت  يتوالدفاتر محكمة النقض  ب  هنا  األمر   ويتعلقخالل نرش نصوص قانونية ووثائق قضائية أخرى يف نسخ إلكرتونية وورقية.  

العمومية،   الصفقات  باملنازعات يف  املتعلقة  القرارات  من  الو مجموعة  النقض  العقار عىل ضوء تي  تدفاتر محكمة  قضايا  شمل 
  مختلف غرف املحكمة.نرشات متخصصة تضم مجموعة منتقاة من قرارات  وإصداراجتهادات الغرفة املدنية ملحكمة النقض، 

  

مركز    تمتحور و  طرف  من  املنجزة  برسم  العمليات  النقض،  مبحكمة  القضايئ  والتوثيق    النرشة  إصدارحول    ،2022سنة  النرش 
  القرارات  التي تضم  النقض  محكمة  دفاتر  إصدار  إىل  باإلضافة  االجتامعية،  الغرفة  قرارات  تهم  والتي  النقض  ملحكمة  املتخصصة

  .  البحرية باملنازعات املتعلقة
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  املتخصصة  النرشة  إعدادعىل الخصوص    ،2023  سنة   خاللبرنامج عمل مركز النرش والتوثيق القضايئ مبحكمة النقض،    يتضمنو  هذا،
 النقض  محكمة  دفاتر  نرش  إىل  باإلضافة  ،النقض  محكمة  غرف  مختلف  قرارات  من  منتقاة  مجموعة  ستضم  والتي  النقض  ملحكمة
  . الرضيبية املنازعاتب املتعلقة

 الدرك املليك لتصنيع األقنعةوحدة . 8.5.3

  الحاجيات   بتلبية ، قامت الوحدة  19بجائحة كوفيد    املرتبطة  االستثنائية  لصحيةا  الظرفية  االعتبار  بعني  وأخذا  ،2021سنة    خالل
وحدة الدرك   قامت  ،يف هذا اإلطارو   .جراحيةالقنعة  األ و   ،FFP2من نوع    قنعةاأل   من  الخاص،  والقطاع  العمومية  لإلدارات  املتزايدة

  . جراحي قناع 1.647.300و FFP2قناع من نوع  8.077.600يع حوايل باملليك لتصنيع األقنعة، ب

، جهودها الرامية إىل تلبية الحاجيات املتزايدة 2022سنة  برسم    ،نفس السياق، واصلت وحدة الدرك املليك لتصنيع األقنعة  ويف
وحدة ببيع حوايل  الففي هذا اإلطار قامت    .جراحيةالقنعة  األ ، و FFP2قنعة من نوع  األ لإلدارات العمومية والقطاع الخاص، من  

  قناع جراحي.  390.000و FFP2قناع من نوع  550.000

  استمرار   يف إطار  يندرج،  2023سنة  جانب آخر، تجدر اإلشارة إىل أن برنامج عمل وحدة الدرك املليك لتصنيع األقنعة، برسم    منو 
  آالت   من  جديد  جيل  اقتناء  خالل  من  املصنعة  املنتجات  أصناف  تنويع  عىل  أساسا  يقومالذي  و .  السابق  العام  يف  بدأ  الذي  العمل
إعادة  و   التقنية،  التجهيزات  وصيانة  إصالح  مجهودات  ومواصلة  املوجودة،  البنيات  وتوسيع  وتقوية  الجديد،  املصنع  لتجهيز  اإلنتاج

 أجل  من  ،والحامية االجتامعية  الصحة  بوزارة  بالتموين  املكلف   بالقسم  الوحدة  يربط  الذي   العادي  القانون  عقد  بخصوص  التفاوض
 الطبية   املختربات  قبيل  من  وخاصة  عمومية  مؤسسات  مع  أخرى  وعقود  اتفاقيات  عن   البحث  مع  املطلوبة،  الكميات  من  الرفع

  .للمملكة الجامعية  االستشفائية املراكزو 

 املؤسسة املركزية لتدبري وتخزين العتاد . 9.5.3

بيع الزيوت املستعملة   يف   ،2022-2021  الفرتة  خالللتدبري وتخزين العتاد،    املركزيةاملؤسسة  العمليات التي قامت بها    أهم  متثلت
الخاصة باإلرسال    املعدات  وبيع  ،املعدلةالتخزين، واملجموعات الفرعية للنفايات املعدنية غري الحساسة، والبطاريات    أخطارلتجنب  

 املؤسسة  عملت  وقد  هذا.  اإلطارات  يف  املستخدمة  املوادإىل بيع    باإلضافة  املعدلة،واملعدات الحديدية    ،املعدلةالعسكرية    املركباتو 
    .الوقاية ومعدات والبذل الخاصة األلبسةللصهر ومحطة للتحويل بالرمل، مع اقتناء   فرن إنجاز عىل

يتوقع مواصلة العمليات املتعلقة ببيع املعدات املعدلة الخاصة بالقوات   فإنه  ،2023لسنة    املؤسسةما يتعلق بربنامج عمل    ويف
  . للطحن جهاز  توفري إىل باإلضافة ومعدات التشغيل املعدلة، كرتونية لاإل واملعداتالجوية امللكية والبحرية امللكية، 

 األخرىوالبنيات التحتية االقتصادية النقل و  التجهيز مجال   .6.3

  . املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية 1.6.3

  حسب   ،2022و  2021  سنتي العمليات املنجزة من طرف املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية، خالل    أهمتلخيص    ميكن
  :أدناه الجدول

  

 العمليات  2021برسم سنة االنجازات 2022 برسم سنة التوقعات
 لطرق ل طحيةسل تقييم الحالة البنيوية و او  الطرقية الشبكة فحص كلم  13.000 كلم  27.500
كلم  46.000  الطرق تدهور  ملدى البرصي املسح كلم  45.330 

  

  : ييل مبا  أساسا تتعلقأخرى  بعملياتنفس الفرتة،  خالل ،قام املركز ذلك،  إىل إضافة
  

 ملعيار  وفًقا    حفاظ املخترب عىل اعتامدهISO/CEI 17025    املصلحة   من طرف  2021املنجز شهر مارس  لتقييما  بعد،  2018نسخة 
 ؛ )SEMAC(املغربية لالعتامد 
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 ؛ حركية السري الطرقي تنفيذ اإلجراءات الناتجة عن دراسة تطور بيانات 

 نظام إدارة املعاينة البرصية. إىل باإلضافة الطرقية، الشبكة أحداث إدارة  ونظام  ،صيانة واستغالل نظام املعلومات الطرقي  

  : التالية  العمليات إنجاز، 2023 سنة برسم ، املركز يعتزمخر، آ جانب  ومن

 ؛السطحية لقارعة الطريق باستعامل أجهزة الفحصتقييم الحالة الهيكلية و و  الطرقية الشبكة فحص  أشغال مواصلة 

  ؛اقتناء معدات جديدةتحديث نظام الفحص الطرقي من خالل 

 املعلومات    تطوير   مواصلة املعاينة    وتطوير  الطرق،  معلومات   نظام  واستغالل  صيانة  خالل  من  الجغرافية،نظام  إدارة  نظام 
                                                                                                    ؛« INFOROUTE »ونظام   البرصية

 الطرقي السري لحركة السنوي البيان إعداد أجل  من الطرقي الحساب مقاسات استعامل . 

 و مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات مصالح السوقيات واملعدات. 2.6.3

    العمليات التالية: ،2022و 2021 تيسن خاللإنجازات هذه املرافق  همت

 ؛%85 معدل توفر املعدات بلغ حيث العمومية، األشغال معدات  أعطال مدة تقليص 

 ؛تحسني جودة املعدات وتجديد حظرية معدات األشغال العمومية 

 املرتفقني سالمة ضامن بهدف وضعها يتم التي الطوارئ جسور عرب  املقدمة الخدمات تحسني. 

، ومواصـلة  %92  معدل التغطية ليبلغالرفع من    عىل ،عىل الخصـوص  ،2023  سـنة  برسـم  ،املصـالح  هذه عمل  برنامج  ويرتكز هذا
املقدمة عرب جـسور الطوارئ   ةباإلـضافة إىل تحـسني الخدم ،جديدة  آليات  اقتناء  خالل منتجديد حظرية معدات األـشغال العمومية 

  .التي يتم وضعها بهدف ضامن سالمة املرتفقني

  . مصلحة تسيري األوراش  3.6.3

 :أجل من  واملعدات األجهزة  بكراء ،2022و 2021سنتي ، برسم شتسيري األورا مصلحة  طرف من  املنجزة العمليات أهم تتعلق

 سطات؛ -ءالدار البيضا وجهةتطوان -طنجة والية يف  املياه ومجاري الوديان تنقية 

 الفيضانات؛   منتطوان -طنجة والية حاميةأشغال   مواصلة 

 ؛ القنيطرة-سال-مياه بجهة الرباطللبإقليم بوملان، باإلضافة إىل تهيئة مجاري    "سباغ"  نقط مائية بإقليم السامرة وسد تيل   4  إنجاز 

   التفاقية الرشاكة   طبقا املايئ يف مجال تدخل وكالة الحوض املايئ أليب رقراق والشاوية   الرتاثالتدخل االستعجايل للمحافظة عىل
 ؛مديرية التجهيزات املائيةو  الوكالة هذهبني 

 هذه   معة الرشاكة املربمة  التفاقي  طبقا  ،وكالة الحوض املايئ مللوية املايئ يف مجال تدخل    الرتاثيف إطار املحافظة عىل    التدخل
 . الوكالة

ت  آ املنشـاألشـغال العمومية لفائدة مديرية   معداتحول كراء   ،2023  سـنة  برسـموتتمحور توقعات مصـلحة تسـيري األوراش  هذا
ــانات، من الوقاية  برنامج  وتنفيذ املائية املجاري تهيئةاملائية بهدف   وكاالت الحوض املايئ من أجل مواكبتها يف  لفائدة اوكذ  الفيضـ

 الرتابـية،  والجامـعات  الـخاص  القـطاع ـبإدـخال  الزبـناء ـقاـعدة  توســـيع  صـــلـحةامل  ـهذه. كام تعتزم  اـملايئ  رتاثبرـنامج الحـفاظ عىل ال
  .املعدات حظرية مردودية وتحسني

   . مديرية املالحة التجارية4.6.3

   ام ييل:ك ،2021 ةسنالتجارية برسم  املالحةاملنجزة من طرف مديرية  عملياتميكن تلخيص أهم ال

 الدولية؛ البحرية املنظمةيف  املغرب  خراطان  أجل من األعضاء الدول متثيليات لدى ترويجية حملة تنظيم 
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 والسلطة    التجاريةاملالحة    مديرية، من خالل كراء سفينتني من طرف  2021عرض الخدمات البحرية أثناء عملية مرحبا    تعزيز
 ؛طنجة املتوسط املينائية مبيناء  

 2021 مرحبا عملية أثناء بالخارج املقيمني املغاربة لفائدة البحري النقل تعويضات بدفع املتعلقة امللفات معالجة . 

  أساسا: فتهم ،2022سنة النصف األول من يتعلق بإنجازات املديرية برسم  وفيام

 املعنية؛  القطاعية االسرتاتيجيات مع ومنسجمة مندمجة بحرية  اسرتاتيجية إعداد حول دراسة إطالق 

 املندمج  املعلومايت  النظام  تطوير  مواصلة   )MARIS  (اإلقليمية   للمياه  العابرة  وأ   املغربية  باملوانئ  ترسو  التي   السفن  لتتبع  
 املغربية؛

 عملية   لدعم   ،طنجة املتوسطوالسلطة املينائية مبيناء    التجاريةاملساهمة يف كراء سفينتني من طرف مديرية املالحة    مواصلة  
 .2021 مرحبا

  : خصوصا حول العمليات التالية تمحور تف، 2023سنة ملديرية، برسم توقعات ابخصوص  أما

 مرحبا؛  عملية أثناء املغربية الجالية مع التواصل مخطط إعداد 

 للمرتفقني؛ املقدمة الخدمات رقمنة 

 األجنبية السفن منت عىل خاصة ،تطوير كفاءتهم املهنية من  البحريني األعوان تمكنيل للبحارة، تعريفيةبطاقة  إعداد . 

 األرصـاد الجويـة الوطنيـة . مديريـة 5.6.3

صندوق  الجوية يف إطار    األرصادحول توسيع شبكة    ،2022و  2021لسنتي  مخطط عمل مديرية األرصاد الجوية الوطنية    متحور
من خالل العمليات    ذلكو   ،الجوية  باألرصاد  املتعلقة  البيانات   معالجة  نظام  تطويرباإلضافة إىل    ،مكافحة آثار الكوارث الطبيعية

  التالية: 

 بالفيديو  نظام كامريات املراقبة تشغيلو وتجهيز   اقتناءIP POE،  الفيديو؛ بتقنية بعد  عن للتواصل جديد نظام إىل باإلضافة 

 وورززات املسرية  -وأكاديرسال  -والرباط  مراكش  مطارات  يف  الجوي  للرصد  األوتوماتيكية  الرياح  أنظمة   وتشغيل  وتركيب  توريد 
املدينة -وفاساملدينة  -والرباط  تاوريرت  من  بكل  وكذاإنزكان،  -وأكادير  والعيون  والرشيديةسايس  -وفاس  وتطوان  وطنجة

 والتجهيزات؛ التقنية الشؤون قسم وكذا عىل مستوى ،والحاجب

 ؛ ماسة سوسبجهة  املناخية الشبكةللرصد الجوي من أجل تعزيز وتوماتيكية أ محطة  46 وتشغيل وتركيب اقتناء 

 الربيع؛  أم بحوض األوتوماتييك  الجوي الرصد  محطات شبكة  وتأهيل تعزيز 

 ،خنيفرة؛ -مالل  وبنيماسة -سوس بجهة العليا األجواء لرصد أوتوماتييك نظامتركيب وتشغيل  اقتناء 

 الداخلية؛  لوزارة التابعة الرصدية للمراكز املطرية  التساقطات قياس آليات اقتناء 

  رادارات   ةثالثو  ،)الجنوبية الرشقية والجنوبية (الجهات أرفود وطانطان أقاليم لتغطية نيتركيب وتشغيل رادارين رصديو اقتناء
جهة (إقليم العرائش  )، و رةفخني-بني مالل  جهة(  إقليم خريبكة و   )ماسة-سوس  (جهةداوتنان  إ كادير  أقاليم ألتغطية    رصدية

 ؛  )طنجة تطوان الحسيمة

 ؛ باإلضافة إىل نظام معلومايت ملعالجة املعطيات الخاصة بالتنبؤات الرقمية ،وتشغيل محطة متنقلة للرصد الجوي اقتناء، تركيب 

   الرقميةتنبؤات  األجهزة األساسية املتطورة باملديرية العامة لألرصاد الجوية والسيام حاسوب الو صيانة معدات الرصد الجوي 
 الرصدية األوتوماتيكية الخاصة باملالحة الجوية. واملحطاتومنظومة شبكة الرادارات الرصدية 



   2023 املالية لسنةمرشوع قانون  
 

 

 

36

املشاريع املعرفية والتنبؤية باملخاطر الجوية واملناخية، وتقديم خدمات تعتمد عىل    مواصلة ،2023 سنةاملديرية برسم    وتعتزم
والتنافسية،   طنجة  ستوتركيب    واقتناءاإلبتكار  بجهة  رصدية  واملضيقو الحسيمة،  -تطوان-رادارات  والدار  الفنيدق،  -املحمدية، 

  .جهيزات التقنية الخاصة باملراقبة الجويةأوريكا، باإلضافة إىل صيانة وإصالح التوادي الكربى، وفاس و  ءالبيضا

  . املديرية العامة للطريان املدين 6.6.3

  يف ما ييل:  ،2022و 2021 سنتي برسم املدين للطريان العامة املديرية إنجازات أهم تتجىل

 ؛الجوي النقل مجال يف واملراقبة الرصد مهام تعزيز 

 جوا؛  املسافرين حقوق حامية خلية تفعيل 

 يف إطار مرشوع املواكبة التقنية    الجوي  النقل  خدمات  يف  املختصة  للرشكات   املقدمة  الرتاخيص  بتدبري  املتعلقة  جراءاتاإل   رقمنة)
RSA(؛ 

 ؛ مبثابة مدونة الطريان املدين 40-13 رقم  القانونب املتعلقة التنظيمية النصوص  تنزيل 

 املدين؛ بالطريان املتعلقة والحوادث األحداث لتدبري معلومايت  نظام تطوير 

 املدين؛ للطريان العامة للمديرية املادي األرشيف عىل والحفاظ املعالجة 

 الطريان؛ طاقم رتب إصدار مجال يف  التنظيمية اتقتضيامل تنفيذ 

 الطريان؛  محاكاة وأجهزة التكوين ملنظامت  السنوي االعتامد  برنامج إنجاز 

 ؛املغربية  الطريان رشكات سالمة  ملراقبة السنوي الربنامج إنجاز 

 ؛الطريان ورشكاتلألسطول الوطني ومنظامت الصيانة  ةالتنظيمي املطابقة تعزيز 

 التقنية؛  بالتحقيقات  للقيام الالزمة الحامية تجهيزاتمعدات و  اقتناء 

   ؛خدمة صالحية الطائرات للطريان تدبريرقمنة عمليات 

 الطريان تسجيالت تحليل ملخترب املعلوماتية املعدات صيانة. 

  :التالية بالعمليات القيام املدين للطريان العامة املديرية تعتزمف ،2023 بسنةيتعلق  وفيام

 بوضع اسرتاتيجية متجددة لتطوير قطاع النقل الجوي باملغرب؛ ةالدراسة املتعلق إنجاز   

 والجهات؛ املغربية امللكية والخطوط الدولة بني الرشاكة إطار يف الداخيل الجوي النقل دعم 

  ؛ وتنفيذ بنودها فريقية املوحدة للنقل الجويإل السوق اتفاقية حول اال االنضامم اىل 

 الجوي؛  النقل حول  وطني درايس يوم تنظيم 

 املرور؛ حقوق تصاريح إصدار لعملية التلقايئ التشغيل 

 املطارات اعتامد مجال يف التقنية  املواكبة . 

  األخرىمجال األنشطة االقتصادية 7.3.  

 مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة 1.7.3

  تتعلق عملية أيب  ،2022 سنة  من األول النصف و  2021سنة الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة خالل  مرفقيقم  مل
  . بيعال أو رأسامل بفتح
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التقييم   يعتزمف  ،2023سنة  برسم    أما القيام بدراسات تحضريية ومهام  بالخوصصة  الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف  مرفق 
كيل) (أو  جزيئ  بيع  برنامج  تهم  التي  املايل            رقم   القانون  ملقتضيات  طبقا   وذلك  ،عموميةال  املقاوالت  بعضلرأسامل    والتوظيف 

 .الخاص القطاع ىلإ ملؤذن مبوجبه بتحويل منشآت عامة ا 89-39

 والغابات  والصيد البحري مجال الفالحة  8.3.

 جات الغابوية  ت املن ثمني . مصلحة ت1.8.3

   :2021سنة ايل أهم منجزات مصلحة تثمني املنتجات الغابوية برسم يستعرض الجدول الت
  

 اإلنجازات  التوقعات  األهداف 

 ستري(*) 53.669 ستري 61.023  القطع الغابوية  دجني الفلني وتجسي -

وكذا املحصول الذي تعذر بيعه يف   2020بيع محصول الفلني برسم سنة  -
 السنوات السابقة

 ستري 172.758 ستري 174.048

  تظل اإلنجازات رهينة بالظروف املناخية وكذا بحالة األشجار. تم االلتزام بكل الربامج التوقعية لكن لقد  )(*
   

    عىل الشكل التايل: 2022سنة ل  نجازوميكن تقديم النتائج املؤقتة للعمليات يف طور اإل هذا، 
  

 اإلنجازات  التوقعات  األهداف 

املتوقع بيعها عن   القطع الغابوية دجني الفلني وتجسي -
  العلنية زاداتطريق امل

 ستري 112.000
 مطلعشغال يف طور اإلنجاز ألن فرتة عملية الجني تبتدئ األ 

 شهر يونيو 

وكذا املحصول  2021بيع محصول الفلني برسم سنة  -
 الذي تعذر بيعه يف السنوات السابقة

تنظيم مزاد علني 
 ستري 54.907لبيع 

 2021تم جنيه خالل موسم  الذيالفلني بيع منتوج 
السابقة املزاداتوكذلك الذي مل يتم بيعه يف   

 
  

     ماسة-لسوساملنتزه الوطني  2.8.3.

عملياته    مبواصلة،  2022-2021  الفرتةخالل    ماسة،  لسوس  الوطني   املنتزهالسياحة البيئية، قام    تطويرإطار مجهوداته الرامية إىل    يف
  بالتشاور   من خالل تهيئة املسالك السياحية  . وذلكاملناطق الطبيعية املحمية وتثمني السياحة البيئية للمنتزه إىل حسن تدبري    الهادفة

 الفضاءاتتهيئة  و   املسالك،  من كلم    2صيانة وإعادة تأهيل  ب  . ويتعلق األمربهدف تثمني التنوع البيولوجي  أكادير  من  متخصصني  مع
 مجموعة  تأجيل   تم  قد  أنه  إال  خاصة بالعائالت كالرماية بالنبال والكولف املصغر... وغريها.  ال  الرتفيهية  األنشطة  لبعض  املخصصة

  . 19-كوفيد جائحة بسبب الحايل السياق تطبع التي لألزمة نظرا املربمجة لفائدة زوار املنتزه  األنشطة من

 البحرية املوارد وتهيئة  استدامةقسم  3.8.3.

   :ييل ما حول  ،2021 سنة برسم استدامة وتهيئة املوارد البحرية، قسم طرف من املربمجة عملياتال  أهم تتمحور

 املرتبطة بتغطية حوادث الشغل للمستخدمني املكلفني باملراقبة عىل منت سفن الصيد؛   التأمنياتفاقية  تفعيل 

 واملعدات؛  البنايات صيانة إىل باإلضافة ،املعلوماتية واللوازم املكتب لوازم اقتناء 

 ؛ عرب االنخراط يف مجالت متخصصة الصيد  بقطاع املتعلقة املعلومات وتحديث تحيني 

 املراقبة؛ عمليات  حول تظاهرات تنظيم 

 ؛البحري الصيد  قطاع بأنشطة املرتبطة  املنازعات ملفات تتبع 
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 البحري؛  اإلنقاذو  واملراقبة البحرية تعزيز السالمةمن أجل  اإلنقاذ قواربوصيانة  إصالح 

 البحرية لرثواتا عىل  واملحافظة مثلاأل  التدبري لضامن الدولية املؤسسات مع الرشاكة تعزيز . 

  حوادث  عن  التأمني  اتفاقية  تجديدمن خالل    االعتيادية خاصة، أنشطته  2022سنة  واصل القسم، خالل النصف األول من    كام
 هذه  متم  املهام  مختلف  استكامل  وكذا  املراقبة،  رشوط  وتحسني  القوارب،  منت  عىل  عاينة بامل  املكلفني  املستخدمني  لفائدة  الشغل
  . السنة

 

 البحرية  الرثوات  حامية  عىل   القامئة  خدماته  جودة  تحسني  سبيل  يف  املبذولة  جهوده  مواصلة  ،2023سنة    خالل  ، القسم  ويعتزم
تجهيزات املراقبة الخاصة باملصالح الخارجية،    القتناء  الالزمة  املالية  مكاناتاإل   تعبئة  عرب  البحرية  املراقبة  ت اعملي  خالل  من  خاصة

    البرصي.-املعدات املعلوماتية ومعدات السمعيوتهيئة املقرات، باإلضافة إىل اقتناء 

  . املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث 4.8.3

  :2021سنة الجدول أدناه، أهم العمليات املنجزة من طرف املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث، برسم  يلخص
  األهداف  املتخذة  التدابري  التتبع  مؤرش  التوقعات   اإلنجازات  اإلنجاز  نسبة

100%  
100%  
100%  
100% 

186  
493  

5.071  
30.426  

186  
493  

5.071  
30.426  

  الشواطئ  عدد
  املحطات عدد
  العينات  عدد
  املخربية التحاليل عدد

جـودة مـياه الشـواطئ  رصد
   املغربـية

 الحالة رصد
  البيئية 

100%  
100%  
100%  
100%  
100%  

60  
120  

1.440  
240  

1.200  

60  
120  

1.440  
240  

1.200  

 الشواطئ  عدد
 املحطات عدد
  البحرية النفايات انواع عدد
  )الفطرية(التحاليل  العينات عدد
  الفطرية التحاليل عدد

  الرمال  جودة رصد

100%  
50%  
50%  
80%  

20  
2  
40  

1.360  

20  
4  
80  

1.720  

  املحطات عدد
    امليدانيةاملهامت  عدد
  العينات  عدد
  املخربية التحاليل عدد

وتقييم التلوث امللقى يف  رصد 
  السواحل املتوسطية

100%  
50%  
50%  
50%  

6  
2  
12  
84  

6  
4  
24  
168  

  املحطات عدد
    امليدانيةاملهامت  عدد
  العينات  عدد
  املخربية التحاليل عدد

رصد وتقييم التلوث  برنامج
IMAP  

100%  
50%  
50%  
50%  

34  
2  
68  

1.700  

34  
4  

136  
3.400  

  عدد املحطات
  عدد املهامت امليدانية  

  عدد العينات 
  عدد التحاليل املخربية

رصد وتقييم التلوث امللقى يف  
  األطلسيةالسواحل 

100%  
100%  
-  
100%  
100%  
100% 

2  
1  
-  
2  
38  
456  

2  
1  
-  
2  
38  
456  

  املحطات عدد
  امليدانية املهامت  عدد
  الهواء عينات عدد
  املاء  عينات عدد

  عنها عدد الجزيئات املبحوث 
  املخربية التحاليل عدد

يف  ةيالعضورصد امللوثات 
 الهواء واملاء 

  مراقبة جودة الهواء   عدد أيام القياس    8.750  
 التحقق من طرق التحاليل    عدد التحليالت (املعادن الثقيلة)  100  100 100%

  %100  اعتامد املخترب
100%  

4  
320  

4  
320  

  الكيمياء الفيزيائية)(عينات العدد 
  عدد التحليالت (الكيمياء الفيزيائية)

- البنياملشاركة يف التجارب 
  مخربية
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100%  
100%  

3  
270  

3  
270  

  عدد العينات (املعادن الثقيلة) 
  عدد التحليالت (املعادن الثقيلة)

-  
1  
6  

685  
  الطلب حسب

    امليدانيةاملهامت  عدد
  العينات  عدد
  املخربية التحاليل عدد

  

  السائلة االنبعاثات
اإلجابة عن 

من  الشكايات
خالل القيام  

مبهامت ميدانية  
 وتحاليل مخربية

  االنبعاثات الغازية  املخربية القياسات عدد  الطلب حسب  0  -
  جودة الهواء   املخربية القياسات عدد  الطلب حسب  360  -

-  
3  
5  
81  

  
الطلب حسب

  

    امليدانيةاملهامت  عدد
  العينات  عدد
  املخربية  والتحاليل القياسات عدد

تقديم   االنبعاثات السائلة
  الخدمات 

  االنبعاثات الغازية  املخربية القياسات عدد  500  192  38%

-  

10  
62  
744  
2160  

  
الطلب حسب

  

  عدد املتدربني 
  العينات  عدد
  املخربية التحاليل عدد
  القياسات عدد

تكوين عدد من املتدربني يف 
  عدة مجاالت بيئية

تشجيع البحث 
  العلمي

  
 يف  واملتمثلة  للمخترب،  االعتيادية  األنشطة  حول  أساسا  فتتمحور،  2022  سنة  من  األول  النصف   برسم  املنجزة  العمليات   بخصوص  أما

خدمات توصيف االنبعاثات    وعرضاملرتبطة بالتلوث،    البيئية  النزاعات  لحل  العمومية  للسلطات  التقني  والدعم  البيئية،  الحالة  رصد
  .الدويل املستوى عىلمخربية -البنياعتامد املخترب للمشاركة يف التجارب  إىلالغازية والسائلة، وتشجيع البحث العلمي، باإلضافة  

  
  خاصة  املاضية،  السنوات  خالل  تنفيذها  يف  رشع  التي  العمليات، عىل مواصلة  2023سنة  وسريتكز مخطط عمل املخترب، برسم    هذا،
كام    .ملختلف الشكايات املقدمة من طرف القطاعني العام والخاص  ابةجاالستوالهواء، وكذا    والرمال  املاء  جودة  رصدب  يتعلق  فيام

  مجال   يف  املتدربني  وتأطري  تكوين  خالل  من  العلمي  البحث  تطوير  إىل  باإلضافة  ،مخربية-البني  التجارب  يف  املشاركة  املخترب  يعتزم
      .البيئة
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 مالحق 
  

  .مهام مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة :1ملحق رقم  
   

جدول تلخييص لتنفيذ ميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم    :2رقم    ملحق
  . 2021و 2020سنتي 

  

  . 2021و  2020مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي    مداخيل تطور    :3ملحق رقم  

  

  . 2021و  2020تطور نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي    :4ملحق رقم  
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 مستقلة  : مهام مرافق الدولة املسرية بصورة1ملحق رقم  

 املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال الصحة . مرافق الدولة 1.1

تساهم مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال الصحة بشكل فعال يف تحقيق أهداف الحكومة يف مجال توسيع 
بئة. وتتمثل مهام  فرص الولوج إىل الرعاية الصحية الجيدة بالنسبة لعموم املواطنني، وتعزيز تدابري الصحة الوقائية ملكافحة األو 

  فيام ييل:   2021- 2016الفرتة املالية خالل  إنجازاتهاهذه املرافق وكذا 
  

 اسم املرفق املهام
  والتشخيص والوقائية  العالجية  الخدمات  ضامن  مع  امللكية  املسلحة  القوات  دعم 

 واالستشفاء والخربة لفائدة جميع العسكريني وذوي حقوقهم وكذا املدنيني؛ 
  تطوير وكذا  والصيدلة  الطب  كليات  وطلبة  لألطباء  التطبيقي  التكوين  يف  املساهمة 

مجال االقتصاد الصحي بتنسيق مع كليات الطب ومعاهد يف  األنشطة املتعلقة بالبحث  
 التكوين يف مهن التمريض؛ 

   املشاركة يف املهامت اإلنسانية داخل املغرب وخارجه من أجل التكفل بالضحايا وإسعافهم
  الخدمات الطبية املتخصصة واملستعجلة للعسكريني واملدنيني عىل حد سواء. قديموت

  إدارة الدفاع الوطني:
كز الطبية  ااملستشفيات العسكرية واملر 

 ة يلجراحا

  توفري خدمات الفحص والتشخيص والعالج وخدمات صحية مع أو بدون إيواء للمرىض
 والجرحى والنساء الحوامل؛ 

  استمرارية خدمات الفحص والعالج واملساعدة الطبية للحاالت املستعجلة؛ ضامن 
   للحاالت الطبية  واملساعدة  الصحية  والرتبية  الوقايئ  الطب  عمليات  يف  املساهمة 

 املستعجلة برشاكة مع الفاعلني املعنيني؛
   ومعاهد ضامن التكوين التطبيقي لفائدة طلبة كليات الطب والصيدلة واملتدربني مبدارس

التكوين املهني وتكوين األطر العاملة يف مجال الصحة، وكذلك التكوين املستمر لألطر  
 واملسريين؛

  املساهمة يف إنجاز أنشطة البحوث املتعلقة بالصحة العمومية واالقتصاد الصحي واإلدارة
  الصحية.

  : وزارة الصحة والحامية االجتامعية
  املستشفيات ومراكز الدعم

  التربع بالدم عىل املستوى الوطني؛تشجيع 
 تحسني وتتبع ونرش التقنيات الجديدة لتحاقن الدم؛ 
 مالءمة أنشطة املركز مع املستجدات الطبية والتقنية؛ 
  إنتاج وتوزيع مشتقات الدم مجانا؛ 
  فرض مراقبة صارمة للجودة والقيام بافتحاص سنوي لكل مراكز تحاقن الدم؛ 
  مختلف مراكز تحاقن الدم؛ توفري التجهيزات ووسائل عمل 
  .بناء وتهيئة مراكز تحاقن الدم 

  : وزارة الصحة والحامية االجتامعية
 ومبحث الدماملركز الوطني لتحاقن الدم 

  سطات؛ -ءالدار البيضاتشجيع عمليات التربع بالدم عىل صعيد جهة 
  تنظيم عمليات التربع بالدم بالداخل والخارج؛ 
  املخربية للدم؛إنجاز التحاليل 
   سطات -ءالدار البيضاتأمني التزويد املنتظم ملجموع املؤسسات العمومية والخاصة بجهة

 الدم.   مبشتقات

  : وزارة الصحة والحامية االجتامعية
 املركز الجهوي لتحاقن الدم بالدار البيضاء 

  البيولوجيا الصحية؛تطوير الخربة والدعم العلمي والتقني وإنجاز البحوث يف مجال 
  املتعلقة مبيدان البيولوجيا الصحية وتطوير أنظمة مراقبة صحة اإلنسان؛  عايرياملاقرتاح 
  املساهمة يف تكوين الطاقم الطبي وشبه الطبي والعلمي لقطاع الصحة والسهر عىل نرش

 املعلومات املرتبطة بهذه الكفاءات؛
  ميدان البيولوجيا واليقظة.إنعاش وتنمية التعاون الوطني والدويل يف 

  : وزارة الصحة والحامية االجتامعية
 للصحةاملعهد الوطني 
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 اسم املرفق املهام
  ؛اإلشعاعاتالسهر عىل تطبيق القوانني املتعلقة بالحامية من 
  تقنني التدابري املطبقة باملؤسسات التي تستعمل مواد مشعة والسهر عىل تطبيقها؛ 
   لكل التجهيزات التقنية التي تستعمل مواد مشعة ألهداف طبية   والبعدية القبليةاملراقبة

 وغري طبية؛ 
 مراقبة واردات واستعامالت ونقل وتخزين املواد املشعة عىل مستوى النقط الحدودية؛ 
  مراقبة مستوى اإلشعاع يف البيئة واملواد الغذائية ومياه الرشب؛ 
   النووية وإنجاز    شعاعاتاإل يف ميدان الحامية من    املعايرياملساهمة يف إعداد والسالمة 

 الدراسات املتعلقة بإحداث أو إبطال مفعول مصادر اإلشعاعات والحامية منها.

  : وزارة الصحة والحامية االجتامعية
 اعاتشعاملركز الوطني للوقاية من اإل 

   وشبه الصيدلية  واملواد  األدوية  وتخزين  وبيع  وتوزيع  وتعبئة  اإلنتاج  معايري  تحديد 
 الصيدلية؛ 

 تحديد إطار أسعار األدوية والتخصصات الصيدلية طبقا للقوانني الجاري بها العمل؛ 
  القيام باملراقبة التقنية للجودة يف إطار األنظمة والقوانني الجاري بها العمل؛ 
  مراقبة الصيدليات وبائعي األدوية بالجملة ومختربات إنتاج املواد الصيدلية؛ 
 د الصيدلية.منح تراخيص إنتاج املوا 

  : وزارة الصحة والحامية االجتامعية
 مديرية األدوية والصيدلة 
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%55

%61
%57

%60

%54

%69

2016 2017 2018 2019 2020 2021

دولة تطور معدل تغطية النفقات بالمداخيل الذاتية لمرافق ال
المسيرة بصورة مستقلة العاملة في مجال الصحة

89 89 89 90 90 91

2016 2017 2018 2019 2020 2021

ة في تطور عدد مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة العامل
مجال الصحة

1387
1227

1410 1331 1364 1304

2059
1921

2512 2502 2495
2644

2016 2017 2018 2019 2020 2021

تطور مداخيل و نفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة 
) بماليين الدراهم(مستقلة العاملة في مجال الصحة 

النفقات المداخيل

757 744
806 798

735

905

590
505

1006

602 589 618

713
672 699

1102 1171
1121

2016 2017 2018 2019 2020 2021

قلة تطور بنية مداخيل مرافق الدولة المسيرة  بصورة مست
)بماليين الدراهم(العاملة في مجال الصحة 

المداخيل الذاتية اإلعانات الفائض المرحل
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  . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال التعليم والتكوين املهني وتكوين األطر 2.1

 ختلف ي ملو التنم  املسار  ةواكبمب  الكفيلةهذه املرافق إىل توفري املوارد البرشية املؤهلة    طرف  من  املقدمةتهدف عمليات التكوين  
هذا التكوين مجاالت السياحة والصناعة التقليدية والفالحة والصيد البحري واملعادن وإعداد الرتاب    خصالقطاعات املعنية. وي

  وتتلخص   هذا.  ، والصحةوميةالعمواإلدارة  التطبيقي،  واالقتصاد    ،واملعلومياتالوطني والتعمري والرياضة والجيولوجيا واإلحصاء  
  ام ييل:في 2021- 2016لفرتة املالية خالل ا هامهام هذه املرافق وكذا إنجازات

 املرفق اسم املهام
  األ واالقتصاد  التكوين  اإلحصاء  مجال  يف  والخربة  والبحث  املستمر  والتكوين  ويل 

 التطبيقي واإلعالميات والدميوغرافيا واألكتوارية املالية واملساعدة عىل اتخاذ القرار.
  املندوبية السامية للتخطيط: 

 واالقتصاد التطبيقياملعهد الوطني لإلحصاء 
  توفري التكوين األسايس لإلعالميني واإلعالميني املتخصصني، والتكوين املستمر خاصة يف

 مجال استعامل التكنولوجيات الحديثة، وكذا املساهمة يف تطوير البحث العلمي.
  املندوبية السامية للتخطيط: 

 املعلوماتمدرسة علوم 
   األويل التكوين  يف  توفري  املؤهلني  والعامل  املتخصصني  والتقنيني  للتقنيني  بالنسبة 

 ؛ امليدان الفالحي وذلك يف مختلف تخصصات اإلنتاج النبايت والحيواين
 مواكبة وتكوين املقاولني الشباب إلنجاز مشاريع يف املجال الفالحي؛ 
 ضامن التكوين املستمر ملستخدمي الضيعات الفالحية؛ 
 ؛عملية التدريبرشفة عىل مواكبة وتكوين األطر امل 
  توفري التكوين بواسطة التدرج املهني لفائدة الشباب القروي املنقطع عن الدراسة؛ 
 تتبع إدماج املتخرجني يف سوق الشغل؛ 
   البرشية املؤهلة    املواردإنجاز دراسات واستطالعات حول تقييم حاجيات القطاع من

 من أجل إعداد دليل للمهن والوظائف؛
 ارات للمهنيني يف املجاالت التقنية والسوسيومهنية. تقديم االستش 

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية  
  القروية واملياه والغابات: 

 معاهد ومراكز التكوين يف مجال الفالحة 

  هندسني يف مجال املياه والغابات؛ متكوين 
 تنشيط دورات للتكوين املستمر؛ 
   الخاصة واألبحاث  الدراسات  الطبيعية  إنجاز  للموارد  املستدام  والتدبري  بالغابة 

 والبيئية. 

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية  
  القروية واملياه والغابات: 

  

 املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني 

   تكوين املوارد البرشية الالزمة لقيادة واستغالل وصيانة أسطول الصيد والوحدات
 ييل: فيامالصناعية للصيد، وتتجىل املهام األساسية األخرى 

  التكوين مع) الكيفي  املستوى  البحري عىل  بالصيد  الخاص  املهني  التكوين  تحسني 
 ي)؛اإليواء والتكوين بالتناوب والتكوين بواسطة التدرج املهن

  تنظيم دورات للتكوين املستمر ومحو األمية الوظيفية واإلرشاد البحري واستكامل
 الخربة وإعادة التكوين من أجل املساهمة يف تطوير البحارة عىل املستوى املهني؛

 ؛  املستمر تثمني مكتسبات املهنيني عرب تفعيل عمليات التكوين 
   الساحيل والتقليدي عن طريق عمليات مواكبة برنامج تأهيل وتحديث أسطول الصيد

 محو األمية املهنية، والتبسيط والتأطري.

وزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية  
  القروية واملياه والغابات: 

معاهد ومراكز التكوين يف مجال الصيد  
 البحري 

   الحايل وإبداع  تكوين الصناع التقليديني املوهوبني من أجل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف
 منتوجات تقليدية ذات جودة عالية؛

  ،تنظيم عمليات التكوين املستمر لفائدة الصناع ورؤساء مقاوالت الصناعة التقليدية
 وكذا تنظيم ندوات ومؤمترات ولقاءات وأيام دراسية وتداريب وورشات تطبيقية؛

 تقديم خدمات مؤدى عنها عىل شكل أشغال لفائدة الغري؛ 
   موارد طرف تحصيل  من  املنجزة  التقليدية  الصناعة  منتوجات  تسويق  خالل  من 

 املتدربني واملتمرنني يف إطار األعامل التطبيقية. 

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 
  :االجتامعي والتضامني

مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة  
 يف مجال الصناعة التقليدية

  واملالية: وزارة االقتصاد  واملالية؛إعداد وتفعيل برامج وعمليات التكوين لفائدة موظفي وزارة االقتصاد  
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 املرفق اسم املهام
 مواكبة عمليات التكوين الخاصة مبديريات هذا القطاع؛ 
  إعداد وتفعيل برامج وعمليات التكوين لدعم اإلصالحات املعتمدة بالوزارة؛ 
  تفعيل برامج اإلدماج لفائدة املوظفني الجدد بهذا القطاع؛ 
 يات الرشاكة عىل الصعيدين الوطني والدويل. تشجيع عمل  

  القسم اإلداري 

 توفري التكوين املستمر ودورات استكامل الخربة لفائدة موظفي الوزارة والخواص؛ 
 تنظيم تظاهرات تتعلق مبجال أنشطة الوزارة؛ 
   معرفتهم واختبار كفاءاتهم تقديم خدمات متكن املتدربني الخارجيني من استكامل

 التقنية واملهنية؛ 
   تفعيل العمليات املتعلقة باالستشارات والدعم ومواكبة اإلدارات العمومية واملنشآت

 العامة والجامعات الرتابية وهيئات أخرى يف املجاالت املتعلقة بالرتبية والتعليم؛ 
 التظاهرات يف  املشاركني  لفائدة  واملطعم  اإلقامة  خدمات  والعلمية    توفري  الرتبوية 

 والثقافية واالجتامعية؛ 
 املقرات، واملعداتوكراء وبيع الوثائق،  ،نرش .  

وزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل 
  والرياضة: 

  قسم اسرتاتيجيات التكوين 

 بوجدة:  ا  معهد بتويسيت  الطبوغرافيا يملعادن  يف  التقنيني  بتكوين  قوم 
 للعمل يف القطاعني املعدين والصناعي؛واإللكرتوميكانيك املوجهني 

 املعادن مبراكش: تتجىل مهمته يف تكوين التقنيني املتخصصني يف املهن املرتبطة   معهد
واستغالل   التطبيقية  الصناعية،  والكيمياء    ،واملقالع  ، املعادنبالجيولوجيا 

 .واإللكرتوميكانيك

  وزارة االنتقال الطاقي والتنمية املستدامة: 
 العاملة يف مجال الطاقة واملعادن  عاهدامل

  املوجهة للعمل يف مختلف فروع النشاط البحري؛  العلياتكوين األطر 
  إنجاز الدراسات واألبحاث املتعلقة بالتكوين البحري؛ 
  املالحة بقطاع  والفاعلني  العاملني  لفائدة  الخربة  واستكامل  املستمر  التكوين  توفري 

 البحرية.

 : واللوجستيك وزارة النقل
 املعهد العايل للدراسات البحرية

   تقديم خدمات التكوين وإعادة التكوين واستكامل خربة األعوان والتقنيني واإلداريني
آل وصيانة  السياقة  مجاالت  يف  وصيانة يخاصة  إصالح  وكذا  العمومية  األشغال  ات 

 وتوسيع الشبكة الطرقية.

 املاء: و وزارة التجهيز 
  التكوين عىل اآلليات وصيانة الطرق معهد 

  توفري وتحمل نفقات التسيري اليومية ملركز استقبال املؤمترات؛ 
  .صيانة املمتلكات التابعة للمركز وتنميتها  

 وزارة التجهيز واملاء: 
  مصلحة التكوين املستمر 

 
 تكوين املهندسني املعامريني؛ 
  بالهندسة املعامرية. املساهمة يف البحث ونرش املعارف املتعلقة 

وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان 
  وسياسة املدينة:

 املدارس الوطنية للهندسة املعامرية
   تكوين األطر العليا املتخصصة يف تقنيات التهيئة والتعمري، املوجهة للعمل يف الهيئات

 العمومية والخاصة؛
   املستمر للتكوين  دورات  وتنظيم  الوصية ومصالحها  إعداد  الوزارة  لفائدة موظفي 

 الخارجية ووزارات أخرى وهيئات عمومية وخاصة؛
  إنجاز دراسات يف مجال التهيئة والتعمري لفائدة إدارات الدولة واملؤسسات العمومية

 والجامعات الرتابية والهيئات الخاصة؛
  ذا الخصوص؛تنظيم املجال ونرش املعطيات بهب املتعلقاملساهمة يف تنمية البحث 
  والتنمية والسكن  املجالية  والتهيئة  املدن  بتدبري  تتعلق  علمية  أنشطة  تنظيم 

 املستدامة.

وزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمري واإلسكان 
  وسياسة املدينة:

 املعهد الوطني للتهيئة والتعمري 

 لوزارة الداخلية؛  نيتوفري التكوين، وإعادة التكوين وتحسني قدرات األطر التابع 
   حاجيات تحديد  عرب  وذلك  التكوين  وهندسة  اإلدارة  مجال  يف  املنتخبني  تكوين 

 التكوين وتركيب الربامج التكوينية والتتبع والتقييم واالفتحاص؛

  الداخلية: وزارة 
  الرقمي  والتحول الكفاءات تنميةمديرية 
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 املرفق اسم املهام
 توفري املقرات والبنايات والورشات والعتاد البيداغوجي؛ 
 األس والتكوين  الجدد  للموظفني  بالنسبة  خاصة  التكوين  واملستمر توفري  ايس 

 واألكادميي واإلعداد ملباريات الكفاءة املهنية؛ 
 تحمل أعباء النقل واإلقامة واملطعم الخاصة باملستفيدين من التكوين؛ 
   إنجاز خدمات مختلفة بهدف تأهيل املستفيدين من التكوين وتقوية مؤهالتهم يف

 كفاءاتهم املهنية والتقنية.  وتطبيقمجال التسيري  
   إلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى،  اتنظيم فعاليات متعلقة مبجاالت تدخل وزارة

 ؛تحت وصايتها ةاملنضويوالشغل والكفاءات واملؤسسات  
   تنظيم دورات تدريبية واجتامعات وندوات لصالح املنظامت واإلدارات واملؤسسات

 ؛وكذا الجمعيات واألفراد ،واملنظامت النقابية أو املهنية ،العمومية
 (قاعات التدريب وقاعات املؤمترات واألوراش) ؛تأجري املباين 
 تأجري البنى التحتية واملعدات البيداغوجية. 

وزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى،  
  والشغل والكفاءات: 

 قسم التكوين 

   العليا يف مجاالت وسائل اإلعالم  توفري تكوين لفائدة األطر  أسايس نظري وتطبيقي 
 والتواصل لدى املؤسسات؛

   ولقاءات ندوات  تنظيم  عرب  الخربة  واستكامل  املستمر  التكوين  دورات  تنظيم 
 وتداريب تكوينية؛

  البحث وتشجيع  واالتصال  اإلعالم  مجال  يف  املهنية  املامرسة  تطوير  يف  املساهمة 
 ادميي يف املجاالت املذكورة؛ العلمي واألك

   والجامعات العمومية  واملؤسسات  اإلدارات  لفائدة  دراسات  والقطاع   الرتابيةإنجاز 
الخاص وكذا تنظيم استطالعات للرأي وحمالت إعالمية يف مختلف املجاالت بتعاون 

 مع املنظامت الوطنية واألجنبية.

  وزارة الشباب، والثقافة والتواصل: 
 العايل لإلعالم واالتصالاملعهد 

  والسينام البرصي  السمعي  املجال  مهن  يف  التكوين  مجال  يف  الحاصل  الفراغ  سد 
 ومواكبة تطور هذه املهن؛

   املغرب قد أصبح وجهة   وأنتلبية الحاجيات املتزايدة للقطاع من املختصني خصوصا
  مفضلة للتصوير السنياميئ عىل املستوى الدويل.

  افة والتواصل: وزارة الشباب، والثق
  املعهد العايل ملهن السمعي البرصي والسينام 

   تكوين األطر العليا وإنجاز البحث العلمي وكذا القيام بخربات واستشارات يف مجال
 الرياضة؛

  يعقوب املنصور بالرباط ومركز موالي رشيد للرياضة؛بتدبري مراكز التكوين 
  األوملبية وملتقيات وندوات؛ تنظيم دورات إعدادية لأللعاب 
  .القيام بدورات تكوينية لفائدة الهيئات العمومية والخاصة واألشخاص 

وزارة الرتبية الوطنية والتعليم األويل 
  والرياضة: 

 املعهد املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة 

   مجاالت اإلدارة تكوين األطر الطبية وغري الطبية العليا التابعة لهيئات عامة وخاصة يف
 الصحية والصحة العمومية؛

 قطاع الصحة؛ يتنظيم دورات للتكوين املستمر لفائدة مهني 
   املساهمة يف إنجاز دراسات وبحوث حول األنظمة الصحية ونرش املعطيات املتعلقة

 بهذا املجال. 

  وزارة الصحة والحامية االجتامعية: 
  املدرسة الوطنية للصحة العمومية

 ال سياحة والفندقة باملوارد البرشية املؤهلة للعمل يف مختلف ميادين  تزويد قطاع 
  السياحة والفندقة، خاصة منها املهن املرتبطة باملطاعم واإليواء واملواكبة.

وزارة السياحة والصناعة التقليدية واالقتصاد 
  االجتامعي والتضامني:

مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة  
 السياحةيف مجال 
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  . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال األنشطة الرتفيهية 3.1

تتكلف املرافق املذكورة بتدبري البنيات التحتية الرياضية والثقافية. كام ترشف عىل تنظيم امللتقيات الرياضية الوطنية والدولية 
  2021-2016الفرتة  مهام هذه املرافق وكذا اإلنجازات املالية خالل    وتتمثل  هذا، والثقافية املختلفة.باإلضافة إىل التظاهرات الفنية  

 ييل:  فيام

 املرفق اسم املهام
  م تظاهرات وطنية ودولية مرموقة يف رياضة الغولف: ينظت

 :التظاهرات الوطنية 
 ؛كأس العرش 
 كأس عيد الشباب؛ 
 كأس املسرية الخرضاء؛ 
  املغرب.بطولة 
 :التظاهرات الدولية 
  كأس الحسن الثاين للغولف؛ 
  تحدي الحسن الثاين للغولف؛ 
 بطولة املغرب املفتوحة؛ 
 .كالسيك دار السالم 
 تظاهرات أخرى متعددة مبسالك الغولف املليك دار السالم. تنظيم

  رئيس الحكومة: 
 الكولف املليك دار السالم

   عايل مستوى  ذات  رياضية  معدات  االعتبار  توفري  بعني  األخذ  مع  الوطنية  النخبة  لفائدة 
 اإلكراهات التقنية والوظيفية للمامرسة الرياضية؛ 

 إنعاش األنشطة الرياضية عىل الصعيدين الجهوي والوطني؛ 
  احتضان التظاهرات الرياضية الدامئة واملوسمية مع توفري الظروف الجيدة؛ 
   الرياضية والتي يصل عددها حاليا إىل للمدارس  التقني  التأطري  مدرسة    500إحداث وتوفري 

 ؛ربوع اململكةموزعة عىل مختلف 
  .تنظيم تظاهرات فنية وثقافية وسياسية  

وزارة الرتبية الوطنية والتعليم 
  األويل والرياضة: 

املركب الريايض محمد الخامس  
البحرية   والقاعدةالدار البيضاء 
 حمدية بامل

 توسيع قاعدة مامريس رياضة السباحة خاصة لدى الفئات الشابة؛ 
 تنمية التمويل الذايت لألنشطة املرتبطة بهذا النوع من الرياضة؛ 
 استقبال التظاهرات الرياضية (السباحة)؛ 
  .إحداث وتأطري مدارس السباحة 

وزارة الرتبية الوطنية والتعليم 
  األويل والرياضة: 

مراقبة املؤسسات والقاعات مصلحة 
 الرياضية 

   الرتبوية واألنشطة  التكوين  دورات  إىل  باإلضافة  والندوات  واملخيامت  امللتقيات  احتضان 
 والثقافية والرياضية؛

   الخواص الشباب والطفولة وكذا  العاملة يف مجال  الجمعيات والهيئات واملؤسسات  استقبال 
 والعائالت الراغبة يف التخييم والسياحة؛

 استقبال تجمعات الفدراليات والنوادي الرياضية؛ 
 .احتضان دورات التكوين واجتامعات الهيئات العمومية والخاصة 

  وزارة الشباب، والثقافة والتواصل: 
مجمع موالي رشيد للشباب  

 والطفولة ببوزنيقة

  سبل تدبريه؛   يتعلق بتاريخه أو فيامالحفاظ عىل الذاكرة وتثمني الرتاث املايئ املغريب، وذلك 
   من الزوار  االقتصادية   فاتشكامتكني  واستعامالته  تدبريه،  وطقوس  للامء،  الروحي  البعد 

 والتقنيات التقليدية؛
 اء، والقانون العريف  دراسة الرتكيب الجزيئي ودورة املاء، ونظم السقي باملغرب، وطرق جمع امل

  للمياه. 

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: 
متحف محمد السادس لحضارة املاء  

  باملغرب 
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المداخيل الذاتية اإلعانات الفائض المرحل

  العاملة يف مجال األنشطة االجتامعية األخرى   . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة4.1

املرافق    تعمل الخاصة    عىلهذه  املتطلبات  تتقاسم  لتلبية  التي  االجتامعية  الفئات  عىل    خاصياتبعض  األمر  ويتعلق  مشرتكة، 
  وتتوزع الخصوص باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وحجاج الديار املقدسة والسجناء وأفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج.  

  عىل الشكل التايل:  2021-2016الفرتة  برسممهام هذه املرافق وكذا اإلنجازات املالية 

 املرفق اسم املهام
  ضامن التأطري للحجاج املغاربة سواء بالداخل أو بالخارج وذلك عرب أعضاء البعثة املغربية

 للحج.
  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية: 

 قسم الحج
  استغالل مختلف وحدات االنتاج باملؤسسات السجنية؛  وترشيدتدبري ومراقبة 
 .ضامن تسويق مختلف املنتوجات الفالحية ومنتوجات الورشات باملؤسسات السجنية 

  اإلدماج  املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة
 مصلحة وحدات التكوين الفني والحريف 

  املغاربة املقيمني بالخارج ومرتفقي مصالح القنصليات سواء خارج االستجابة النتظارات
 ه؛املغرب أو داخل 

 .الحرص عىل تحسني صورة التمثيليات القنصلية املغربية بالخارج واملصالح القنصلية باملغرب  

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون اإلفريقي  
  واملغاربة املقيمني بالخارج: 

  جتامعيةمديرية الشؤون القنصلية واال 
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  . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال السلطات العمومية والخدمات العامة5.1

تشمل الخدمات املقدمة من طرف هذه املرافق جميع أنشطة الدولة ذات الطابع العام. ويتعلق األمر بالخدمات املشرتكة بني 
جميع اإلدارات واملصالح املكلفة بحفظ النظام العام والعدل وكذا الخدمات املتعلقة باالقتصاد واملالية. وميكن جرد مهام هذه  

 كام ييل: 2021-2016الفرتة ية خالل املرافق وكذا اإلنجازات املال

 املرفق اسم املهام

  تأمني تزويد القوات املسلحة امللكية والدرك املليك واملؤسسات العمومية والخاصة باألقنعة
 الجراحية وحامية الجهاز التنفيس.

  إدارة الدفاع الوطني:
وحدة الدرك املليك لتصنيع  

 األقنعة 
والتصدير واملعالجة وبيع واستعامل املنتجات والخدمات املرتبطة بتقنيات  إنعاش وتنسيق االسترياد  

الناحية  الوطني واملحافظة عليها. ومن  الرتاب  بواسطة األقامر االصطناعية عىل مستوى  االستشعار 
 العملية يقوم املركز باملهام التالية:

  عىل االستشعار عن بعد وذلك جرد وتجميع وتنسيق حاجيات اإلدارات أو املؤسسات التي تعتمد
 بغية تقديم طلبات رشاء مجتمعة ومتجانسة؛

  استرياد واقتناء سواء باملغرب أو بالخارج، ومحافظة ونسخ ومعالجة وتوزيع وبيع واقرتاح استعامل
 املنتجات والخدمات املرتبطة باالستشعار عن بعد؛

  شكال املفيدة لتمكينهم من دعم ومساعدة الزبناء سواء بالقطاع العام أو الخاص بكل األ
 االستعامل الفعال ملنتجات االستشعار عن بعد؛

  مراقبة استعامل منتجات االستشعار عن بعد وذلك من أجل الحفاظ عىل االستعامل السلمي
  واملوافق ملصالح اململكة.

  إدارة الدفاع الوطني:
املركز املليك لالستكشاف 

  الفضايئ عن بعد

  تحديد وتفكيك وإتالف املعدات التي انتهت مدة صالحيتها والغري صالحة لالستعامل. وينتج عن
بيعها   ميكنهذه العملية تراكم كميات كبرية من املتالشيات الحديدية والنفايات املعدنية، التي 

من تحقيق مداخيل ستساهم يف عمليات صيانة املباين واقتناء املعدات الخاصة والرضورية 
  شتغال هذه املصلحة.ال 

  إدارة الدفاع الوطني:
املؤسسة املركزية لتدبري  

  وتخزين العتاد 

  تجميع ومعالجة ونرش الوثائق املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتامعية باملغرب أو بالخارج؛  
  أشكالها؛ تعزيز الرصيد الوثائقي الوطني وتسهيل ولوج مختلف املرتفقني إىل املعلومة مبختلف  
   تعزيز الرصيد الوثائقي الوطني من خالل اللجوء إىل مصادر معلومات أجنبية سواء عرب الربط

  ك املعطيات؛ و بشبكة األنرتنيت أو من خالل اقتناء الوثائق وبن
 تطوير ارتباط الشبكة الوطنية للمعلومات والوثائق مبجموع الشبكات القطاعية املتخصصة،  

  ة الوطنية للمعلومات مع شبكة أنظمة املعلومات الدولية والجهوية.وتعزيز تنسيق أنشطة الشبك

  املندوبية السامية للتخطيط: 
  املركز الوطني للتوثيق

 وتعزيز  ،متويل العمليات التي تهدف إىل تحسني ظروف عمل موظفي الخزينة العامة للمملكة
 سالمة مقراتها وأنظمتها املعلوماتية؛

   متويل العمليات التي تهدف إىل تحسني ظروف االستقبال وجودة الخدمات التي تقدمها لزبنائها
 ورشكائها؛

 خاصة التكفل   ،تحصيل التكاليف املرتبطة مبختلف الخدمات التي تقدمها الخزينة العامة للمملكة
وتدبري سندات الخزينة وحسابات   ،وكذا التكفل بأداء املعاشات ،وأداء األجور ، مبلفات القروض

  الزبناء. 

  وزارة االقتصاد واملالية: 
 الخزينة العامة للمملكة

  تحصيل جزء من التكاليف الناتجة عن خدمات التكوين املقدمة من طرف إدارة الجامرك
 املبارشة لرشكائها وملوظفي الجامرك بالدول الصديقة.والرضائب غري 

  وزارة االقتصاد واملالية: 
إدارة الجامرك والرضائب غري  

 املبارشة

 ؛ والتواصل الثقافةالشباب و   طبع منشورات ودوريات وزارة 
 إنجاز أعامل الطبع املتعلقة بالجوانب الثقافية والتواصلية واإلدارية؛ 

وزارة الشباب، والثقافة  
  والتواصل: 

 مطبعة دار املناهل
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 املرفق اسم املهام
  املثقفني ورجال األدب والعلوم والشباب املوهوبني واملرتجمني والفنانني وكل  طبع منشورات

 املتدخلني يف مجال إنعاش الكتاب؛
  .تنويع املوارد املالية لتحسني التمويل الذايت وتغطية النفقات 
 ر ذات الطابع القضايئ؛نرش الكتب واملجموعات واملنشورات والتقاري 
  نسخ القرارات والنصوص القانونية والدراسات والتعليقات ومذكرات االجتهاد القضايئ عىل الورق

 وعىل حوامل إلكرتونية ووثائق قضائية أخرى؛  
  نسخ الوثائق.إعداد  

  وزارة العدل: 
مركز النرش والتوثيق القضايئ  

  مبحكمة النقض 

  الجريدة الرسمية للمملكة باللغتني العربية والفرنسية؛إصدار وتوزيع نرشات 
 ونسخ مشاريع القوانني التي تم إيداعها بالربملان ،إنجاز أعامل الطبع لفائدة اإلدارات العمومية،  

 وكذا إعداد مطويات تعرف بأهم النصوص القانونية والتنظيمية؛
 يضم كل أعداد  والذي ،ومة بالوثائقاملساهمة يف تزويد املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحك

 واملتاحة للجميع مجانا.  ،1912الجريدة الرسمية التي صدرت منذ سنة 

  األمانة العامة للحكومة: 
 مديرية املطبعة الرسمية 
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  والبنيات التحتية االقتصادية األخرى  النقلو التجهيز   . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال6.1

والبنيات التحتية االقتصادية األخرى. وميكن تقديم    النقلو التجهيز  هذه املرافق خدمات تستهدف تنمية األنشطة املتعلقة ب  قدمت
  كام ييل: 2021- 2016الفرتة املالية خالل  إنجازتهامهام هذه املرافق وكذا 

 املرفق اسم املهام
   برنامج عمل مديرية الطرق املتعلق باقتناء معدات األشـغال العمومية وحظرية السـيارات وقناطر تنفيذ

 اإلغاثة؛
  الطرق؛ضامن التدبري اإلداري لحظرية املعدات وحظرية السيارات ملديرية 
 التنسيق بني مصالح السوقيات واملعدات فيام يخص تعبئة واستعامل حظرية املعدات؛ 
   مصــــالح الســـوقـيات وـكذا اـملديرـيات الجهوـية واإلقليمـية ودعمـها مبـعدات ـتدبري حظرية اإلرشاف عىل

 املعدات الرضورية لتدخلها؛
 تسيري قناطر اإلغاثة وإنجاز األشغال املتعلقة بالرتكيب والتفكيك والصيانة؛ 
  الخرب ة فيام يتعلق ـب ات العمومـي ة وملختلف الهيـئ ة للجامـعات الرتابـي ــاـعدة التقنـي اء تـقديم املســ ة واقتـن

  معدات األشغال العمومية.

 وزارة التجهيز واملاء: 
مصلحة شبكات مصالح  

 السوقيات واملعدات

 كراء وتدبري معدات األشغال العمومية التي تتوفر عليها؛ 
 التدخل الرسيع إلزالة الثلوج والرمال وكذا يف الحاالت االستثنائية كاألرضار الناجمة عن الفيضانات؛ 
 ئة مسالك فك العزلة عن العامل القروي؛إنجاز أشغال تهي 
 تأطري حظائر املعدات اإلقليمية وإنجاز افتحاص حول الحوادث املميتة عىل املستوى الجهوي؛ 
 تسيري قناطر اإلغاثة وإنجاز األشغال املتعلقة بالرتكيب والتفكيك والصيانة؛ 
 .املساهمة يف تجديد املعدات وفقا السرتاتيجية مديرية الطرق 

 وزارة التجهيز واملاء: 
 مصالح السوقيات واملعدات 

   وزارة فيام يخص وصاية القطاع عىل املؤسسات العمومية العاملة يف مجال الطريان؛التطبيق سياسة 
 ضامن سالمة وانتظام املالحة الجوية ومراقبة وتنسيق نشاطات املالحة الجوية؛ 
 لقة باملالحة الجوية والنقل الجوي واســتغالل املجال  إعداد االتفاقيات الدولية والنصــوص القانونية املتع

 الحرص عىل تطبيقها؛ مع ،الجوي
 .مراقبة العمليات املتعلقة بالسالمة الجوية والقوانني الخاصة باالستغالل التقني للطائرات  

  : واللوجستيكوزارة النقل 
  املديرية العامة للطريان املدين

 التدبري اإلداري للبحارة؛ 
 التدبري اإلداري والتقني للبواخر والزوارق واملراكب الرتفيهية؛ 
 منح رخص للقيام باألنشطة البحرية؛ 
 .مراقبة خدمات املالحة البحرية املقدمة للبواخر باملوانئ التجارية املغربية  

  : واللوجستيكوزارة النقل 
  مديرية املالحة التجارية

 فحص قارعة الطريق؛ 
  املعطيات املتعلق بالطرق؛إنجاز وتدبري بنك 
 إنجاز الدراسات واألبحاث التقنية الطرقية؛ 
 تقديم املساعدة والتكوين املرتبط بتقنيات الطرق؛ 
 .تحسني الجودة يف مجال الدراسات واألشغال الطرقية  

 وزارة التجهيز واملاء: 
املركز الوطني للدراسات 

  واألبحاث الطرقية

  العمومية؛تأجري معدات األشغال 
 إنجاز الخربة يف تدبري املعدات؛ 
 إصالح اآلليات ومعدات األشغال العمومية؛ 
  .تقديم املساعدة والتكوين حول تقنيات إنجاز وصيانة املنشآت املائية  

 وزارة التجهيز واملاء: 
  مصلحة تسيري األوراش

  توفري املعطيات الجوية واملناخية الرضورية؛ 
   والبحوث النظرية والتجريبية والتطبيقية حول الغالف الجوي واألرصاد الجوية واملناخ  إنجاز الدراسات

 وكذا إنجاز الدراسات والبحوث ذات الصلة مبهام هذا املرفق؛
   املساهمة يف إعداد اتفاقيات دولية برشاكة مع اإلدارات املهتمة بهذا املجال واملتعلقة مبجاالت

  نظيمية املتعلقة باألرصاد الجوية والسهر عىل تنفيذها. اختصاصها، وكذا إعداد النصوص الت

 وزارة التجهيز واملاء: 
  ألرصاد الجوية ل  العامةديرية امل
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  . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال األنشطة االقتصادية األخرى  7.1

املالية خالل    هاملرفق وكذا إنجازات  امبرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة، وميكن جرد مهام هذ  األمر   ويتعلق
  كام ييل: 2021- 2016الفرتة 

 املرفق اسم املهام

 : سيام وال ،إعداد وتتبع وإنجاز العمليات املتعلقة مبختلف مراحل الخوصصة
  واملقاوالت العمومية املسجلة يف إطار برنامج الخوصصة؛القيام بافتحاص وتقييم الرشكات 
  تنظيم حمالت إشهارية لإلخبار والتواصل لفائدة الرشكات واملقاوالت املعنية بالخوصصة؛ 
 .قيادة العمليات املتعلقة بإعادة هيكلة املقاوالت العمومية 

 وزارة االقتصاد واملالية: 
مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة 

 لخوصصةاملكلف با
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     اتبوالغا البحريالفالحة والصيد   . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال8.1

 ،يةووالغاب  ،والسمكية  ،املائيةيف حامية الرثوات    الخصوص،  عىل  ،مبجال املاء والبيئة. وتتدخل  تتعلقاملرافق خدمات    هذهتقدم  
  كام ييل: 2021-2016الفرتة خالل املرتبطة بها مهام هذه املرافق وكذا اإلنجازات املالية  تقديمميكن و والبيئية. 

 املرفق اسم املهام

   ة ات املراقـب اليف عملـي ل تـك ذا تحـم د البحري وـك ال البـحث حول الصــــي دعم يف مـج ديم اـل تـق
  املنجزة من طرف هيئة املراقبني العلميني عىل منت السفن األجنبية.

  البحري والصيد  الفالحة وزارة
 :والغابات واملياه  القروية والتنمية
  املوارد وتهيئة استدامة قسم

 البحرية 

   تأمني اـستغالل وتثمني املنتوجات الغابوية، خاـصة الفلني الذي يدر مداخيل للجامعات القروية
 والعملة الصعبة للبالد.

  البحري والصيد  الفالحة وزارة
 :والغابات واملياه  القروية والتنمية

 مصلحة تقييم املنتوجات الغابوية 

  ة ذا حامـي ادرة وـك ذي يعكس الغنى والتنوع البيولوجي لألنواع الـن ة املوروث الوطني اـل حامـي
 النظام اإليكولوجي الطبيعي.

  البحري والصيد  الفالحة وزارة
 :والغابات واملياه  القروية والتنمية

 املنتزه الوطني لسوس ماسة
 تقييم وتتبع وضعية البيئة بتعاون مع كل الهيئات املعنية؛  
   إنجاز دراســات وبحوث تتعلق بالبيئة يف إطار الســياســة الوطنية للتنمية املســتدامة وإحاطة

  السلطات العمومية علام بنتائجها والتدابري العملية من أجل تطبيقها؛
 ــيق جميع اإلجراءات الرامية إىل املحافظة عىل ت ــط الطبيعي وحاميته تطوير وتنسـ وازن الوسـ

  ومحاربة التلوث وتحسني البيئة؛
   تـقديم اقرتاـحات تخص أبرز التوجـهات واالســـرتاتيجـيات يف مـجال الســــياســــة البيئـية وإنـجاز

  مشاريع رائدة عىل الصعيد الوطني والجهوي واملحيل؛
 الحالة البيئية؛  القيام بجرد وتشخيص املشاكل البيئية وذلك انطالقا من املعطيات املتوفرة حول 
 ونرش جميع املعلومات املرتبطة بالبيئة؛ جمع  
 تتبع التنسيق بني الوزارات يف مجال حامية البيئة؛ 
 حث واملشاركة يف إنجاز ووضع مخططات استعجالية وتتبعها؛بال 
 القيام بتدخالت يف مجال محاربة الكوارث الطبيعية؛ 
 البيئة بتنسيق مع الوزارات املعنية. السهر عىل تشجيع مشاريع التعاون الدويل يف مجال 

االنتقال الطاقي والتنمية   وزارة
 املستدامة: 

املخترب الوطني للدراسات ورصد 
 التلوث
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 2021و  2020 : جدول يلخص تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي2ملحق رقم 

 

    2021سنة   2020سنة 

االنجاز   نسبة   االنجازات   التوقعات االنجاز   نسبة   االنجازات   ) 2(التوقعات
      )1( النفقات

 %51,85 3.920.365.739,342.032.553.414,61 %3.571.959.909,881.764.493.787,6749,40 ستغالل نفقات اال 
 %27,00 1.458.473.083,46393.816.369,87 %1.480.864.594,75346.631.105,0023,41 االستثامر  نفقات

 %45,11 5.378.838.822,802.426.369.784,48 %5.052.824.504,632.111.124.892,6741,78   النفقات مجموع
   

             املداخيل 
 %94,36 767.951.060,00724.657.203,64 %771.403.691,20717.836.910,0093,06   االستغالل  إعانة
 %88,98 109.126.533,4997.098.750,00 %87.618.375,0083.036.534,0094,77 االستثامر  إعانة

 %93,69 877.077.593,49821.755.953,64 %859.022.066,20800.873.444,0093,23 اإلعانات  مجموع
 %109,41 1.719.420.319,761.881.193.656,95 %1.339.541.988,851.306.500.421,7597,53 ) 3( ذاتية مداخيل
 %104,10 2.596.497.913,252.702.949.610,59 %2.198.564.055,052.107.373.865,7595,85 مجموع 

 األداءات   عىل  املوارد فائض
 السابقة  السنة تدبري  برسم

2.854.260.449,583.037.401.419,02106,42% 2.893.426.213,762.969.234.435,97 102,62% 

 %103,32 5.489.924.127,015.672.184.046,56 %5.052.824.504,635.144.775.284,77101,82)3(  للمداخيل  العام  املجموع
 أخذا بعني االعتبار الفائض املرحل من السنة املاضية )1(
 توقعات محينة  )2(
  متضمنة للهبات والوصايا  )3(
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  2021و  2020: تطور مداخيل مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي 3رقم   ملحق
 

 2021سنة  2020سنة 
 االنجازنسبة  االنجازات   )1( التوقعات نسبة االنجاز االنجازات   )1( التوقعات

        مجال الصحةـ1
 %102,08 600.391.062,07 588.156.560,00 %92,88 570.902.560,00 614.672.560,00 إعانة االستغالل  
 %180,00 18.000.000,00 10.000.000,00 %90,00 18.000.000,00 20.000.000,00 إعانة االستثامر 

 %103,38 618.391.062,07 598.156.560,00%634.672.560,00588.902.560,0092,79مجموع اإلعانات
 %112,00 905.343.409,44 808.315.755,00%797.445.234,26735.249.796,0092,20مداخيل ذاتية

 %101,85 961.500.484,44 944.021.359,44 %114,03 962.772.980,68 844.323.494,03 فائض ميزانية االستغالل
 %94,31 159.136.905,98 168.741.223,76 %107,64 207.862.915,49 193.108.906,52 فائض ميزانية االستثامر

 %104,97 2.644.371.861,93 2.519.234.898,20 %101,02 2.494.788.252,17 2.469.550.194,81املجموع العام للمداخيل 
 ـ مجال التعليم والتكوين املهني وتكوين األطر2  

 %68,23 84.492.141,57 123.839.500,00%102.156.131,2093.979.850,0092,00إعانة االستغالل 
 %72,82 53.648.750,00 73.676.533,49%59.318.375,0052.736.534,0088,90إعانة االستثامر

 %69,94 138.140.891,57 197.516.033,49 %90,86 146.716.384,00 161.474.506,20 مجموع اإلعانات 
 %13,88 17.683.841,37 127.366.000,00 %36,21 50.939.379,63 140.671.356,43 مداخيل ذاتية 

 %101,72 131.158.879,56 128.945.934,57 %107,96 127.271.174,54 117.881.981,43 فائض ميزانية االستغالل
 %93,63 226.904.448,46 242.350.959,03 %104,49 274.914.896,57 263.091.154,94 فائض ميزانية االستثامر

 %73,82 513.888.060,96 696.178.927,09 %87,81 599.841.834,74 683.118.999,00املجموع العام للمداخيل 
 -           ـ مجال األنشطة الرتفيهية 3

 %69,05 14.500.000,00 21.000.000,00%20.200.000,0019.400.000,0096,04إعانة االستغالل 
 %100,00 17.000.000,00 17.000.000,00 - 0,00 0,00 إعانة االستثامر 

 %82,89 31.500.000,00 38.000.000,00 %96,04 19.400.000,00 20.200.000,00 مجموع اإلعانات 
 %104,17 27.603.864,75 26.500.000,00 %92,69 23.913.741,67 25.800.000,00 ذاتية مداخيل 

 %100,00 19.389.248,70 19.389.248,71 %100,45 24.742.622,03 24.630.892,25 فائض ميزانية االستغالل
 %100,00 921.380,72 921.380,72 %100,00 6.410.645,33 6.410.645,33 فائض ميزانية االستثامر

 %93,64 79.414.494,17 84.810.629,43 %96,66 74.467.009,03 77.041.537,58املجموع العام للمداخيل 
 -           ـ مجال األنشطة االجتامعية األخرى4

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستغالل  
 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستثامر 

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 اإلعانات مجموع 
 %110,82 50.423.019,94 45.500.000,00 %143,91 36.739.412,50 25.530.000,00 مداخيل ذاتية 

 %100,00 66.064.670,55 66.064.670,55 %107,44 68.822.358,35 64.056.150,27 فائض ميزانية االستغالل
 %100,00 8.598.625,51 8.598.625,51 %100,00 9.130.775,66 9.130.775,66 فائض ميزانية االستثامر

 %104,10 125.086.316,00 120.163.296,06%98.716.925,93114.692.546,51116,18املجموع العام للمداخيل 
         ـ مجال السلطات العمومية والخدمات العامة5

 %35,27 5.274.000,00 14.955.000,00 %94,52 14.154.500,00 14.975.000,00 إعانة االستغالل  
 %100,00 5.000.000,00 5.000.000,00%5.000.000,009.000.000,00180,00إعانة االستثامر

 %51,49 10.274.000,00 19.955.000,00%19.975.000,0023.154.500,00115,92مجموع اإلعانات
 %189,29 279.055.169,00 147.420.564,76 %156,92 252.788.571,50 161.095.398,16 ذاتية مداخيل 

 %79,60 292.034.899,67 366.865.223,81 %72,68 212.052.234,58 291.769.790,13 فائض ميزانية االستغالل
 %103,36 359.605.859,54 347.930.565,36 %97,62 356.564.347,62 365.261.181,42 فائض ميزانية االستثامر

 %106,67 940.969.928,21 882.171.353,93 %100,77 844.559.653,70 838.101.369,71املجموع العام للمداخيل 
  ـ مجال التجهيز والنقل والبنيات التحتية االقتصادية األخرى6

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستغالل  
 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 االستثامر إعانة 

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 مجموع اإلعانات 
 %107,17 589.792.165,11 550.318.000,00 %116,59 204.037.635,55 175.000.000,00 مداخيل ذاتية 

 %129,58 298.863.069,44 230.634.571,85 %132,91 282.070.418,36 212.230.084,80 فائض ميزانية االستغالل
 %109,43 320.736.829,93 293.089.101,23 %111,62 372.257.888,87 333.518.511,53 فائض ميزانية االستثامر

 %112,60 1.209.392.064,48 1.074.041.673,08%720.748.596,33858.365.942,78119,09املجموع العام للمداخيل 
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             االقتصادية األخرىـ مجال األنشطة 7
 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستغالل  
 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستثامر 

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 مجموع اإلعانات 
 - 0,000,00-0,000,00مداخيل ذاتية

 - 0,0025.379.219,62-0,000,00 فائض ميزانية االستغالل
 %0,00 0,00 25.379.219,62 %100,00 25.379.219,62 25.379.219,62 فائض ميزانية االستثامر

 %100,00 25.379.219,62 25.379.219,62 %100,00 25.379.219,62 25.379.219,62املجموع العام للمداخيل 
         ـ مجال الفالحة والصيد البحري والغابات8

 %100,00 20.000.000,00 20.000.000,00 %100,00 19.400.000,00 19.400.000,00 إعانة االستغالل  
 %100,00 3.450.000,00 3.450.000,00%3.300.000,003.300.000,00100,00إعانة االستثامر

 %100,00 23.450.000,00 23.450.000,00%22.700.000,0022.700.000,00100,00مجموع اإلعانات
 %80,66 11.292.187,34 14.000.000,00 %20,23 2.831.884,90 14.000.000,00 مداخيل ذاتية 

 %1338,55 52.357.289,11 3.911.504,86 %106,72 58.473.604,22 54.792.324,55 فائض ميزانية االستغالل
 %100,00 46.582.624,74 46.582.624,74 %100,00 48.675.337,10 48.675.337,10 فائض ميزانية االستثامر

 %152,01 133.682.101,19 87.944.129,60 %94,66 132.680.826,22 140.167.661,65املجموع العام للمداخيل 
             املجاالتمجموع جميع 

 %94,36 724.657.203,64 767.951.060,00%771.403.691,20717.836.910,0093,06إعانة االستغالل 
 %88,98 97.098.750,00 109.126.533,49 %94,77 83.036.534,00 87.618.375,00 إعانة االستثامر 

 %93,69 821.755.953,64 877.077.593,49%859.022.066,20800.873.444,0093,23مجموع اإلعانات
 %109,41 1.881.193.656,95 1.719.420.319,76%1.339.541.988,851.306.500.421,7597,53)2(مداخيل ذاتية

 %104,94 1.846.747.761,09 1.759.832.513,79 %107,86 1.736.205.392,76 1.609.684.717,46 فائض ميزانية االستغالل
 %99,02 1.122.486.674,88 1.133.593.699,97 %104,55 1.301.196.026,26 1.244.575.732,12 فائض ميزانية االستثامر

 %103,32 5.672.184.046,56 5.489.924.127,01%5.052.824.504,635.144.775.284,77101,82 املجموع العام للمداخيل 
) توقعات محينة  1(

مبا فيها الهبات والوصايا ) 2(     
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  2021و 2020: تطور نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي  4رقم   ملحق
  

االعتامدات  
 2020 املفتوحة

 نسبة االنجاز  2020إنجازات 
االعتامدات 

 2021 املفتوحة
 نسبة االنجاز  2021إنجازات 

 الصحة  مجالـ 1 
 %55,91 1.262.051.918,54 2.257.493.674,44 %1.307.742.322,9859,51 2.197.441.288,29 نفقات االستغالل 
 %16,84 41.729.496,76 247.741.223,76 %55.781.672,0820,50 272.108.906,52 نفقات االستثامر
 %52,04 1.303.781.415,30 2.505.234.898,20 %1.363.523.995,0655,21 2.469.550.194,81 مجموع النفقات 

 مجال التعليم والتكوين املهني وتكوين األطرـ 2 
 %37,85 136.442.216,32 360.483.362,40 %127.243.765,3836,75 346.238.981,43 نفقات االستغالل 
 %19,23 61.877.570,39 321.828.992,52 %61.435.814,9118,24 336.880.017,57 نفقات االستثامر
 %29,07 198.319.786,71 682.312.354,92 %188.679.580,2927,62 683.118.999,00 مجموع النفقات 

 مجال األنشطة الرتفيهية ـ 3
 %67,13 44.904.490,12 66.889.248,71 %48.667.114,9968,90 70.630.892,25 نفقات االستغالل 
 %23,38 4.190.230,79 17.921.380,72 %5.489.264,6185,63 6.410.645,33 نفقات االستثامر
 %57,89 49.094.720,91 84.810.629,43 %54.156.379,6070,30 77.041.537,58 مجموع النفقات 

 مجال األنشطة االجتامعية األخرى ـ 4
 %47,69 53.200.671,22 111.564.670,55 %39.020.636,4543,56 89.586.150,27 نفقات االستغالل 
 %1,47 126.750,00 8.598.625,51 %319.251,003,50 9.130.775,66 نفقات االستثامر
 %44,38 53.327.421,22 120.163.296,06 %39.339.887,4539,85 98.716.925,93 مجموع النفقات 

 مجال السلطات العمومية والخدمات العامة ـ 5
 %28,01 130.525.527,78 466.022.056,53 %103.368.746,3922,09 467.840.188,29 نفقات االستغالل 
 %25,74 90.860.761,73 352.930.565,36 %89.549.348,1024,19 370.261.181,42 نفقات االستثامر
 %27,03 221.386.289,51 818.952.621,89 %192.918.094,4923,02 838.101.369,71 مجموع النفقات 

 التجهيز والنقل والبنيات التحتية االقتصادية األخرى مجال ـ 6
 %60,77 376.801.150,26 620.001.221,85 %110.103.001,4735,29 312.030.084,80 نفقات االستغالل 
 %43,37 188.223.718,14 434.040.451,23 %128.663.041,9431,48 408.718.511,53 نفقات االستثامر
 %53,61 565.024.868,40 1.054.041.673,08 %238.766.043,4133,13 720.748.596,33 مجموع النفقات 

 مجال األنشطة االقتصادية األخرى ـ 7
 - 0,00 0,00 -0,00 0,00 نفقات االستغالل 
 %0,00 0,00 25.379.219,62 %0,000,00 25.379.219,62 نفقات االستثامر
 %0,00 0,00 25.379.219,62 %0,000,00 25.379.219,62 مجموع النفقات 

 مجال الفالحة والصيد البحري والغابات ـ 8
 %75,51 28.627.440,37 37.911.504,86 %28.348.200,0132,14 88.192.324,55 نفقات االستغالل 
 %13,61 6.807.842,06 50.032.624,74 %5.392.712,3610,38 51.975.337,10 نفقات االستثامر
 %40,29 35.435.282,43 87.944.129,60 %33.740.912,3724,07 140.167.661,65 مجموع النفقات 
 املجاالت مجموع جميع 

 %51,85 2.032.553.414,61 3.920.365.739,34 %1.764.493.787,6749,40 3.571.959.909,88 نفقات االستغالل 
 %27,00 393.816.369,87 1.458.473.083,46 %346.631.105,0023,41 1.480.864.594,75 نفقات االستثامر

 %45,11 2.426.369.784,48 5.378.838.822,80 %2.111.124.892,6741,78 5.052.824.504,63 )1(  مجموع النفقات
 أخذا بعني االعتبار الفائض املسجل خالل السنة السابقة ) 1(
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