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  مقدمة : 
 

مستقلة من أهم اآلليات امليزانياتية التي تسهم بشكل فعال يف تنزيل ومرافقة اإلصالحات بصورة تعترب مرافق الدولة املسرية 
وطبيعـة الخـدمات  ،ية الامل يتهااللالستق. ونظرا البنيوية التي تلتزم بها الحكومة، خصوصا عىل مستوى القطاعات االجتامعية

ملـرتفقني، إضـافة ا نمـلخدمات العموميـة يب اقردورا محوريا يف ترافق هذه املالتي تقدمها عىل املستوى الالمركزي، تلعب 
ة واملالمئـة الجيـدة العموميـ اتقـ، مـن خـالل عقلنـة برمجـة وتنفيـذ النفتحديث التدبري العمـوميانخراطها يف دينامية  إىل

  اعة األداء. ما تقتضيه نج للمراقبة وفق
  

. ويأخـذ افقـمر  204يف ، وللسنة الثانيـة عـىل التـوايل، 2019خالل سنة وقد استقر عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 
بكل املعامرية مرافق هي املدرسة الوطنية للهندسة  ثثال  مجهود مواكبة الجهوية من خالل إحداثهذا العدد بعني االعتبار 

 والتابعة لوزارة إعداد الرتاب الوطني والتعمـري واإلسـكان وسياسـة املدينـة، واملركـز االستشـفايئ اإلقليمـي من أكادير ووجدة
ما يتعلق بحذف  اوتنزيال ملقتضيات القانون التنظيمي لقانون املالية، خصوص ،موازاة مع ذلكة. و التابع لوزارة الصحمبديونة 

مـن مجمـوع  %30تقـل عـن ة الثالثة إلنشـاءها، مـن تحقيـق مـوارد ذاتيـة ال مرافق الدولة التي مل تتمكن انطالقا من السن
 والتقيـيسبـاالعتامد مرافق بناء عىل هذه القاعدة، ويتعلق األمر بقسم التعاون وباملرفق املكلف  3مواردها؛ فقد تم حذف 

  رسح محمد السادس بوجدة.مبو 
  

مرفقا مبجال  90مجاالت مطابقة للمهام الكربى للدولة:  8ة عىل أن مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة موزع ويجدر بالذكر
مرفقـا مبجـال النقـل واملـاء والبنيـات االقتصـادية  19مرفقا يف مجال التعليم والتكوين املهني وتكوين األطـر، و 61الصحة، و
مرافـق بكـل مـن مجـاالت  4مرافق مبجال السلطات العموميـة و 9مرفقا مبجال األنشطة االقتصادية األخرى، و 13واألخرى، 

  األنشطة الرتفيهية واألعامل االجتامعية األخرى، والفالحة والصيد البحري والغابات.
  

 ، فيمكن تقدميها كام ييل:2018رية بصورة مستقلة برسم سنة سويف ما يتعلق باالنجازات املالية ملرافق الدولة امل
  

  مليون درهم، محققة نسبة  7.857,41التوقعات التي ناهزت مليون درهم، لتتجاوز  8.134,34ايل بلغت املوارد حو
كـام . %102,52مليون درهم لتبلغ نسـبة تحصـيلها  2.128,81. كام بلغت املوارد الذاتية %103,52 إنجاز تقدر ب

بلغت تحويالت امليزانية العامة للدولة لفائدة بعـض هـذه املرافـق (خاصـة تلـك التـي تعمـل يف مجـاالت الصـحة 
مليون  1.337.25 % من مجموع التحويالت) ما مجموعه90.43والتكوين املهني والتي تستفيد من حوايل والتعليم 

 4.668,27حـوايل  2018واملرحـل إىل سـنة  2017املسجل نهايـة سـنة  ،وقد بلغ فائض امليزانية لهذه املرافق درهم.
 ؛مليون درهم

 

 ال السلطات العمومية، واملرافق التي تغطـي األنشـطة حققت مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مج
أفضـل النتـائج عـىل مسـتوى تحصـيل املـداخيل  والنقـل والبنيـات التحتيـة االجتامعية األخرى واألنشطة الرتفيهية

 ؛ %106,94و %128,31و %136,88و %145,81عىل التوايل  الذاتية، وذلك بنسب بلغت
 

  مليـون درهـم، مسـجلة  7.639,36مليون درهم باملقارنة مـع توقعـات يف حـدود  2.849,76بلغت النفقات حوايل
% برسـم نفقـات 51,82مليون درهم بنسـبة إنجـاز تقـدر ب  2.127,23%، منها 37,30بذلك نسبة إنجاز تقدر ب 

 ؛% برسم نفقات االستثامر20,44مليون درهم بنسبة إنجاز يف حدود  722,52و االستغالل
 

 املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجاالت األنشطة الرتفيهية واألنشـطة االجتامعيـة األخـرى  حققت مرافق الدولة
 %58,90و  %81,81 عـىل التـوايل والصحة أعىل النسب عىل مستوى اإلصدارات املتعلقـة بالنفقـات، حيـث بلغـت

 ؛ %56,01و
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 0,21 ، برتاجع طفيف ال يتعـدى2017سنة  %74,91مقابل  %74,70 بلغت نسبة تغطية املداخيل الذاتية للنفقات 
النقـل واملـاء والبنيـات التحتيـة  توقد سـجلت مرافـق الدولـة املسـرية بصـورة مسـتقلة العاملـة يف مجـاال نقطة. 

السـلطات العموميـة أفضـل األداءات عـىل مسـتوى تغطيـة و القطاعات االجتامعية األخـرى، و  ،االقتصادية األخرى
 .عىل التوايل %94,45و% 110,33% و125,93مجموع نفقاتها وذلك بنسب بلغت 

 
 ء:إىل ثالثة أجزاالتقرير هذا ينقسم هذا و

 

  يخصص الجزء األول لدراسة تطور عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة وكذا توزيعها حسب مجاالت تـدخلها
 ؛2019برسم السنة املالية 

 

  باملقارنـة مـع  2018الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سـنة نجازات املالية ملرافق ويتعلق الجزء الثاين بتقديم اإل
، املتعلقة بتحصيل املداخيل وإنجـاز النفقـاتاملعطيات  تحليل، وذلك باالعتامد عىل 2017حصيلة اإلنجازات لسنة 

  مع الرتكيز عىل مساهمة هذه املرافق حسب مجاالت اشتغالها؛
 

  ومسـتوى  2018ملرافق الدولة املسرية بصـورة مسـتقلة برسـم سـنة  يةادق الجزء الثالث لإلنجازات امليف حني، يتطر
، 2020، وكذا الربامج املرتقب إنجازها برسم مرشوع قانون املاليـة لسـنة 2019تقدم تنفيذ برامج العمل برسم سنة 

 وذلك من خالل الرتكيز عىل األهداف واملؤرشات التي متكن من تقييم جودة الخدمات املقدمة للمرتفقني.
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  2019برسم سنة  توزيع مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة حسب مجاالت تدخلها 2.1.
 

  من مجموع مرافق الدولة  %44,1مرفقا، متثل  90 قطاع الصحةبلغ عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة املشتغلة يف
   املسرية بصورة مستقلة، وتضم:

 

 الصحةمجال
 77مركزاً استشفائياً؛ 
 6؛جراحينيطبينيمستشفيات عسكرية ومركزين
 ؛الرباط- لتحاقن الدمالوطني ركزامل
 ؛ءالدار البيضا- لتحاقن الدمالجهوي ركزامل
 املعهد الوطني الصحي؛ 
 األشعة؛ املركز الوطني للوقاية من
 .مديرية األدوية والصيدلة 

 

  مرفقاً، وهو ما  61 مجال التعليم والتكوين املهني وتكوين األطربلغ عدد مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف
  وتتوزع كام ييل:  2019من مجموع مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة التي نص عليها قانون املالية لسنة  %29,9ميثل 

 

 وتكوين األطرمجال التعليم والتكوين املهني
 16مرفقاً يعمل يف القطاع السياحي؛
 8 مدارس ومعاهد فالحية؛ 
 مدرستني للتكوين يف مهن املناجم؛
 6مرافق تعمل يف مجال الصناعة التقليدية؛
 6مرافق تعمل يف مجال الصيد البحري؛
 7عداد الرتاب الوطني؛إللتكوين يف مجال التعمري ومدارس
 16.(...اإلعالم، البنيات التحتية) مرفقاً ومعهدا مكلفا بالتكوين يف مجاالت مختلفة  
 

حسب مجاالت  ،من مجموع املرافق املوجودة حاليا %26باقي مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة والتي متثل  تتوزعفيام 
  عىل النحو التايل:  ،اشتغالها

 

  من مجموع مرافق الدولة املسرية  %9,3مرفقاً، أي ما يعادل  19 مجال النقل واملاء والبنيات التحتية االقتصادية األخرىيضم
  ، وتتوزع كام ييل:2019بصورة مستقلة املنصوص عليها يف قانون املالية برسم سنة 

  

  ة األخرىمجال النقل واملاء والبنيات التحتية االقتصادي
 املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية؛
 10مصالح للسوقيات واملعدات؛
 مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات؛
 مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية؛
 املديرية العامة للطريان املدين؛
 املركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق؛
 التجهيزات العامة؛مديرية 
 مديرية املالحة التجارية؛ 
 مصلحة تسيري األوراش؛ 
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 .مديرية األرصاد الجوية الوطنية
  من  %6,4مرفقاً للدولة مسرياً بصورة مستقلة، أي ما ميثل  13يتعلق األمر ب  ،األنشطة االقتصادية األخرىملجال بالنسبة

  ، وهي: 2019مجموع املرافق التي نص عليها قانون املالية لسنة 
  

 مجال األنشطة االقتصادية األخرى
 12 مركزا جهويا لالستثامر؛ 
 .املرفق املكلف بالخوصصة  

  
  من مجموع مرافق  %4,4مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة، أي  9 مجال السلطات العمومية والخدمات العامةيتضمن

 وهي: 2019يف قانون املالية لسنة  درجةالدولة امل
  

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

  
  من مجموع مرافق الدولة املنصوص عليها  %2مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة، متثل  4 مجال األنشطة الرتفيهيةيشمل

  ، وهي : 2019يف قانون املالية لسنة 
  

مجال األنشطة الرتفيهية
 ؛والقاعدة البحرية باملحمديةاملركب الريايض محمد الخامس بالدار البيضاء 
 مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية؛
 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة؛
 الكولف املليك دار السالم.  

  
  من مجموع مرافق الدولة  %2مرافق للدولة مسرية بصورة مستقلة، أي  4 الفالحة والصيد البحري والغابات مجاليضم

 :   ، ويتعلق األمر ب2019املنصوص عليها برسم قانون املالية لسنة 
  

 مجال الفالحة والصيد البحري والغابات
  الغابوية؛مصلحة تقييم املنتوجات
 املنتزه الوطني لسوس ماسة؛
 البحرية؛ املوارد وتهيئة استدامةقسم
 املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث.
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IIIملسرية بصورة مستقلة خالل الفرتة. حصيلة أنشطة مرافق الدولة ا    
 2020وبرنامج عملها برسم سنة  2018-2019

 
 مجال الصحة .1.3

 

  الصحة. املستشفيات ومراكز الدعم التابعة لوزارة 1.1.3
 

ويوضح الجدول ، مقارنة بالسنة السابقةاها التصاعدي منح 2018خالل سنة  مؤرشات اإلنتاج املتعلقة باألنشطة العالجية واصلت
 :2018-2016 التايل تطور أنشطة املستشفيات خالل الفرتة

  

 2018 2017 2016 املؤرشات
 2018سنة  : التطور

 2016مقارنة بسنة 
 (%) 

 %1,93+ 243 280 5 287 329 5  966 179 5 مبصالح املستعجالتعدد الفحوصات 

 %41 + 867 366 3 906 478 2 029 385 2 عدد الفحوصات الخارجية املتخصصة
 %23+ 521 799 205 656 118 648 إيواء املرىض نهارا 

 %1- 791 230 3 942 179 3 148 264 3 أيام اإليواء 
 %3- %56,00 %56,38 %57,87 متوسط معدل اإليواء 

 %10+ 448 192 694 174 413 174 تدخالت جراحية كربى 

 
   تتعلق أساسا ب:والتي  عملياتال من العديدإنجاز يف إطار توسيع اإلصالح االستشفايئ، فقد تم و  هذا

  

  املستشفيات كافة   تسيريلوسائل وطرق جديدة  هدف إىل تعميم استعامليمواصلة توسيع اإلصالح االستشفايئ الذي
تعزيز الحكامة االستقبال والتكفل االستشفايئ باإلضافة إىل  ظروف العمومية، وإعادة تنظيم العالجات املقدمة، وتحسني

 بالقطاع الصحي؛

  تحسني العرض االستشفايئ والولوج لبعض الخدمات الصحية من خالل رشاء خدمات القطاع الخاص، وتطوير
 عىل تنظيم قوافل طبية متخصصة؛القامئة املتنقلة  االسرتاتيجية

 تبسيط رشوط الولوج للعالج املجاين بالنسبة للحوامل املقبالت عىل الوالدة؛ 

 املعوزين من مرىض القصور الكلوي باإلضافة إىل افتتاح  راكز تصفية الكيل والعالجات لفائدةمل تعزيز املوارد البرشية
رش عدد مؤ  عىل مستوىالتقدم امللموس  يفرسوهو ما  هذه املراكز املقدم من طرفمراكز جديدة وعقلنة العرض 

 ؛مريض إضايف 415وهو ما مكن من التكفل ب  لكل جهاز مريض 4,2الذي بلغ املرىض بالنسبة لألجهزة  و 

 خدمة املساعدة الطبية املستعجلة ( تفعيل(SAMU 12 يف املجموع الجهات، وهو ما يعادل مبختلف ) خدمة(SAMU ،
، SAMU)" املخصص للمستعجالت الطبية والذي تم تفعيله عىل مستوى خدمة (141إطالق الرقم الوطني املوحد "مع 

 بهدف تسهيل ولوج املواطنني للمساعدة الطبية املستعجلة؛

  خدمة للمساعدة الطبية املستعجلة  16إطالق وتفعيل (SMUR) واملراكز املراكز االستشفائية الجهوية  ىعىل مستو
باملوازاة مع ذلك، ولتقليص آجال التكفل بالحاالت الطبية  مابني املستشفيات. تلصالح التنقال فائية اإلقليمية االستش

املستعجلة، وخصوصا يف املناطق الوعرة، فقد تم تفعيل خدمة النقل الطبي باملروحيات بجهات مراكش وطنجة ووجدة 
 مهمة؛ 600والعيون، وقد قامت هذه املروحيات بأزيد من 
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  سيارة إسعاف وتوزيعها عىل مختلف األقاليم؛ 393وإصالح تعزيز وتأهيل حظرية سيارات اإلسعاف من خالل اقتناء 

  يف املناطق  راكز الطبية املتواجدةباملمجهزة بأرسة وذلك للقرب  وحدة للخدمات الطبية املستعجلة 94إنشاء وتفعيل
قطبني للمستعجالت بكل من سيدي بنور ووجدة، وتهيئة  ثباإلضافة إىل إحدا ،التي تعاين خصاصا يف املستشفيات

مخصصة  12الطبية االستشفائية األساسية وخدمة مخصصة للمستعجالت  21خدمة مستعجالت طبية؛ منها  33وتجهيز 
        جالت الطبية الكاملة؛عللمست

 لعمومية ورشكاء التعاون الثنايئ تعزيز التكوين والتأطري لصالح املستخدمني، برشاكة مع املدرسة الوطنية للصحة ا
 والدويل، باإلضافة إىل توسيع شعبة املمرضني املتخصصني يف العالجات املستعجلة والعالجات املكثفة؛

 قبل األولية املقدمة ومتكامل للمستعجالت الطبية  تعزيز الرشاكات بني القطاع العام والخاص من أجل تدبري مشرتك
اع الخاص للمستشفيات من خالل التوقيع عىل عدة اتفاقيات مع قطاعات وزارية أخرى، وفاعلني من القط الولوج

 ومنظامت املجتمع املدين.
     

وترية تأهيل ع ترسيالت الطبية، يتم اإلعداد لربنامج يتوخى ، وبهدف تحسني رشوط التكفل باملستعج2019برسم سنة هذا و 
مجموعة من العمليات، ويتعلق األمر أساسا  زباملراكز االستشفائية الجهوية. كام يتوقع إنجا املستعجالتبستقبال اال مصالح 

حظرية سيارات اإلسعاف، وتوفري ، تعزيز SAMU)(مبواصلة برنامج تحديث معدات خدمات املساعدة الطبية املستعجلة 
  تأهيل املستخدمني باملستشفيات من خالل التكوين. باإلضافة إىل (SMUR)ة الطبية املستعجلة دلمساعمروحيات ل

    
من جانب آخر، ويف ما يتعلق بتدبري الجودة واألمان يف الخدمات الصحية، التزمت وزارة الصحة، بالتعاون مع املنظمة العاملية 

مات الصحية من خالل تحسني الخدسات الصحية. ويهدف هذا الربنامج إىل لتصديق عىل الجودة للمؤسللصحة، بتفعيل برنامج ا
االستشفائية وتطوير  . كام سيمكن من إعداد قاعدة لتحديث البنياتتعزيز حكامة، ومتويل، وتسيري املؤسسات االستشفائية

   رسة الجيدة يف مجال اإلسعافات بإرشاف من وزارة الصحة.امملبروطوكوالت ا
للموارد (الفحص  ة االستشفائية واالستعامل املفرطمتديد مدد اإلقامباإلضافة إىل ذلك، وبالنظر للتكلفة االقتصادية الناتجة عن 

 ، سيتم تطوير تطبيق معلومايت من طرف وزارة الصحة وذلك عىل مستوى خمس جهات.باألشعة، مختربات التحليالت، األدوية...)
ها وتحليل رغوب وقوعري املتقديم معطيات حول األحداث غمن  ،املعنية املؤسسات االستشفائية ،سيمكن هذا التطبيقحيث 

متكني املهنيني بقطاع الصحة من سيتم  ،ومبارشة اإلجراءات الالزمة ملعالجتها. ويف نفس اإلطار هااملعطيات لتفادي تكرار وقوع
   . تكوين يف مجال تدبري املخاطر

 
 . مراكز تحاقن الدم 2.1.3

 

تحاقن الدم ومبختلف املؤسسات اكز مر  عملية تربع بالدم داخل  336 321ما يناهز، 2018، برسم سنة مراكز تحاقن الدم حققت
 2017مقارنة بسنة  1%زيادة تقدر ب هذا املعدل، الذي عرف  ميثل و  . األخرى (الجمعيات، الجامعات، الثانويات، الرشكات...)

  من ساكنة املغرب.   0,94%حوايلعملية،  318.153عمليات التربع بالدم  هالخال تالتي ناهز و 
     

، يف إطار تعبئة 2019يف نفس اإلطار، تندرج العمليات املنجزة، من طرف مراكز تحاقن الدم عىل املستوى الوطني، خالل سنة 
 363جاميل يقدر بإ عدد تحقيق إىل ف تهدو ، عىل األقل من الساكنة اإلجاملية 1%شاملة تهدف إىل بلوغ نسبة املتربعني بالدم 

يعترب و ف الربامج املقرتحة للتحفيز والتربع بالدم.بتسخري كافة الوسائل املتاحة وتكثي؛ وذلك 2019سنة  متربع بالدم متم  377
هذا املعدل كافيا لالستجابة لحاجيات املغرب من منتجات الدم، طبقا لتوصيات املنظمة العاملية للصحة. كام تجدر اإلشارة إىل أن 

املسجل خالل نفس الفرتة من السنة   869 40مقابل  من املتربعني بالدم  880 90عرف تسجيل  2019الربع األول من سنة 
  السابقة، وهو ما ميكن معه التنبؤ بنتائج جيدة خالل نهاية السنة.
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  عىل ما ييل: 2020و 2019 برامج عمل مراكز تحاقن الدم خالل سنتي ترتكزو 
  

 بكل من الرباط والدار البيضاء؛ تطوير الرتكيب الورايث للكريات الحمراء، مبراكز تحاقن الدم 

 إعداد مرشوع قانون حول املؤسسة املغربية للدم؛ 

 وضع نظام معلومايت ممركز ومندمج ميكن من تسيري أنشطة مراكز تحاقن الدم؛ 

  ؛2019تطوير عملية انتاج األجسام املضادة (التكنولوجيا الحيوية) التي تم الرشوع فيها خالل شهر فرباير من سنة 

  مستوى كافة مراكز التربع بالدم.رقمنة أنشطة التأهيل البيولوجي لعمليات التربع عىلتعميم  

 

  املركز الوطني للوقاية من األشعة. 3.1.3
  

، وكذا )30/05/2019(إىل غاية  2019و 2018ه حصيلة نشاط املركز الوطني للوقاية من األشعة خالل سنتي سفلالجدول أ  يلخص
  :2020 التوقعات برسم سنة

  

2020ت توقعا ) ماي 30إىل غاية ( 2019إنجازات   العمليات 2018إنجازات 

 مؤسسة 180 72 220
عليم مراقبة التجهيزات الطبية والصناعية ومختربات الت

 الوقاية من األشعة والبحث من أجل مطابقتها ملعايري

 تحليلة 28.200 9.200 33.000
التجهيزات التي تعمل مراقبة نسبة اإلشعاع لدى العاملني يف 

 الذرية  باألشعة

 مراقبة األشعة عرب النقط الحدودية عملية مراقبة 17 10 25

 مراقبة البيئة واملواد الغذائية تحليلة  766 766 900

 مراقبة معايري وقياسات أجهزة األشعة  عملية مراقبة 230 309 300

 الحاالت االستعجاليةالتدخالت يف  يف حالة الرضورة يف حالة الرضورة 10

 تكوين  89 - 100
الوقاية السالمة و مجال يف لصالح أطر املركز  يةدورات تكوين

 من األشعة

  
  املعهد الوطني الصحي. 4.1.3

  
وكذلك توقعات  2019النصف األول من سنة و  2018 ةحصيلة نشاط املعهد الوطني الصحي برسم سنل اجرد يقدم الجدول أدناه
  : 2020سنة برنامج عمله برسم 

  

 2020توقعات  
النصف  إنجازات
 2019 األول

 العمليات 2018إنجازات 

 تحليلة20.800 تحليلة 8.600 تحليلة 45.000
الطفيليات والفطريات والجراثيم الطبية واملناعة  مختربات علوم

 وعلم الترشيح الدقيق الوراثةعلم و 

 مختربات البيوكيمياء وأمراض الدم تحليلة 5.800 تحليلة 4.500 تحليلة 2.000
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 2020توقعات  
النصف  إنجازات
 2019 األول

 العمليات 2018إنجازات 

 تحليلة 11.396 تحليلة 3.938 -
والتحاليل الكيميائية تحليالت األغذية واملياه مختربات  

 السموم تحديد والتحاليل املتعلقة ب

  بتقنيات وأجهزة معلوماتيةالصحة العمومية  تجهيز مختربات 60 20 28

 طالب 38 بال ط 4 طالب 40
املعهد العايل للمهن التمريضية وتقنيات لفائدة طلبة التكوين 

 الصحة

 التعليم العايللفائدة طلبة تكوين ال طالب 112 طالب 101 طالب 110

  
 مديرية األدوية والصيدلة. 5.1.3

 

 :كالتايل 2020و 2019تي سن خالل مديرية األدوية والصيدلة من طرف عمليات املربمجةتتلخص أهم ال
  

 الهدف التدابري املتخذة أو التي يف طور االنجاز نسبة االنجاز

املتعلق رسوم املنرش 
 بالتكافؤ البيولوجي 

  ومرسوم دستور األدوية 
  
50%  

  
60% 

 
 تحيني الرتسانة القانونية والتنظيمية؛ 
  
  
  خلق الوكالة الوطنية لسالمة األدوية واملنتوجات

 الطبية؛
  تقوية الدعم املخصص للبحث يف مجال الطب

 .الحيوي

  تفعيل مضامني السياسة الصيدالنية الوطنية 

50% 

  منع بيع اللقاحات من طرف أطباء األطفال، والبيع
املبارش من طرف معهد باستور باملغرب، وبيع األدوية 
البيطرية من طرف األطباء البيطريني وبيع األدوية من 

 طرف املصحات للمرىض؛
 ة لألدوية من طرف املصحات منع الفوترة الخاص

والتي حدد لها مثن بيع للعموم، ومنع التزود  الخاصة
    .لمصحاتالتابعة لصيدليات المن طرف 

  نتجات الطبيةإعادة تأهيل دورة متوين وتوزيع امل

 
50%  

  

25%  
100%  
  

25%  
 

  إطالق دراسة األثر حول  التنظيم الجديد ألسعار
 األدوية املطبق؛

 مراجعة مرسوم تحديد أسعار األدوية؛ 
 عىل أو حذف الرضيبة عىل القيمة املضافة  مراجعة

 الوصفات الطبية واملستلزمات الطبية األساسية؛
  عة منط أجور صيدالنيي ومراجتعزيز الولوج لألدوية

  املستشفيات.

ااالستمرار يف سياسة مراقبة أسعار األدوية واملستلزمات 
 الطبية 

 

60% 
  
40%  

  
 

  عداد سجل وطني للعالجات املتكافئة؛إ 
  تعزيز التفتيش باملؤسسات الصيدالنية الصناعية

واملؤسسات الصيدالنية للبيع بالجملة وتوزيع األدوية، 
وبصيدليات املستشفيات لضامن احرتام املسار القانوين 

 مبا يف ذلك األدوية الجنيسة.لألدوية 

  تحسني معدل انتشار األدوية الجنيسة 
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 الطبية والجراحية العسكرية املستشفيات واملراكز. 6.1.3
 

 2019و 2018خالل سنتي  واملركزين الطبيني الجراحيني العسكرينيالستة  عسكريةالستشفيات هم إنجازات املأ تتعلق 
  بالعمليات التالية:

  جـات واملسـتلزمات والكواشـف الطبيـة وفقـا الحتيا الصـيدلية االسـتهالكية  باملنتجـات مستشـفياتللضامن التموين الـدائم
 ؛املصالح الطبية واالستشفائية

 

 التقنية؛ صة باملعدات االستشفائية والتجهيزاتإنجاز أشغال الصيانة واإلصالح الخا 
 

  ية والتصحيحية لألجهزة الطبية؛ئات والصيانة الوقايستشفملباالتقنية الطبية املعدات تحسني رعاية  املرىض عرب اقتناء وتجديد  

  

  النفايات الطبية؛ معالجة إطالق عملية اقتناء وحدة 
  

  وكـذا تهيئـة ملحقـات االستشفائية التقنيةوإعادة هيكلة املصالح  تحديث املرىض من خاللوالتكفل بستقبال اال تطوير آليات 
   املساحات الخرضاء...). ،مواقف السياراتاملستشفيات (

 

خالل عمليات التي تم الرشوع يف تنفيذها نجاز الإ  ةواصلم 2020، تعتزم هذه املستشفيات واملراكز خالل سنة من جانب آخر
تطوير تخصصات  عن خاصة تلك املتعلقة بتوسيع نطاق استفادة املواطنني من الخدمات االستشفائية، فضال السنوات املاضية،

املصالح تجديد ئة مجمع العلوم املزود بوحدة التطبيب عن بعد، وكذلك تهيعن طريق  االستشفائية إغناء املصالح و  جديدة
األمني واألنشطة االستشفائية وفق  رعاية املرىض وتطوير آليات االستقبال واألداءتحسني ظروف و  اتستشفيملالطبية التقنية با

 نفايات الطبية ذات مخاطر معدية.  لمعلومايت، وكذا ضامن معالجة فعالة ل برنامج
 

 . مجال التعليم والتكوين املهني وتكوين األطر2.3
 

 السياحي قطاعاملرافق العاملة يف ال. 1.2.3
 

 مجموعةيف  ،يالسياحالفندقي و  القطاعيف تشتغل  مراكز للتأهيل املهني 4معهدا و 12 املتمثلة يفو  هذه املرافقتتلخص منجزات 
  :  ييل يف ما تتجىلو  2019و 2018سنتي العمليات خالل  من

 

 إعـادة  وإطـالق دراسـات املحمديـةو  للتكنولوجيا التطبيقيـة الفندقيـة والسـياحية مبـراكش ةهد املتخصصااملع تهيئة وافتتاح
 ؛تجهيز معهد الجديدة

 

  رزازاتوو  املحمديـةو  أنـس فـاسو  وأكـادير لتكـوين الفنـدقي والسـياحي : مـراكشمراكـز ل 8تعميم مقاربة الكفاءات عـىل 
 وطنجة؛  الجديدةو  والسعيدية

 

  الرتفيـه الكولـف،  تـدبري مسـالك ،البيئيةجديدة متمثلة يف : السياحة  برامج تكوين 4تنويع عروض التكوين من خالل تطوير
"وكاالت األسفار"و"التدبري أربع شعب، ويتعلق األمر بشعبة  جاممية. باإلضافة إىل ذلك، سيتم إحداثاالست ةحالسياو  الشاطئي
 " تصـميم ومواكبـة املشـاريع السـياحية البيئيـةيقيـة الفندقيـة والسـياحية بفـاس وشـعبة مبعهد التكنولوجيا التطب الفندقي"
 ؛بورزازات

  

 مبعهد التكنولوجيا التطبيقية الفندقيـة والسـياحية  "املطعمة الجامعية" من خالل إحداث شعبة تطوير نظام التكوين بالتدرج
 ؛بالدار البيضاء "ممون تقليدي"بطنجة وشعبة 

  

  ؛املهني اإلعدادي ومسار اكتشاف املهن املسارو  تكوين الباكالوريا املهنية  برامجتقييم ومراجعة 
  

 ؛"زشارة التمي" مواكبة مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي من خالل تفعيل معايري 
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 ؛إعداد خريطة التكوين الخاصة بكل جهةعرب  مالمئة عرض التكوين الحتياجات املناطق السياحية 
 

 تكوين األطـر و  زات والسعيديةاورز بلتكوين الفندقي والسياحي ا يإحداث منصة رقمية " نظام هيلسا " عىل مستوى مؤسست
 ورززات وأكـادير وفـاسو : مـراكش واملحمديـة  مؤسسات للتكوين الفندقي والسياحي 6باملنصة هذه  عىل محتوىاإلدارية 

 ؛والسعيدية أنس
 

 جودة تدبري التكوين والتـداريب (دليـل التكـوين، الـدليل البيـداغوجي، الحقيبـة بغية تحسني الدعامات الرتبويةإنجاز هاء إن 
 البيداغوجية...)؛

  

  جنوب؛ –يف إطار التعاون جنوب  مؤسسات التكوين الفندقي والسياحيطالب أجنبي يف  50تسجيل 

  

  حداثإ  سارانطالق موالسياحية مبراكش و الفندقية افتتاح مركز تدبري املسار املهني باملعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية  
 ؛مبؤسسات املحمدية، أكادير وفاس أنس هذا املركز

  

  وكـذا  ،لالتوأمة بـني مؤسسـات التكـوين الفنـدقي والسـياحي ونظرائهـا يف الربتغـاب ساساتتعلق أ ، و يةدولالرشاكات ال رتطوي
اكة مـع أملانيـا الرشـ  ، فضـال عـنمقاربـة الكفـاءاتتوسيع قاعدة تطبيق التعاون مع الوكالة الكندية للتنمية الدولية من أجل 

مواكبة املتدربني و تعزيز كفاءات املكونني قصد  منظمة الشباب الدولية، والتعاون مع املغرببملراهقني لفائدة الإلرشاد املهني 
عىل مسـتوى موقـع مرصـد  واملهنوضع منصة رقمية للتكوين  من أجل البنك الدويل، وكذلك مع لحصول عىل عملللبحث وا
 السياحة؛

 

  بـني القطـاع رشاكة المؤسسات التكوين الفندقي والسياحي يف إطار  هيكلة أربعإلعادة  االشرتاكتحضري ملفات إطالق عملية
 ؛ةاأللفيتحدي مع برنامج  برشاكة وذلك  )وطنجة سال، املحمدية، ورززات( العام والخاص

 

  وأكـادير واملحمديـة  ، وذلـك عـىل مسـتوى مدينـة سـال للسياحة بطنجةد العايل الدويلاملعهملحقات إحداث إطالق مرشوع
 .مراكشو  وفاس

  التالية: العملياتإنجاز  2020 سنةبرسم هذه املرافق  عملبرنامج  ويتوقعهذا، 
  

  املطعمـة التقليديـة و  وفـن املطعمـة والخـدمات بفــن الطـبخ مراجعة برامج التكوين املتعلقة عىل وجـه الخصـوصمواصلة
 والحلويات وكذا مراجعة برامج اللغات؛

 

 تطوير التسويق اإللكرتوين للمنتجات السياحية؛ 
 

 فاس وبنسليامن وتنويع الشعب املربمجة من أجل تلبية انتظـارات و  التدرج مبعاهد املحمديةإحداث مراكز جديدة للتكوين ب
 الشباب يف مختلف جهات اململكة؛ 

 

  باإلضـافة إىل  الفنـدقي والسـياحي ؤسسـات التكـوينمعلومايت يهدف إىل معالجة وتحليل املعطيات االحصـائية ملوضع نظام
 تدبري جل مشاريعها؛

 

  ؛جودة التكوين املهني والعايلإطالق دراسة تقييم 
 

 أنس؛  املحمدية وأكادير وفاسعىل مستوى مؤسسات  لتدبري املسار املهني جديدة مراكز إحداث 
 

  حصص للتكوين املستمر لفائدة األطر البيداغوجية واإلدارية مبؤسسات التكوين السياحي والفندقي؛تنظيم 
 

  حول حامية املوارد والبيئة وإرشاكهم يف أنشطة جامعية؛العاملني واملتدربني القيام بعمليات تحسيسية لصالح  
 

 توسيع عرض الباكالوريا املهنية واملسار اإلعدادي املهني. 
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 . املرافق العاملة يف مجال الصناعة التقليدية2.2.3
 

  : تمثل يفت 2018 ةنجازات برسم سنمجموعة من اإل من تحقيق  التقليدية لفنونالستة ل عاهدامل متكنت

 
  

 : 2019سنة  خالل العملمخطط  برسم املربمجة أهم العملياتعرض الجدول التايل ستهذا، وي
 

 تفسري مقتضب ملا أنجز أو ما هو يف طور اإلنجاز
  2019برنامج العمل برسم سنة 

 العمليات والتدابري املتخذة
 مؤسسة التكوين املهني

باملقارنة مع توقعات يف  متدربا بنمط التكوين النظامي 103تسجيل 
 متدربا  115حدود 

 التكوين األويل للشباب
معهد فنون الصناعة 

االنتاجية  صانعا وصانعة  يف حرف الصناعة التقليدية 100تكوين  التقليدية مبراكش
 الخدماتية  و 

تنظيم دورات التكوين املستمر للصناع 
 التقليديني

النظامي ا عرب منط التكوين بمتدر  43شابا وشابة، منها  509 تسجيل
باملقارنة مع  بالتدرج املهنيمتدربا بنمط التكوين  466وتسجيل 

 متدربا  560توقعات تقدر ب
   التكوين األويل للشباب

  
معهد فنون الصناعة 

  صانعا وصانعة يف حرف الصناعة التقليدية االنتاجية 145تكوين  التقليدية بفاس
للصناع تنظيم دورات التكوين املستمر 

  التقليديني

ا عرب منط التكوين بمتدر  98 بينهم شابا وشابة من 1193تسجيل 
باملقارنة  بالتدرج املهنيمتدربا بنمط التكوين  1095النظامي وتسجيل  

 متدربا  1205مع توقعات تقدر ب 
 التكوين األويل للشباب

معهد فنون الصناعة 
 تبورزازاالتقليدية 

متدربا عرب منط التكوين  247 بينهم نشابا وشابة م 317تسجيل 
باملقارنة مع  بالتدرج املهنيمتدربا بنمط التكوين  70وتسجيل  النظامي

 التكوين األويل للشباب
معهد فنون الصناعة 

 التقليدية بإنزكان

 نجازاتاإل  نجازنسبة اإل 
 املؤرشات املرقمة 

 مؤسسة التكوين املهني
 مؤرش التتبع العمليات

 املسجلنيعدد  التكوين النظامي 117 97%
 معهد فنون الصناعة التقليدية مبراكش

100% 285 
االنتاجية تكوين يف حرف الصناعة التقليدية ال

 والخدماتية  
 عدد املستفيدين

 عدد املسجلني  والتكوين النظامي التكوين بالتدرج املهني 529 92%
 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس

يف حرف الصناعة التقليدية االنتاجية تكوين ال 135 100%  عدد املستفيدين

  عدد املسجلني والتكوين النظامي التكوين بالتدرج املهني  770  97%
 بورززاتمعهد فنون الصناعة التقليدية 

الصناعة التقليدية االنتاجية   حرف تكوين يفال 270 100%  عدد املستفيدين

 عدد املسجلني  والتكوين النظامي التكوين بالتدرج املهني 333 117%
 معهد فنون الصناعة التقليدية بإنزكان

حرف الصناعة التقليدية االنتاجية   تكوين يفال 240 100%
 والخدماتية

 عدد املستفيدين

 عدد املسجلني  والتكوين النظامي التكوين بالتدرج املهني 273 107%
 معهد فنون الصناعة التقليدية مبكناس

100% 160 
يف حرف الصناعة التقليدية االنتاجية تكوين ال

 والخدماتية
 عدد املستفيدين

 عدد املسجلني   التكوين النظامي  83 72%
 بالرباطمعهد فنون الصناعة التقليدية 

100% 178 
يف حرف الصناعة التقليدية االنتاجية تكوين ال

 والخدماتية
 عدد املستفيدين
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 تفسري مقتضب ملا أنجز أو ما هو يف طور اإلنجاز
  2019برنامج العمل برسم سنة 

 العمليات والتدابري املتخذة
 مؤسسة التكوين املهني

 متدربا  285توقعات تقدر ب 

متدربا عرب منط التكوين  118 ن بينهمشابا وشابة م 222تسجيل 
باملقارنة  بالتدرج املهنيمتدربا بنمط التكوين  104وتسجيل  النظامي

 متدربا 232مع توقعات تقدر ب 
 التكوين األويل للشباب

الصناعة  معهد فنون
 التقليدية مبكناس

  
 متدربا عرب منط التكوين النظامي 34ن بينهم شابا وشابة م 74تسجيل 

باملقارنة مع توقعات  بالتدرج املهنيمتدربا بنمط التكوين  40وتسجيل 
 متدربا. 114تقدر ب 

 التكوين األويل للشباب
معهد فنون الصناعة 

 التقليدية بالرباط
  صانعا وصانعة يف حرف الصناعات االنتاجية  60تكوين 

تنظيم دورات التكوين املستمر للصناع 
  التقليدين

  

 :فتتمثل يف 2020لعمليات املتوقع إنجازها برسم سنة لبالنسبة أما 
  

 التدبري املايل لفائدة املتدربني والصناع التقليديني؛ مواصلة التكوين يف مجال 

 ) الشـباب الـراغبني يف الـتمكن مـن تحسيس وتوجيـه وتكـوين االستجابة لحاجيات القطاع يف ما يتعلق باليد العاملة املؤهلة
 )؛شهادةتكوين نظري وعميل يتوج بالحصول عىل 

  جارة واملجوهرات؛خصصني يف املصنوعات الجلدية والنالتقنيني املتشهادة إطالق 

 تحسني جودة التكوين ومواصلة مخططات وحدات التكوين حسب مقاربة الكفاءة؛ 

 .تنظيم دورات للتكوين املستمر للحرفيني يف مجال تقنيات االنتاج والتسويق ورشوط الصحة والسالمة  
  

 التكوين العاملة يف مجال الفالحة . معاهد ومدارس3.2.3
 

  :التايلميكن تلخيصها يف الجدول  لتكوين يف املجال الفالحيتقديم برامج ل ،2018خالل سنة  هذه املعاهد واملدارس، استطاعت

 نسبة اإلنجاز التقدير املؤرش ةالعملي املؤسسة 

مصلحة الثانويات 
 الفالحية 

التكوين بالتدرج املهني لفائدة شباب 
 العامل القروي

 %79 4122 عدد املكوَّنني
عدد املتدربني الذين تم 

 تقييمهم 
2228 43% 

املعهد املليك للتقنيني 
املتخصصني يف تربية 

 املوايش بالفوارات

للتقنيني التكوين بالتمرس املهني 
 املتخصصني 

 91% 97 عدد املتدربني 

 88% 50 عدد املكوَّنني  التكوين بالتدرج املهني 

املعهد التقني الفالحي 
 بتيفلت

 %95 60 املتدربنيعدد  تكوين التقنيني والعامل املؤهلني 
 %80 60 املكوَّنني املتدربني عدد التكوين بالتدرج املهني 

املعهد التقني الفالحي 
 بوطاهر الساهل 

لتقنيني لالتكوين بالتمرس املهني  -
  والعامل املؤهلني 

املقاولني الشباب مساعدة وتكوين  -
  الفالحيني

  تكوين العاملني يف الرشكات الفالحية  -
 مساعدة وتكوين املكلفني بالتدريبات -

 %68 120 املسجلني  املتدربني  عدد
 %75 60 عدد الخريجني 

 93.75% 100% بالسنة األوىل نسبة النجاح
 100% %100  نسبة النجاح بالسنة الثانية

 72.5% 100% نسبة اإلدماج 
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 نسبة اإلنجاز التقدير املؤرش ةالعملي املؤسسة 

 املدرسة الفالحية بتامرة

 
لوريا املهنية امستويات الباك تكوين

 الفالحية والتقنيني والتقنيني املتخصصني
 عدد املتدربني

الباكالوريا  -
  75املهنية: 

 التقنيني-
  40: املتخصصني

 40التقنيني: 

البكالوريا املهنية: -
95%  

 التقنيني-
  %95: املتخصصني

  %98التقنيني: -

معهد التقنيني 
املتخصصني يف املكننة 

الفالحية والتجهيز 
 القروي ببوقنادل

تكوين التقنيني (شعب الكهروميكانيك 
تدبري وترشيد نظام الري القروي، و  و

 ) الزراعية املعداتو  ،املوارد املائية

 97% 156 سجلنيعدد امل

 96.8% 100%  نسبة النجاح

 96.7% 100%  نسبة االدماج
 100% 60  عدد املكونني  بالتدرج املهني التكوين 

الوطنية  املدرسة
للمهندسني الغابويني 

 بسال

 100% 145  عدد املكونني  تكوين مهندسني يف املياه والغابات

% 100%  نسبة النجاح   95أكرب من     

  
 :تقدميه كام ييل، فيمكن 2019أما فيام يخص مستوى تقدم تنفيذ برامج عمل هذه املرافق برسم سنة 

  

  عدد املكونني /اإلنجازات  نوع التكوين املؤسسة

 1097 املهني  التكوين بالتدرج مصلحة الثانويات الفالحية 

املعهد املليك للتقنيني املتخصصني يف تربية املوايش 
 بالفوارات 

 216 التقنيني والعامل املؤهلنيتكوين 

 30 التكوين بالتدرج املهني

 107 التقنيني والعامل املؤهلنيتكوين  التقني الفالحي بتيفلتاملعهد 

 60  التكوين بالتدرج املهني

 82 التكوين بالتمرس املهني  بوطاهر  الساهلاملعهد التقني الفالحي 

 60 التكوين بالتدرج املهني

املهنية الفالحية، التقنيني  تكوين مستويات الباكلوريا املدرسة الفالحية بتامرة
  والتقنيني املتخصصني

141 

معهد التقنيني املتخصصني يف املكننة الفالحية والتجهيز 
  القروي ببوقنادل

  165  تكوين التقنيني والتقنيني املتخصصني

  60  التكوين بالتدرج املهني 

  147  تكوين املهندسني  الوطنية للمهندسني الغابويني بسال املدرسة

  55  تكوين التقنيني يف تربية املاشية    املعهد التقني الفالحي بالشاوية

  
 :، حول ما ييل2020سنة  خالل ،املدارساملعاهد و هذه تمحور العمليات املربمجة من طرف ت إىل جانب التكوينات،

  

 إطالق العمل مبركز التأهيل الفالحي بالداخلة؛ 

  إنشاء داخلية للمتكونني باملدرسة الفالحية بتامرة؛ 

 اإلدارية؛ إصالح وصيانة املنشآت 
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 تنظيم جوالت بيداغوجية وبرمجة التأطري العسكري عىل مستوى املدرسة الوطنية للمهندسني الغابويني بسال؛ 

 اقتناء معدات بيداغوجية وتقنية لدعم ومواكبة التكوين النظري؛ 

  الجديدة؛مواكبة تفعيل برامج جديدة للتكوين حسب تطورات سوق الشغل واملهن 

  الرشاكة مع مؤسسات وطنية ودولية.تطوير   

 
  . معاهد ومراكز التكوين يف مجال الصيد البحري4.2.3

  

 2018 سنة خالل تكنولوجيا الصيد البحري، واملعهد العايل للصيد البحري بأكادير معاهدطرف  املنجزة من العمليات تتمثل
  :ييل يف ما 2019واألسدس األول من سنة 

  

 و الضـباط امليكـانيكيني مـن الدرجـة  سـاحيلالصـيد ال ربـانخصوصا من خالل تكوين التقنيني بشعبة  تطوير جودة التكوين
 بقطاع الصيد الساحيل؛الثالثة بالرب والبحر، وتكوين البحارة ملستوى التأهيل وتطوير اليد العاملة 

 تكـوين وتـدبري تعاونيـات الصـيد البحارة الصيادين يف مجاالت السالمة البحرية، والحفـاظ عـىل املـوارد السـمكية، و  تحسيس
 استعامل أدوات اإلبحار عىل منت القوارب؛و 

 املعهد العايل للصيد البحري بأكادير، ويتعلـق األمـر بامليكانيـك البحـري، والصـيد واملعالجـة املجازين يف ثالث شعب ب تكوين
 والتثمني للمنتوجات البحرية؛

 املعاهد وتحسني ظروف االستقبال واإليواء؛ تهيئة مقرات 

 التأطري ومحو األمية الوظيفية لدى بحارة الصيد التقليدي؛ 

  البحري؛ ن بالتدرج والتكوين األسايستكويالمواكبة وتأطري البحارة الصيادين النشيطني من خالل  

  يةوحدات التحويلالتحسني التكوين املخصص للنساء العامالت يف.  

 
يف إطار مواصلة العمليات التي تم الرشوع فيها خالل السنة السابقة، وتهم  2019املربمجة برسم سنة  نشطةاأل  ندرجوت ،هذا

  : باألساس
  

 تهيئة وصيانة مقرات املعاهد؛ 

  املؤهلة؛تحسني نسبة التأطري بهدف تكوين اليد العاملة 

  بالنسبة لشعب الصيد وامليكانيك بهدف تحسني مستوى كفاءة الخريجني املستقبليني؛مقاربة الكفاءات تنفيذ برامج 

  ؛لشغل مناصب القيادةنيل الشواهد الالزمة  لتمكينهم من الذين ميارسون القيادة عىل منت مراكب الصيدبحارة التأهيل 

 مجال الغوص الرتفيهي والغوص املهني؛تكوين املتدربني وغريهم من املرشحني يف  

 تطوير عرض التكوين يف ما يتعلق بالتبسيط البحري ومحو األمية؛ 

 .تحسيس البحارة الصيادين من أجل صيانة وإصالح محركات السفن واستعامل أدوات اإلبحار وأجهزة التواصل   

 
 عىل ،2020سنة  خاللواملعهد العايل للصيد البحري،  البحري للصيد التطبيقية معاهد التكنولوجياتعمل أن  من املتوقعوعموما، 

  التالية: عملياتالب القيام
 

 مدرسة عىل مستوى معهد التكنولوجيا للصيد البحري بالعيون وتهيئة وحدة ملعالجة وتثمني املنتوجات البحرية؛-بناء سفينة 

 تطوير التكوين التطبيقي واملحاكاة باملعاهد؛ 
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 ترشيد النفقات املتعلقة بإتاوات املاء والكهرباء واالتصال الخاصة باملعاهد؛ 

 تكوين ربابنة الصيد الساحيل وامليكانيكيني يف مستوى التأهيل؛ 

 ة لفائدة البحارة املسجلني الجدد.تنظيم دورات تكوينية حول السالمة البحري 

  

  يف مجال الطاقة واملعادن التكوينمعاهد . 5.2.3
  

قد قام املعهدان و  التكوين يف مجال الطاقة واملعادن.وجدة واللذان يوفران تويسيت بوبراكش مب عادنامل عهديمب األمر يتعلق
تحسني  و الداخليني وظروف التعليم لطلبةاإقامة ساس تحسني باأل تهم  2019و 2018تي إنجاز مجموعة من العمليات خالل سنب

واقتناء برامج  واملختربات لمحارفالتجهيز التقني لو  ،بيداغوجية- وذلك من خالل رشاء معدات تقنو ،تدبري شؤون الدراسة
يتجىل الهدف ، وتهيئة قاعات التكوين، وتركيب كامريات املراقبة، وطلب املزيد من األساتذة املقيمني واملؤقتني. ومعلوماتية خاصة

 ،وباإلضافة إىل هذه العملياتللمعهدين والرفع من معدل نجاح املسجلني.  الرفع من الطاقة االستيعابية من هذه العمليات يف
  فقد تم اقتناء سيارة لنقل املستخدمني.

  
ومن أجل تعزيز معدل اندماج املتخرجني واالستجابة لحاجيات الرشكاء الصناعيني، من املتوقع أن يعرف برنامج عمل املعهدين 

. كام ستتم تهيئة وتجهيز مكتبة، طالق تخصص جديد يُعنى باستغالل املعادن وذلك مبعهد املعادن بتويسيتإ، 2020خالل سنة 
ومخزن عام، وقاعة للرسم وورشات ومختربات للتكوين، واقتناء حافلة صغرية لنقل املتدربني، باإلضافة إىل تجهيز الداخلية 

رافق الصحية؛ وذلك بهدف ترشيد النفقات املتعلقة باملاء بار يف املبسخان مايئ يعمل بالطاقة الشمسية، واستعامل مياه اآل 
 والكهرباء.

  
  . املرافق املتخصصة يف تكوين املوظفني وأطر اإلدارة 6.2.3  
  

التكوين لفائدة  عملياتعىل بلورة وتفعيل بشكل أسايس تسهر للدولة مسرية بصورة مستقلة، يتعلق األمر بسبعة مصالح 
     واالدماج املهني. ليشغتالرتبية الوطنية والداخلية واالقتصاد واملالية والتجهيز والصحة وال اتقطاع موظفي وأطر

  

عملية  290همت  تكوين أيام 810الرتبية الوطنية حوايل  قطاعالتابع ل "قسم اسرتاتيجيات التكوين"نظم ، 2018خالل سنة 
  .منهم من خدمة اإليواء 22.140استفاد  ؛امتدرب 33.300تكوين، واستقبل أزيد من 

 
استقبل أزيد و عملية تكوين،  138يف إطار تدخل يوما تكوينيا  530 هذا القسم ، أنجز2019 ماي 31وإىل غاية ضافة إىل ذلك باإل 

 متدربا إضافيا باملقارنة مع 8.650، وهو ما يشكل زيادة تقدر ب منهم من خدمة اإليواء 12.220استفاد ؛ متدربا 18.250من 
 نفس الفرتة من السنة السابقة.

 

واقتناء  والنظافة، السالمةنجاز صفقات ، مواصلة إ من خالل مخطط عمله قسم اسرتاتيجيات التكوين""، يعتزم 2020وبرسم سنة 
بني هذا املرفق واإلدارة املركزية لوزارة الرتبية الوطنية  ،العاديقانون اليف إطار  ،املربمة تفاقيةاال إعداد و  كامريات للمراقبة،
، مع املمونني بخصوص خدمات د يف إطار القانون العاديو عقايل والبحث العلمي، إضافة إىل إبرام والتعليم العوالتكوين املهني 

دراسات حول توسيع الطاقة فة إىل إطالق لكهربائية، باإلضااملطعم، والتزويد باأللواح الشمسية قصد تعزيز تزَود املركز بالطاقة ا
     اإلستيعابية للمركز والصفقة املتعلقة باملساحات الخرضاء.

      

بشكل  ،2018برسم سنة التابعة لوزارة الداخلية  "مديرية تأهيل األطر اإلدارية والتقنية" إنجازات ارتكزت، جانب آخرمن 
مع التدبري  املواكبة والتوجيه لصالح الجامعات الرتابية، خاصة منها الجهات، كذا سبلو موامئة عروض التكوين املقدمة  أسايس عىل

    الفعال للمرحلة االنتقالية. وتتلخص هذه اإلنجازات يف ماييل:
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عدد أيام تكوين املتدربني  عدد املستفيدين عدد العمليات املنجزة نوع التكوين

سلك التكوين األسايس للتقنيني يف مجال البستنة 
 واملساحات الخرضاء 

2 46 10.120 

  التأهيل املهني واإلدماج، ومنها:أسالك 

 ؛املوظفني الجدد (أطر متوسطة وعليا) أسالك •
الوظيفية (مدراء مصالح أسالك التحضري للمهن  •

 لرتابيةرؤساء أقسام الجامعات االجامعات و 
  ؛ومسؤولو املديرية العامة للجامعات املحلية)

 واملالية املحلية أسالك املهن (املجاالت التقنية •
  منازعات الجامعات الرتابية).و  والحالة املدنية
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4  

54  

  
117  

3113  

144  

426  

  

2.543  

30.889  

1.795  

9.117  

  
19.977  

  عمليات مواكبة ومساندة الجامعات ومنها:

 باملنتخبني؛عمليات معنية  •
  عمليات لصالح املستخدمني. •

530  

70  

460  

11.372  

2.858  

8.514  

20.579  

2.967  

17.612  

  5.989  1.569 74 تكوينات مقدمة حسب الطلب أو يف إطار الرشاكة 
  1.371  293  21  تعزيز وسائل التكوين 

  950 107 8  الزيارات الدراسية والتدريبات
  69.898  16.500 810  املجموع

  
للجامعات الرتابية من حيث  املوجهدعم لااستمرارية  تندرج يف إطار اإلجراءات املربمجة فإن، 2020و 2019 تيسنبوفيام يتعلق 

 املديرية تعتزم ،من أجل حكامة جيدة للشؤون املحلية. ويف هذا اإلطار قدرات املوارد البرشية تحسنيالتحسيس و و  التدريب
  :القيام مبا ييل

 

 ؛الجهوية للتكوين املستمر واملخططات وتفعيل التصاميم املديرية إعداد الجهات يف دعم ومواكبة 

  ـاء والتاثنني اإلعداد واملصادقة عىل برنامجني ميـة نللتقنيـني املتخصصـني يف "أشـغال الجامعـات الرتابيـة" و"املسـاحات الخرض
 املستدامة"؛

 املدمج للنوع. الذي يعتـرب د دليل يتعلق مبخطط العمل الجامعي دعم إدماج مقاربة النوع يف الحكامة الرتابية من خالل إعدا
هيئـة اإلنصـاف وسيلة للتخطيط املحيل آخذا بعني االعتبار مقاربة النـوع وإعـداد دليـل اإلجـراءات املتعلـق بخلـق وتفعيـل 

 وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛

 عن بعد؛ دعم التكوين 

 تدقيق الداخيل وتعزيز قدرات املدققني.مواكبة الجامعات الرتابية يف تفعيل وظيفة ال    

يف ما  2019و 2018سنتي  خاللإنجازاته  فتتمثل، وإصالح اإلدارة التابع لوزارة االقتصاد واملالية "القسم اإلداري" أما بخصوص
  ييل:

 ومراقبـة  الداخليـةاملراقبـة و واالفتحـاص  التـدبري املـايلو  املحاسـبةيف مجـال  مشـارك 200لفائـدة  دورات تكوينية 10  تنظيم
  ؛التسيري

  ـاكة مـع وزارة االقتصاد واملالية وإصـالح اإلدارة ملواكبة تكوينية تنظيم دورات مـن أجـل تفعيـل  ،Expertise France، وبرش
 مستفيد؛ 1400حصة تكوينية لفائدة  70القانون التنظيمي لقانون املالية، وهو ما سيمكن من تنظيم 
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 والتعمـري واإلسـكانالـرتاب الـوطني  ، وزارة إعـدادوالرياضـة الثقافة والشـباب وزارية (وزارةالقيام برشاكات مع القطاعات ال 
عـىل  والتـي تتـوزع...)  من أجل تنفيذ برامجها التكوينية الصناعة والتجارة واالقتصاد األخرض والرقميووزارة وسياسة املدينة 

 حصة؛ 25

  مستفيدا؛ 3600ملصلحة  وزارة االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارةت بنياتنفيذ برامج التكوين قصرية األمد لفائدة جميع 

 ص يف املالية العمومية بالكامرون.تنفيذ اتفاقية الرشاكة املتعلقة بالربنامج رفيع املستوى املتخص 
 

  ، القيام مبا ييل:2020من جانب آخر، يعتزم القسم اإلداري، من خالل برنامج عمله لسنة 

  املدرسـة الوطنيـة العليـا للمعـادناملدرسة الحسنية لألشـغال العموميـة، و املدارس الكربى للمهندسني ك يف منتدياتاملشاركة ،
 ؛واملدرسة املحمدية للمهندسني

  املعهـد العـايل للتجـارة وإدارة املقـاوالت مـع بالتعـاون دورات التكـوين التـي تـم إعـدادها مبناسـبة افتتـاح تنظيم ملتقيات
(ISCAE) جامعة األخوين.و ة بالرباط والجامعة الدولي 

 

 يف ماييل: 2018، التابعة لقطاع التجهيز،  برسم سنة "اآلليات وإصالح الطرق معهد التكوين عىل"يلة صتتمثل ح ،من جهة أخرى
  

  مستفيد، يف مجاالت صيانة الطرق وصيانة اآلليات وامليكانيك وتدبري املخزون وسياقة اآلليات؛ 300تكوين 

  الرتابية والرشكات الخاصة يف تقوية الكفاءات يف مجال الصيانة الطرقية وسـياقة آليـات األشـغال العموميـة مواكبة الجامعات
 ؛امستفيد 178لفائدة 

  مستفيدا؛ 123تنفيذ مقتضيات االتفاقية املربمة مع مديرية الطرق واملتعلقة بالصيانة الطرقية لتكوين 

 ؛لجسور بالهندع أكادميية مهنديس اتنفيذ االتفاقية املربمة م 

 برامجـه التكوينيـة عـىل مختلـف املؤسسـات العموميـة والشـبه عموميـة واملقـاوالت ير املوقع االلكرتوين للمعهد ونرشـ تطو
 الخاصة؛

  رشات امليكانيك...).اآلليات وإصالح الطرق (قاعات التكوين، و  نعىلالتكويصيانة مقرات معهد 

اكة الوطنيـة الرشـ  إنجاز عمليات التكوين املستمر يف إطـار اتفاقيـات إىل 2020 و 2019لسنتي  هذا ويهدف برنامج عمل املعهد
   :  والدولية خصوصا

 

  تقنيا تابعني للجامعات الرتابية؛ 350سائق آلليات األشغال العمومية و 400تكوين 

  مجال قيادة آليـات األشـغال توقيع اتفاقية رشاكة مع املرصد الوطني للتنمية البرشية لتكوين الشباب العاطلني عن العمل يف
 العمومية وامليكانيك؛

  لتكوين سائقي اآلليات من الدول االفريقية؛توقيع اتفاقية مع الوكالة املغربية للتعاون الدويل 

 تنفيذ االتفاقية املربمة مع أكادميية مهنديس الجسور بالهند؛ 

 تقوية وتطوير كفاءات املوارد البرشية باملعهد؛ 

 ين عىل مختلف املؤسسات العمومية والشبه العمومية والرشكات الخاصة؛برامج التكو تعميم 

  حظرية املعهد وتجديد التجهيزات.آلليات تقييم الحالة امليكانيكية 

 
، 2018، التابعة بدورها لقطاع التجهيز، برسم سـنة "مصلحة التكوين املستمر"من جانب آخر، تجدر اإلشارة إىل أن أهم مشاريع 

جودة الخدمات املقدمة للزبناء من خالل تجديد النظام الصويت مبركز االسـتقبال والنـدوات، صـيانة تجهيـزات  أساسا تحسني تهم
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مركـز  تعتـزم املصـلحة تطـوير تجهيـزات 2020و 2019قاعات التكوين وتقوية معايري السالمة مبرافـق املصـلحة. وبرسـم سـنتي 
  ن باملركز.  وتحسني رشوط االستقبال واألم رضاء، وتهيئة مقرات املعهداملساحات الخ االستقبال والندوات، وصيانة

    
يف  ،2019-2017 برسم الفوجمرشحا  89 تكوينمبواصلة متيزت أنشطتها  فقد ،"املدرسة الوطنية للصحة العمومية"ما يخص  ويف

والصحة األرسية والصحة  ،االستشفايئالتدبري  :هيو  يف أربعة تخصصاتالسلك الخاص بالصحة العمومية وتدبري الصحة، وذلك 
التعليم بتعزيز دينامية تطوير  تدبري برامج الصحة. كام قامت املدرسةو  ،وعلم األوبئة املرتبطة بالصحة العمومية ،الجامعية

   .لتكوين االساتذة يف إعداد مواد التكوين اسبوعية منتظمة ورشات تنظيمااللكرتوين من خالل 
  

نظيم الورشات والندوات واألنشطة العلمية املمولة من طرف املانحني، والتي تهم مواضيع مرتبطة من جانب آخر، يندرج ت
، فقد همت هذه األنشطة العلمية تقييم أداء املؤسسات 2018أولويات هذا املرفق. وبرسم سنة  ضمنبالصحة العمومية، 

عداد مجموعة املغرب، وإ مراقبة داء الليشامنيا الجلدي ب ،والوالدة القيرصية االستشفائية األولية، تقييم أثر سياسة مجانية التوليد
  لصالح مقدمي خدمات الرعاية الصحية األساسية.  يخص التكفل باألطفال ضحايا العنفيف ما  للتكوين

  
فس املجال، من نتسعى املدرسة الوطنية للصحة العمومية لالستفادة من دعم وتجربة املؤسسات النشيطة يف ، من جانب آخر

فقد تم إبرام عدة  ،ذا اإلطارعىل املستوى الوطني والدويل يف املجاالت البيداغوجية والعلمية. ويف ه خالل تطوير التعاون
للتجارة وإدارة املقاوالت، والصندوق الوطني للضامن االجتامعي، وكليات الطب  رشاكة، وخصوصا مع املعهد العايلاتفاقيات لل

  ية للهجرة.واملنظمة الدول
  

، ستواصل املدرسة الوطنية للصحة العمومية مجهوداتها لتعزيز قدرات األطر العليا يف اإلدارة الصحية 2020-2019وبرسم الفرتة 
املوجهة لخدمة املؤسسات العمومية والخصوصية، والتكوين املستمر الذي يهم عىل الخصوص الصحة والصحة العمومية، 

املؤسسات الصحية، مع توخي املرونة والقدرة عىل التكيف من خالل توفري برامج محددة ومصممة  العمومية، والتدبري وتسيري
    حسب الحاجة؛ هذا باإلضافة إىل تطوير البحث والخربة ودعم منظومة الصحة. 

 
عىل إنجاز أشغال  2019و 2018تي سن خالل إلدماج املهنيالشغل وا وزارةالتابع ل "قسم التكوين"برنامج عمل  أخريا، ارتكز

ومركز اإليواء، وتنظيم حمالت إشهارية، للتعريف بالخدمات التي يقدمها املرفق،  قاعات التكوينتجهيز و ، القسم مقراتإصالح 
لدى الرشكاء والزبناء املحتملني، باإلضافة إىل تدعيم بنيات القسم بكفاءات جديدة ملواجهة النقص املسجل فيام يخص العاملني 

   داخيل التي يحققها القسم انطالقا من الخدمات التي يقدمها.تحسني مستوى املو املؤهلني 
  

لق باستعامل املنتوجات من جانب آخر، وبهدف االستفادة من التجارب الناجحة ومن املامرسات الجيدة املسجلة فيام يتع
وطنية شبيهة، كام أعد القسم إطارا  والتعاون مع منظامتاتفاقيات الرشاكة  2019قد أبرم قسم التكوين سنة العمومية، ف

  إيطاليا.كتب العمل الدويل بتوران بكوين التابع ملللرشاكة مع مركز الت
  
 عابية لبنيات القسم (عدد القاعاتالطاقة االستي وسيعالجدوى ملرشوع ت، يعتزم قسم التكوين القيام بدراسة 2020سنة  اللخو 

وإصالح املساحات  تهيئة قاعة املؤمترات وتحديث التجهيزات السمعية البرصية،إعادة و  وعدد األرسة مبركز اإليواء والورشات
   .)باإلضافة إىل تشكيل فريق بيداغوجي مخصص لهندسة التكوين الخارجية للقسم)

 

   املعلومات. معاهد التكوين يف مجال اإلحصاء وعلوم 7.2.3
  

  : العمليات التاليةنجاز إ  2019و 2018 سنتياستطاع املعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي خالل 
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  هندسة البيانـات والـربامج" " املصادقة عىل شعبتيشعب متالمئة مع حاجيات سوق الشغل و  5تكوين مهنديس الدولة حسب
 و"هندسة علم البيانات"؛

 ندس"؛إطالق تكوينات بسلك الدكتوراه واملصادقة عىل شعبتي "الرياضيات التطبيقية" و "علوم وتقنيات امله 

 تعزيز البحث العلمي؛ 

 تعاون مع الرشكاء الدوليني؛لقطاعات االقتصادية واالجتامعية بالتكوين املستمر والخربة لصالح ايف مجال خدمات  تنظيم 

  تطوير الرشاكة عىل املستوى الوطني والدويل؛ 

 الداخلية واملطعم والنقل...).و  كتبةتحسني وضعية مقرات اسستقبال الطلبة (تهيئة وتجهيز البنايات اإلدارية، وامل 
 

تحسني عروض و تعزيز عدد األساتذة،  ،2020يتوقع برنامج عمل املعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي خالل سنة و ،هذا
اإلدارية التكوين بإدراج سلك ماسرت يتعلق بالنظم املعلوماتية وبالنظم الذكية، باإلضافة إىل تجويد إطار الدراسة وتهيئة املقرات 

  والبيداغوجية.
  

 خدمات توفري من 2019و 2018 سنتي خالل املعلومات علوم مدرسة متكنتوباإلضافة إىل التأهيل اللوجيستييك البيداغوجي، 
  :التالية التكوين

    

 2019املستفيدون  2018املستفيدون  املستهدفون العملية

األسايس التكوين  289 294سون مهند 
 75 91طلبة املدرسة

املستمر التكوين  25 18املدرسة وموظف 
 389 403 املجموع

  
تحسني رشوط التكوين األسايس للمهندسني، والتكوين املستمر  ، إىل2020 سنة خالل املعلومات علوم مدرسة عمل برنامج يرميو

البيداغوجي للمدرسة، وتجهيز  والبحث يف مجاالت علوم املعلوميات، واستكامل أشغال بناء داخلية ومطعم، وتأهيل اللوجيستيك
  واملختربات والخزانة.القاعات 

  
   عداد الرتاب الوطنيإ التعمري و . معاهد التكوين يف مجال 8.2.3

  

  : 2018سنة  ملتعمري برسإنجازات املعهد الوطني للتهيئة وا أهميلخص الجدول التايل 
  

 اإلنجازات التتبع مؤرش التدابري الهدف

البيداغوجي: تنفيذ الربنامج 
مواصلة األنشطة األكادميية 
 : والدورات التكوينية للمعهد

بلوم املعهد الوطني دسلك  -
  للتهيئة والتعمري

  اإلجازة املهنية -
  املاسرت املتخصص-
 سلك الدكتوراه-

مليدانية تكثيف الورشات والتداريب ا -
التقنية  بهدف تحسني وتعزيز القدرات

  ؛لطلبةوالعملية ل
 والضوابط للمعايري الجديد الدفرت إعتامد -

  ؛سنوات)5(دورة من  البيداغوجية
إطالق التكوين بسلك دبلوم املعهد  -

  )؛5الوطني للتهيئة والتعمري (باك+
تنظيم املناقشات املتعلقة مبشاريع نهاية  -

 التكوين.

ات والتداريب عدد الورش -
  املنجزة يف امليدان؛

عدد حصص التكوين -
  املقدمة؛

 اتاملرشحني المتحانعدد -
الولوج ألسالك التكوين 

  باملعهد؛
عدد مشاريع البحث  -

 املناقشة

%100 
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 اإلنجازات التتبع مؤرش التدابري الهدف

الوزارة الوصية  مواكبة
  والرشكاء بهدف:

 تقوية القدرات؛-
تطوير الخربات والتمكن من -

املعارف يف مجال التهيئة 
  والتعمري

القيام بدورات للتكوين املستمر قصرية األمد
  واملسؤولني بكل من:لفائدة األطر 

  الوكالة الحرضية للناظور؛-
  الوكالة الحرضية لكلميم وادنون ؛-
مديرية األمالك املخزنية (وزارة االقتصاد -

  ). وإصالح اإلدارة واملالية

عدد الدورات التكوينية 
%100  املنظمة  

لنيل ديبلوم التكوين املستمر 
يف إطار الرشاكة مع 

  مؤسسات دولية 

لنيل الدورة التكوينية األوىل مواصلة -
يف مجال العقار " ICH CNAM-دبلوم "

والبناء، وذلك يف إطار اتفاقية الرشاكة بني 
 CNAM)املرصد الوطني للفنون واملهن (

 واملعهد الوطني للتهيئة والتعمري؛
للدورة افتتاح التسجيل للفوج الثاين -

املواصالت " 2يف املاسرت التكوينية الثانية
، يف شتنرب من "الحرضي املستدام والتنقل

، يف إطار اتفاقية الرشاكة بني 2018سنة 
"CODATU و  Senghorاملعهد وجامعة "

جمعية تدعم تنمية التنقالت الحرضية (
   )املستدامة يف الدول النامية

  عدد املسجلني يف التكوين 

مسجال يف الدورة التكوينية  47-
 33و 2018أبريل  برسم األوىل

مسجال بالنسبة لدورة شتنرب 
2018 

 
متديد آجال التسجيل إىل غاية -

بالنسبة للدورة 2019شهر أبريل 
التكوينية الثانية بسبب تراجع 
معدل املسجلني مقارنة بالسنة 

 السابقة. 

  
  التايل: عىل الشكل  2018سنة  خالل ، فتتوزع العمليات التي قامت بهاالوطنية للهندسة املعامرية رسااملدويف ما يخص 

 

 اإلنجازات التدابري فداله

 تطوير البحث العلمي

ع خلق إصدار مجلة علمية تتعلق بالهندسة املعامرية م
األهداف والتوجهات  لجنة لالساتذة مكلفة بتحديد

الطلبة الباحثني عىل نرش العلمية للمجلة وتشجيع 
 أبحاثهم

 إصدار عددين سنويا: يف يناير ويوليوز  

من طرف املركز  ةاملشاركة يف مشاريع البحث املنظم
الوطني للبحث العلمي والتقني والتعاون املغريب 

  وجه ملركز الدراسات يف الدكتوراهالفرنيس امل

يف مجال  Iإبرام اتفاقية رشاكة مع جامعة باريس 
  تأطري أطروحات الدكتوراه

الهندسة  «الشطر الثاين من مرشوع البحث  تنفيذ 
 ،»املعامرية البيومناخية والنجاعة الطاقية يف البناء 

  التعليم العايلقطاع برشاكة مع 

تقييم إيجايب يف منتصف املدة من قبل املركز 
 الوطني للبحث العلمي والتقني

  

الحرضية الجزر الحرارية  «املشاركة يف مرشوع البحث 
  »: التشخيص واإلنجازات  املتوسطيةيف املدن 

مرشوع ممول من طرف املركز الوطني للبحث 
جامعة باريس مع  قالتنسيب العلمي والتقني

كلية الهندسة املعامرية و  الرشقية مارن الفايل
   جامعة قسنطينة و والتعمري

تنظيم ندوة الدكتوراه "التصميم املعامري والعمراين يف 
عرص انتقال الطاقة" من قبل مركز الدراسات يف 

عامرية والتخصصات "الهندسة امل CEDocالدكتوراه 
للهندسة من طرف املدرسة الوطنية املرتبطة بها" 

 Maghrebيف إطار رشاكة  مع بالرباط  املعامرية 
Hubert Curien (PHC Maghreb)  

  إصدار كتاب خاص حول الندوة
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 اإلنجازات التدابري فداله

  تعزيز التكوين األسايس 

  العرض العمومي يف مجال التكوين؛ تنويع-
تنظيم تكوينات متخصصة قصرية األمد من شأنها -

  االستجابة لحاجيات املحيط السوسيواقتصادي؛
   محيطهم السوسيوثقايف  والجامعي.إدماج الطلبة يف-

التعليم العايل  التصديق عىل قطاع تقديم ملف -
من أجل خلق ماسرت متخصص يف "الهندسة 

 والنجاعة الطاقية" و "هندسة املواقع"؛
 

   .ت يف ملتقى الفنون الجدارية سايساملشاركا -

تعزيز الرشاكة مع مؤسسات 
 التكوين الدولية والوطنية

تعزيز الرشاكة والتعاون مع الجامعات ومراكز البحت - 
  واملتوسطي ؛عىل الصعيد اإلفريقي 

تبادل الطلبة واألساتذة الباحثني  وطيد عمليةت -
 .ظاهرات العلمية الدولية والوطنيةومشاركتهم يف الت

-  

 تحسني  بنيات االستقبال 

املدرسة الوطنية إنشاء مدرج متعدد الوسائط ب-
 بالرباطاملعامرية للهندسة 

 انطالق أشغال بناء املدرج

 الوطنية للهندسة يد للمدرسةالبحث عىل مقر جد-
  بفاس املعامرية

 

تفاقية يف طور اإلعداد لتحويل مقر املعهد العايل ا
املوجود يف طور البناء إىل للتجارة وإدارة املقاوالت 

 بفاساملعامرية لمدرسة الوطنية للهندسة مقر ل
تعميم وتسهيل وصول 

 بةواملوظفني والطل األساتذة
إىل األدوات التعليمية 

التكنولوجيا استخدام و 
 الحديثة للمعلومات

عىل مستوى  حديثةاملعلومات ال جياإدخال تكنولو 
  التكوين

    

 ؛الربامج رخص استخدامو  معلوماتية معداتاقتناء  -

 .واملوظفني التكوين املستمر لفائدة األساتذة -

 
  فيام ييل: 2019والتعمري خالل سنة  للتهيئة الوطني التي قام بها املعهد العملياتمن جهة أخرى، تتلخص أهم 

  

  تكوينات عىل مستوى الدورات التكوينية حسب مقتضيات دفرت املعايري البيداغوجية إطالق(CNP)؛ 

 مواصلة التأطري والتكوين يف شعب التكوين بالدكتوراه؛ 

 طلب تجديد التصديق عىل سلك املاسرت؛ 

 ين؛مراجعة رشوط الولوج والرفع من أعداد املرشحني للتكو 

  تفعيل الرشاكة مع مركزJacque Berque (CJB)؛ 

 توفري الرشوط والوسائل اللوجيستيكية الرضورية للمعهد. 
 

 يمكن تلخيصها كام ييل:ف، 2019، خالل سنة املعامرية ويف ما يخص أهم العمليات املربمجة من طرف املدارس الوطنية للهندسة
  

 قطـب للتكـوين والبحـث العلمـي، وذلـك بهـدف الرفـع مـن  إىل جانـب املعامريـة شبكة للمدارس الوطنية للهندسة إحداث
التنميـة  خططـاتواملرتبطـة مبعـىل املسـتوى الـوطني، املشـاريع املعامريـة الـذي تفرضـه لطلب لمستوى التكوين، استجابة 

 الحرضية؛

 ،مهارات األطر اإلدارية؛وتأهيل  تعزيز قدرات األطر البيداغوجية واإلدارية، خصوصا من خالل توظيف أساتذة مساعدين 

 العدد إصـدار ، وبرمجـة 2019لهندسة والعمران" يف يوليـوز إصدار العدد األول من املجلة االلكرتونية "املجلة االفرومتوسطية ل
  ؛2019الثاين يف شتنرب 
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  البـاحثني واملهنيـني بقطـاع كتوراه، واألسـاتذة بهدف تشجيع نرش أبحاث طلبة الد تطوير منصة موجهة لنرش البحوث العلمية
 الهندسة والتعمري والتخصصات ذات الصلة؛

  الوطنية والدولية، خصوصـا املسـابقة الدوليـة التظاهرات يف مجموعة من املعامرية نية للهندسةاملدارس الوطمشاركةSolar 
Decathlon Africa 2019   راسـية دأشـغال أيـام نظـيم قـة الشمسـية، واملشـاركة يف تكليـا بالطا مزودمنزل لتصميم وإنشاء

 أملانيـا ، الربتغـال،سـبانيالتبادل الدويل (فرنسـا، إيطاليـا، إ بالتعاون مع الرشكاء اآلخرين باإلضافة إىل الحركية الطالبية يف إطار ا
 بلجيكا)؛و 

 الجامعة االسالمية مباليزيا؛و  املعامرية بفاسهندسة ر للرشاكة بني املدرسة الوطنية للإبرام اتفاقية إطا 

 ومشـاركة الطلبـة ودعم نوادي الطـالب،  قايف والجامعي، خصوصا من خالل إحداثتطوير إدماج الطلبة يف املحيط السوسيوث
بفاس بورشـة الفنـون  املعامرية معرض للوحات التشكيلية من طرف طلبة املدرسة الوطنية للهندسةيف معارض فنية، وتنظيم 

 التشكيلية؛ 

  بتطوان يف مجال التكوين، والدراسـات املتعلقـة املعامرية تعزيز األنشطة البيداغوجية عىل مستوى املدرسة الوطنية للهندسة
 .عدد املشرتكني يف قواعد البياناتتعمري والهندسة املعامرية، وعمليات النرش، وتعزيز بال
 

إىل  2020خالل سنة  ،والتعمري التهيئةمعهد عامرية و لهندسة املمعاهد ا املعتمدة من طرف عملال برامج هدفتوإجامال، 
  :الخصوصعىل وتهم  ع مجال التكوين،يتوسمواصلة مجهودات تحسني جودة التعليم و 

 

  تجديد اتفاقية الرشاكة مع املدرسة الفرنسـيةChaillot  التـي تهـدف إىل انتقـاء دفعـة جديـدة مـن طلبـة املدرسـة الوطنيـة
 ؛بلوم العايل يف هندسة الرتاث""الد يف بالرباط، من أجل االستفادة من تكوين متخصص املعامرية  للهندسة

 ؛املعامرية  نظام لتقييم جودة التكوين املقدم من طرف املدارس الوطنية للهندسة إحداث 

  يف أفق الرفع من قـدراتها االسـتيعابية، مـع دراسـة امكانيـة تنظـيم  املعامرية إصالح نظام الولوج للمدارس الوطنية للهندسة
 مباريات للولوج عىل املستوى الجهوي؛

  الدعم العلمي للتكوين باملعهد الوطني للتهيئة والتعمري من خالل تنظيم ندوات وملتقيات علمية لفائـدة الطلبـة وخرجـات
 وأسفار دراسية لصالح طلبة الدكتوراه؛بيداغوجية 

 بلوم يف مجال العقار والبناء "تكوين د ألسالك التكوين املستمر لنيل املعهد الوطني للتهيئة والتعمري إطالقICH؛"  

   والجامعات ومراكز األبحاث عىل املستوى اإلفريقي واملتوسطي؛املعامرية تقوية الرشاكة بني املدارس الوطنية للهندسة 

  التوثيق باملعهد الـوطني للتهيئـة والتعمـري مـن خـالل تجهيـز املركـز بنظـام تحسني جودة الخدمات املقدمة للمرتفقني مبركز
 معلومايت لتسيريه؛

 ؛املعامرية  مستوى املدارس الوطنية للهندسةوالثقافية واالجتامعية واألوراش التطوعية عىل دعم األنشطة الرياضية 

 وكـذا اقتنـاء حافلـة  املعامريـة وخزانات الكتب باملدارس الوطنية للهندسـة البحت العلمي اتمخترب و  تجهيز قاعات التدريس
 مبراكش.املعامرية  لنقل الطلبة للخرجات البيداغوجية عىل مستوى املدرسة الوطنية للهندسة

 
  االتصال  يف مجال عاملة. معاهد التكوين ال9.2.3

 
مبواصلة أشغال توسعة وتجهيز املعهد، من خالل اقتناء   2018-2019الفرتة متيزت ،واالتصال لإلعالم العايل للمعهد بالنسبة

وتجديد وسائل النقل الخاصة باملعهد، باإلضافة إىل تعزيز االمكانيات املعدات املعلوماتية والتقنية والعربات السياحية 
 البيداغوجية للمعهد من خالل تجديد اعتامد ماسرت "اإلعالم والهجرة" واإلجازة األساسية.
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القدمية  ء للتكوين املستمر وتهيئة االستوديوهاتللبحث وفضا ومخترب، يعتزم املعهد تشييد مدرسة للدكتوراه 2020ل سنة وخال
وخزانة املعهد مع تثبيت شبكة االنرتنيت واملعلوميات، باإلضافة إىل اقتناء املعدات التقنية (كامريات ومعدات للتلفزة والراديو 
   .التسجيل الصويت)

 
مبواصلة أشغال صيانة البنايات  2019-2018متيزت الفرتة فقد ، البرصية والسيناماملعهد العايل للمهن السمعية بخصوص أما 

 لفائدة السلك العادي وسلك واملقرات اإلدارية، إطالق دراسة حول إنشاء مبنى مخصص ملصالح ومقرات ملحقة املعهد بطنجة
تقنية والسمعية البرصية ومجموعة من التطبيقات والربامج. باملوازاة مع ذلك، شارك طلبة املاسرت، باإلضافة إىل اقتناء املعدات ال

يف مهرجان التنشيط مبكناس. كام متيزت هذه الفرتة بإبرام اتفاقية رشاكة بني املعهد واملدرسة الوطنية العليا  2018املعهد سنة 
  .بالسينام والتصوير والصوت تتعلق بفرنسالوميري -لويس

     
تهيئة قاعات التدريس واملقرات اإلدارية بامللحقة بطنجة،  فإنه يقوم أساسا عىل، 2020وبالنسبة ملخطط عمل املعهد لسنة 

  قواعد البيانات.حقوق جديدة للولوج إىل تجهيز املكتبة الوسائطية التفاعلية واقتناء 
  

  معاهد التكوين العاملة يف مجال الفنون .10.2.3
  

ويتعلق األمر باملعهد الوطني للفنون  ، عىل صفة مرفق مسري بصورة مستقلة،2019املجال الفني، برسم سنة يتوفر معهدان يف 
   ييل: ما ، يف2019-2018 ، خالل الفرتةيناملعهد تلخص إنجازاتوتالجميلة بتطوان واملعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث بالرباط. 

  

 لفائدة أطفال مؤسسة طنجـة املتوسـط، والتصـميم الكـرافييك  من طرف املعهد الوطني للفنون الجميلة، إنشاء ورشات فنية
  الثقافة يف مجال تنظيم املعارض الفنية؛ قطاعل ، وتكوين املوظفني التابعنيالشباب والرياضةلوزارة الثقافة و ملجلة الفنون 

 ختلف أسالك التكوين املقدمة من طـرف املعهـد الـوطني لعلـوم تعزيز التكوين البيداغوجي وعدد املسجلني عىل مستوى م
 طالبا؛ 91لفائدة  )سلك الدكتوراهو   االنرتوبولوجيا، ماسرت علوم اآلثار، ماسرتثار والرتاث بالرباط (السلك األسايساآل 

 يف عـدة جهـات ومواقـع أثريـة  انرتوبولوجيةرباط لتداريب وتكوينات وأبحاث تنظيم املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث بال
، واجتامعـات ا مـع تنظـيم نـدوات متعـددةهـذ .ميشليفن، املدينة القدمية بسـال)باململكة (دار البارود بسال، املوقع األثري 

  شهرية، وموائد مستديرة فصلية بهدف إلقاء الضوء عىل مختلف االكتشافات العلمية للبعثات األثرية؛    

 ة بالرشاكة مع فرق البحث الوطنية والدولية، التـي أبرمـت مؤسسـاتها اتفاقيـات رشاكـة يف مجـاالت القيام ببعثات خربة أثري
ترخيصـا بالتصـدير املؤقـت  26أصـدر املعهـد ويف هـذا اإلطـار،  علوم اآلثار والرتاث مع املعهد الوطني لعلوم اآلثار والـرتاث.

 ه االكتشافات يف مختربات مختصة بالخارج؛الكتشافات أثرية للباحثني، بهدف متكينهم من تحليل عميق لهذ

  إصدار النسخة السابعة من مجلة "مـدن ومواقـع أثريـة مغربيـةVESAM "  ،املهتمـة بالخريطـة األثريـة للمغـرب القـديم
 ؛باإلضافة إىل إطالق املوقع االلكرتوين الجديد للمعهد

  ثـار بالشـارقة، املعهـد الـوطني للبحـوث األثريـة إبرام اتفاقيات رشاكة مع مؤسسات وطنية ودولية، خصوصا معهد علـوم اآل
      مية املحلية "تراث الدارالبيضاء".الوقائية بفرنسا، املتحف الوطني بعامن، ورشكة التن

 
إنشاء ورشات فنية لألطفال والبالغني، وتنظيم ملتقيات وعروض فنية،  الفنون الجميلة بتطوان معهديعتزم ، 2020وبالنسبة لسنة 

   ت الفنية.خربة األركيولوجية وترميم املنشآ إىل التكوين املستمر وأشغال الباإلضافة 
  

قوف عىل مبختلف أسالك التكوين، والو  بالرباط، مواصلة برامج التكوينوالرتاث ثار علوم اآل من جهته، يعتزم املعهد الوطني ل
وموازاة مع هذه ندوة دولية حول حامية املوروث. ة يف مجال علوم اآلثار والرتاث واملساهمة يف تنظيم أشغال الدراسات والخرب 

     .ركيولوجيا املغربية"مجلة "دراسات وأعامل األ من النرشة األثرية املغربية وعددين من  24األشغال سيتم إصدار العدد 
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   والرياضة الشبيبة أطر لتكوين املليك املعهد. 11.2.3
  

 :العمليات التاليةب 2019و 2018الشبيبة والرياضة خالل سنتي  املعهد املليك لتكوين أطر قام
  

 إصالح وترميم املركز الوطني موالي رشيد ومركز اليوسفية؛ 

 صيانة العشب الطبيعي مللعب كرة القدم للمركز الوطني موالي رشيد للرياضة؛ 

 تهيئة املسبح األوملبي موالي رشيد؛ 

 بـاملراكز التابعـة للمعهـد امللـيك لتكـوين أطـر الشـبيبة سني الخدمات املقدمـة اقتناء وسائل التكوين البيداغوجي بهدف تح
 والرياضة؛

  محطة ضخ املياه ومركز توليد الكهرباء؛ إصالح 

 والحراسة واألمن والبستنة.   يام بأشغال النظافةالق 
  

القوى، وتهيئة وتجهيز القاعات إنشاء سياج لحامية املسلك الجديد أللعاب  ،2020خالل سنة املعهد يتوقع  ،إىل جانب آخر
الرياضية، وتطوير النظام املعلومايت للمعهد، ومتكني املعهد من مركز متعدد الوسائط بهدف تطوير املعارف يف مجال التكوين 

   لمعهد.  ىل نرش مجلة علمية متخصصة لوالبحث العلمي باإلضافة إ
  

   . مجال األنشطة الرتفيهية3.3
  

  الريايض محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية  . املركب1.3.3
  

، أساسا 2019و 2018برسم سنتي برنامج عمل املركب الريايض محمد الخامس بالدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية،  يقوم
وبهدف الرفع من النجاعة، معيات الرياضية. ، باإلضافة إىل استقبال وتأطري الجنشطة الرياضية والفنية والثقافيةعىل تنظيم األ 

  عرفت نفس املرحلة إنجاز أشغال اإلصالح، وصيانة التجهيزات التقنية، وتهيئة املباين واملساحات الخرضاء.
  

الوقاية للمنشآت والتجهيزات، وإعادة الخربة التقنية و عمليات بعمليات الصيانة، و  مالقيا 2020من جانب آخر، ستعرف سنة 
تهيئة املعدات الرياضية، وتطوير خدمات التأمني واملسؤولية املدنية لصالح املنخرطني، باإلضافة إىل تنويع أنشطة املركب 

   والقاعدة املائية وتنويع زبنائها من املحرتفني والعموم بهدف تعزيز مداخيلها. 
    

  بوزنيقة ب والطفولة. مجمع موالي رشيد للشباب 2.3.3
  

مبجموعة من العمليات، بهدف تحسني رشوط االستقبال.  2018-2019 الفرتة خالل والطفولة للشباب رشيد موالي مجمع قام
وتجهيزات للوقاية من الحرائق، وترميم البنايات الخاصة باإليواء وتهيئة الفضاء ألمر خصوصا بتجهيز املجمع بشبكة ويتعلق ا

، التحتية الريايض، باإلضافة إىل اعتامد نظام عقالين للربمجة سيمكن من تعزيز موارد املجمع من خالل االستغالل املعقلن للبنيات
 نظام فوترة الخدمات.   ومراجعة 

  
إنشاء مدارس للرياضة،  2020من جانب آخر، وبهدف تعزيز القدرة اإليوائية وجودة الخدمات املقدمة، يعتزم املجمع خالل سنة 

دارة باإلضافة إل فائدة اللمراقبة بالكامريات، وبناء منشئة جديدة لنظام وتجهيز املساحات الخرضاء بنظام للسقي التلقايئ، واقتناء 
   ين وصفحة رسمية للمجمع عىل مواقع التواصل االجتامعي. لكرتو إىل إحداث موقع إ
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  مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية .3.3.3
   

بأشغال صيانة املياه والتجهيزات التقنية، وتحديث  2018ة سن خالل الرياضية والقاعات املؤسسات مراقبة مصلحة قامت
السالمة، وتقديم خدمات التأمني، إضافة إىل إنهاء أشغال تهيئة املسبح املغطى املعدات التقنية لستة مسابح، وتعزيز تدابري 

 بالجديدة.
  

، تعتزم املصلحة مواصلة أشغال صيانة وتأهيل املسابح، وإعداد نظام للولوج الرقمي للمنخرطني 2020-2019 ويف ما يخص الفرتة
لسادسة من برنامج "تعلم السباحة"، وتهيئة ممرات الولوج بثالث مسابح، وتنظيم النسخة الثامنة لتحدي السباحة والنسخة ا

  الخاصة باألشخاص ذوي اإلحتياجات الخاصة، باإلضافة إلنجاز دراسة تتعلق باستعامل الطاقات املتجددة.  
  

  مجال األنشطة االجتامعية األخرى  .4.3
  

  قسم الحج   .1.4.3
  

 سك الحج بتأطري من وزارة األوقافأداء منا اختاروا 22.000حاجا منهم  32.000حوايل  1440/2019ملوسم  بلغ عدد الحجاج 
تم إطالق برامج للتكوين والتأطري ومن أجل االستجابة النتظارات الحجاج،  ،السنوات السابقة غرار وعىل ذا. هوالشؤون االسالمية

  اإلداري والطبي، حول ما ييل:ربامج، ذات الطابع الديني و منذ شهر فرباير. وقد متحورت هذه ال
   
  نتاج عدة برامج سمعية برصية ومنشورات بعدة لغات وطنية وذلك لتحسيس الحجاج؛إ 

  مجسامت للكعبة مبختلف املجالس وعظ وتوجيه الحجاج مبختلف مساجد اململكة مع تنظيم دورات تكوينية باستعامل
 العلمية للمملكة؛

  ةصوتي دالئلتوزيع )MP3الحاج" ومطوية "التزم وتجنب" وتوزيع نرشة كاريكاتورية مبسطة ( )، وكتيب "دليلDVD تقدم (
  "نصائح مهمة للحاج".

  

حيث جرت  2019أبريل  12و 01ما بني املمتدة تسجيل املرتشحني خالل الفرتة  فقد تم ،1441/2020 موسم الحجأما بخصوص 
  . 2019يونيو  12و 10الفرتة ما بني  خالللقرعة عملية ا

  

   والحريفمصلحة وحدات التكوين الفني  .2.4.3
  

، القيام مبهامها املرتبطة بتطوير االنتاج الفالحي والحيواين. ويف 2018واصلت مصلحة وحدات التكوين الفني والحريف، برسم سنة 
. الل السنةمن املساحة املتوقع زراعتها خ %79 ر، وهو ما يناهزهكتا 355هذا اإلطار، فقد بلغت األرايض املزروعة حوايل 

التكفل بتكوين السجناء وتأهيلهم لولوج سوق الشغل من خالل الرفع من  وباملوازاة مع ذلك، يرمي برنامج عمل هذا املرفق إىل
مستفيد، تم متكينهم من األدوات واملواد األولية الالزمة كام  1500وقد استقبلت هذه الورشات حوايل انتاجية الورشات الحرفية. 

  ض لتسويق املنتجات الحرفية للسجناء.تم تنظيم معار 
 

وعىل مواصلة برنامج  هكتارا من الشعري 132قمح اللني ومن ال اهكتار  176تعمل املصلحة عىل زراعة  ،2019بخصوص سنة و 
باإلضافة إىل فتح ورشات جديدة لفائدة السجناء، خصوصا منها املتعلقة بالخياطة والجلد  ربية املاشية وتطوير زراعة الكأل،ت

بالقيام بعملية إراحة ومعالجة األرايض بهدف الحفاظ عىل خصوبتها، واقتناء رؤوس  2020والنسيج. من جانب آخر، ستتميز سنة 
من أجل تكفل أمثل باملوايش، وإنشاء ورشات جديدة داخل  املاشية لتحسني ساللة القطيع، وإبرام عقود عمل مع أطباء بيطريني

من خالل تنظيم معارض مبختلف مدن  وخصوصاباإلضافة إىل إنعاش مبيعات املنتجات الحرفية،  ،مختلف املؤسسات اإلصالحية
  اململكة.
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  . مديرية الشؤون القنصلية واالجتامعية3.4.3

  
، حول مواصلة أشغال 2019و 2018تتمحور أهم العمليات املنجزة من طرف مديرية الشؤون القنصلية واالجتامعية، خالل سنتي 

باملراكز القنصلية، باإلضافة  آليات العملف العمل واالستقبال بالقنصليات، وتحديث تهيئة مقرات املراكز القنصلية، وتحسني ظرو 
باملوازاة مع ذلك، و دة للمغاربة املقيمني بالخارج يف ما يتعلق بالخدمات القنصلية. علتقديم املسا، وذلك نداءإىل إحداث مركز 

تبسيط الولوج ملختلف الخدمات املقدمة من بهدف  ، وذلك2018ال خالل سنة معلومات واالتصلل منصة جديدةتم إحداث فقد 
  طرف القنصليات.

  
  لية واالجتامعية القيام بالعمليات التالية:، تعتزم مديرية الشؤون القنص2020وبرسم سنة 

  

  تحديث تقنيات االتصال واملعلوميات باملديرية وبكل املراكز القنصلية بالخارج، بهدف تأمني الخـدمات بشـكل جيـد لفائـدة
 املغاربة املقيمني بالخارج؛

  ية باملعدات الالزمة لذلك؛ سجالت الحالة املدنية، وتجهيز مختلف املراكز القنصلل املسح الضويئمواصلة عمليات 

 رقمنة سجالت األرشيف باملراكز القنصلية؛ 

 تجديد األجهزة املعلوماتية بجميع القنصليات. 

  
 العامة. مجال السلطات العمومية والخدمات 5.3

   

 . الخزينة العامة للمملكة 1.5.3
  

 إعادة تأهيلاملشاريع، من أهمها تهيئة و  مجموعة من، بإطالق 2018سنة  برسمالعامة للمملكة  إنجازات الخزينة حصيلة متيزت
يف الحاالت  حاميةلوتفعيل نظم ا نظومة األمنية للخزينة العامة للمملكةاملتقييم و مقرات مجموعة من الخزينات والقباضات، 

املتعلق ب:  املعلومايتنظام ال تطويردة الالزمة، واملساندة التقنية من أجل ع توفري خدمات يف التكوين واملساعاملستعجلة، م
             األعامل- ذكاءب املتعلق املعلومايت نظامالاعتامد "، و GIR وطبيعة املداخيل وامللزمني"تدبري دليل الفاعلني، 

(business intelligence)  للمملكة، املستعمل يف تدبري قاعدة البيانات املتعلقة بالصفقات العمومية لحساب الخزينة العامة
  املعلومايت املتعلق بتدبري جودة الخدمات لصالح الخزينة. باإلضافة إىل توسيع النظام

  
، أساسا عىل املساندة التقنية من أجل التصميم 2019الفصل األول لسنة خالل للمملكة برنامج عمل الخزينة العامة  يقومهذا و

التصحيحات املتعلقة بنظام التدبري املندمج للموظفني "اندماج" و رات يتطووالتطوير املعلومايت والتوثيق وتفعيل ال
INDIMAJ   ونظام القرار املنجز يف إطارORACLE BI SUITE  لصالح الخزينة. كام يهدف برنامج العمل إىل اقتناء نظام

  مة لذلك.شعار املتحرك لصالح الخزينة إضافة إىل خدمات التكوين الالز واإل  طوابري االنتظار معلومايت لتدبري
اقتناء رفوف وتشغيل تجهيزات معلوماتية لصالح مراكز املحاسبة  2020من جانب آخر تعتزم الخزينة العامة للممكلة خالل سنة 

     بالخزينة العامة للمملكة، باإلضافة إىل إنجاز الدراسات الهندسية واملراقبة التقنية للمنشآت اإلدارية. 
  

  الجامرك والرضائب غري املبارشة . إدارة2.5.3
  

 إقرار من مكن جديد مستوى إىل إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة عىل مستوى سار الرقمنةمب اءرتقال اب 2018متيزت سنة 

 تبسيط مستوى عىل فقط ليس إيجابية، التغيري الهام تداعيات . وستكون لهذا2019فاتح يناير  من ورق" ابتداءا بدون جامرك"
أعطى املرفق أهمية  نفس الفرتة ويف املهنة. وأخالقيات الشفافية تكريس حيث من أيًضا ولكن فحسب، يةالجمركاإلجراءات 

عادة صياغة نظام اتخاذ القرار الخاص ، وإل BADRنظام وللتطوير املعلومايت لخاصة لتقوية نجاعة وسالمة النظم املعلوماتية، 
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أن  هذه التدابري املواكبة التقنية الالزمة. ومن شأنإضافة إىل تعزيز خدمات التكوين و  ،املبارشةبإدارة الجامرك والرضائب غري 
االستقبال وجودة الخدمات  ة، ولتحسني ظروفوالفوترة املغشوش داعمة لتطوير املراقبة ومحاربة االتجار غري املرشوعتكون 

    إلضافة إىل تسهيل املبادالت مع مختلف رشكاء إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة. املقدمة للمرتفقني، با
   

مواصلة  ، إىل2017، والتي أطلقت سنة إلدارةلتهدف الخطة اإلسرتاتيجية الخامسية ف، 2020و 2019أما بالنسبة لسنتي 
ش التجاري واإلتجار الغ مكافحة الداخلية وتعزيز املراقبة من الرفع أجل من املشاريع حكامة إطار املجهودات الرامية إىل تفعيل

  رك والرفع من العائدات الجمركية وتحديث النظم املعلوماتية.يف املخدرات وكذا ترسيع العبور لدى الجام
  

  . مديرية املطبعة الرسمية3.5.3
  

 للمملكة الرسمية الجريدة إصدارات طباعةلتطوير بذل مجهوداتها  2019-2018 الفرتة خالل الرسمية املطبعة مديرية واصلت
كتيبات. كام متيز برنامج عمل املطبعة خالل نفس الفرتة، بإصدار طبعة  شكل عىل والتنظيمية الترشيعية النصوص أهم جميعوت

للمطبعة، إضافة املعدات الالزمة لضامن السري العادي التجهيزات و  جديدة للجريدة الرسمية، تتعلق باالتفاقيات الدولية، وباقتناء
  إىل تطوير االنتاج الرقمي من خالل املوقع الرسمي لألمانة العامة للحكومة.

  
لصالح اإلدارات العمومية، فإنها تعرف تراجعا ملحوظا ومتواصال، بسبب تزايد ورشات  املقدمة عمليات الطباعة وبخصوص

  الطباعة داخل هذه اإلدارات. 
  

يروم  ،2020 سنة برسم هذا املرفق عمل برنامج فإن ،الرسمية املطبعة تدبري وعقلنة تأهيل إعادة ورش مواصلة إطار ويف هذا،
  :التالية عملياتالأساسا القيام ب

  

 ونظم  والتدبري التسويق بتقنيات املتعلقة الواجهات إدارةو  باستعراض خدمات الجريدة الرسمية خاص إلكرتوين موقع إطالق
 والخدمات؛ األداء

 تجهيز قسم املطبعة الرقمية ملواكبة التطورات التي يعرفها مجال فنون الطباعة؛ مواصلة 

 واإلدارية؛ القضائية اإلعالنات لتشمل املغرب بريد املقامة عىل موقع القانونية االعالنات بوابة عرب االلكرتونية الخدمة تعميم  

 مـع ضـامن تواصـلها مـع بـاقي مـديريات األمانـة تطبيق لتدبري النصوص الترشيعية والتنظيمية التي تصل للمديرية  إحداث
 العامة للحكومة؛

 ملطبوعـات تسـويق او  خصوصا يف مجال إعداد الدالئل القانونيةبإسبانيا  الرسمية للجريدة الوطنية الوكالة مع التعاون تطوير
 ؛فن الطباعة املتقدمةو  لوج إىل املعلومةالو و  يف املنصات االلكرتونية

 اعتامد التوقيع االلكرتوين يف مختلف طبعات الجريدة الرسمية من أجل الرفع من مستوى السالمة الرقمية؛ 

 لكرتونية لالستجابة للجوانب املتعلقة بدورة الحياة للنصوص القانونية.األرشفة اإل 
  

 بعد عن الفضايئ  شافكلالست. املركز املليك 4.5.3
  

  :ييل فيام 2018 سنة خالل املركز هذا طرف املنجزة من عملياتال أهم تتمثل
  

 إعداد نرشة شهرية تتعلق بوضعية الغطاء النبايت، خصوصا الزراعات البورية، طوال املوسم الفالحي؛ 

  البيئية عايريباإلعتامد عىل املباملغرب،  نصف شهرية للوقاية من خطر غزو الجرادإصدار نرشة شهرية تتعلق بالجفاف ونرشة 
 ؛بيانات االستشعار عن بعد املستخرجة من 
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  محمد السادس؛ القمر االصطناعيإبرام اتفاقيات مع العديد من اإلدارات والرشكات الخاصة بهدف دعم وتطوير صور 

 اد وثائق التعمري؛إنجاز مشاريع برشاكة مع الوكاالت الحرضية من أجل استغالل صور األقامر االصطناعية يف إعد 

 إبرام اتفاقية مع وزارة الداخلية من أجل التتبع املنتظم للتوسع الحرضي باألقاليم؛ 

  رضية األ استكاملTHEIA رضية األ و  خرائط استغالل األرايض،ة بإعداد الخاصIRRISAT  التي تهدف إىل عقلنة السـقي مـن
االصطناعية من أجـل متكـني الفـاعلني يف القطـاع الفالحـي  مـن  لواردة عن األقامرخالل نظام قائم عىل استغالل املعطيات ا

 مؤرشات للمساعدة عىل اتخاذ القرار؛

  املركز، من خالل برنامج للتكوين املستمر واملشاركة يف ملتقيات ومؤمترات وطنية ودولية؛ قدرات أطر وموظفيتعزيز 

  تأهيل مركز البياناتDATACENTER أثـر  ف الفضايئ عن بعد، من خالل اعتامد نظام لتتبعالتابع للمركز املليك لالستكشا
  ؛املخزنةالولوج إىل املعطيات 

 ع أقـامر املراقبـة ة يف علـم املحيطـات وورشـة حـول مرشـو تنظيم ورشة وطنية حول استخدام معطيـات األقـامر االصـطناعي
Sentinel؛ 

  ام السلمي للفضاء الخارجي.لالستخدالتي تنظمها لجنة األمم املتحدة  61املشاركة يف أشغال الدورة 
 

  عىل الشكل التايل: 2019املركز خالل سنة  املنجزة من طرفهذا، وميكن استعراض أهم العمليات 
  

  من قطاعات وزارية ومؤسسات عمومية وقطاع خاص؛ الوطنينير األقامر االصطناعية للفاعلني بيع صو  

 وأكادير من أجل استخدام صور األقامر االصطناعية يف إعداد وثائق التعمري؛ إبرام عقود مع الوكاالت الحرضية للدارالبيضاء 

 خـرائط، مـن أجـل مسـاندة املخطـط الـوطني للوالبيئـة عادنلقطاع الطاقة وامل ةابعإبرام اتفاقية مع مديرية الجيولوجيا الت 
 الجيولوجية؛

  تنفيذ االتفاقية املربمة مع رشكةGIZ  املعـادنالتابع لقطاع الطاقة و  رية البحث والتخطيط املايئثانية مع مديبرام اتفاقية إ و 
هـدف بنـدمج للمـوارد املائيـة تـدبري مليف منـاطق األحـواض املائيـة املستغلة والتنمية املستدامة، من أجل خرائطية األرايض 

 تحليل خطر الفيضان؛

  الحسيمة وجهة الرشق؛-واملاء بجهة طنجة متديد االتفاقية املوقعة مع وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك 

 خطر الجراد باملغرب باستعامل املعلومات الخرائطية املالمئة؛ تتبعلرصد و  إعداد بيان 

 وطنية ودولية لفائدة موظفي املركز؛ ومحارضات ندواتن املستمر واملشاركة يف متابعة برنامج التكوي 

 دول الصاعدة، املشاركة يف الندوة الفضائية الشمولية لفائدة الGLEC 2019.   
  

  إنجاز العمليات التالية: 2020، يتوقع املركز خالل سنة إىل جانب آخر
 

 منـاطق الواحـات وشـجر األركـان تنميـة إبرام اتفاقيات مع قطـاع الفالحـة وتنفيـذ االتفاقيـة املربمـة مـع الوكالـة الوطنيـة ل
(ANDZOA) من أجل تعزيز استعامل صور االقامر االصطناعية يف املجال الفالحي؛ 

 جـرد عداد تغطية مصـورة مـن أجـل تحيـني إل  تنفيذ االتفاقية املربمة مع املندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة التصحر
 الغابات الوطنية وتتبع وضعية املساحات الغابوية؛

  ة وتخزين صور األقامر االصطناعية؛يف مجاالت أرشف املركز قدراتتعزيز 

 تفعيل عمليات التعاون مع املركز الوطني للدراسات الفضائية، والتي تهتم بالتغريات املناخية؛ 

  مشاركة املركز املليك لالستكشاف الفضايئ عن بعـد، يف أشـغالCOPUOS  علومـات مجـاالت البحـث العلمـي وتبـادل امليف
 القانوين. التقنية وذات الطابع
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 مطبعة دار املناهل. 5.5.3
  

يف مجال الطباعة والنرش، قامت مطبعة دار يف إطار تنفيذ برنامج دعم القراءة للعموم ومواصلة االنفتاح عىل القطاع الخاص 
كتابا لصالح قطاع االتصال والرشكاء، باإلضافة إىل مجموعة من الوثائق موزعة عىل  52، بطباعة 2018املناهل، خالل سنة 

  (تقارير، كتالوجات، مجالت، دعوات، ملصقات، وثائق إدارية...). سلسالت
 

  ، كام ييل:2019 زإىل غاية يوليو وتتلخص العمليات املنجزة من طرف مطبعة دار املناهل، 
   

 نوع املنشورات املنجزات

 كتب مختلفة 640 27

 مجالت  2

 منشورات وكتالوجات 550 1

  ملصقات وإعالنات   500

 صدارات مختلفة (وثائق إدارية، وثائق شخصية، ملفات)إ  315 152
  

نسخة  12.000وثيقة من  12نسخة لصالح قطاع االتصال، و 400، طباعة كتابني من 2019النصف الثاين من سنة كام سيعرف 
  نسخة لصالح قطاع الثقافة. 6.500كتابا من  11لصالح بيت الشعر باملغرب، و

  

 العمليات التالية:ب القيام 2020 سنة خالل، يتوقع املرفق وعىل صعيد آخر
  

  ؛تكوينية لصالح موظفي املرفق واألطر التقنية واإلدارية املتخصصةبرمجة دورات 

 تهيئة وصيانة املقرات اإلدارية للمرفق؛ 

 تحديث أدوات العمل بهدف مواكبة التطور الذي يشهده مجال الطباعة والنرش؛ 

 .إصالح وصيانة األجهزة املستعملة  
 

 املركز الوطني للتوثيق. 6.5.3
  

  ييل: كام 2019و 2018 بني سنتيأهم إنجازات املركز الوطني للتوثيق  تتوزع
  

 عدد الوثائق املعالجة 
 النشاط  العمليات

2019 2018 

4 672 4 329 
 Maalama »قاعدة البيانات  إغناء

bibliographique » 
    « abhatoo »بوابة  عادة صياغة إ 

6 960  6 000 
ة للمكتب ROFOOF بخط OPAC تزويد

  متعددة الوسائط للمركز الوطني للتوثيق
 متعدد املواقعكاتالوج إعادة صياغة 

(OPAC) 

16 756  15 305  
ة املعلوماتية إغناء البوابات املوضوعاتية لليقظ

    والوثائقية
اليقظة من خالل - الرفع من إمكانيات التجميع

  « MARAACID »إدخال بوابة 

-  
  عارض 98

  زائر 449 100
  االفرتايض  تحسيسية حول املعرضحملة 

االفرتايض لليقظة  وتتبع املعرضتسيري 
   DocExpo  والتوثيق
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 ، يعتزم املركز القيام بالعمليات التالية:2020ويف ما يخص سنة 
  

  تعزيزعمليات جمع ومعالجة الوثـائق الورقيـة وااللكرتونيـة عـىل مسـتوى بوابـة اليقظـة« MARAACID »  بهـدف بلـوغ
 وثيقة كمعدل سنوي؛ 10.000

   إمكانيات انتاج الوثائق عىل مستوى البوابة تحسني« ABHATOO »  مـتم سـنة  وثيقة 6.160ليبلغ عدد الوثائق املعالجة
 ؛2020

  لبوابات الولوج إىل قواعد الوثائق؛ ية جديدةحلول برمجإقتناء 

 أرضية جديدة للسالمة املعلوماتية (للمعدات والربامج) إىل جانب تقوية حل رقمنة وحامية املعطيات املعلوماتية؛ وضع 

 .إقتناء حل جديد إلعادة الربمجة بهدف تحسني جودة الوثائق املنتجة 

 

  مركز النرش والتوثيق القضايئ مبحكمة النقض . 7.5.3
  

لكرتوين ملحكمة النقض من خالل عىل إغناء السجل اإل 2018النقض، خالل سنة  عمل مركز النرش والتوثيق القضايئ مبحكمة
ويتعلق األمر أساسا بالقرص املدمج لكرتونية وورقية. ونية ووثائق قضائية أخرى يف نسخ إإصدار ونرش نصوص قان

« juriprême »  والقرص املدمج قضاء محكمة النقض ةاملجموعة الكاملة ملجلالذي يقدم ،« cahierprême »  الذي يعترب
الذي يقدم جميع املداخالت املقدمة خالل ندوات  « séminaiprême »حكمة، والقرص املدمج النسخة الرقمية لسلسة دفاتر  امل

  الذكرى الخمسني لتأسيس محكمة النقض.
 

النرشة اإلخبارية الخاصة مبحكمة النقض، وتطوير بيانات ، إعداد قاعدة 2018زة خالل سنة وقد همت العمليات األخرى املنج
املحاكم العليا  جمعية"مرتجمة من العربية إىل الفرنسية يف إطار  وإعداد مجموعة كتب خاصة باألحكاماملوقع االلكرتوين للمركز، 

والتقرير  عي األعىل"،مجموعة "االستئناف الرش  إصدارباإلضافة إىل "، اللغة الفرنسية استعامل تتقاسم التي بالبلدان للنقض
  السنوي الخاص بإحصائيات محكمة النقض.

  
البحوث  ، إعداد ملفات توثيقية دورية، تعتمد أساسا عىل2019من جانب آخر، همت العمليات التي قام بها املركز، برسم سنة 

لوزارة العدل ومواقع االجتهاد القضايئ الدويل  لكرتونيةموقع "عدالة" والبوابة اإل ذات الطابع القانوين والقضايئ وعىل استخدام
  مختصة. ها يف قواعد معطيات، باإلضافة إىل رقمنة أحكام محكمة النقض وأرشفت« JURICAF »مثل 

    
، فإنه يتوقع مواصلة فهرسة االجتهاد 2020أما بخصوص برنامج عمل مركز النرش والتوثيق القضايئ مبحكمة النقض، برسم سنة 

القرارات الغري املنشورة وذلك يف قاعدة معطيات مختصة، وتجميع القرارات املنشورة من  خالل العمل عىل إصدار من ،القضايئ
التي تعرف مشاركة القانونية والقضائية  التظاهراتطرف مختلف غرف محكمة النقض، باإلضافة إىل طبع منشورات تؤرخ لكل 

   محكمة النقض.
 

 لتصنيع األقنعةوحدة الدرك املليك . 8.5.3
  

وخالل  .قناع جراحي  1.100.000و FFP2قناع للتنفس من نوع  220.000حوايل  بيع 2018 سنة خالل هذه الوحدة استطاعت
والصفقات املربمة مسبقا، والتي تهدف أساسا إىل تحسني وتطوير جودة املنتجات،  الربامج قامت الوحدة بتفعيل ،2019سنة 

دارات العمومية والخاصة. ويف هذا اإلطار، تجدر اإلشارة إىل أنه قد تم متديد االتفاقية عدد من اإل باإلضافة إىل إبرام اتفاقيات مع 
قناع  1.211.400حيث تقتيض هذه االتفاقية تسليم ة املطلوبة. ، مع زيادة عدد األقنع2019املربمة مع وزارة الصحة، خالل سنة 

 .FFP2قناع للتنفس من نوع  300.000جراحي و 
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، يف سياق مواصلة األنشطة التي تم 2020عة، برسم سنة نمن جانب آخر، يندرج برنامج عمل وحدة الدرك املليك لتصنيع األق 
لتجهيزات ا وصيانة إصالحمجهودات عىل تقوية البنيات املوجودة، ومواصلة الرشوع فيها خالل السنة السابقة. ويقوم أساسا 

 FFP2 قناع من نوع  300.000واالتفاقيات املربمة، والتي ستمكن من بيع  القانون العام عقود التقنية، والرفع من مردودية
     وخاصة.  باإلضافة إىل إبرام اتفاقيات أخرى مع مؤسسات عمومية  ،قناع جراحي 1.211.400و
  

 املؤسسة املركزية لتدبري وتخزين العتاد. 9.5.3
  

والنفايات غري الحديدية املكونة من السبائك النحاسية، املعدات بيع  عمليات عىل 2019سنة  نشاطها خالل املؤسسةركزت 
الجوية امللكية والبحرية امللكية، القوات املستعملة من طرف بطاريات الطارات و اإل يف  نية غري الحساسة، واملواد املستخدمةاملعد

متت املتهالكة والتي  املعدات املعدلة الخاصة باإلرسال ، باإلضافة إىل بيعومعدات التشغيل الخاصة بالقوات املسلحة امللكية
  إحالتها خارج الخدمة.

اطالق النار التي تقوم بها ، فإنه يروم مواصلة عمليات بيع مخلفات عمليات 2020املؤسسة لسنة ويف ما يتعلق بربنامج عمل 
ملعدلة الخاصة بالبحرية امللكية. وسيتم توظيف املوارد املحصلة من هذه العمليات يف إصالح املعدات االقوات املسلحة امللكية، و 

ىل أداء رسوم ومعدات الوقاية باإلضافة إ البذلو البنايات اإلدارية، واقتناء املعدات التقنية وقطع الغيار، واأللبسة الخاصة وصيانة 
  اإلعالنات واإلدماج.

  
 األخرىوالبنيات التحتية االقتصادية  مجال النقل واملاء .6.3

  

  . املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية1.6.3
 

، مقارنة بالتوقعات برسم 2019وإىل غاية يونيو  2018أهم العمليات املنجزة من طرف املركز خالل سنة يقدم الجدول أدناه 
 : 2019سنة 

  

2019 
 (التوقعات)

عمليات ( 2019
 )يف طور االنجاز

 املجال العمليات (اإلنجازات)2018

 تقييم استوائية شبكة الطرق كلم 11.900 كلم 7.000 كلم 12.000

  فحص الشبكة الطرقية
 )بالكيلومرت(

 كلم 1.414 كلم 650 كلم 1.500
 ةز جهأ بنيات الطرق بواسطة  قياس انعطاف

 "Déflectographes" ةخاص

كلم 44.000  تقييم حالة تدهور الشبكة الطرقية كلم 20.000 كلم 12.500 

  كلم 4.870  كلم 5.000 حسب الطلب
واملواكبة التقنية للمديريات الجهوية  الخربة

 للتجهيز والنقل واللوجيستيك وزبناء خارجيني 
  

  ، ويتعلق األمر خصوصا مبا ييل:2019-2018قام املركز بعمليات أخرى خالل الفرتة  إضافة إىل ذلك،
  

 العريض -جهاز املسح  إطالق عملية اقتناءtransverso-profilmètre بالليزر بهدف عرصنة تجهيزات فحص الشبكة الطرقية؛ 

  املساعدة التقنية لدراسات الدكتوراه؛ 

  املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية؛مواصلة عمليات التصديق ملخترب 

  تفعيل التطبيق املخصص لتدبري جدول الطرقات؛ 

  طبوعات املنجزة من طرف مصالح األمـن الـوطني ذات املبيانات واستعامل  تسجيلإدارة القاعدة الوطنية لحوادث السريمع
    الصلة باملوضوع. 
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  :2020خالل سنة  العمليات التاليةإنجاز  يعتزم املركزيف ما يتعلق بالبحث الطرقي، و  ،من جانب آخر
  

 ؛2020و 2019مقاسات الحساب الطرقي، من أجل تجميع بيانات حركة السري الطرقي املتعلقة بسنتي ل استعام 

 مواصلة توسيع نطاق التصديق من طرف مخترب املركز؛ 

 تطوير نظام تسيري حركة املرور. االستمرار يف 
 

 مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات ومصالح السوقيات واملعدات. 2.6.3
  

  العمليات التالية:  2018 سنة خاللإنجازات هذه املرافق  همت
  

 وقـد بلـغتقلـيص مـدد األعطـاب. تدبري واستغالل حظرية معدات األشغال العمومية ملديرية الطـرق و  وطرق تحسني فعالية 
 ؛94,2% معدل توفر املعدات

  تهيئة ممرات فـك العزلـة بالعـامل إىل ليات جديدة تهدف خصيصا ألشغال العمومية من خالل اقتناء آ حظرية معدات اتجديد
 القروي؛

  يوم عمل. 19.909اإلقليمية مبعدل  من الطرق القروية من طرف وحدات التدخل كلم 599صيانة 
  

تعتزم مصالح السوقيات واملعدات القيام بالعمليـات  ،امة حركة السري عىل الشبكة الطرقيةومن أجل ضامن استد من جانب آخر،
 :2020-2019 التالية خالل الفرتة

  

  يف إطار تهيئة الطرق القروية من طرف الفرق اإلقليمية؛2020سنة كلم  646و 2019كلم سنة  1.195( كلم 1.841إنجاز ( 

  صـيانة  يـوم 26.360و 2019خـالل صـيانة  يـوم 22.360 الجهوية مبعـدل جودة من طرف وحدات التدخلتهيئة املمرات املو
 ؛2020سنة 

 اقتناء وحدات جديدة من معدات األشغال العمومية؛ 

 آليات ومعدات األشغال العمومية واستغاللها عن بعد؛ ءامواصلة تطوير أد 

  من حيث الجودة والسالمة. الطوارئ املقدمة من طرف فرقتجويد الخدمات 
 

  امةمديرية التجهيزات الع. 3.6.3
 

، أساسـا يف اقتنـاء املعـدات والـربامج 2019-2018، برسـم الفـرتة امـةمن طـرف مديريـة التجهيـزات الع املنجزةتتمثل العمليات 
نتاج وتوزيع اإلعالنات السمعية البرصية، إىل جانـب اللجـوء وإ تصميم امللصقات، و صالح وصيانة املقرات اإلدارية، إ ، و املعلوماتية

  واملساعدة.إىل خدمات االستشارة 
 

تحويـل  فقـد تـم، وتثمينهـاات التحتيـة تدخل الدولة من حيث تطـوير البنيـوبهدف توفري املزيد من املرونة يف  من جانب آخر،
من قبـل  2020 سنةعملها ل سيتم تحديد مخطط، فوبناء عىل ذلك. امةللتجهيزات العإىل وكالة وطنية  امةمديرية التجهيزات الع

   .مجلس إدارة الوكالة
  

  مصلحة تسيري األوراش . 4.6.3
  

 :عىل 2020سنة برسم هذه املصلحة برنامج عمل  يرتكز
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 بهـدف إنجـاز  والجامعات الرتابية، وكاالت األحواض املائيةو  لفائدة مديرية التجهيزات املائية كراء معدات األشغال العمومية
 ؛منشآت املياه وعمليات الوقاية من الفيضانات

  كراء معدات األشغال العمومية لفائدة وكاالت الحوض املايئ بهدف مواكبتها يف عمليات الحفاظ عىل االحتياطيات العموميـة
 من املياه؛ 

  من خالل كراء املعدات واآلليات للفاعلني يف القطاع الخاص؛تنويع زبناء املصلحة 

 إجراء صفقة عمومية من أجل تهيئة موقع جديد لحضرية اآلليات؛ 

 اقتناء آلية جديدة لألشغال العمومية وتجهيزات حديثة؛ 

  تكوينية حول تدبري حضرية اآلليات.تأهيل العاملني باملصلحة من خالل تنظيم دورات 
 

  مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية. 5.6.3
  

 العمليات التالية:، ب2019و 2018مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية، من خالل برنامج عملها لسنتي  قامت
  

 املنابع املتحركة ملراقبة حمولة الشاحنات؛ اقتناء 

  مواصلة الدراسات املتعلقة بإدراج مفاهيم السالمة الطرقية يف املحيط املدريس وبتقيـيم تـدبري واسـتغالل الكـامريات الثابتـة
 الخاص؛و العام  نيوذلك يف إطار الرشاكة بني القطاع

  مراقبة الحمولة الزائدة والرسعة؛تفعيل اسرتاتيجية 

 تحسني رشوط السالمة يف بعض املحاور الطرقية الوطنية؛ 

 تدعيم ألوية املراقبة الطرقية بالتجهيزات األساسية؛ 

  مواصلة التكوين األويل واملستمر ملهنيي النقل من خالل انتقاء املؤسسـات الخاصـة لتكـوين منشـطي الرتبيـة عـىل السـالمة
 الطرقية؛  

 ت والبنيات املشـرتكة لسالمة الطرقية عىل مستوى املنشآ تقوية وسائل ايل الربنامج التكمييل الذي يهدف إىل املساهمة يف متو
 بني الشبكة الطرقية والسكك الحديدية؛

 وادث الطرقية الوطنية التي تعرف تزايـدا يف حـسالمة الطرقية يف عدد من املحاور املساهمة يف متويل برنامج تحسني رشوط ال
 السري املسجلة؛

  مبقتضـيات مدونـة السـري، وتطـوير  مهنيي تعليم السياقة من أجل العمـلتوقيع وتفعيل العقد الربنامج بني الوزارة الوصية و
 وتحسني اختبار الحصول عىل رخصة السياقة؛ ،تعليم السياقة

 تفعيل برنامج تأهيل قطاع النقل الطرقي وتحديث حظرية النقل الطرقي؛ 

 نفيذ برنامج بناء وتهيئة وتحديث مراكز التسجيلمواصلة ت. 
 

  املركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق. 6.6.3
  

  :، يف ما ييل2019-2018سنتي  خالل الوطني إلجراء االختبارات والتصديق املركز بهاقام ميكن تلخيص أهم العمليات التي 

  جراء االختبارات عىل العربات، وعىل مكوناتها وأجزاءها؛إل  أجل إنشاء واستغالل مخترب وطنيإعداد دراسة قبلية من 

 حول أسباب حرائق عربات النقل العمومي للمسافرين؛دراسة  إجراء 

 تبسيط إجراءات التصديق وتفعيل نظام معلومايت لعمليات الفحص التقني عىل العربات؛ 
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 افتحاص مراكز الفحص التقني واألعوان املكلفني بالفحص؛ 

 الدراسة املتعلقة بإعادة هيكلة املركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق والدراسة املتعلقـة بتقيـيم النظـام  مواصلة إنجاز
 أفضل للتطورات التي يعرفها مجال املراقبة التقنية والتصديق عىل وسائل النقل؛للمركز بهدف االستجابة بشكل  املعلومايت

  ،مبطابقة العربات املسوقة عىل الصعيد الوطني للتدابري التنظيمية؛يف ما يتعلق تطوير نظام ملراقبة مصنعي وتجار العربات 

 رشاكة بني  مخصص لفحص العربات، يف إطار ،إجراء دراسة تقنية خاصة بتقييم جدوى تأسيس مركز وطني الجراء االختبارات
  الخاص؛القطاعني العام و 

  تحاد األورويب.إطالق دراسة حول املالمئة مع املعايري القانونية باال  

  

  :2020يعتزم املركز القيام بالعمليات التالية خالل سنة وعىل صعيد آخر، 
 

 للتصديق عىل العربات؛املعايري التقنية  توحيدمواكبة املركز النضامم املغرب التفاقيات الواليات املتحدة األمريكية املتعلقة ب 

 جراءات التصديق؛املصنعني وتجار العربات وتبسيط إ  تعزيز عمليات مراقبة 

  إعادة تقييم برامج التكوين املنجزة من طرف شبكة مراكز الفحص التقني للعربات لفائدة األعوان املكلفني بالفحص ورؤساء
 مراكز الفحص التقني؛

 التوقيع عليه.لمركبات مبارشة بعد تنفيذ عقد برنامج بني الدولة وشبكة مراكز املراقبة التقنية ل 

الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية، سيتم حـذف املـرفقني سـالفي الـذكر، وذلـك يف إطـار قـانون  تجدر اإلشارة إىل أنه، بعد إحداث
املركز الوطني إلجراء االختبارات والتصـديق. كـام بديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية و مب، ويتعلق األمر 2020املالية لسنة 

            حويل املهام التي يضطلع بها املرفقان إىل الوكالة املذكورة. سيتم ت

 

   مديرية املالحة التجارية. 7.6.3
  

 ام ييل: ك 2019و 2018 تيبرسم سناملالحة التجارية مديرية املنجزة من طرف  عملياتميكن تلخيص أهم ال
  

  مستوى مديرية املالحة التجارية؛ عىلتفعيل نظام مراقبة التدبري 

  رقمنة أرشيف املديرية بهدف ضامن التدبري العقالين واالستعامل الناجع للمعدات؛ 

  إعداد نظام لتجميع وتحليل املعلومات املرسلة من السفن؛ 

 تجديد حظرية سيارات املديرية؛ 

 وير نظام معلومايت خاص باملديريةتط. 
 

  ما ييل: فإنه يتمحور باألساس حول ،2020ة لسنة فيام يتعلق مبخطط عمل املديريو 
 

 إعداد بطائق مهنية لألعوان البحريني؛ 

 تقوية وتحديث التجهيزات واملعدات الخاصة بتفتيش ومراقبة السفن؛ 

 رقمنة أرشيف املديرية؛ 

 عابرة للمياه اإلقليمية املغربيةاستكامل تفعيل النظام املعلومايت الخاص بتحديد وتتبع السفن ال(MARIS) ؛ 

  2020املساهمة يف إنجاح عملية "مرحبا." 
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 مديريـة األرصـاد الجويـة الوطنيـة. 8.6.3
  

 وتعزيز شبكة الرادارات الرصدية  ، حول تحديث اإلدارة2019-2018متحور مخطط عمل مديرية األرصاد الجوية الوطنية لسنة 
  :العمليات التالية املراقبة، وهو ما يتجىل من خاللنة منظومة تطوير منظومة معالجة املعطيات الرصدية وصياو 

  اقتناء وتجهيز واستغالل أجهزة الرصد األوتوماتيكية الخاصة باملالحة الجوية، ومعدات املراقبة الجوية، ومنظومات الـرادارات
 اململكة؛ عىل مستوى مختلف جهات

 األرصاد الجوية الجهوية؛ مواصلة توسيع الشبكة الوطنية لرصد ومراقبة جودة الهواء يف مراكز 

 تفعيل نظام معلومايت جديد ملعالجة معطيات التنبؤات الرقمية ملديرية األرصاد الجوية الوطنية؛ 

 تأهيل وتقوية سالمة الشبكة املعلوماتية للمديرية؛ 

 " وضع وتشغيل نظام املراقبة بالكامرياتIPمبديرية األرصاد الجوية الوطنية؛ " 

 قلة لألرصاد الجوية بالتعاون مع صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية؛تجهيز وتشغيل محطة متن 

 العدديـة إبرام اتفاقيات إطار تتعلق بصيانة التجهيزات األساسية ملديرية األرصاد الجوية الوطنية، خصوصـا نظـام التنبـؤات ،
 االوتوماتيكية. رصدال وبعض محطات SYNERGIEنظام الرصد بالرادار، شبكة مراقبة جودة الهواء،  الرصد نظام

  

  التالية: القيام بالعمليات 2020 سنةبرسم  املديرية برنامج عمل يتوقع، إىل جانب آخر
 

  الجهوي، بالتعاون مع صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية، من خـالل رصاد الجوية عىل املستوى املحيل و األ تعزيز شبكة
 تثبيت آليات قياس التوقعات عىل مستوى املراكز التابعة لوزارة الداخلية؛ اقتناء واستغالل أنظمة الرادار باإلضافة إىل

  تطوير نظام إشعار األرصاد الجوية بهدف توفري خدمة عمومية ذات جودة؛ 

 إعداد وصيانة تجهيزات األرصاد الجوية؛ 

 حيث الفعالية والتوقع واالبتكار تعزيز قدرات املوارد البرشية من.  
 

  العامة للطريان املديناملديرية . 9.6.3
 

  يف ما ييل: 2019و 2018برسم سنتي العامة للطريان املدين تتجىل حصيلة إنجازات املديرية 

  ؛تدبري مداخيل املديرية العامة للطريان املديننظام رقمنة 

 ؛باملديرية ةترحيل وإيواء نظم املعلوميات الخاص 

  ؛االقرتاب والهبوط اآليلتكوين متخصصني يف تصميم إجراءات إطالق عملية 

 ؛تطوير ووضع نظام تدبري مندمج ملراقبة أمن الطريان املدين للمديرية العامة للطريان املدين 

  ؛باملغربالخدمات الجوية جودة تحسني إنجاز دراسة حول 

  ـاكة املربمـة وتنفيذ تتبع عن طريق النقل الجوي الداخيل وتطوير إنعاشاملساهمة يف تقويـة  تهـدف إىل التـي اتفاقيات الرش
 عىل مستوى مختلف جهات اململكة؛ الربط الجوي

 ؛ إنجاز دراسة تنمية طريان األعامل باملغرب 

  ؛توسيع قدرات مخترب التحليالت لبيانات مسجالت الطائراتلعداد اإل 

 املتعلق بالطريان املدين؛ 13-40للقانون رقم النصوص التنظيمية  تنزيل 

 يف املادي للمديرية العامة للطريان املدينمعالجة وحفظ األرش إطالق آلية . 
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  ، فإنه يتمحور باألساس حول ما ييل:2020لسنة  املديرية العامة للطريان املدينوفيام يتعلق مبخطط عمل 
 

  ؛إنعاش النقل الجوي الداخيلمواصلة  

  ؛املحققني التقنينياقتناء معدات الحامية من املخاطر البيولوجية لفائدة 

 قصد  الطائرات الخاصة بنقل الركابتشغيل معدات  ويف مجال  تعلقة بتجهيزات الطائراتامل املحققني التقنينيمهارات  تطوير
 ؛التحليل املناسب لحوادث الطريانمن متكينهم 

  تصميم إجراءات االقرتاب والهبوط اآليلتأهيل موظفي املديرية العامة للطريان املدين يف مجال PANS-OPS. 
 

  األخرىل األنشطة االقتصادية مجا7.3.  
      

  . املراكز الجهوية لالستثامر1.7.3
  

صالح العميق لهذه اإل  ، باإلعداد والرشوع يف تنفيذ2019و 2018 حصيلة إنجازات املراكز الجهوية لالستثامر خالل سنتي متيزت
صالح باألساس، إىل توسيع صالحيات املراكز اإل الجاللة نرصه الله. ويهدف هذا السامية لصاحب للتوجيهات امللكية  املراكز، تفعيال

دراسة الجهوية لالستثامر، وتثبيت شكل جديد من الحكامة، وتقوية القدرات التدبريية لهذه املراكز، وتأسيس لجنة موحدة ل
  جراءات املرتبطة باالستثامر.ملفات االستثامر وتبسيط اإل 

ونرشه  18-47عىل القانون رقم وية لالستثامر أساسا من خالل املصادقة ويف هذا اإلطار، فقد متت ترجمة إصالح املراكز الجه
بخلق لجان جهوية موحدة لالستثامر، وتحويل املراكز الجهوية لالستثامر إىل مؤسسات ، والذي يقيض 2019فرباير  21بتاريخ 

        عمومية تحظى بالشخصية املعنوية واالستقالل املايل.

 :ما ييل من خالل 2018ميكن تقديم أهم إنجازات املراكز الجهوية لالستثامر برسم سنة و 
 

  :شباك املساعدة عىل إحداث املقاوالت 
 

  مقاولة خصت األشخاص املعنـويني  26.616مقارنة مع السنة الفارطة، منها  %17,3قدرها  مقاولة أي بزيادة 33.931إحداث
 الذاتيني؛خصت األشخاص مقاولة  7.315و

  سـال -جهة الرباط، و (23%)سطات -ويتعلق األمر بجهة الدار البيضاء .املحدثة املقاوالتمن  %86عىل  جهاتخمس هيمنة 
 ؛ (11%)الحسيمة -تطوان - وجهة طنجة،  (13%)مكناس -وجهة فاس (17%) آسفي –وجهة مراكش ،(22%)القنيطرة  -

 غال ـوقطـاع البنـاء واألشـ (36%)، والتجـارة (44%)الخـدمات  : قطاعـات ثـالث توىـعىل مسـات املحدثة ـعدد الرشكز يركت
 .(13%)العمومية 
 

 :شباك مساعدة املستثمرين 
 

  مـع إحـداث  مليـار درهـم، 148,2 بلـغاسـتثامري  غـالفعىل املستوى الجهوي باستثامريا مرشوعا  1.852متت املوافقة عىل
 منصب شغل؛ 144.614

  والخدمات %29,54املوافق عليها، يف ثالث قطاعات انتاجية: الصناعة ( من املبالغ املرصدة ملشاريع االستثامر %69,49تركز ،(
 )؛%18,03ٍ) والسياحة (21,92%(

  ـقية %25وادي الـذهب ( -من عـدد املشـاريع املوافـق عليهـا: جهـة الداخلـة  %79هيمنة سبع جهات عىل )، والجهـة الرش
)، وجهـة %8مكنـاس ( -)، وجهة فاس%9سطات ( –)، وجهة الدارالبيضاء %10الحسيمة ( -تطوان -)، وجهة طنجة11,56ٍ%(

   .)%8(ماسة  -) ثم جهة سوس%8القنيطرة ( -سال -الرباط
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  :باإلضافة إىل هذا

 الدعم يف مجال خلق املقاوالت والتحسيس حول ريادة األعامل؛ 

 مشاريع االستثامر، خصوصا املشاريع التي تدخل يف إطار اتفاقيات؛ تتبع ومواكبة 

 التي تدخل يف إطار االسرتاتيجيات القطاعية الوطنية؛و  ،عقود الربامج عىل املستوى الجهوي املساهمة يف تفعيل 

 مواصلة أشغال اللجان الجهوية ملناخ األعامل وتتبع تنفيذ مخططات عملها؛ 

  اكة املتعلقة بتحسني مناخ األعامل إضافة إىل انعاش وتسهيل االستثامر وريادة األعامل؛تفعيل مختلف اتفاقيات الرش 

  املساهمة الفعالة للمراكز الجهويـة لالسـتثامر يف إعـداد التوجهـات االسـرتاتيجية ومشـاريع التنميـة الرتابيـة، خصوصـا عـىل
 املستوى االقتصادي؛

  املصادقة عىل مالءمة جميع املراكز الجهوية لالستثامر ملعايري الجـودة« ISO 9001 »  والتـي تـدخل يف إطـار 2015نسـخة ،
  يز الحكامة الجيدة لهذه املراكز.تعز

 

  ، فتتمثل يف ما ييل:2019حصيلة املراكز الجهوية لالستثامر برسم سنة  ما يخص أما يف
   

  لالستثامر يف إعـداد مخططـات التنميـة الجهويـة إضـافة إىل تنزيـل االسـرتاتيجيات القطاعيـة عـىل مساهمة املراكز الجهوية
 املستوى الرتايب؛

  معالجة ملفات االستثامر وخلق املقاوالت؛وتقليص آجال مواصلة مجهودات تبسيط اإلجراءات 

 ملشاريع االستثامرية التي تم قبولها عىل مسـتوى متكني املراكز الجهوية لالستثامر من وسائل للتتبع بعد اإلنشاء للمقاوالت وا
 اللجان الجهوية لالستثامر؛

  ،يـاة ووفيـات ح معـدلف ضـبط بهدمواصلة الدراسات بعد إنشاء املقاوالت عىل املستوى الجهوي، برشاكة مع البنك الدويل
   للتدخل.، وإلقاء الضوء عىل الصعوبات التي تواجهها والسبل املمكنة الرشكات التي تم إنشاؤها

 
  مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة 2.7.3.

  

  .2018سنة مل يقم مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة بأي عملية فتح رأسامل أو خوصصة  خالل 
  
، 2019األسدس األول من سنة ، خالل مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة تركزت العمليات التي قام بها وقد 

من رأسامل رشكة اتصاالت املغرب يف بورصة  %8املرتبطة ببيع  لتوظيف املايلوا مهام التقييم، والتوصيات بالتحويالتيف إنجاز 
   الدار البيضاء.

  
ومبهام الدراسات األولية  ، يعتزم مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة القيام باعداد2020ويف ما يتعلق بسنة 

ت العمومية، وذلك طبقا ملقتضيات القانون املقاوال  حصة من (أو كل) رأسامل بعض املتعلقة بربنامج بيع التقييم والتوظيف املايل
 العمومية للقطاع الخاص. املقاوالتالذي يقنن تحويل  39-89رقم 

   
 والغابات والصيد البحري مجال الفالحة 8.3. 

  

 . مصلحة تقييم املنتوجات الغابوية 1.8.3
 

  وكذا مؤرشات األنشطة املرتبطة بها:  2018يستعرض الجدول التايل أهم منجزات املصلحة برسم سنة 
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 اإلنجازات التوقعات األهداف

 ستري(*)113.102 ستري114.680  القطع الغابوية مجني الفلني وتجسي -

وكذا املحصول الذي تعذر بيعه يف  2017بيع محصول الفلني برسم سنة  -
 السنوات السابقة

 ستري79.202 ستري79.202

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

  
  عىل الشكل التايل:  2019سنة ل نجازالنتائج املؤقتة للعمليات يف طور اإل  وميكن تقديمهذا، 

  

 اإلنجازات التوقعات األهداف

املتوقع بيعها  القطع الغابوية مجني الفلني وتجسي -
  زادات العلنيةعن طريق امل

 ستري 123.062
ألن فرتة عملية الجني تبتدئ يف بداية يف طور اإلنجاز  شغالاأل 

 شهر يونيو

وكذا املحصول  2018بيع محصول الفلني برسم سنة  -
 الذي تعذر بيعه يف السنوات السابقة

تم تنظيم مزاد 
علني خالل شهر 

 2019مارس 
 ستري117.376

  

وتنظيم مزاد وطني  ،ستري من الفلني 140.000قرابة جني  2020املصلحة برسم سنة ذلك، يتوقع برنامج عمل هذه جانب إىل 
ووضع  تجسيمتنفيذ عمليات كذلك  و ،والذي تعذر بيعه خالل املزادات السابقة 2019لبيع الفلني الذي تم جنيه خالل سنة 

 . 2020العالمات عىل القطع الخشبية استعدادا للمزادات املربمجة لبيع املنتجات الغابوية لسنة 
 

   املنتزه الوطني لسوس ماسة 2.8.3.
  

وتدبري الفضاءات املحمية وتثمني السياحة البيئية تطوير أنشطة مبواصلة  2019-2018 الفرتةخالل  املرفق هذا متيزت أنشطة
ت السياحية لتثمني التنوع البيئي، وتهيئة الفضاءات املخصصة للرتفيه لفائدة الجوال  الوطني لسوس ماسة، من خالل دعم باملنتزه

  .عىل الفضاءات الطبيعية املحميةالعائالت، باإلضافة إىل تنظيم حمالت تحسيسية بالتشاور مع املهنيني السياحيني بهدف الحفاظ 
  

رشوع لتجهيز وتسويق املتحف البيئي يف بيئية جديدة. ويتعلق األمر أساسا مب جوالت ، يعتزم املنتزه إطالق2020بالنسبة لسنة و 
  ر سنويا.زائ 3.000كلم لفائدة  2بطول  املمر الجديد للسري عىل األقدام ، باإلضافة إىل تهيئةسنويازائر  20.000أفق استقبال 

  
 استدامة وتهيئة املوارد البحريةقسم  3.8.3.

  

 :2019-2018 الفرتة خالل القسم هذا طرف من املربمجة عملياتال أهم تخص
 

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

  بقطاع الصيد؛تحيني وتحديث املعلومات املتعلقة 

 تتبع وتسيري ملفات املنازعات املتعلقة بنشاط الصيد البحري؛ 

 تنظيم الفعاليات املتعلقة بعمليات املراقبة؛ 

  واملصالح الخارجية املكلفة باملراقبة؛تأهيل مصالح قسم استدامة وتهيئة املوارد البحرية 

  لضامن السالمة يف اإلنقاذ البحري؛إصالح وصيانة زوارق اإلنقاذ  

  للرثوات البحريةمثل تعزيز الرشاكة مع املؤسسات الدولية لضامن املحافظة والتدبري األ. 
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االنخراط يف مجالت متخصصة من أجل تحيني املعلومات املتعلقة بقطاع الصيد البحري، ، 2020خالل سنة  القسمهذا، ويتوقع 
برصية، باإلضافة إىل أداء -لوماتية وسمعيةواقتناء معدات معتعزيز رشوط السالمة واإلنقاذ البحري، و وتحسني رشوط املراقبة، 

  واجبات اإلنخراط يف املؤسسات الدولية، املقيمة باملغرب أو بالخارج، املكلفة بالحفاظ عىل الرثوة السمكية.
     

  . املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث4.8.3
 

  : التالية حول املحاور 2019 من سنةواألسدس األول  2018 سنة برسم التلوث ورصد للدراسات الوطني املخترب إنجازات تتمحور
  

 تطبيقا وذلك محطة)،  451شاطئا ( 169تحليل ومراقبة جودة مياه ه االستحامم من خالل تتبع حمالت جودة ميا مراقبة
وجود أنواع ب املتعلقةو  مراقبة جودة الرمال الشاطئية أيتيف نفس اإلطار، ت بالساحل.  من القانون املتعلق 35للفصل 
، مكملة لهذا الربنامج وقد همت فضالت البحرية، املعادن الثقيلة، الهيدروكربونات ...)اللوثات (الفطريات، من املمختلفة 

 شاطئا؛ 45

 كم يف التلوث البحري من طرف الدول املتوسطية من التقييم والتحعىل  حرتام اتفاقية برشلونة، التي تقوماملساهمة يف ا
حمالت ألخذ عينات وتحليلها  3. ويتمحور هذا الربنامج حول (MEDPOL)ل تفعيل برنامج مراقبة التلوث التلوري خال

فة إىل إبرام اتفاقيتني مع باإلضا هذا محطة، والقيام بالدراسة املتعلقة بالتلوث بالزئبق مبصب وادي مارتيل، 15مستوى عىل 
 املرشوع األول "صيد النفايات البحرية"يهم  مرشوعني.إلنجاز ة الساحلية البيئ جمعيتني تنشطان يف مجال املحافظة عىل

 فايات املجمعة وتقييمها؛تحديد الن وتقييمها فيام يقوم املرشوع الثاين، املسمى "تبني الشاطئ"، عىل

  تنفيذ التلوث الساحيل الناتج عن املياه السطحية للوديان والنفايات الناتجة عن األنشطة البرشية، من خالل  مراقبةتقييم و
بني نقطة  39من القيام بحملتني ألخذ عينات موزعة عىل  2018، الذي مكن خالل سنة Atlantique POLبرنامج اطالنتيك 

 مدينتي القنيطرة وآسفي؛

 دعم الجهوي من أجل مراقبة امللوثات العضوية الثابتة مواصلة املرشوع املتعلق بال(POPs)يدخل يف إطار اتفاقية  ، والذي
 ميدانية حمالت بإنجاز ستقام املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث نطقة افريقيا. ويف هذا اإلطار، ستوكهومل الخاص مب

 والرواسب؛ من املاء اتوكذلك أخذ عين من الهواء عيناتال مرشحات واستعادة تثبيت أجل من

  التفتيش ميدانية وتحليالت مختربية للمساهمة يف عملية  هامبرامج تدبري وحامية البيئة، من خالل القيام مبمواكبة وتنفيذ
 حل اإلشكاليات املتعلقة بالتلوث؛ ويف

 وعليه، فقد  بعض املنازعات البيئية. مواكبة الفاعلني العموميني (الربملان، القطاعات الوزارية والسلطات املحلية...) لحل
 علق عموما مبشاكل مرتبطة بالتلوث؛استفسارات تت 10استجاب املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث ل

  تعترب هذه املساهمة يف التأهيل البيئي للقطاع الخاص من خالل تقديم الخدمات الرضورية يف ما يتعلق بالتحاليل. و
 نفاياتهم.تتبع وتقييم وضبط لمصنعني عىل الخدمات مبثابة تحفيزات ل

  
 بهدف املاضيتني السنتني برسم ربمجةامل العملياتتنفيذ  مواصلةعىل  2020-2019 الفرتة خالل هذا، ويقوم مخطط عمل املخترب

يف تطوير البحث العلمي من  عتزم املخترب املساهمة بشكل أكربكام ي .تحسني األداء والرفع من جودة الخدمات العمومية املقدمة
  خالل تأطري الطلبة الجامعيني يف مجال البيئة.
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  : مهام مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 1ملحق رقم 
  

  . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال الصحة1.1
  

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

  ييل: فيام 2018- 2013الفرتة ية خالل هذه املرافق وكذا اإلنجازات املال
  

 اسم المرفق المھام
  دعم القوات املسلحة امللكية مع ضامن الخدمات العالجية والوقائية والتشخيص واالستشفاء و الخربة

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

 بالبحث ومجال االقتصاد الصحي بتنسيق مع كليات الطب ومعاهد التكوين يف مهن التمريض؛
  املشاركة يف املهامت اإلنسانية داخل املغرب وخارجه من أجل التكفل بالضحايا وإسعافهم و تقديم

  نيني عىل حد سواء.الخدمات الطبية املتخصصة واملستعجلة للعسكريني واملد

  إدارة الدفاع الوطني:
  

كز ااملستشفيات العسكرية واملر 
 الطبية للجراحة

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

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

 الفاعلني املعنيني؛
  ضامن التكوين التطبيقي لفائدة طلبة كليات الطب والصيدلة واملتدربني مبدارس ومعاهد التكوين املهني

 املستمر لألطر واملسريين؛وتكوين األطر العاملة يف مجال الصحة، وكذلك التكوين 
 .املساهمة يف إنجاز أنشطة البحوث املتعلقة بالصحة العمومية واالقتصاد الصحي واإلدارة الصحية  

  وزارة الصحة:

  املستشفيات و مراكز الدعم

 تشجيع التربع بالدم عىل املستوى الوطني؛ 
 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؛ 
 توفري التجهيزات ووسائل عمل مختلف مراكز تحاقن الدم؛ 
 .بناء وتهيئة مراكز تحاقن الدم 

  وزارة الصحة:

لتحاقن الدم  املركز الوطني
 بالرباط

 تشجيع عمليات التربع بالدم عىل صعيد جهة الدار البيضاء؛ 
 تنظيم عمليات التربع بالدم بالداخل والخارج؛ 
 إنجاز التحاليل املخربية للدم؛ 
 .تأمني التزويد املنتظم ملجموع املؤسسات العمومية والخاصة بجهة الدار البيضاء مبشتقات الدم 

  وزارة الصحة:
الجهوي لتحاقن الدم  املركز

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

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

  وزارة الصحة:

  

 املعهد الوطني الصحي



ة
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 . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال التعليم والتكوين املهني وتكوين األطر2.1
   

 ختلفملي و التنم املسار ةواكبالكفيلة مبهذه املرافق إىل توفري املوارد البرشية املؤهلة  املقدمة من طرفتهدف عمليات التكوين 
هذا التكوين مجاالت السياحة والصناعة التقليدية والفالحة والصيد البحري واملعادن وإعداد  خصاملعنية. ويالوزارية القطاعات 

هذا ري والرياضة والجيولوجيا واإلحصاء واملعلوميات واالقتصاد التطبيقي واإلدارة العامة والصحة والتشغيل. الرتاب الوطني والتعم
  ام ييل:في 2018- 2013الفرتة مهام هذه املرافق وكذا اإلنجازات املالية خالل  تتلخصو 
  

 سم المرفقإ المھام

  والتكوين املستمر والبحث والخربة يف مجال اإلحصاء واالقتصاد  االويليقوم مبهام التكوين
 التطبيقي واإلعالميات والدميوغرافيا واألكتوارية املالية واملساعدة عىل اتخاذ القرار.

  املندوبية السامية للتخطيط:
  

املعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد 
 التطبيقي

 املدرسة بتوفري التكوين األسايس لإلعالميني واإلعالميني املتخصصني، والتكوين  تقوم
املستمر خاصة يف مجال استعامل التكنولوجيات الحديثة، وكذا املساهمة يف تطوير 

 البحث العلمي.

  املندوبية السامية للتخطيط:

  
 مدرسة علوم اإلعالم

 يف امليدان ني املتخصصني والعامل املؤهلني توفري التكوين األويل بالنسبة للتقنيني والتقني
يف مختلف تخصصات اإلنتاج النبايت والحيواين وتتبع إدماج الخريجني يف الفالحي وذلك 

 سوق الشغل؛
 مواكبة وتكوين املقاولني الشباب إلنجاز مشاريع يف املجال الفالحي؛ 
 ضامن التكوين املستمر ملستخدمي الضيعات الفالحية؛ 
 األطر املرشفة  عىل عملية  التكوين؛ مواكبة وتكوين 
 توفري التكوين بواسطة التدرج املهني لفائدة الشباب القروي املنقطع عن الدراسة؛ 
 تتبع إدماج املتخرجني يف سوق الشغل؛ 
  إنجاز دراسات واستطالعات حول تقييم حاجيات القطاع من املؤهالت البرشية من أجل

 إعداد دليل للمهن والوظائف؛
 الستشارات للمهنيني يف املجاالت التقنية والسوسيومهنية.تقديم ا 

 
 

 البحري والصيد الفالحة وزارة
  :والغابات واملياه القروية والتنمية

 
  

معاهد ومراكز التكوين يف مجال 
 الفالحة

 تكوين املهندسني يف مجال املياه والغابات؛ 
 تنشيط دورات للتكوين املستمر؛ 
  الخاصة بالغابة والتدبري املستدام للموارد الطبيعية والبيئٌة.إنجاز الدراسات واألبحاث 

 البحري والصيد الفالحة وزارة
  :والغابات واملياه القروية والتنمية

  
 املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني

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

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

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

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

 البحري والصيد الفالحة وزارة
  :والغابات واملياه القروية والتنمية

  
معاهد ومراكز التكوين يف مجال 

 الصيد البحري
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  تكوين الصناع التقليديني املوهوبني من أجل الحفاظ عىل الرتاث الثقايف الحايل وإبداع

 منتوجات تقليدية ذات جودة عالية؛
 ية، وكذا تنظيم عمليات التكوين املستمر لفائدة الصناع ورؤساء مقاوالت الصناعة التقليد

 تنظيم ندوات ومؤمترات ولقاءات وأيام دراسية وتداريب وورشات تطبيقية؛
 تقديم خدمات مؤدى عنها عىل شكل أشغال لفائدة الغري؛ 
  تحصيل موارد من خالل تسويق منتوجات الصناعة التقليدية املنجزة من طرف املتدربني

 واملتمرنني يف إطار األعامل التطبيقية.

لصناعة التقليدية وا السياحة وزارة
  :والنقل الجوي واالقتصاد االجتامعي

  
مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 

 العاملة يف مجال الصناعة التقليدية

 .هذا املرفق مل يعد يشتغل  
والصناعة التقليدية  السياحة وزارة

  والنقل الجوي واالقتصاد االجتامعي:
  قسم خريطة التكوين املهني

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

وإصالح  وزارة االقتصاد واملالية
  :اإلدارة

  
  القسم اإلداري

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

 واملهنية؛
  تفعيل العمليات املتعلقة باالستشارات والدعم ومواكبة اإلدارات العمومية واملنشآت

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

 واالجتامعية؛
 .نرش وبيع الوثائق وكذا كراء املقرات واملعدات  

 والتكوين الوطنية الرتبية وزارة
 والبحث العايل والتعليم املهني

  :العلمي
  

  قسم اسرتاتيجيات التكوين

  املدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت بوجدة: تقوم بتكوين التقنيني يف الطبوغرافيا
 واإللكرتوميكانيك املوجهني للعمل يف القطاعني املعدين والصناعي؛

  (باكلوريا+سنتني) مدرسة املعادن مبراكش: تتجىل مهمتها يف تكوين التقنيني املتخصصني
يف املهن املرتبطة بالجيولوجيا التطبيقية واستغالل املعادن واملقالع والكيمياء الصناعية 

 واإللكرتوميكانيك.

  :والبيئة واملعادن ةالطاق وزارة

  
املدارس العاملة يف مجال الطاقة 

 واملعادن

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

 اللوجيستيكو  والنقل التجهيز وزارة
 :واملاء

  

 املعهد العايل للدراسات البحرية

  تقديم خدمات التكوين وإعادة التكوين واستكامل خربة األعوان والتقنيني واإلداريني
وصيانة آالت األشغال العمومية وكذا إصالح وصيانة وتوسيع  خاصة يف مجاالت السياقة

 الشبكة الطرقية.

 واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
 :واملاء

  

معهد التكوين عىل اآلليات وصيانة 
  الطرق

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

 واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
 :واملاء

  

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

 

 والتعمري الوطني الرتاب إعداد وزارة
  :املدينة وسياسة واإلسكان

 رس الوطنية للهندسة املعامريةااملد

 األطر العليا املتخصصة يف تقنيات التهيئة والتعمري، املوجهة للعمل يف الهيئات تكوين
 العمومية والخاصة؛

  إعداد وتنظيم دورات للتكوين املستمر لفائدة موظفي الوزارة الوصية ومصالحها
 الخارجية ووزارات أخرى وهيئات عمومية وخاصة؛

 رات الدولة واملؤسسات العمومية إنجاز دراسات يف مجال التهيئة والتعمري لفائدة إدا
 والجامعات الرتابية والهيئات الخاصة؛

 املساهمة يف تنمية البحث يف مجال تنظيم املجال ونرش املعطيات بهذا الخصوص؛ 
 .تنظيم أنشطة علمية تتعلق بتدبري املدن والتهيئة املجالية والسكن والتنمية املستدامة 

 والتعمري الوطني الرتاب إعداد وزارة
  :املدينة وسياسة واإلسكان

  
 املعهد الوطني للتهيئة والتعمري

  توفري التكوين، وإعادة التكوين وتحسني قدرات األطر اإلدارية والتقنية التابعة لوزارة
 الداخلية؛

 وذلك عرب تحديد حاجيات  لتكوينإعالم وتكوين املنتخبني يف مجال اإلدارة وهندسة ا
 التكوين وتركيب الربامج التكوينية والتتبع والتقييم واالفتحاص؛

 توفري املقرات والبنايات والورشات والعتاد البيداغوجي؛ 
  توفري التكوين خاصة بالنسبة للموظفني الجدد والتكوين األسايس واملستمر واألكادميي

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

 التسيري و تطبيق كفاءاتهم املهنية والتقنية.

  وزارة الداخلية:

  
  

مديرية تأهيل األطر اإلدارية 
  والتقنية

  الرتبوي للمدرسة الوطنية للحامية االجتامعية؛مواكبة تنفيذ املرشوع 
 .تنظيم تكوين لفائدة املتدخلني يف مجال الحامية االجتامعية 

  :املهني االدماج و الشغل وزارة
 قسم التكوين

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

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

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

  املحلية والقطاع الخاص إنجاز دراسات لفائدة اإلدارات واملؤسسات العمومية والجامعات
وكذا تنظيم استطالعات للرأي وحمالت إعالمية يف مختلف املجاالت بتعاون مع املنظامت 

 الوطنية واألجنبية.

  :الشباب والرياضةو  الثقافة وزارة

  
 املعهد العايل لإلعالم واالتصال
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  ومواكبة سد الفراغ الحاصل يف مجال التكوين يف مهن املجال السمعي البرصي والسينام

 تطور هذه املهن؛
  تلبية الحاجيات املتزايدة للقطاع من املختصني خصوصا و أن املغرب قد أصبح وجهة

  مفضلة للتصوير السنياميئ عىل املستوى الدويل.

  :الشباب والرياضةو  الثقافة وزارة
  

املعهد العايل ملهن السمعي البرصي 
  والسينام

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

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

  الشباب والرياضة:و  الثقافة وزارة

  
 بيبةاملعهد املليك لتكوين أطر الش

 والرياضة

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

 قطاع الصحة؛ يتنظيم دورات للتكوين املستمر لفائدة مهن 
 ول األنظمة الصحية ونرش املعطيات املتعلقة بهذا املساهمة يف إنجاز دراسات وبحوث ح

 املجال.

  وزارة الصحة:
  

  املدرسة الوطنية للصحة العمومية

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

السياحة والصناعة التقليدية  وزارة
  والنقل الجوي واالقتصاد االجتامعي

  
مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 

 العاملة يف مجال السياحة

 آثار ما قبل  املساهمة يف تكوين األطر يف قطاعات الرتاث ويف األبحاث األركيولوجية)
 التاريخ وآثار ما قبل اإلسالم وآثار العهد اإلسالمي) وكذا يف الخربة؛

  ضامن التكوين االسايس والتكوين املستمر والبحث العلمي يف علوم اآلثار والرتاث وكذا
 امليادين املرتبطة بهام؛

 اسرت تحضري وتسليم الشهادات الوطنية التالية: دبلوم السلك األسايس واملاسرت وامل
  املتخصص والدكتوراه.

  :الشباب والرياضةو  الثقافة وزارة
  

املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث 
  بالرباط

 تكوين أطر عليا يف مجاالت الفنون التشكيلية والفنون التطبيقية ملدة أربع سنوات؛ 
 نرش املعرفة وتكوين الفنانني يف مجال الفنون الجميلة؛ 
  الشباب يف الحياة اليومية ؛إدماج خريجي املعهد 
 .تقديم خدمات وخربات والقيام بأشغال مدرة للدخل  

  :الشباب والرياضةو  الثقافة وزارة

  
املعهد الوطني للفنون الجميلة 

  بتطوان
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  . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال األنشطة الرتفيهية3.1
 

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

 ييل: فيام 2013-2018
 

 المرفقسم إ المھام
  ينظم تظاهرات وطنية ودولية مرموقة يف رياضة الغولف:

 :التظاهرات الوطنية 
 كأس  العرش؛ 
 كأس عيد الشباب؛ 
 كأس املسرية الخرضاء؛ 
 .بطولة املغرب 
 :التظاهرات الدولية 
 كأس الحسن الثاين للغولف؛ 
 تحدي الحسن الثاين للغولف؛ 
 بطولة املغرب املفتوحة؛ 
 .كالسيك دار السالم 

باإلضافة إىل التظاهرات الرياضية املذكورة أعاله، تجرى عرشون تظاهرة أخرى مبسالك الغولف 
 املليك دار السالم.

  رئيس الحكومة:
  
  

 الكولف املليك دار السالم

  توفري معدات رياضية ذات مستوى عايل لفائدة النخبـة الوطنيـة مـع األخـذ بعـني
 التقنية والوظيفية للمامرسة الرياضية؛االعتبار اإلكراهات 

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

 وع  اململكة؛مدرسة موزعة عىل مختلف رب
 .تنظيم تظاهرات فنية وثقافية وسياسية  

 الشباب والرياضة:و  الثقافة وزارة
  

الدار املركب الريايض محمد الخامس 
 و القاعدة البحرية باملحمديةالبيضاء 

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

  الشباب والرياضة:الثقافة و وزارة 
  

مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات 
 الرياضية

  احتضان امللتقيات واملخـيامت والنـدوات باإلضـافة إىل دورات التكـوين واألنشـطة
 والرياضية؛الرتبوية والثقافية 

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

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

  والرياضة:الشباب و  الثقافة وزارة

  
مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة 

 ببوزنيقة
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  . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال األنشطة االجتامعية األخرى 4.1
    

مشرتكة، ويتعلق األمر عىل  خاصياتات االجتامعية التي تتقاسم بعض الفئلتلبية املتطلبات الخاصة  عىلهذه املرافق  تعمل
 تتوزعو الخصوص باألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة وحجاج الديار املقدسة والسجناء وأفراد الجالية املغربية املقيمة بالخارج. 

  :عىل الشكل التايل 2018- 2013الفرتة  برسمرافق وكذا اإلنجازات املالية مهام هذه امل
  

 المرفقسم إ المھام

 املساعدات التقنية لفائدة األشخاص املعاقني من أجل الرفع من استقالليتهم  تقديم
 وتسهيل اندماجهم اجتامعيا؛

  تغطية مصاريف اقتناء الوسائل البيداغوجية والسمعية البرصية واملعلوماتية
 الرضورية من أجل تعليم األطفال ذوي االحتياجات الخاصة؛

 اقة عرب املساهمة يف متويل املشاريع التي مساعدة الجمعيات العاملة يف مجال اإلع
  تهدف إىل اإلدماج االجتامعي لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة.

التضامن والتنمية االجتامعية  وزارة
  واملساواة واألرسة

  
 التوجيه والدعممصلحة 

  ضامن التأطري للحجاج املغاربة سواء بالداخل أو بالخارج وذلك عرب أعضاء البعثة
 للحج. املغربية

  وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:

  
  قسم الحج

  تتكلف بتدبري ومراقبة و ترشيد استغالل مختلف وحدات االنتاج باملؤسسات
 السجنية؛

  ضامن تسويق مختلف املنتوجات الفالحية ومنتوجات الورشات باملؤسسات
 السجنية.

 املندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة
  اإلدماج

  
 التكوين الفني والحريفمصلحة وحدات 

  االستجابة النتظارات املغاربة املقيمني بالخارج واملرتفقني اآلخرين ملصالح القنصليات
 سواء بالخارج أو داخل املغرب.

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

والتعاون الشؤون الخارجية  وزارة
  اإلفريقي واملغاربة املقيمني بالخارج

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

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

  كام ييل: 2018-2013الفرتة املرافق وكذا  اإلنجازات املالية خالل 
  

 المرفقسم إ المھام

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

  إدارة الدفاع الوطني:
  

 وحدة الدرك املليك لتصنيع األقنعة

بإنعاش وتنسيق االسترياد والتصدير واملعالجة وبيع واستعامل املنتجات  يقوم
والخدمات املرتبطة بتقنيات االستشعار بواسطة األقامر االصطناعية عىل مستوى 

 الرتاب الوطني واملحافظة عليها. ومن الناحية العملية يقوم املركز باملهام التالية:
  املؤسسات التي تعتمد عىل االستشعار جرد وتجميع وتنسيق حاجيات اإلدارات أو

 عن بعد وذلك بغية تقديم طلبات رشاء مجتمعة ومتجانسة؛
  االسترياد واالقتناء سواء باملغرب أو بالخارج، واملحافظة والنسخ واملعالجة والتوزيع

 والبيع واقرتاح استعامل املنتجات والخدمات املرتبطة باالستشعار عن بعد؛
 واء بالقطاع العام أو الخاص بكل األشكال املفيدة لتمكينهم دعم ومساعدة الزبناء س

 من 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:

  
 ايئ عن بعداملركز املليك لالستكشاف الفض

تقوم بتحديد وتفكيك وإتالف املعدات التي انتهت مدة صالحيتها والغري صالحة 
لالستعامل. وينتج عن هذه العملية تراكم كميات كبرية من املتالشيات الحديدية 

تحقيق من  القوات املسلحة امللكية والنفايات املعدنية، التي عند بيعها ستمكن
صيانة املباين واقتناء املعدات الخاصة والرضورية الشتغال مداخيل ستساهم يف عمليات 

  هذه املصلحة.

  إدارة الدفاع الوطني:
  

  املؤسسة املركزية لتدبري وتخزين العتاد

  تجميع ومعالجة ونرش الوثائق املتعلقة بالتنمية االقتصادية واالجتامعية باملغرب أو
  بالخارج؛

  ولوج مختلف املرتفقني إىل املعلومة تعزيز الرصيد الوثائقي الوطني وتسهيل
  مبختلف أشكالها؛

  تعزيز الرصيد الوثائقي الوطني من خالل اللجوء إىل مصادر معلومات أجنبية سواء
  عرب الربط بشبكة األنرتنيت أومن خالل اقتناء الوثائق وبنك املعطيات؛

 اعية تطوير ارتباط الشبكة الوطنية للمعلومات والوثائق مبجموع الشبكات القط
املتخصصة وتعزيز تنسيق أنشطة الشبكة الوطنية للمعلومات مع شبكة أنظمة 

  املعلومات الدولية والجهوية.

  املندوبية السامية للتخطيط:

  
  املركز الوطني للتوثيق
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 المرفقسم إ المھام

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

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

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

  ندات الخزينة وحسابات الزبناء.س

  :وإصالح اإلدارة وزارة االقتصاد واملالية
  

 الخزينة العامة للمملكة

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

  :وإصالح اإلدارة واملاليةوزارة االقتصاد 

  
 إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة

 طبع منشورات ودوريات وزارة الثقافة؛ 
 إنجاز أعامل الطبع املتعلقة بالجوانب الثقافية والتواصلية واإلدارية؛ 
  طبع منشورات املثقفني ورجال األدب والعلوم والشباب املوهوبني واملرتجمني

 ني يف مجال إنعاش الكتاب؛والفنانني وكل املتدخل
 .تنويع املوارد املالية لتحسني التمويل الذايت وتغطية النفقات 

  :الشباب والرياضةو  الثقافة وزارة
  

 مطبعة دار املناهل

 نرش الكتب واملجموعات واملنشورات والتقارير ذات الطابع القضايئ؛ 
 والتعليقات ومذكرات االجتهاد  نسخ القرارات والنصوص القانونية والدراسات

 القضايئ عىل الورق وعىل حوامل إلكرتونية ووثائق قضائية أخرى؛ 
 .نسخ الوثائق  

  وزارة العدل:

  
مركز النرش والتوثيق القضايئ مبحكمة 

  النقض

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

 إيداعها بالربملان وكذا إعداد مطويات تعرف بأهم النصوص القانونية والتنظيمية؛
  املساهمة يف تزويد املوقع اإللكرتوين لألمانة العامة للحكومة بالوثائق. هذا املوقع

ملتاحة للجميع وا 1912يضم كل أعداد الجريدة الرسمية التي صدرت منذ سنة 
 مجانا.

  األمانة العامة للحكومة:
  

 مديرية املطبعة الرسمية
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  . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال النقل واملاء والبنيات التحتية االقتصادية األخرى 6.1
  

تنمية األنشطة املتعلقة بالنقل واملاء. وتضم هذه الفئة أيضا الخدمات املخصصة لتنمية املوارد  خدمات تهدف هذه املرافققدم ت
  كام ييل: 2018-2013الفرتة املائية وبناء وصيانة السدود. وميكن تقديم مهام هذه املرافق وكذا اإلنجازات املالية خالل 

  

 المرفقسم إ المھام

  تنفيذ برنامج عمل مديرية الطرق املتعلـق باقتنـاء معـدات األشـغال العموميـة
 وحظرية السيارات وقناطر اإلغاثة؛

 ضامن التدبري اإلداري لحظرية املعدات وحظرية السيارات ملديرية الطرق ؛ 
  التنسيق بني مصالح السوقيات واملعدات فـيام يخـص تعبئـة واسـتعامل حظـرية

 املعدات؛
  مصـالح السـوقيات وكـذا املـديريات الجهويـة واإلقليميـة ودعمهـا اإلرشاف عىل

 مبعدات تدبري حظرية املعدات الرضورية لتدخلها؛
 تسيري قناطر اإلغاثة وإنجاز األشغال املتعلقة بالرتكيب والتفكيك والصيانة؛ 
  تقديم املساعدة التقنية للجامعـات الرتابيـة وملختلـف الهيئـات العموميـة فـيام

  يتعلق بالخربة واقتناء معدات األشغال العمومية.

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

 مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات

 كراء وتدبري معدات األشغال العمومية التي تتوفر عليها؛ 
  التدخل الرسـيع إلزالـة الثلـوج والرمـال وكـذا يف الحـاالت االسـتثنائية كـاألرضار

 الناجمة عن الفيضانات؛
 إنجاز أشغال تهيئة مسالك فك العزلة عن العامل القروي؛ 
  تأطري حظائر املعدات اإلقليمية وإنجـاز افتحـاص حـول الحـوادث املميتـة عـىل

 املستوى الجهوي؛
 ز األشغال املتعلقة بالرتكيب والتفكيك والصيانة؛تسيري قناطر اإلغاثة وإنجا 
 .املساهمة يف تجديد املعدات وذلك وفقا السرتاتيجية مديرية الطرق 

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

 مصالح السوقيات واملعدات

 مديرية التجهيزات العامـة، كـإدارة عموميـة، عـىل ضـامن إدارة املشـاريع  تسهر
املفوضة من لدن القطاعات الوزارية واملؤسسات العمومية والجامعـات الرتابيـة 

 وكذا أصحاب مشاريع عمومية أخرى؛
 املساهمة يف الرفع من جودة املباين العامة؛ 
 عقلنة استعامل األموال العامة؛ 
 الطابع املهني إلدارة املشاريع العمومية. املساهمة يف إضفاء 

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

 مديرية التجهيزات العامة

 املساهمة يف إعداد سياسة الوقاية الطرقية؛ 
  إعداد النصوص التنظيميـة ودراسـات خاصـة والدراسـات اإلحصـائية والتوثيقيـة

 املرتبطة بالسالمة الطرقية وتطبيقها ؛
 منح رخص السياقة وتسجيل السيارات؛ 
 مراقبة النقل الطرقي والعقوبات اإلدارية املرتبطة بها؛ 
 .ترخيص ومراقبة مدارس تعليم السياقة 

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

 مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية
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 المرفقسم إ المھام

 سياسة وزارة التجهيز والنقل فيام يخص وصاية القطـاع عـىل املؤسسـات  تطبيق
 العمومية العاملة يف مجال الطريان؛

 ضامن سالمة وانتظام املالحة الجوية ومراقبة وتنسيق نشاطات املالحة الجوية؛ 
  إعداد االتفاقيات الدولية والنصوص القانونية املتعلقـة باملالحـة الجويـة والنقـل

 ل املجال الجوي وكذا الحرص عىل تطبيقها؛الجوي واستغال
  الحــرص عــىل مراقبــة العمليــات املتعلقــة بالســالمة الجويــة والقــوانني الخاصــة

  باالستغالل التقني للطائرات.

السياحة والصناعة التقليدية والنقل  وزارة
  :الجوي واالقتصاد االجتامعي

  
  املديرية العامة للطريان املدين

  للمكلفني بالفحص مبراكز الفحوصات التقنية؛منح بطاقات مهنية 
 التصديق حسب نوع السيارة وتبعا للوزن اإلجاميل للحمولة املسموح بها؛ 
  إجراء الفحص التقني املعمق الذي يقوم بـه املركـز الـوطني إلجـراء االختبـارات

 والتصديق؛
 .التأكد من معطيات الفحوصات التقنية التي تقوم بها مراكز الفحص التقني  

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

  املركز الوطني إلجراء االختبارات والتصديق

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

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

  مديرية املالحة التجارية

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

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

  املركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية

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

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

  مصلحة تسيري األوراش

 توفري املعطيات الجوية واملناخية الرضورية؛ 
 الدراسات والبحوث النظرية والتجريبية والتطبيقية حـول الغـالف الجـوي  إنجاز

واألرصاد الجوية واملناخ وكذا إنجاز الدراسات والبحوث ذات الصـلة مبهـام هـذا 
 املرفق؛

  املساهمة يف إعداد معاهدات الدولة برشاكة مـع اإلدارات املهتمـة بهـذا املجـال
النصوص التنظيمية املتعلقة باألرصـاد واملتعلقة مبجاالت اختصاصها، وكذا إعداد 

  الجوية والسهر عىل تنفيذها. 

 :املاء و واللوجيستيك والنقل التجهيز وزارة
  

  مديرية األرصاد الجوية الوطنية
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  . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال األنشطة االقتصادية األخرى 7.1
  

لفائدة قطاعات الصناعة مقدمة تقدم املرافق العاملة يف هذا املجال خدمات ذات طابع اقتصادي، ويتعلق األمر بخدمات 
   الفرتةوالتجارة وإنعاش االستثامر وكذا أنشطة اقتصادية أخرى. وميكن جرد مهام هذه املرافق وكذا اإلنجازات املالية خالل 

  كام ييل: 2013-2018
  

 المرفقسم إ المھام

  املساعدة عىل إحداث املقاوالت عىل املستوى الجهوي من خالل إنعاش االستثامرات
  ومساعدة املستثمرين يف إطار تدبري المتمركز لالستثامر.

 وزارة الداخلية:
  

 املراكز الجهوية لالستثامر

 يقوم أساسا بإعداد وتتبع وإنجاز العمليات املتعلقة مبختلف مراحل الخوصصة:
  القيام بافتحاص وتقييم الرشكات واملقاوالت العمومية املسجلة يف إطار برنامج

 الخوصصة؛
  تنظيم حمالت إشهارية لإلخبار والتواصل لفائدة الرشكات واملقاوالت املعنية

 بالخوصصة؛
 .قيادة العمليات املتعلقة بإعادة هيكلة املقاوالت العمومية 

 :وإصالح اإلدارة وزارة االقتصاد واملالية
  

مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة 
 املكلف بالخوصصة
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    اتبوالغاالبحري . مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة العاملة يف مجال الفالحة والصيد 8.1
 

هذا . وتتدخل أساسا يف حامية الرثوات املائية والسمكية والغابوية والبيئية. املاء والبيئةتتعلق مبجال املرافق خدمات هذه تقدم 
  كام ييل: 2018-2013الفرتة مهام هذه املرافق وكذا اإلنجازات املالية خالل  تقديمميكن و 
  

 المرفقسم إ المھام

  تقديم الدعم يف مجال البحث حول الصـيد البحـري وكـذا تحمـل تكـاليف عمليـات
  جزة من طرف هيئة املراقبني العلميني عىل منت السفن األجنبية.املراقبة املن

 التنمية و البحري والصيد الفالحة وزارة
 :الغابات و املياه و القروية

  
 البحرية املوارد تهيئة و استدامة قسم

  تــأمني اســتغالل وتثمــني املنتوجــات الغابويــة، خاصــة الفلــني الــذي يــدر مــداخيل
 الصعبة للبالد. للجامعات القروية والعملة

 التنمية و البحري والصيد الفالحة وزارة
 :الغابات و املياه و القروية

  
 مصلحة تقييم املنتوجات الغابوية

  حامية املوروث الوطني الذي يعكس الغنى والتنوع البيولوجي لألنواع النـادرة وكـذا
 حامية النظام اإليكولوجي الطبيعي.

 التنمية و البحري والصيد الفالحة وزارة
 :الغابات و املياه و القروية

  
 املنتزه الوطني لسوس ماسة

 تقييم وتتبع وضعية البيئة بتعاون مع كل الهيئات املعنية؛  
  إنجاز دراسات وبحوث تتعلق بالبيئة يف إطار السياسـة الوطنيـة للتنميـة املسـتدامة

  تطبيقها؛وإحاطة السلطات العمومية علام بنتائجها والتدابري العملية من أجل 
  تطوير وتنسيق جميع اإلجراءات الرامية إىل املحافظة عـىل تـوازن الوسـط الطبيعـي

  وحاميته ومحاربة التلوث وتحسني البيئة؛
  تقديم اقرتاحات تخص أبـرز التوجيهـات واالسـرتاتيجيات يف مجـال السياسـة البيئيـة

  وإنجاز مشاريع رائدة عىل الصعيد الوطني والجهوي واملحيل؛
 جرد وتشخيص املشاكل البيئية وذلـك انطالقـا مـن املعطيـات املتـوفرة حـول القيام ب

  الحالة البيئية؛
 تجميع ونرش جميع املعلومات املرتبطة بالبيئة؛  
 تتبع التنسيق بني الوزارات يف مجال حامية البيئة؛ 
 الحث واملشاركة يف إنجاز ووضع مخططات استعجالية وتتبعها؛ 
 ة الكوارث الطبيعية؛القيام بتدخالت يف مجال محارب 
  السهر عىل تشجيع مشاريع التعاون الـدويل يف مجـال البيئـة بتنسـيق مـع الـوزارات

 املعنية.

 :والبيئة واملعادن الطاقة وزارة
  

 املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث
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  2018و 2017: جدول يلخص تنفيذ ميزانيات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي2ملحق رقم 
 

 
 2018سنة  2017سنة 

 نسبة االنجاز االنجازات التوقعات نسبة االنجاز االنجازات التوقعات
I-  - النفقات 

 %51,82 2.127.234.928,35 4.105.364.007,59 %52,49 3.559.230.569,071.868.402.221,81 االستغاللنفقات 

 %20,44 722.520.839,23 3.533.991.863,66 %37,01 1.080.986.989,67 2.920.668.680,41 نفقات االستثامر

6.479.899.249,48  جموع النفقاتم
2.949.389.211,48 45,52% 7.639.355.871,25 2.849.755.767,58 37,30% 

II-  - املداخيل 

 %96,57 1.211.061.639,51 1.254.024.720,00 %84,74 696.364.487,96 821.812.154,00 إعانة االستغالل

 %104,46 126.190.073,80 120.800.000,00%89,68 137.312.426,20 153.110.000,00 إعانة االستثامر

 %97,27 1.337.251.713,31 1.374.824.720,00 %85,51 833.676.914,16 974.922.154,00 مجموع اإلعانات

 %102,52 2.128.814.151,38 2.076.511.279,77%83,11 2.209.513.448,76 2.658.642.167,04 مداخيل ذاتية *

 %100,43 3.466.065.864,69 3.451.335.999,77 %83,75 3.043.190.362,92 3.633.564.321,04 جموع امل

فائض املداخيل عىل األداءات برسم 
 تدبري السنة السابقة 

4.353.555.504,90 4.638.805.119,23 
106,55%

4.406.070.565,03 4.668.270.989,21 105,95% 

 %103,52 8.134.336.853,90 7.857.406.564,80%96,18 7.987.119.825,947.681.995.482,15 املجموع العام للمداخيل 
      

 بما فيھا الھبات والوصايا  * 
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 2018و 2017: تطور مداخيل مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي 3ملحق رقم 
  

  2018سنة   2017سنة 
 نسبة االنجاز االنجازات   التوقعات نسبة االنجازاالنجازاتالتوقعات

            الصحة  مجالـ  1 

 %99,17 983.977.675,41 992.242.920,00 %86,20 484.899.903,96 562.560.610,00 إعانة االستغالل 
 %100,00 20.000.000,00 20.000.000,00 %78,43 20.000.000,00 25.500.000,00 إعانة االستثامر

 %99,18 1.003.977.675,41 1.012.242.920,00 %85,86 504.899.903,96 588.060.610,00 مجموع اإلعانات
 %95,60 831.373.309,40 869.620.714,89 %95,37 744.165.528,10 780.295.877,50 مداخيل ذاتية

 %106,60 581.214.346,95 545.209.826,42 %120,16 580.663.887,52 483.229.649,56 فائض ميزانية االستغالل
 %95,78 95.789.576,12 100.009.041,92 %102,24 91.473.887,33 89.473.816,14 فائض ميزانية االستثامر

 %99,42 2.512.354.907,88 2.527.082.503,23 %98,98 1.921.203.206,91 1.941.059.953,20 املجموع العام للمداخيل
       وتكوين األطر التعليم و التكوين املھني مجالـ  2 

 %73,09 110.017.564,10 150.522.800,00 %73,40 101.575.584,00 138.391.544,00 إعانة االستغالل 
 %108,22 95.290.073,80 88.050.000,00 %88,31 77.762.426,20 88.060.000,00 إعانة االستثامر

 %86,06 205.307.637,90 238.572.800,00 %79,19 179.338.010,20 226.451.544,00 مجموع اإلعانات
 %56,13 76.958.158,33 137.107.132,50 %40,15 88.218.056,20 219.694.655,00 مداخيل ذاتية

 %100,38 124.520.199,55 124.050.884,07 %95,69 105.778.576,00 110.537.281,54 فائض ميزانية االستغالل
 %100,19 261.515.116,34 261.017.851,04 %103,06 264.416.233,14 256.564.329,74 فائض ميزانية االستثامر

 %87,85 668.301.112,12 760.748.667,61 %78,42 637.750.875,54 813.247.810,28 املجموع العام للمداخيل
       األنشطة الرتفيهية مجالـ 3

 %127,37 27.256.400,00 21.400.000,00 %104,81 23.975.000,00 22.875.000,00 إعانة االستغالل 
 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستثامر

 %127,37 27.256.400,00 21.400.000,00 %104,81 23.975.000,00 22.875.000,00 مجموع اإلعانات
 %128,31 48.868.016,32 38.086.025,16 %152,23 56.318.102,89 36.996.185,00 مداخيل ذاتية

 %101,87 40.488.159,25 39.743.476,08 %90,78 44.210.977,68 48.701.763,68 فائض ميزانية االستغالل
 %100,00 4.947.789,44 4.947.789,44 %165,86 15.110.101,89 9.110.101,89 فائض ميزانية االستثامر

 %116,69 121.560.365,01 104.177.290,68 %118,64 139.614.182,46 117.683.050,57 املجموع العام للمداخيل
        أنشطة اجتامعية أخرى مجالـ 4

 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستغالل 
 - 0,00 0,00 %100,00 26.800.000,00 26.800.000,00 إعانة االستثامر

 - 0,00 0,00 %100,00 26.800.000,00 26.800.000,00 مجموع اإلعانات
 %136,88 62.278.878,97 45.500.000,00 %128,34 58.395.388,85 45.500.000,00 مداخيل ذاتية

 %151,53 63.079.166,51 41.627.552,05 %100,00 52.476.623,55 52.476.623,55 فائض ميزانية االستغالل
 %140,76 12.248.473,66 8.701.490,74 %100,00 50.328.374,43 50.328.374,43 فائض ميزانية االستثامر

 %143,60 137.606.519,14 95.829.042,79 %107,36 188.000.386,83 175.104.997,98 املجموع العام للمداخيل
       السلطات العمومية والخدمات العامة  مجالـ 5

 %99,70 16.145.000,00 16.194.000,00 %83,27 14.444.000,00 17.345.000,00 إعانة االستغالل 
 %100,00 7.000.000,00 7.000.000,00 %100,00 7.000.000,00 7.000.000,00 إعانة االستثامر

 %99,79 23.145.000,00 23.194.000,00 %88,08 21.444.000,00 24.345.000,00 مجموع اإلعانات
 %145,81 213.190.097,28 146.208.674,24 %176,69 204.539.535,73 115.761.000,00 مداخيل ذاتية

 %71,57 267.305.959,08 373.485.838,72 %34,08 99.747.717,84 292.684.796,20 فائض ميزانية االستغالل
 %80,13 303.291.741,59 378.490.039,93 %116,79 410.568.098,98 351.550.420,14 فائض ميزانية االستثامر

 %87,58 806.932.797,95 921.378.552,89 %93,87 736.299.352,55 784.341.216,34 املجموع العام للمداخيل
       ـ قطاع النقل و املاء والبنيات التحتية االقتصادية األخرى 6

 - 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
 %106,94 883.285.707,52 825.988.732,98 %69,98 930.349.102,72 1.329.474.889,85 مداخيل ذاتية

 %124,88 575.292.239,36 460.659.870,94 %87,46 26.480.087,13 30.276.069,08 فائض ميزانية االستغالل
 %116,17 2.076.268.380,12 1.787.257.094,72 %115,65 2.576.297.452,64 2.227.683.536,33 فائض ميزانية االستثامر

 %115,00 3.534.846.327,00 3.073.905.698,64 %98,49 3.533.126.642,49 3.587.434.495,26 املجموع العام للمداخيل
       أنشطة اقتصادية أخرى  مجالـ 7

 %100,00 53.665.000,00 53.665.000,00 %85,36 52.070.000,00 61.000.000,00 إعانة االستغالل 
 - 0,00 0,00 - 0,00 0,00 إعانة االستثامر

 %100,00 53.665.000,00 53.665.000,00 %85,36 52.070.000,00 61.000.000,00 اإلعانات مجموع
 - 0,00 0,00 %0,00 0,00 163.200,00 مداخيل ذاتية

 %95,70 43.320.707,08 45.266.733,44 %83,27 41.836.829,08 50.242.434,41 فائض ميزانية االستغالل
 %86,01 110.922.445,28 128.959.024,95 %85,10 114.802.240,18 134.897.605,97 فائض ميزانية االستثامر

 %91,23 207.908.152,36 227.890.758,39 %84,74 208.709.069,26 246.303.240,38 املجموع العام للمداخيل
       اتوالغابالبحري  الفالحة والصيد مجالـ 8

 %100,00 20.000.000,00 20.000.000,00 %98,78 19.400.000,00 19.640.000,00 إعانة االستغالل 
 %67,83 3.900.000,00 5.750.000,00 %100,00 5.750.000,00 5.750.000,00 إعانة االستثامر

 %92,82 23.900.000,00 25.750.000,00 %99,05 25.150.000,00 25.390.000,00 مجموع اإلعانات
 %91,86 12.859.983,56 14.000.000,00 %97,53 127.527.734,27 130.756.359,69 مداخيل ذاتية

 %102,79 52.490.293,42 51.067.655,11 %97,91 55.625.394,10 56.810.064,50 فائض ميزانية االستغالل
 %100,00 55.576.395,46 55.576.395,46 %100,00 108.988.637,74 108.988.637,74 فائض ميزانية االستثامر

 %98,93 144.826.672,44 146.394.050,57 %98,55 317.291.766,11 321.945.061,93 املجموع العام للمداخيل
      املجاالتمجموع جميع 

 %96,57 1.211.061.639,51 1.254.024.720,00 %84,74 696.364.487,96 821.812.154,00 إعانة االستغالل 
 %104,46 126.190.073,80 120.800.000,00 %89,68 137.312.426,20 153.110.000,00 إعانة االستثامر

 %97,27 1.337.251.713,31 1.374.824.720,00 %85,51 833.676.914,16 974.922.154,00 مجموع اإلعانات
 %102,52 2.128.814.151,38 2.076.511.279,77 %83,11 2.209.513.448,76 2.658.642.167,04 مداخيل ذاتية*

 %103,96 1.747.711.071,20 1.681.111.836,83 %89,50 1.006.820.092,90 1.124.958.682,52 فائض ميزانية االستغالل
 %107,18 2.920.559.918,01 2.724.958.728,20 %112,49 3.631.985.026,33 3.228.596.822,38 فائض ميزانية االستثامر

 %103,52 8.134.336.853,90 7.857.406.564,80 %96,18 7.987.119.825,947.681.995.482,15 املجموع العام للمداخيل

  * مبا فيها الهبات والوصايا 



 تقرير حول مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
 

 

 
 
 

69 

: تطور نفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة برسم سنتي 4ملحق رقم 
 2018و 2017

  
 نسبة االنجاز 2018 نجازاتإ  االعتامدات املفتوحة نسبة االنجاز   2017 نجازاتإ  االعتامدات املفتوحة

 الصحة  مجالـ  1 
 %59,09 1.381.762.307,43 2.338.246.705,41%1.192.496.292,1165,98 1.807.356.100,39 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %15,86 28.467.442,86 179.459.041,92%34.965.015,9727,22 128.473.816,14 نفقات االستثامر
 %56,01 1.410.229.750,29 2.517.705.747,33%1.227.461.308,0863,41 1.935.829.916,53 مجموع النفقات

 وتكوين األطر ـ  مجال التعليم و التكوين املھني2
 %45,86 183.020.669,59 399.052.161,45%167.631.792,4636,61 457.856.172,41 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %24,55 87.378.217,32 355.919.851,04%72.993.528,4721,10 345.924.329,24 نفقات االستثامر
 %35,82 270.398.886,91 754.972.012,49%240.625.320,9329,94 803.780.501,65 مجموع النفقات

 ـ مجال األنشطة الرتفيهية3
 %82,38 81.748.472,14 99.229.501,24%81.212.426,4774,80 108.572.948,68 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %70,22 3.474.449,23 4.947.789,44%4.162.312,4545,69 9.110.101,89 نفقات االستثامر
 %81,81 85.222.921,37 104.177.290,68%85.374.738,9272,55 117.683.050,57 مجموع النفقات

 ـ مجال اجتامعية أخرى4
 %61,23 53.347.383,44 87.127.552,05%47.637.147,6548,62 97.976.623,55 املعدات والنفقات املختلفة نفقات

 %35,63 3.100.698,00 8.701.490,74%64.879.900,7784,12 77.128.374,43 نفقات االستثامر
 %58,90 56.448.081,44 95.829.042,79%112.517.048,4264,26 175.104.997,98 مجموع النفقات

 ـ مجال السلطات العمومية والخدمات العامة5
 %26,33 91.267.799,42 346.627.857,64%73.021.250,0325,28 288.837.411,18 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %34,25 134.437.836,51 392.511.507,27%87.098.927,4524,29 358.550.420,14 نفقات االستثامر
 %30,54 225.705.635,93 739.139.364,91%160.120.177,4824,73 647.387.831,32 مجموع النفقات

 األخرىالنقل و املاء والبنيات التحتية ـ مجال 6
 %40,08 267.617.378,59 667.738.935,80%243.660.328,0738,94 625.718.465,16 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %18,06 433.804.070,74 2.402.166.762,84%643.805.580,3539,37 1.635.089.035,17 االستثامر نفقات
 %22,85 701.421.449,33 3.069.905.698,64%887.465.908,4239,25 2.260.807.500,33 مجموع النفقات

 ـ مجال أنشطة اقتصادية أخرى7
 %42,33 34.824.181,16 82.273.638,89%33.399.412,0440,50 82.462.783,20 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %18,87 24.339.512,58 128.959.024,95%21.066.504,8615,62 134.897.605,97 نفقات االستثامر
 %28,01 59.163.693,74 211.232.663,84%54.465.916,9025,06 217.360.389,17 مجموع النفقات

 الفالحة والصيد البحري والغاباتـ قطاع 8
 %39,55 33.646.736,58 85.067.655,11%29.343.572,9832,44 90.450.064,50 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %12,26 7.518.611,99 61.326.395,46%152.015.219,3565,67 231.494.997,43 نفقات االستثامر
 %28,12 41.165.348,57 146.394.050,57%181.358.792,3356,33 321.945.061,93 مجموع النفقات

 مجموع جميع املجاالت
 %51,82 2.127.234.928,35 4.105.364.007,59%1.868.402.221,8152,49 3.559.230.569,07 نفقات املعدات والنفقات املختلفة

 %20,44 722.520.839,23 3.533.991.863,66%1.080.986.989,6737,01 2.920.668.680,41 نفقات االستثامر
 %37,30 2.849.755.767,58 7.639.355.871,25%2.949.389.211,4845,52 6.479.899.249,48 مجموع النفقات
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: توقعات مداخيل ونفقات مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة 5ملحق رقم 
  2019لسنة 

  2019  الدولة المسيرة بصورة مستقلة لسنةتوقعات مداخيل و نفقات مرافق 
 -االستغالل  -

 النفقات المداخيل بيان المرفق الرمز
 رئيس الحكومة  

 000 000 18 000 000 18 الكولف املليك دار السالم     04.01

 000 000 00018 000 18 املجموع
وزارة العدل

  

 000 900 000 900 القضايئ مبحكمة النقض مركز النرش و التوثيق 06.02
 000 000900 900 املجموع

 اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والتعاون الخارجية الشؤون وزارة  
  

 000 000 20 000 000 20 مديرية الشؤون القنصلية واالجتامعية 07.02
 000 000 00020 000 20 املجموع

وزارة الداخلية
  

  -  - الحسيمة-تطوان-املركز الجهوي لالستثامر لجهة طنجة 08.01
  -  - املركز الجهوي لالستثامر لجهة الرشق 08.02
  -  - مكناس -املركز الجهوي لالستثامر لجهة فاس  08.03
  -  - القنيطرة -سال - املركز الجهوي لالستثامر لجهة الرباط  08.04
  -  - خنيفرة -املركز الجهوي لالستثامر لجهة بني مالل  08.05
  -  - سطات -املركز الجهوي لالستثامر لجهة الدار البيضاء 08.06
  -  - آسفي - املركز الجهوي لالستثامر لجهة مراكش  08.07
  -  - تافياللت -املركز الجهوي لالستثامر لجهة درعة  08.08
  -  - ماسة -لالستثامر لجهة سوس املركز الجهوي  08.09
  -  - واد نون - املركز الجهوي لالستثامر لجهة كلميم  08.10
  -  - الساقية الحمراء- املركز الجهوي لالستثامر لجهة العيون  08.11
  -  - واد الذهب -املركز الجهوي لالستثامر لجهة الداخلة  08.12
 80.000.000 80.000.000 والتقنيةمديرية تأهيل االطر االدارية  08.18

 80.000.00080.000.000 املجموع

 العلمي والبحث العالي والتعليم المھني والتكوين الوطنية التربية وزارة  
  

 5.000.000 000 000 5 قسم اسرتاتيجيات التكوين 11.03
 0005.000.000 000 5 املجموع

الصحة وزارة
  

 9.500.000 9.500.000 اإلستشفايئ اإلقليمي بورزازاتاملركز  12.01
 10.000.000 10.000.000 آيت ملول-املركز اإلستشفايئ بعاملة إنزكان 12.02
 12.500.000 12.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتارودانت 12.03
 13.000.000 13.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتيزنيت 12.04
 13.500.000 13.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بقلعة الرساغنة 12.05
 9.000.000 9.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالصويرة 12.06
 21.000.000 21.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالجديدة 12.07
 17.500.000 17.500.000 املركز اإلستشفايئ االقليمي بآسفي 12.08
 18.000.000 18.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بخريبكة 12.09
 16.000.000 16.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بسطات 12.10
 6.000.000 6.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي ببوملان 12.12
 6.000.000 6.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بصفرو 12.13
 25.000.000 25.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالقنيطرة 12.14
 11.000.000 11.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بسيدي قاسم 12.15
 8.000.000 8.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بشفشاون 12.16
 15.500.000 15.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالعرائش 12.17
 26.000.000 26.000.000 املركز اإلستشفايئ الجهوي  بطنجة  12.18
 20.000.000 20.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتطوان 12.19
 21.000.000 21.000.000 املركز اإلستشفايئ الجهوي بالرشيدية 12.20
 6.500.000 6.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بإفران 12.21
 12.000.000 12.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بخنيفرة 12.22
 18.000.000 18.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالحسيمة 12.23
 12.500.000 12.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتازة 12.24
 6.500.000 6.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بفجيج 12.25
 20.000.000 20.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالناضور 12.26
 9.500.000 9.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بربكان 12.27
 6.000.000 6.000.000  املركز اإلستشفايئ الجهوي بوادي الذهب 12.28
 15.000.000 15.000.000   املركز اإلستشفايئ الجهوي بالعيون 12.29
 6.500.000 6.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بطانطان 12.30
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 النفقات المداخيل بيان المرفق الرمز
 27.000.000 27.000.000  املركز اإلستشفايئ الجهوي ببني مالل 12.31

 22.000.000 22.000.000  املركز اإلستشفايئ الجهوي بأكادير 12.32

 16.000.000 16.000.000 الجهوي مبراكش املركز اإلستشفايئ 12.33

 14.000.000 14.000.000  الحي املحمدي-املركز اإلستشفايئ بعاملة مقاطعات عني السبع 12.35

 11.000.000 11.000.000 مرس السلطان-املركز اإلستشفايئ بعاملة مقاطعات الفداء  12.36

 14.000.000 14.000.000 املركز اإلستشفايئ بعاملة مقاطعات موالي رشيد 12.37

 12.000.000 12.000.000  املركز اإلستشفايئ الجهوي بالدار البيضاء 12.38

 9.000.000 9.000.000 املركز اإلستشفايئ بعاملة املحمدية 12.39

 20.000.000 20.000.000 املركز اإلستشفايئ بعاملة سال 12.40

 12.000.000 12.000.000 متارة -بعاملة الصخريات  املركز اإلستشفايئ 12.41

 14.000.000 14.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالخميسات 12.42

 27.000.000 27.000.000  املركز اإلستشفايئ بعاملة مكناس 12.45

 18.000.000 18.000.000 املركز اإلستشفايئ الجهوي بوجدة 12.46

 44.000.000 44.000.000 الرباط-لتحاقن الدم املركز الوطني  12.47

 23.000.000 23.000.000 الدار البيضاء-املركز الجهوي لتحاقن الدم  12.48

 6.000.000 6.000.000 املعهد الوطني الصحي 12.49

 2.500.000 2.500.000 املركز الوطني للوقاية من األشعة 12.50

 4.000.000 4.000.000 مديرية األدوية و الصيدلة 12.51

 5.000.000 5.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بشيشاوة 12.52

 7.500.000 7.500.000 املركز االستشفايئ بعاملة مقاطعة الحي الحسني  12.53

 6.500.000 6.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتاونات 12.54

 8.500.000 8.500.000 املركز االستشفايئ الجهوي  بالرباط 12.55

 7.000.000 7.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بتاوريرت 12.56

 7.000.000 7.000.000 آيت باها-املركز االستشفايئ اإلقليمي بشتوكة 12.57

 9.000.000 9.000.000 املركز االستشفايئ  بعاملة مقاطعة عني الشق 12.58

 4.500.000 4.500.000 ببنسليامن املركز االستشفايئ االقليمي 12.59

 4.000.000 4.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بطاطا 12.60

 4.500.000 4.500.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بالحوز 12.61

 5.500.000 5.500.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بزاكورة 12.62

 4.500.000 4.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي ببوجدور 12.63

 5.500.000 5.500.000 الزاك- املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بأسا 12.64

 8.000.000 8.000.000 املركز اإلستشفايئ الجهوي بكلميم 12.65

 6.500.000 6.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالسامرة 12.66

 11.000.000 11.000.000 بعاملة مقاطعات سيدي الربنويص املركز اإلستشفايئ 12.67

 5.000.000 5.000.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالنوارص 12.68

 8.500.000 8.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بأزيالل 12.69

 4.500.000 4.500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالحاجب 12.70

 8.000.000 8.000.000 اإلستشفايئ بعاملة املضيق الفنيدقاملركز  12.71

 4.000.000 4.000.000 املدرسة الوطنية للصحة العمومية 12.72

 8.000.000 8.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بجرادة 12.73

 6.000.000 6.000.000 املركز االستشفايئ بعاملة مقاطعات بن مسيك 12.74

 31.000.000 31.000.000  االستشفايئ الجهوي بفاساملركز  12.75

 6.000.000 6.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بتنغري 12.76

 6.000.000 6.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بسيدي إفني 12.77

 5.000.000 5.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بسيدي سليامن 12.78

 5.000.000 5.000.000 االستشفايئ اإلقليمي بوزاناملركز  12.79

 10.000.000 10.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بربشيد 12.80

 6.000.000 6.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بالرحامنة 12.81

 6.000.000 6.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بسيدي بنور 12.82

 5.000.000 5.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي باليوسوفية 12.83

 8.500.000 8.500.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بالفقيه بن صالح 12.84

 7.000.000 7.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي مبيدلت 12.85

 5.000.000 5.000.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بجرسيف 12.86

  -  - ديونةاملركز االستشفايئ اإلقليمي مب  12.87

 935.500.000 935.500.000 املجموع  

    وإصالح اإلدارةوزارة االقتصاد والمالية  

 - -                                                مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة 13.03

 43.000.000 43.000.000 الخزينة العامة للمملكة 13.05

 5.000.000 - اإلداري القسم  13.06

 42.000.000 47.000.000 الجامرك والرضائب غري املبارشة إدارة 13.07

 90.000.00090.000.000 املجموع  
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  االجتماعي واالقتصاد الجوي والنقل التقليدية والصناعة السياحة وزارة  

 13.400.000 13.400.000 املعهد العايل الدويل للسياحة طنجة 14.01

 2.970.000 3.175.000 املحمدية -التطبيقية الفندقية و السياحية املعهد املتخصص للتكنولوجيا  14.02

 2.296.000 2.426.000 أكادير -املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  14.03

 1.840.000 1.840.000 الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.04

 1.627.000 1.627.000 أرفود -الفندقية و السياحية معهد التكنولوجيا  14.05

 1.740.000 1.740.000 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.06

 2.630.000 2.630.000 مراكش -املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  14.07

 2.076.000 2.076.000 ورززات -الفندقية و السياحية املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية  14.08

 1.621.000 1.621.000 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.09

 1.870.000 1.870.000 سال -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.10

 1.740.000 1.740.000 طنجة -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.11

 1.770.000 1.770.000 أصيال - مركز التأهيل املهني الفندقي و السياحي 14.12

 2.060.000 2.060.000 بن سليامن - مركز التأهيل املهني الفندقي و السياحي 14.13

 1.434.000 1.434.000 الدارالبيضاء - مركز التأهيل املهني الفندقي و السياحي 14.14

 1.140.000 1.140.000 الرباط - املهني الفندقي والسياحي بتواركة مركز التأهيل 14.15

 1.640.000 1.640.000 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ املغريب حي أنس بفاس 14.16

 - - قسم خريطة التكوين املهني  14.17

 320.000 320.000 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 14.18

 337.000 337.000 معهد فنون الصناعة التقليدية مبراكش 14.19

 260.000 260.000 معهد فنون الصناعة التقليدية مبكناس 14.20

 350.000 350.000 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 14.21

 290.000 290.000 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 14.22

 226.000 226.000 التقليدية إنزكانمعهد فنون الصناعة  14.23

 10.000.000 10.000.000  املدين للطريان العامة املديرية 14.24

 53.972.000 53.972.000 املجموع  

 األمانة العامة للحكومة  
 

  

 20.000.000 000 000 20 مديرية املطبعة الرسمية      16.01

 20.000.000 000 000 20 املجموع  

    والماء واللوجيستيك والنقل التجھيز وزارة  

 5.000.000 5.000.000 املركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 17.02

 3.500.000 3.500.000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات 17.03

 10.000.000 10.000.000 فاس -مصلحة السوقيات و املعدات 17.04

 9.000.000 9.000.000 الرباط - السوقيات و املعدات  مصلحة 17.05

 9.000.000 9.000.000 مراكش - مصلحة السوقيات و املعدات  17.06

 - - مكناس - مصلحة السوقيات و املعدات  17.07

 3.000.000 3.000.000 وجدة -مصلحة السوقيات و املعدات 17.08

 6.000.000 6.000.000 الدار البيضاء - السوقيات و املعدات  مصلحة 17.09

 9.000.000 9.000.000 أكادير -مصلحة السوقيات و املعدات 17.10

 5.000.000 5.000.000 معهد التكوين عىل األليات و إصالح الطرق 17.11

 7.000.000 7.000.000 املعهد العايل للدراسات البحرية 17.12

 80.000.000 80.000.000 النقل عرب الطرق والسالمة الطرقيةمديرية  17.13

 1.000.000 1.000.000 مصلحة التكوين املستمر 17.14

 3.000.000 3.000.000 مديرية التجهيزات العامة 17.16

 5.000.000 5.000.000 املركز الوطني لجراء االختبارات و التصديق 17.17

 2.500.000 2.500.000 مديرية املالحة التجارية 17.18

 3.000.000 3.000.000  بالعيون واملعدات السوقيات مصلحة 17.19

 3.000.000 3.000.000 بطنجة واملعدات السوقيات مصلحة 17.20

 3.000.000 3.000.000 مالل ببني واملعدات السوقيات مصلحة 17.21

 45.000.000 45.000.000 البيضاء الدار- الوطنية الجوية األرصاد مديرية 17.22

 500.000 500.000 األوراش تسيري مصلحة 17.23

 212.500.000 212.500.000 املجموع  

 والغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة وزارة  
 

  

 2.500.000 2.500.000 سال   –معهد التقنيني املتخصصني يف امليكنة الفالحية والتجهيز القروي  ببوقنادل  20.01

 2.600.000 2.600.000 إقليم القنيطرة    –املعهد املليك للتقنيني املتخصصني يف تربية املوايش بالفوارات  20.02

 1.500.000 1.500.000 املعهد التقني الفالحي بالشاوية  20.03

 1.700.000 1.700.000 املعهد التقني الفالحي بتيفلت  20.04

 1.750.000 1.750.000 املعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر    20.05

 2.200.000 2.200.000 املدرسة الفالحية بتامرة          20.06

 19.400.000 19.400.000 قسم املحافظة عىل الرثوات السمكية     20.07



 تقرير حول مرافق الدولة املسرية بصورة مستقلة
 

 

 
 
 

73 

 النفقات المداخيل بيان المرفق الرمز
 2.610.000 2.610.000 الحسيمة   -معهد التكنولوجيا للصيد البحري 20.08

 2.756.000 2.756.000 آسفي   –معهد التكنولوجيا للصيد البحري  20.09

 4.770.000 4.770.000املعهد العايل الصيد البحري                                                                                    20.10

 2.875.000 2.875.000 طانطان  -معهد التكنولوجيا للصيد البحري 20.11

 2.870.000 2.870.000 العرائش    -مركز التاهيل املهني البحري 20.12

 2.600.000 2.600.000 العيون  –معهد التكنولوجيا للصيد البحري  20.13

 4.650.000 4.650.000 املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني 20.14

 10.350.000 10.350.000 مصلحة الثانويات الفالحية 20.15

 14.000.000 14.000.000  الغابوية املنتوجات تقييم مصلحة 20.16

  -   -   ماسة لسوس الوطني املنتزه 20.17

 79.131.000 79.131.000 املجموع  

   وزارة االوقاف والشؤون االسالمية  

 000 000 20 000 000 20 قسم الحج 23.01

 000 000 20 000 000 20 املجموع  

   والبيئة والمعادن الطاقة وزارة  

 2.726.000 2.726.000 وجدة    -املدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت  27.01

 2.750.000 2.750.000 مدرسة املعادن مراكش        27.02

 600.000 600.000 املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث 27.04

 6.076.000 6.076.000           املجموع  

    الشباب والرياضةو الثقافة وزارة  

 2.300.000 2.000.000 مطبعة دار املناهل          29.01

 300.000 300.000 املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث بالرباط 29.02

 200.000 200.000 املعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 29.03

 13.000.000 000 000 13 املركب الريايض محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية     29.04

 12.000.000 12.000.000 الرباط   –املعهد املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  29.05

 8.000.000 8.000.000 مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية 29.06

 7.000.000 7.000.000 مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 29.07

 4.080.000 4.080.000  اإلتصال و  لإلعالم العايل املعهد  29.08

 8.060.000 8.060.000  والسينام البرصي السمعي ملهن العايل املعهد 29.09

 54.640.000 54.640.000 املجموع  

     المھني االدماج و الشغل وزارة  

 300.000 300.000 قسم التكوين 31.04

 300.000 300.000 املجموع  

     إدارة الدفاع الوطني   

 19.681.000 19.681.000 املركز املليك لإلستكشاف الفضايئ عن بعد     34.01

 170.000.000 170.000.000 املستشفى العسكري الدرايس محمد الخامس بالرباط      34.02

 52.000.000 52.000.000 املستشفى العسكري ابن سيناء مبراكش       34.03

 50.000.000 50.000.000 املستشفى العسكري موالي اسامعيل مبكناس    34.04

 12.000.000 12.000.000 املستشفى العسكري بالعيون    34.05

 10.000.000 10.000.000 املستشفى العسكري بالداخلة      34.06

 21.000.000 21.000.000 املستشفى العسكري بكلميم     34.07

 33.000.000 33.000.000 املركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 34.08

 3.000.000 3.000.000 املركز الطبي الجراحي العسكري بالسامرة 34.09

 2.474.000 2.474.000 وحدة الدرك املليك لتصنيع األقنعة 34.10

  -   -   املؤسسة املركزية لتدبري وتخزين العتاد 34.11

 373.155.000 373.155.000           املجموع  

     المندوبية السامية للتخطيط  

 16.050.000 16.050.000 املعهد الوطني لإلحصاء و االقتصاد التطبيقي    42.01

 1.900.000 1.900.000 املركز الوطني للتوثيق       42.02

 2.731.000 2.731.000 املعلومات علوم مدرسة 42.03

 20.681.000 20.681.000 املجموع   

     المدينة سياسة و اإلسكان و التعمير و الوطني التراب إعداد وزارة  

 9.229.000 9.229.000 املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية     46.01

 1.330.000 1.330.000 املعهد الوطني للتهيئة و التعمري   46.02

 1.765.000 1.765.000  بفاس  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.03

 2.645.000 2.645.000  بتطوان  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.04

 4.345.000 4.345.000  مبراكش  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.05

  -   -   بوجدة  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.06

 400.000 400.000  بأكادير  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.07

 19.714.000 19.714.000 املجموع  
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      و األسرة المساواة واالجتماعية  التنمية و التضامن وزارة 

 - - والدعم التوجيه مصلحة 48.01

 - -           املجموع  

     المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج   

 5.500.000 5.500.000 مصلحة وحدات التكوين الفني والحريف 51.01

 5.500.000 5.500.000           املجموع  

 2.015.069.000 2.015.069.000 المجموع العام
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   2019توقعات مداخيل ونفقات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب القطاعات لسنة 
 -  ستثماراال  -

 النفقات المداخيل بيان المرافق الرمز
 رئيس الحكومة  

 - -     الكولف املليك دار السالم 04.01

 - -           املجموع  

  وزارة العدل   
 - - التوثيق القضايئ مبحكمة النفضمركز النرش و  06.02

 - -           املجموع  
  اإلفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج والتعاون الخارجية الشؤون وزارة  

 - - مديرية الشؤون القنصلية واالجتامعية 07.02

 - - املجموع  

  وزارة الداخلية   
 - - الحسيمة-تطوان-طنجةاملركز الجهوي لالستثامر لجهة  08.01

 - - املركز الجهوي لالستثامر لجهة الرشق 08.02

 - - مكناس -املركز الجهوي لالستثامر لجهة فاس  08.03
 - - القنيطرة -سال - املركز الجهوي لالستثامر لجهة الرباط  08.04
 - - خنيفرة -املركز الجهوي لالستثامر لجهة بني مالل  08.05

 - - سطات -الجهوي لالستثامر لجهة الدار البيضاءاملركز  08.06

 - - آسفي - املركز الجهوي لالستثامر لجهة مراكش  08.07

 - - تافياللت -املركز الجهوي لالستثامر لجهة درعة  08.08

 - - ماسة -املركز الجهوي لالستثامر لجهة سوس  08.09
 - - نونواد  - املركز الجهوي لالستثامر لجهة كلميم  08.10
 - - الساقية الحمراء- املركز الجهوي لالستثامر لجهة العيون  08.11

 - - واد الذهب -املركز الجهوي لالستثامر لجهة الداخلة  08.12

 - - مديرية تأهيل االطر االدارية والتقنية 08.18
 - - املجموع  
  العلمي والبحث العالي والتعليم المھني والتكوين الوطنية التربية وزارة  

 - - قسم اسرتاتيجيات التكوين 11.03

 - - املجموع  

  وزارة الصحة    
 800.000 800.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بورزازات 12.01
 600.000 600.000 آيت ملول-املركز اإلستشفايئ بعاملة إنزكان 12.02
 600.000 600.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتارودانت 12.03
 900.000 900.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتيزنيت 12.04
 700.000 700.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بقلعة الرساغنة 12.05
 400.000 400.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالصويرة 12.06
 500.000 500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالجديدة 12.07
 900.000 900.000 املركز اإلستشفايئ االقليمي بآسفي 12.08
 700.000 700.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بخريبكة 12.09
 600.000 600.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بسطات 12.10
 500.000 500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي ببوملان 12.12
 400.000 400.000 اإلقليمي بصفرو املركز اإلستشفايئ 12.13
 800.000 800.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالقنيطرة 12.14
 600.000 600.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بسيدي قاسم 12.15
 500.000 500.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بشفشاون 12.16
 800.000 800.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالعرائش 12.17
 900.000 900.000 املركز اإلستشفايئ الجهوي  بطنجة  12.18
 900.000 900.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتطوان 12.19
 900.000 900.000 املركز اإلستشفايئ الجهوي بالرشيدية 12.20
 300.000 300.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بإفران 12.21
 - - املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بخنيفرة 12.22
 700.000 700.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالحسيمة 12.23
 800.000 800.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بتازة 12.24
 400.000 400.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بفجيج 12.25
 700.000 700.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالناضور 12.26
 400.000 400.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بربكان 12.27
 400.000 400.000  املركز اإلستشفايئ الجهوي بوادي الذهب 12.28
 900.000 900.000   املركز اإلستشفايئ الجهوي بالعيون 12.29
 400.000 400.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بطانطان 12.30
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 700.000 700.000  املركز اإلستشفايئ الجهوي ببني مالل 12.31

 800.000 800.000  املركز اإلستشفايئ الجهوي بأكادير 12.32

 700.000 700.000 املركز اإلستشفايئ الجهوي مبراكش 12.33

 600.000 600.000  الحي املحمدي-بعاملة مقاطعات عني السبع املركز اإلستشفايئ 12.35

 600.000 600.000 مرس السلطان-املركز اإلستشفايئ بعاملة مقاطعات الفداء  12.36

 600.000 600.000 املركز اإلستشفايئ بعاملة مقاطعات موالي رشيد 12.37

 800.000 800.000  املركز اإلستشفايئ الجهوي بالدار البيضاء 12.38

 400.000 400.000 املركز اإلستشفايئ بعاملة املحمدية 12.39

 - - املركز اإلستشفايئ بعاملة سال 12.40

 - - متارة -املركز اإلستشفايئ بعاملة الصخريات  12.41

 700.000 700.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالخميسات 12.42

 900.000 900.000  املركز اإلستشفايئ بعاملة مكناس 12.45

 800.000 800.000 املركز اإلستشفايئ الجهوي بوجدة 12.46

 10.000.000 10.000.000 الرباط-املركز الوطني لتحاقن الدم  12.47

 - - الدار البيضاء-املركز الجهوي لتحاقن الدم  12.48

 16.000.000 16.000.000 املعهد الوطني الصحي 12.49

 3.500.000 3.500.000 للوقاية من األشعةاملركز الوطني  12.50

 9.500.000 9.500.000 مديرية األدوية و الصيدلة 12.51

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بشيشاوة 12.52

 500.000 500.000 املركز االستشفايئ بعاملة مقاطعة الحي الحسني  12.53

 400.000 400.000 اإلقليمي بتاونات املركز اإلستشفايئ 12.54

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ الجهوي  بالرباط 12.55

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بتاوريرت 12.56

 400.000 400.000 آيت باها-املركز االستشفايئ اإلقليمي بشتوكة 12.57

 400.000 400.000 عني الشقاملركز االستشفايئ  بعاملة مقاطعة  12.58

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ االقليمي ببنسليامن 12.59

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بطاطا 12.60

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بالحوز 12.61

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بزاكورة 12.62

 400.000 400.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي ببوجدور 12.63

 400.000 400.000 الزاك- املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بأسا 12.64

 500.000 500.000 املركز اإلستشفايئ الجهوي بكلميم 12.65

 400.000 400.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالسامرة 12.66

 400.000 400.000 اإلستشفايئ بعاملة مقاطعات سيدي الربنويصاملركز  12.67

 400.000 400.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالنوارص 12.68

 400.000 400.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بأزيالل 12.69

 400.000 400.000 املركز اإلستشفايئ اإلقليمي بالحاجب 12.70

 400.000 400.000 بعاملة املضيق الفنيدق املركز اإلستشفايئ 12.71

 5.000.000 5.000.000 املدرسة الوطنية للصحة العمومية 12.72

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بجرادة 12.73

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ بعاملة مقاطعات بن مسيك 12.74

 1.200.000 1.200.000  املركز االستشفايئ الجهوي بفاس 12.75

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بتنغري 12.76

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بسيدي إفني 12.77

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بسيدي سليامن 12.78

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بوزان 12.79

 600.000 600.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بربشيد 12.80

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بالرحامنة 12.81

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بسيدي بنور 12.82

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي باليوسوفية 12.83

 400.000 400.000 االستشفايئ اإلقليمي بالفقيه بن صالحاملركز  12.84

 - - املركز االستشفايئ اإلقليمي مبيدلت 12.85

 400.000 400.000 املركز االستشفايئ اإلقليمي بجرسيف 12.86

  -   -  ديونةاملركز االستشفايئ اإلقليمي مب  12.87

 84.000.000 84.000.000 املجموع  

    وإصالح اإلدارة المالية وزارة االقتصاد و 

  -   - مرفق الدولة املسري بصورة مستقلة املكلف بالخوصصة                                                 13.03

  -   -  الخزينة العامة للمملكة 13.05

 6.500.000 6.500.000 القسم اإلداري   13.06

  -   -  إدارة الجامرك والرضائب غري املبارشة 13.07

 6.500.000 6.500.000 املجموع  
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  االجتماعي واالقتصاد الجوي والنقل التقليدية والصناعة السياحة وزارة  

 1.100.000 1.100.000 املعهد العايل الدويل للسياحة طنجة 14.01

 2.300.000 2.300.000 املحمدية -املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  14.02

 1.700.000 1.700.000 أكادير -املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  14.03

 800.000 800.000 الجديدة-معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.04

 700.000 700.000 أرفود -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.05

 800.000 800.000 فاس -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.06

 2.000.000 2.000.000 مراكش -املعهد املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية  14.07

 1.000.000 1.000.000 ورززات -املتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية و السياحية املعهد  14.08

 1.000.000 1.000.000 السعيدية -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.09

 700.000 700.000 سال -معهد التكنولوجيا الفندقية و السياحية  14.10

 1.000.000 1.000.000 طنجة -السياحية معهد التكنولوجيا الفندقية و  14.11

 700.000 700.000 أصيال - مركز التأهيل املهني الفندقي و السياحي 14.12

 700.000 700.000 بن سليامن - مركز التأهيل املهني الفندقي و السياحي 14.13

 800.000 800.000 الدارالبيضاء - مركز التأهيل املهني الفندقي و السياحي 14.14

 700.000 700.000 الرباط - مركز التأهيل املهني الفندقي والسياحي بتواركة 14.15

 1.000.000 1.000.000 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية لفن الطبخ املغريب حي أنس بفاس 14.16

 -  -  قسم خريطة التكوين املهني  14.17

 100.000 100.000 معهد فنون الصناعة التقليدية بفاس 14.18

 100.000 100.000 معهد فنون الصناعة التقليدية مبراكش 14.19

 100.000 100.000 معهد فنون الصناعة التقليدية مبكناس 14.20

 100.000 100.000 معهد فنون الصناعة التقليدية الرباط 14.21

 100.000 100.000 معهد فنون الصناعة التقليدية ورزازات 14.22

 100.000 100.000 فنون الصناعة التقليدية إنزكانمعهد  14.23

 35.000.000 35.000.000  املدين للطريان العامة املديرية 14.24

 52.600.000 52.600.000 املجموع  

     األمانة العامة للحكومة  

  -   -  مديرية املطبعة الرسمية      16.01

  -   -  املجموع  

     واللوجستيك والماءالتجھيز والنقل  وزارة  

 4.000.000 4.000.000 املركز الوطني للدراسات و األبحاث الطرقية 17.02

 1.000.000 1.000.000 مصلحة شبكات مصالح السوقيات واملعدات 17.03

 1.000.000 1.000.000 فاس -مصلحة السوقيات و املعدات 17.04

 1.000.000 1.000.000 الرباط - مصلحة السوقيات و املعدات  17.05

 1.500.000 1.500.000 مراكش - مصلحة السوقيات و املعدات  17.06

  -   -  مكناس - مصلحة السوقيات و املعدات  17.07

 1.000.000 1.000.000 وجدة -مصلحة السوقيات و املعدات 17.08

 1.000.000 1.000.000 الدار البيضاء - مصلحة السوقيات و املعدات  17.09

 3.500.000 3.500.000 أكادير -مصلحة السوقيات و املعدات 17.10

 1.000.000 1.000.000 معهد التكوين عىل األليات و إصالح الطرق 17.11

 10.000.000 10.000.000 املعهد العايل للدراسات البحرية 17.12

 500.000.000 500.000.000 مديرية النقل عرب الطرق والسالمة الطرقية 17.13

 300.000 300.000 مصلحة التكوين املستمر 17.14

 500.000 500.000 مديرية التجهيزات العامة 17.16

 20.000.000 20.000.000 املركز الوطني لجراء االختبارات و التصديق 17.17

 4.500.000 4.500.000 مديرية املالحة التجارية 17.18

 500.000 500.000  بالعيون واملعدات السوقيات مصلحة 17.19

 500.000 500.000 بطنجة واملعدات السوقيات مصلحة 17.20

 500.000 500.000 مالل ببني واملعدات السوقيات مصلحة 17.21

 35.000.000 35.000.000 البيضاء الدار- الوطنية الجوية األرصاد مديرية 17.22

 500.000 500.000 األوراش تسيري مصلحة 17.23

 587.300.000 587.300.000 املجموع  

     والغابات والمياه القروية والتنمية البحري والصيد الفالحة وزارة  

  -   -  سال   –معهد التقنيني املتخصصني يف امليكنة الفالحية والتجهيز القروي  ببوقنادل  20.01

  -   -  إقليم القنيطرة    –املعهد املليك للتقنيني املتخصصني يف تربية املوايش بالفوارات  20.02

  -   -  املعهد التقني الفالحي بالشاوية  20.03

  -   -  املعهد التقني الفالحي بتيفلت  20.04

  -   -  املعهد التقني الفالحي بالساهل بوطاهر    20.05

  -   -  املدرسة الفالحية بتامرة          20.06

 3.700.000 3.700.000 قسم املحافظة عىل الرثوات السمكية     20.07

 400.000 400.000 الحسيمة   -معهد التكنولوجيا للصيد البحري 20.08
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 700.000 700.000 آسفي   –معهد التكنولوجيا للصيد البحري  20.09

 3.160.000 3.160.000العايل الصيد البحري                                                                                    املعهد 20.10

 1.040.000 1.040.000 طانطان  -معهد التكنولوجيا للصيد البحري 20.11

 500.000 500.000 العرائش    -التاهيل املهني البحريمركز  20.12

 800.000 800.000 العيون  –معهد التكنولوجيا للصيد البحري  20.13

 5.000.000 5.000.000 املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني 20.14

 10.000.000 10.000.000 مصلحة الثانويات الفالحية 20.15

 -  -   الغابوية املنتوجات تقييم مصلحة 20.16

 550.000 550.000  ماسة لسوس الوطني املنتزه 20.17

 25.850.000 25.850.000 املجموع  

   وزارة االوقاف والشؤون االسالمية  

 -  -  قسم الحج 23.01

 - - املجموع  

   والبيئة والمعادن الطاقة وزارة  

 190.000 190.000 وجدة    - املدرسة التطبيقية للمعادن بتويسيت 27.01

 1.380.000 1.380.000 مدرسة املعادن مراكش        27.02

 1.500.000 1.500.000 املخترب الوطني للدراسات ورصد التلوث 27.04

 3.070.000 3.070.000           املجموع  

     الشباب والرياضةو الثقافة وزارة  

  -   -  مطبعة دار املناهل          29.01

  -   -  املعهد الوطني لعلوم اآلثار والرتاث بالرباط 29.02

  -   -  املعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوان 29.03

 -  -  املركب الريايض محمد الخامس الدار البيضاء والقاعدة البحرية باملحمدية     29.04

 -  -  الرباط   –املليك لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  املعهد 29.05

 -  -  مصلحة مراقبة املؤسسات والقاعات الرياضية 29.06

 -  -  مجمع موالي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة 29.07

 2.610.000 2.610.000  اإلتصال و  لإلعالم العايل املعهد 29.08

 6.500.000 6.500.000  والسينام البرصي السمعي ملهن العايل املعهد 29.09

 9.110.000 9.110.000 املجموع  

  المھني واالدماج الشغل وزارة  

 100.000 100.000 قسم التكوين 31.04

 100.000 100.000 املجموع  

  إدارة الدفاع الوطني   

 3.000.000 3.000.000 املركز املليك لإلستكشاف الفضايئ عن بعد     34.01

 - - املستشفى العسكري الدرايس محمد الخامس بالرباط      34.02

 - - املستشفى العسكري ابن سيناء مبراكش       34.03

 - - املستشفى العسكري موالي اسامعيل مبكناس    34.04

 - - املستشفى العسكري بالعيون    34.05

 - - املستشفى العسكري بالداخلة      34.06

 - - املستشفى العسكري بكلميم     34.07

  -   -  املركز الطبي الجراحي العسكري بأكادير 34.08

  -   -  املركز الطبي الجراحي العسكري بالسامرة 34.09

  -   -  وحدة الدرك املليك لتصنيع األقنعة 34.10

  -   -   املؤسسة املركزية لتدبري وتخزين العتاد 34.11

 3.000.000 3.000.000           املجموع  

    المندوبية السامية للتخطيط  

 5.000.000 5.000.000 املعهد الوطني لإلحصاء و االقتصاد التطبيقي    42.01

 4.000.000 4.000.000 املركز الوطني للتوثيق       42.02

 2.700.000 2.700.000 املعلومات علوم مدرسة 42.03

 11.700.000 11.700.000 املجموع   

    المدينة وسياسة واإلسكان والتعمير الوطني التراب إعداد وزارة  

 6.000.000 6.000.000 املدرسة الوطنية للهندسة املعامرية     46.01

 1.000.000 1.000.000 املعهد الوطني للتهيئة و التعمري   46.02

 2.000.000 2.000.000  بفاس  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.03

 2.000.000 2.000.000  بتطوان  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.04

 2.000.000 2.000.000  مبراكش  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.05

  -   -   بوجدة  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.06

 200.000 200.000  بأكادير  املعامرية للهندسة الوطنية املدرسة 46.07

 13.200.000 13.200.000 املجموع  
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    التضامن والتنمية االجتماعية والمساواة واألسرة وزارة 

  -   -  والدعم التوجيه مصلحة 48.01

  -   -            املجموع  

     المندوبية العامة إلدارة السجون وإعادة اإلدماج   

  -   -  مصلحة وحدات التكوين الفني والحريف 51.01

  -   -            املجموع  

 796.430.000 796.430.000 المجموع العام
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