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 االتصالقطاع تقديم : الجزء األول. 1

 

 االتصالقطاع تقديم موجز الستراتيجية . 1

 مهام قطاع االتصال       -أ

يقومقطاعاالتصالبإعدادوتنفيذسياسةالحكومةفيجميعمجاالتاالتصالوتمارس

الرقابةعلىالمؤسساتالعامةوالمنظماتاألخرىتحتسلطتها،وفقاللقوانينواألنظمةالمعمول

 بها.

 مسؤولةعن:هيفولهذهالغاية،

إعدادوتنفيذسياسةالحكومةفيمختلفمجاالتقطاعاالتصال:الصحافةالمكتوبةواالتصال-
الموارد وتدريب المجاورة، والحقوق المؤلف وحقوق واألفالم واإلعالنات البصري السمعي

 البشريةالتابعةللقطاعواإلنتاجالمحليوضمانتطويروتنميةالقطاع.

 تعزيزمجتمعالمعلوماتبالمغرب.المساهمةفي-

إعداد،لحسابالحكومة،دفترالتحمالتوعقودبرنامجمعالهيئاتالعامةالعاملةبالقطاعو-
و , جهة من القطاع إصالح و العمومية أهدافالسياسات تحقيق في المساهمة أجل من ذلك

 تحسيسهمبالمسؤوليةواستقالليةاإلدارةمنجهةأخرى.

 راءالبحوثالقانونيةوصياغةالنصوصالمتعلقةبتنظيمقطاعاالتصال؛إج-

 ضمانتعزيزالصورةالمؤسساتيةللمغرب.-

المغربللتعريف- وخارج الرأيداخل فيذلكقادة بما للرأيالعام معلوماتية تطويرخدمة
 وإنجازاتهاوإمكاناتها.بالمؤسساتالمغربيةوأهمإصالحاتها

 ملالحكومةفيمايتعلقبمجالاالتصال.تسهيلع-

كماتضمنتعزيزوتنظيمالمهنالمتعلقةبقطاعاالتصالوتشجيعالشراكاتمعالمهنيينفيهذا
 المجالوكذاالمؤسساتسواءفيالقطاعالعاماوالخاص.

 المحاور والتوجهات اإلستراتيجية لقطاع االتصال-ب

حيثأنهيصاحبمشاريعاإلصالحوالتنميةالتيبدأتهاقطاعاالتصالهوقطاعبالغاألهمية
 بالدنافيإطارتفعيلمشروعالمجتمعالديمقراطيوالحداثي.

اإلبداعوالتنافسية و التواصلوالمسؤولية تتمثلفيحرية قطاعاالتصال ذلكفرؤية منأجل
مةالمدمجةوتطويرالمواردوالمهنيةواإلنتاجيةوذلكمنخاللالنهجالتشاركيالذييتبنىالحكا

 البشرية.

 بناءاعلىتشخيصاألوراشذاتاألولويةحددالقطاعالمحاوراإلستراتيجيةاالتية:
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تطويرقطاعالصحافةالمكتوبةواإللكترونيةوالحفاظعلىاستقالليتهاوتنوعهاودعممقاوالتها-
ليةوتحسينظروفمواردهاالبشرية.وتحديثنظامهاالقانونيوفقالمبادئالحريةوالمسؤو

تحسينجودةوحكامةقطاعاإلعالمالسمعيالبصريوتعزيزقدرتهالتنافسيةوكفاءتهالمهنية-
وتعزيزاستقالليتهوتأهيلهلرفعتحديتحريرالقطاعوإنجاحاإلنتقالإلىالرقمي.

- و الوطنيمنحيثالكمية اإلنتاج وتحسين السينما توسيعتشجيعصناعة منخالل الجودة
نطاقترويجهالداخليوإشعاعهالخارجيوتنظيمهذاالقطاعوعقلنةإدارته.

حقوق- وتطويرمؤسساتحماية القرصنة ومكافحة تطويرحقوقالمؤلفوالحقوقالمجاورة
التأليف.

- أدائها وتحسين المغربالعربيلألنباء، القانونيوالمؤسساتيلوكالة وقدرتهاتحديثاإلطار
التنافسيةوتنويعخدماتهاوتوسيعإنتاجهاوأفقهاالخارجي.

تعزيزإشعاعالمغربفيالخارجوتعزيزآلياتالتواصلوالعالقاتالعامةوالتعاونوالشراكة.-

تنويعوتطويرمؤسساتالتكوينوالتكوينالمستمرللقطاع.-

- قدرته وتعزيز اإلعالن قطاع وتوسيع النموذجتحديث وتطوير شفافيته وضمان التنافسية
االقتصادي.

تحديثاإلدارة،وزيادةكفاءةوفعاليةالخدمات،وتفعيلدورالمديرياتالجهويةووضعآليات-
الحكامةوالتتبعالخاصةبإدارةالمؤسساتالتابعةللقطاعبالشراكاتواالتفاقيات.
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 2018برسم سنة االتصال  قطاعتقديم االعتمادات المتوقعة ل. 2

 ملخص اعتمادات الميزانية العامة المتوقعة حسب الفصول : 1جدول

مشروع قانون 
المالية)الميزانية 
العامة( لسنة 

قانون /  2018
المالية)الميزانية 

العامة( 
 2017لسنة

 ( الميزانية العامة2018)مشروع قانون المالية لسنة 

) قانون المالية 
( 2017لسنة 

 الميزانية العامة

 الفصل

 الموظفون 000 925 69 000 767 71 3

0.37 1 215 364 000 1 210 870 000 
المعدات والنفقات 

 المختلفة

 االستثمار 000 212 398 000 302 399 0.27

 المجموع 000 007 679 1 000 433 686 1 0.47

ملخص اعتمادات الميزانية العامة و مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور : 2جدول
 خصوصية المتوقعة حسب الفصول 

مجموع مشروع 
قانون المالية 

 2018للسنة

الحسابات المرصدة ألمور 
 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة بصورة 
 مستقلة

 الميزانية العامة

 الفصل
تحويالت أو 

 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

مشروع قانون المالية للسنة 
2018 

 الموظفون 000 767 71          

      11 840 000 9 140 000 1 215 364 000 
المعدات و النفقات 

 المختلفة

 االستثمار 000 302 399 000 110 9 000 110 10      

 المجموع 000 433 686 1 000 250 18 000 950 21 000 000 370 0 000 733 052 2

 

 إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و الحسابات المرصدة ألمور خصوصية

: صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باإلعالنات و بالنشر  الحساب الخصوصي للخزينة لقطاع اإلتصال

 العمومي

األداة  1996يعتبر صندوق النهوض بالفضاء السمعي البصري و باإلعالنات و بالنشر العمومي المحدث سنة 

 المهمة لتنمية القطاع السمعي البصري و النهوض باإلنتاج الوطني عبر

 إلنتاج البرامج و المشاريع منح إعانات و مساعدات         ·

 المساهمة في رؤوس أموال المؤسسات العمومية للتوزيع اإلذاعي و إنتاج أعمال سينمائية         ·

 و تتكون موارد الصندوق من 

 بالمئة من منتوج الضريبة المستخلصة للنهوض بالفضاء السمعي البصري الوطني  40         ·

 اإلشهار الضريبة السنوية على         ·
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 المعهد العالي لإلعالم واإلتصال

يعتبر المعهد العالي لإلعالم واالتصال من أقدم المؤسسات اإلعالمية التي تعني بالتكوين في مهن اإلعالم واالتصال في 

(، بتعاون بين مؤسسة CFJ” )مركز تكوين الصحفيين“تحت اسم  1969المغرب. وقد أحدث في شهر أبريل 

األلمانية والحكومة المغربية، حيث كان يستقبل بالخصوص موظفي وزارة األنباء آنذاك وصحافي  ”فريدريك نيومان“

 وكالة المغرب العربي لألنباء، بهدف إعادة تأهيلهم في مجال الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية.

 أما أهم األهداف المرجوة من هذا اإلصالح، فهي:

البيداغوجي وتحيينها، في مراعاة للتطورات والتحوالت المتسارعة الطارئة في قطاع تأهيل منظومة التكوين  – 1

اإلعالم واالتصال عموما، بحكم ضرورة االنفتاح على التطورات التكنولوجية الحديثة، التي أصبحت في صلب عمليات 

 اإلعالم واالتصال.

والت اإلعالم واالتصال في بالدنا، عبر إمدادها التجاوب اإليجابي مع ضرورة المساهمة في تطوير مؤسسات ومقا – 2

بالموارد البشرية والكفاءات الكفيلة باالستجابة للحاجيات المتزايدة والمختلفة التي تقتضيها التحوالت العميقة والجذرية 

ق إعطاء التي يعيشها المغرب راهنا على جميع المستويات، والسيما في مجال اإلعالم والتكنولوجيات الحديثة، في أف

 دفعة قوية لمشروع ولوج المغرب لمجتمع اإلعالم والمعرفة.

هيكلة منظومة البحث اإلعالمي، عبر إعطاء عملية التكوين في مجال مهن اإلعالم واالتصال العمق الضروري،  – 3

لتطوير كيفية لتمكين المغرب من االنخراط في التحوالت والمستجدات العالمية الجارية في قطاع اإلعالم واالتصال، و

 استغالل اإلمكانيات المتوفرة لقطاع اإلعالم واالتصال في تسريع وتيرة النمو االقتصادي واالجتماعي والثقافي.

  و السينما البصري السمعي لمهن العالي المعهد

و هو  2012مارس  15بتاريخ   109.12.2بمرسوم رقم  و السينما البصري السمعي لمهن العالي المعهدتم خلق 

 مؤسسة عمومية للتعليم العالي تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة باإلتصال.

 : و يتشكل دوره في القيام بالمهام األساسية التالية

 السمعى والبصري بالمجال  فى المجاالت المتعلقة والبحث التكوين من خالل لقطاعاالسهام فى تنمية ا -

  تنظيم دورات تكوينية و منتديات -

 باألسالك البيداغوجية والتقنية الخاصة العلمية تنفيذ برامج األبحاثوضع و -

 العام والخاص. بناء على طلب القطاعين  القيام باعمال الدراسات والخبرات -
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 حسب البرامج 2018برسم سنة  االتصالقطاع لملخص االعتمادات المتوقعة . 3

 حسب البرامج: ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة 3جدول 

% 

مشروع قانون 
المالية لسنة 

%2018 /
قانون المالية 

 2017لسنة 

 ( مشروعقانونالماليةلسنة 2018)الميزانية العامة

الميزانية العامة 
)قانون المالية 

 (2017لسنة
فصل  البرامج

 االستثمار

فصل المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

فصل 
 الموظفين

االتصال وتنمية وسائل اإلعالم والعالقات  000 007 679 1 000 767 71 000 364 215 1 000 302 399 0.43
 العامة 

 المجموع 000 007 679 1 000 767 71 000 364 215 1 000 302 399 0.43

 : ملخص االعتمادات المتوقعة حسب البرامج و المكونات الميزانياتية4جدول 

مجموع مشروع 
قانون المالية 

 2018للسنة 

حسابات المرصدة ألمور 
  2018خصوصية

مرافق الدولة المسيرة بصورة 
2018  

الميزانية 
 2018العامة

تحويالت  البرامج 
أو 

 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

تحويالت أو 
 دفوعات

مشروع 
قانون المالية 

 2018للسنة 

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

2 052 733 000  370 000 000 21 950 000 18 250 000 1 686 433 000 
االتصال وتنمية وسائل 
 اإلعالم والعالقات العامة

 المجموع 000 433 686 1 000 250 18 000 950 21 000 000 370  000 733 052 2
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 تقديم االعتمادات حسب المشاريع أو العمليات. 4

 

 وتنمية وسائل اإلعالم والعالقات العامة االتصالقطاع :  811برنامج 

 ملخص االعتمادات المتوقعة للميزانية العامة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج :5: جدول

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل االستثمار
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

 تجديد التجهيزات 0 000 100 000 100

 تجهيز المديريات الجهوية لإلتصال 0 000 100 000 100

 بناء وتجهيز 0 000 782 6 000 782 6

 دراسات حول تخطيط التنمية 0 000 150 000 150

 دعم وقيادة 370 282 46 0 370 282 46

 دعم المعهد العالي لإلعالم واالتصال 000 220 2 0 000 220 2

1 140 000 0 1 140 000 
العالي للمهن السمعية  دعم المعهد

 البصرية والسينما

 اليقظة السمعية البصرية 0 000 100 000 100

 مساهمات 000 840 082 1 000 970 391 000 810 474 1

 دعم قطاع االتصال 000 500 12 0 000 500 12

 دعم قطاع الصحافة الوطنية 000 600 65 0 000 600 65

 تعاون دولي 000 380 2 0 000 380 2

 تحديث اإلدارة 0 000 100 000 100

 جوالت األخبار والعالقات العامة 630 401 2 0 630 401 2
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 ملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج6:جدول

  

 المجموع

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

  

 االستثمارفصل 
فصل المعدات والنفقات 

 المختلفة

 دعم المهام 000 320 2 0 000 320 2

 تكوين وتداريب 000 450 0 000 450

 مساعدة لألعمال اإلجتماعية 000 310 0 000 310

 توسيع وتجهيز المعهد 0 000 610 2 000 610 2

 إعانات 000 000 1 0 000 000 1

 المهامدعم  000 730 4 0 000 730 4

 تكوين وتداريب 000 150 0 000 150

 توسيع وتجهيز المعهد 0 000 500 6 000 500 6

 مساعدات وأعمال إجتماعية 000 180 0 000 180

 ملخص االعتمادات المتوقعة للحسابات المرصدة ألمور خصوصية حسب المشروع أو العملية المتعلقة بالبرنامج7:جدول

   خصوصيةلحسابات المرصدة ألمور 

6 000 000 
اإلعانات الممنوحة للهيئات العمومية المتدخلة في 
 مجاالت اإلنتاج والنشر والتكوين بقطاع اإلتصال

 مصاريف متعلقة بالدراسات و حمالت التواصل 000 600 7

150 000 000 
اإلعانات الممنوحة للهيئات الوطنية لإلذاعة 
 والتلفزيون وإنتاج التراث السمعي البصري

116 000 000 
إمدادات لفائدة اإلنتاج واالستغالل السينمائي 

 وأنشطة اإلنعاش السينمائي

 نفقات غير موزعة 000 400 90

 

 االتصالقطاع توزيع جهوي العتمادات برامج . 5

 ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الجهات: 8جدول 

 المجموع
 الجهات الميزانية العامة

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 تافياللت -جهة درعة  000 50  000 50

 جهة الشرق 900 219  900 219

الساقية -جهة العيون  404 329  404 329
 الحمراء
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 برمجة ميزانياتية لثالث سنوات. 6

 العتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة النفقة 2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 9جدول 

 

العتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة و  2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 10جدول 
 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 

 -جهة بني مالل  000 50  000 50
 خنيفرة

 -جهة الدار البيضاء 900 590  900 590
 سطات

 المصالح المشتركة 350 051 213 1 000 302 399 350 353 612 1

 ماسة -جهة سوس  416 208  416 208

 مكناس -جهة فاس  700 101  700 101

واد  -جهة الداخلة  174 341  174 341
 الذهب

 -سال -جهة الرباط    0
 القنيطرة

-تطوان-جهة طنجة 900 214  900 214
 الحسيمة

 واد نون -جهة كلميم  000 30  000 30

 آسفي -جهة مراكش  256 176  256 176

 المجموع 000 364 215 1 000 302 399 000 666 614 1

 اإلسقاطات

2020 

 اإلسقاطات

2019 

المالية مشروع قانون 
 للسنة

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

 نفقات الموظفين 000 925 69 000 767 71 000 767 71 000 767 71

 نفقات المعدات والنفقات المختلفة  000 870 210 1 000 364 215 1 400 163 222 1 400 267 222 1

 االستثمارنفقات  000 212 398 000 302 399 350 641 536 090 863 546

 المجموع 000 007 679 1 000 433 686 1 750 571 830 1 490 897 840 1

 اإلسقاطات

2020 

 اإلسقاطات

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

0 0 18 250 000 21 610 000 
مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة

370 000 000 370 000 000 370 000 000 370 000 000 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية
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 حسب طبيعة النفقة 2020-2018البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات : 11جدول

 

 البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات للمؤسسات العمومية. 7

 للمؤسسات العمومية 2020-2018: البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات 12جدول 

 

 اإلسقاطات

2020 

 اإلسقاطات

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 قانون المالية للسنة

2017 
  

        
االتصال وتنمية وسائل اإلعالم 

 والعالقات العامة

 الميزانية العامة 000 007 679 1 000 433 686 1 750 571 830 1 000 897 840 1

0  0 18 250 000 21 610 000 
بصورة  مرافق الدولة المسيرة

 مستقلة

370 000 000 370 000 000 370 000 000 370 000 000 
الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية

 اإلسقاطات

2020 

 اإلسقاطات

2019 

قانون مشروع 
 المالية للسنة

2018 

 اإلسقاطات األولية

2018 

قانون المالية 
 للسنة

2017 

  

 وكالة المغرب العربي لألنباء     

 المداخيل اإلجمالية 258,200,000 0 266,200,000 275,200,000 283,200,000

 نفقات التسيير أو االستغالل     

180,000,000 175,000,000 170,000,000 0 154,000,000 
 نفقاتالموظفين ·

86,000,000 83,500,000 79,800,000 0 88,000,000 
 نفقاتالتسييرأواالستغالالألخرى ·

 نفقات االستثمار أو التجهيز 16,200,000 0 16,400,000 16,700,000 17,200,000

 المركز السينمائي المغربي     

 المداخيل اإلجمالية 5,200,000 0 6,000,000 7,500,000 8,000,000

 نفقات التسيير أو االستغالل     

34,000,000 33,000,000 32,190,000 0 32,173,000 
 نفقاتالموظفين ·

52,000,000 50,000,000 48,161,000 0 48,509,000 
 نفقاتالتسييرأواالستغالالألخرى ·

 التجهيزنفقات االستثمار أو  5,110,000 0 6,000,000 5,200,000 8,000,000
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 تقديم برامج االتصال: الجزء الثاني. 2

 

 االتصال وتنمية وسائل اإلعالم والعالقات العامة:  811برنامج 

 

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة. 1

 :برنامج"اإلتصالوتنميةوسائلاإلعالموالعالقاتالعامة"يهدفأساساإلى

فيمختلفمجاالتقطاعاالتصال:الصحافةالمكتوبةواإلعالمإعدادوتنفيذسياسةالحكومة -

الموارد وتكوين المجاورة، والحقوق المؤلف وحقوق والسينما واإلعالنات البصري السمعي
 البشريةللقطاعواإلنتاجالوطنيوضمانتطويروتنميةهذاالقطاع.

الوطني- الوطنيةووسائلاإلعالم البوابة المغربعلىتحسينجودةوحكامة ة،وتعزيزصورة
 المستوىالدوليوإنشاءآلياتالحكامةفيتدبيروتتبعالشراكاتواالتفاقات؛

 المؤسساتيةللمغرب.تعزيزالصورة-

 مسؤول البرنامج. 2

 الكاتبالعام

 المتدخلين في القيادة. 3

 الكاتبالعام

 مديراالتصالوالعالقاتالعامة

 الدراساتوتنميةوسائلاالتصالمديرة

 مديرالمواردالبشريةوالمالية

مديرالبوابةالوطنيةوالتوثيق

 .تحسين األداء وتعزيز كفاءات الموارد البشرية من خالل التكوين:  1.811الهدف 

لإلدارةيهدفهذاالمشروعأساساإلىتحديثاإلدارةوتحسينتسييرالمواردوالبشريةوالمالية
 لضماندعمأفضلللمؤسساتالتابعةللوزارةفيتنفيذبرامجها.

 ويتكونهذاالمشروعمنثالثةعناصرأساسيةهي:

 ترشيدإدارةالمواردالمالية؛-
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حديثةلتسييرالمواردالبشريةتطويركفاءاتالمواردالبشرية،وذلكمنخاللاستعمالمناهج
 والتكوين؛

 اإلداريللوزارةمنخاللالرقمنةوذلكلصالحالموظفوالمستخدم.تحديثالعمل

 معدل إنجاز أنشطة التكوين المبرمجة / معدل إنجاز مخطط التكوين للسنة :  1.1.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

100  100  95  90  85  % 

 

 توضيحات منهجية. 1

يهمهذاالمؤشرجميعأنشطةالتكوينالتيتمإنجازهاعلىالصعيدالمركزيلصالحموظفي
 برمجته تمت ما مع مقارنة والوزارة القصير المدى على التكوين و المستمر )التكوين

التكوينعلىالمدىالطويل،...(.

 مصادر المعطيات. 2

البشريةوالمالية/قسمالشؤونالمواردالبشريةداخلي:مديريةالموارد

 كوين حسب فئات الموظفين تنسبة المستفيدين من أنشطة ال:  2.1.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

90  90  90  80  70  % 
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 توضيحات منهجية. 1

هذاالمعدلتنوعالتكوينوبلوغهجميعفئاتالموظفينيعكس

 مصادر المعطيات. 2

داخلي:مديريةالمواردالبشريةوالمالية/قسمالمواردالبشرية.

 حدود و نقاط ضعف المؤشر. 3

 اليسمحبتقييمأثرأنشطةالتكوينعلىمهاراتالموظفين.

 عدد الدورات التكوينية الخاصة بالنوع التي أنجزتها الوزارة :  3.1.811المؤشر 

.مديريةالدراساتوتنميةوسائلاالتصالومديريةالمواردالبشريةوالمالية

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  0  0  1  2  3

 

 

 منهجيةتوضيحات . 1

 وحسواعيبحساسيةالنوعكسياسةعمومية.إعدادصحفيينعلىإدراك

 

 مصادر المعطيات. 2

 مديريةالمواردالبشريةوالمالية
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 عدد الدورات التكوينية الموجهة للمهنيين اإلعالميين المخصصة للنوع االجتماعي :  4.1.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 قانون مشروع
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  0  0  2  4  4

 

 .تحسين ظروف عمل موظفي الوزارة:  2.811الهدف 

 

 معدل تجهيز المصالح اإلدارية :  1.2.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 قانون مشروع
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

100  98 95  90  90  % 

 

 

 توضيحات منهجية. 1

 ويعكسهذاالمعدلتوفرأدواتالعملومعداتالمكاتبوالتكنولوجياالالزمة.

 مصادر المعطيات. 2

 داخلي:مديريةالمواردالبشريةوالمالية/قسمالشؤونالعامةوالمالية.

 حدود و نقاط ضعف المؤشر. 3

 والتهوية...(.شروطأخرى)المباني،
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 .تحديث العمل اإلداري:  3.811الهدف 

 

 معدل رقمنة النشاط اإلداري :  1.3.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروعقانونالمالية

2017 

 قانونالمالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

90  85  80  75  50  % 

 

 

 توضيحات منهجية. 1

 قياس المؤشرمن هذا للموظفينيمكن المتاحة اإللكترونية عددالخدمات في يتمثل والمستخدمين،
 األنشطةالمرقمنةعلىعددالألنشطةالتييمكنرقمنتها.

 مصادر المعطيات. 2

 داخلي:مديريةالمواردالبشريةوالمالية.

 مديريةالبوابةالوطنيةوالتوثيق.

 

 

 نسبة ترقي النساء لمناصب المسؤولية داخل الوزارة :  2.3.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

50  50  50  50  48  % 

 

 

 توضيحات منهجية. 1

 تشجيعالمرأةلتوليمناصبالمسؤولية
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 مصادر المعطيات. 2

 البشريةوالماليةمديريةالموارد

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر. 3

 قياساثرهذهالتكويناتعلىالمستفيدين

 تمثيل الوزارة على المستوى الجهوي من خالل تنظيم الدورات:  4.811الهدف 

 التدريبية والمؤتمرات والورشات وغيرها من األنشطة على المستوى الجهوي

فيتنفيذالسياسةالعموميةلإلتصال.تكريسدورالمديرياتالجهويةلالتصال

 

 معدل اإلنجاز األنشطة المبرمجة :  1.4.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 قانون مشروع
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

90  90  85  72  60  % 

 

 

 توضيحات منهجية. 1

 المدرجةفيخطةعملالمديرياتالجهوية.يعكسهذاالمؤشرمعدلتنفيذالعمليات

 

 مصادر المعطيات. 2

 العامة.داخلي:الكتابة

 ..المديرياتالجهوييةلوزارةاإلتصال
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 الترويج دوليا لصورة المغرب ونموذجها الحضاري:  5.811الهدف 

تحديدالهدفمنالحمالتاإلعالنيةورحالتالصحافة،وتعريفاألهدافالمرجوةمنهذه
العمليات،وصياغةالرسائلاألساسية،وتقييماألثر،وتحديدقنواتاالتصالالمناسبة،وتحليل
المواردالبشريةوالماليةالمخصصةلهدهللبرنامج،مثلالمكوناتالرئيسيةإلستراتيجيةهدا

المشروع.

 

 معدل شهرة المغرب في وسائل اإلعالم األجنبية :  1.5.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

1  1  1  0  1  % 

 

 

 توضيحات منهجية. 1

 وفقالمقياسمعتمدلدىوسائلاإلعالماألجنبية.

 

 مصادر المعطيات. 2

 اليقظة(خارجي:وسائلاإلعالماألجنبية)متابعةمنقبلمصلحة

 معدل متابعة حمالت االتصاالت السمعية والبصرية :  2.5.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 المالية قانون

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

*100000000  100000000 * 100000000 * 0  100000000 * % 

 

عدد المشاهدين للبرنامج على مستوى العالم.  *  



20 

 منهجيةتوضيحات . 1

يوفرهذاالمؤشرمعلوماتعنالفئةالمستهدفةالتيتابعتالحمالتالسمعيةالبصريةالتيتمبثها
علىوسائلاالتصالالمختلفة)القنواتالتلفزيونيةوالشبكاتاالجتماعية....(

 

 مصادر المعطيات. 2

 خارجية: 

 فيوسائلاإلعالم.تمبثهاحمالتالتواصلالتي-

 وسائلالتواصلاالجتماعي.-

 نسبة الحضور النوعي للمرأة في المداخالت السياسية المتلفزة :  3.5.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 قانون مشروع
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

70 70 60 50 50 % 

 

 

 توضيحات منهجية. 1

 الدورالمهمللمرأةفيالمجتمعوعدمحصرهافيصورةنمطيةمعينة.إعطاءإشاراتايجابيةحول

 

 مصادر المعطيات. 2

 االتصالمديريةالدراساتوتنميةوسائلاالتصالمنخاللالمؤسساتالخاضعةلوصايةقطاع

2M,SNRT,MEDI1 TV 
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 .تعزيز العالقات مع الصحفيين ووسائل اإلعالم األجنبية:  6.811الهدف 

 

 عدد التقارير التي أعدتها القنوات التلفزيونية األجنبية على المغرب :  1.6.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

600  600  600  600  1061  % 

 

 

 توضيحات منهجية. 1

تأثيرالمجهودات المبذولة من حيث العالقات مع الصحفيين ووسائل االعالم االجنبية من يمكن هذا المؤشر من قياس 

 خالل تنظيم التغطية اإلعالمية لألحداث الوطنية ورحالت الصحافة للصحفيين األجانب في المغرب.

 

 مصادر المعطيات. 2

 داخلي:

 مصلحةالعالقاتمعالصحافة/وحدةتراخيصالتصوير.-

 اليقظة.مصلحة-

 عدد المقاالت حول المغرب في المنشورات األجنبية :  2.6.811المؤشر 

يمكنقياسهذاالمؤشرمنخاللجمعوتحليلالمقاالتالمنشورةحولالمغربفيالصحف
 والمطبوعاتاألجنبيةاألخرى.

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 قانون مشروع
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

8000 8000  7500  7300  7300  % 
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 توضيحات منهجية. 1

يمكنقياسهذاالمؤشرمنخاللجمعوتحليلالمقاالتالمنشورةحولالمغربفيالصحف
والمطبوعاتاألجنبيةاألخرى

 

 مصادر المعطيات. 2

 داخليمصلحةاليقظة

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر. 3

 .النشرالشمولية/لغة

يهدف هذا البرنامج أساسا إلى تحسين جودة وحكامة البوابة الوطنية ووسائل اإلعالم الوطنية، وتعزيز سمعة المغرب 

 آليات الحكامة في تسيير وتتبع الشراكات واالتفاقات.على المستوى الدولي وإنشاء 

 

 معدل تطور الميزانية المخصصة لالنتاج السمعي البصري و السينمائي :  1.7.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 قانون مشروع
 المالية

2017 

 المالية قانون

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

1378000000  1378000000  1378000000  1223000000  1358000000  % 

 

 

 توفير الموارد اإلضافية الالزمة للشركاء في القطاع لقيام باألنشطة:  7.811الهدف 

 المرتبطة بالسياسة العمومية للوزارة 
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 توضيحات منهجية. 1

معدلتطورالميزانيةالمخصصةلتمويلالدعم.

 

 مصادر المعطيات. 2

 داخلي:

 مديرالمواردالبشريةوالمالية

 مديرالدراساتوتنميةوسائلاإلتصال

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر. 3

 

 

 مدى تحقيق أهداف االتفاقيات وعقود البرنامج :  2.7.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 قانون مشروع
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

100  95  95  90  90  % 

 

 

 توضيحات منهجية. 1

 البرنامج.-األهدافالمحققةفعالبالنسبةلألهدافالمحددةفياالتفاقأوعقد

 

 مصادر المعطيات. 2

البرامج.-داخلي:حصيلةإنجازاإللتزاماتالمشتركةالواردةفياإلتفاقياتوعقود
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 خالل مسارهم الدراسي " النوع"عدد الطلبة خريجي المعهد العالي لإلعالم و االتصال الذين درسوا :  3.7.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 قانون مشروع
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  0  0  60  70  80

 

 

 توضيحات منهجية. 1

 بحساسيةالنوعكسياسةعمومية.ووعيإعدادصحفيينعلىإدراك

 

 مصادر المعطيات. 2

 مديريةالمواردالبشريةوالماليةعنطريقالمعهدالعاليلإلعالمواالتصال.

 

 السياسة العامة لتطوير قطاع االتصالتنفيذ :  8.811الهدف 

 

 إنجاز خطة عمل تشريعية للوزارة من خالل إعداد نصوص تشريعية وتنظيمية :  1.8.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 قانون مشروع
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

100  90  70 50  90  % 

 

 

 توضيحات منهجية. 1

عددالنصوصالتشريعيةوالتنظيميةالمنجزة/عددالنصوصالتشريعيةوالتنظيميةالمبرمجةفي
 .إطارخطةالعملالتشريعي
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 مصادر المعطيات. 2

داخلي:قسمالدراساتوالشؤونالقانونية/مصلحةالشؤونالقانونيةوالتنظيمية.

بدفاتر التحمالت فيما يخص صورة  السمعي البصري اللتزاماتهممدى احترام الفاعليين في الميدان :  2.8.811المؤشر 

 المرأة في اإلعالم

 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 قانون مشروع
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

100 100 100   % 

 

 توضيحات منهجية. 1

 يهمالورشاتالتكوينيةللمتدخليناالعالميين

 المعطياتمصادر . 2

 مديريةالدراساتوتنميةوسائلاالتصالمنخاللالمؤسساتالخاضعةلوصايةقطاعاالتصال.

 

 Sahara.maو Maroc.maتعزيز أداء البوابات الوطنية :  9.811الهدف 

 

 على المستوى الدولي  MAROC.MAالبوابة الوطنية  اتزيار عدد:  1.9.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

العدد  1354699  1050195  1400000  1500000  1600000
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 مصادر المعطيات. 1

 خارجي:مديريةالبوابةالوطنيةوالتوثيق.

 على المستوى الدولي  SAHARA.MAالبوابة  عدد زيارات:  2.9.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 العدد  92598  42055  100000  200000  300000

 

 مصادر المعطيات. 1

 خارجي:مديريةالبوابةالوطنيةوالتوثيق.

 

 ..اإلعالم والحفاظ على حريته واستقاللهتحسين وتعزيز القدرة التنافسية،حكامة ومهنية وسائل :  10.811الهدف 

 

 معدل إنجاز إلتزامات دفتر التحمالت للمشغلين العمومين للسمعي البصري :  1.10.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

100  97  95  90  90  % 

 

 المعطياتمصادر . 1

خارجي:حصيلةوتقاريرأنشطةالمشغلين.



 .تطوير وتعزيز اإلنتاج السمعي البصري و السنمائي الوطني خارجيا و داخليا:  11.811الهدف 
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 تطور الميزانية المخصصة لالنتاج السمعي البصري و السينمائي :  1.11.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروع
 قانون
 المالية

2017 

 قانون
 المالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

بالدرهم  144360000  107860000  144360000  144360000  144360000

 

 

 توضيحات منهجية. 1

يعكسهذاالمعدلالجهدالذيتمبذلهفيتعزيزاإلنتاجالسينمائيوالسمعيالبصريويمثلالرصيد
 برسمالسنواتالسابقة.المخصصلهبرسمتلكالسنةعلىقيمه

 

 مصادر المعطيات. 2

 داخليمديريةالموارداليشريةوالمالية/مصلحةالشؤونالعامةوالمالية.

 

 اإلدماج األفقي للمساواة في اإلدارة:  12.811الهدف 

 

 بالنوع "عدد مسئوالت الوزارة اللواتي استفدن من دورات تكوينية خارج أو داخل ارض الوطن خاصة : " 1.12.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروعقانونالمالية

2017 

 قانونالمالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  2  2  5  10  20

 

 توضيحات منهجية. 1

 .التيأنجزتهاالوزارةعددالدوراتالتكوينيةالخاصةبالنوع
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 مصادر المعطيات. 2

 مديريةالمواردالبشريةوالمالية

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر. 3

 قياساثرهذهالتكويناتعلىالمستفيدين

 تحسين المنح العمومية لفائدة النساء:  13.811الهدف 

 

 عدد المقاوالت الصحفية المستفيدة من الدعم العمومي وعلى رأسها نساء :  1.13.811المؤشر 

2020 

 التوقع

2019 

 التوقع

2018 

 مشروعقانونالمالية

2017 

 قانونالمالية

2016 

 إلنجاز
 الوحدة

 عدد  4  4  6  10  20

 

 

 توضيحات منهجية. 1

 الصحفية.يعكسهذاالمؤشرمدىدعمالحضورالنسويفيمجالالمقاوالت

 

 مصادر المعطيات. 2

 .مديريةالدراساتوتنميةوسائلاالتصال

 

 حدود و نقاط ضعف المؤشر. 3

يصعبحصرالعددفيظلانتشارالمقاوالتالصحفيةجهوياومحلياوكذاالمواقعااللكترونية
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 محددات النفقات: الجزء الثالث . 3

 

 محددات نفقات الموظفين و األعوان. 1

 

 بنية أعداد الموظفين للسنة الجارية. أ

 

 : التوزيع حسب الدرجات/الرتب13جدول 

 

 % األعداد الدرجات/الرتب

 17,79 74 (والساللم المطابقة 6إلى  5الساللم من)موظفي التنفيذ 

 17,07 71 (و الساللم المطابقة9إلى 7الساللممن)موظفي اإلشراف 

 65,14 271 (فوق و الساللم المطابقةو ما  10السلم ) األطر واألطر العليا 

 100 416 المجموع

 

 : التوزيع حسب المصالح14جدول 

 

 % األعداد المصالح

 88,94 370 المصالح المركزية

 11,06 46   المصالح الالممركزة

 100 416 المجموع

 

 : التوزيع حسب الجهات15جدول 
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 % األعداد المصالح

 15,22 7 الحسيمة-تطوان-جهة طنجة

 6,52 3 جهة الشرق

 28,26 13 مكناس -جهة فاس 

 0 0 القنيطرة -سال -جهة الرباط 

 0 0 خنيفرة -جهة بني مالل 

 13,04 6 سطات -جهة الدار البيضاء

 13,04 6 آسفي -جهة مراكش 

 0 0 تافياللت -جهة درعة 

 4,35 2 ماسة -جهة سوس 

 0 0 واد نون -جهة كلميم 

 15,22 7 الساقية الحمراء-جهة العيون 

 4,35 2 واد الذهب -جهة الداخلة 

 100 46 المجموع

 

 توزيع نفقات الموظفين و األعوان. ب

 (مشروع قانون المالية) 2018توقع نفقات الموظفين للسنة : 16جدول

 العدد النفقة  

 422 400 759 69 الدائمة النفقات

 2 296 46 المحذوفة المناصب

تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات )التوظيفعمليات 

 ( المتعلقة بها
0 0 

 1 870 9 عمليات اإلدماج

تتضمنالمستحقات )مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات األجور

 (الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها
0   

الترقيات في الدرجة والرتبة
3

تتضمن المستحقات الناجمة عن ) 

 (بهاالمتأخرات المتعلقة 
248 286   

المؤدية الرئيسية   المؤداةمن طرفنفقاتالموظفين

 (Direction de Paierie Principale)للرواتب
69 971 260 0 

المؤداةمن طرف محاسبي الخزينة   األخرى  نفقات الموظفين

 العامة للمملكة
0   

   260 971 69 نفقات الموظفين المتوقعة 
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 و النفقات المختلفة و االستثمار حسب البرنامج و المشروع أو العملية محددات نفقات المعدات. 2

 

 االتصال وتنمية وسائل اإلعالم والعالقات العامة:  811برنامج 

 

 دعم وقيادة:  1مشروع 

يهدفهذاالمشروعأساساإلىتحديثاإلدارةوتحسينتسييرالمواردوالبشرية
 للمؤسساتالتابعةللوزارةفيتنفيذبرامجها.لضماندعمأفضلوذلكوالمالية

 ويتكونهذاالمشروعمنثالثةعناصرأساسيةهي:

 ترشيدإدارةالمواردالمالية؛-

حديثةلتسييرالمواردالبشريةتطويركفاءاتالمواردالبشرية،وذلكمنخاللاستعمالمناهج
 والتكوين؛

 منةوذلكلصالحالموظفوالمستخدم.تحديثالعملاإلداريللوزارةمنخاللالرق

 

 جوالت األخبار والعالقات العامة:  2مشروع 

تحديدالهدفمنالحمالتاإلعالنيةورحالتالصحافة،وتعريفاألهدافالمرجوةمنهذه
العمليات،وصياغةالرسائلاألساسية،وتقييماألثر،وتحديدقنواتاالتصالالمناسبة،وتحليل

البشريةوالماليةالمخصصةلهدهللبرنامج،مثلالمكوناتالرئيسيةإلستراتيجيةهذاالموارد
المشروع.

 

 دعم لفائدة قطاع اإلشهار:  3مشروع 

يهدفهذاالمشروعإلىدعمقطاعاإلشهار
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 دعم قطاع االتصال:  4مشروع 

ئلاإلعالمالوطنية،يهدفهذاالبرنامجأساساإلىتحسينجودةوحكامةالبوابةالوطنيةووسا
وتعزيزسمعةالمغربعلىالمستوىالدوليوإنشاءآلياتالحكامةفيتسييروتتبعالشراكات

واالتفاقات.

 

 دعم قطاع الصحافة الوطنية:  5مشروع 

لعدةشركاتصحفيةمنتقديمالدعمالصحافةالوطنيةمنخاللويهدفهذاالمشروعأساساإلىدعم
منجهةووكالةالمغربالعربيلألنباءالوطنيللسككالحديديةلنقلالصحفيينجهةوإلىالمكتب
تنظيمالجائزةالكبرىللصحافةالوطنيةالتيتمثلحدثارئيسيافيكلعامبمناسبةأخرى.ووكذلك

الكفاءاتاإلعالميةالمغربية.منأجلتكريماالحتفالباليومالوطنيلإلعالم  
 

 مساهمات:  6مشروع 

التابعةلهاوتتمثلفي:إعاناتللمؤسساتالوزارةتقديمإلىهذاالمشروعيهدف  
واإلتصال؛إعانةلفائدةالمعهدالعاليلإلعالم-  
والسينما؛للمهنالسمعيةالبصريةالعاليالمعهدإعانةلفائدة-  
المركزالسينمائيالمغربي؛إعانةلفائدة-  
ألنباء؛وكالةالمغربالعربيلإعانةلفائدة-  
لإلذاعةوالتلفزة؛الشركةالوطنيةإعانةلفائدة-  

صورياد- 2M 
 

 تعاون دولي:  7مشروع 

ويهدفهذاالمشروعإلىتطويروتنسيقالشراكةوإجراءاتالتعاونالثنائيةوالمتعددةاألطرافلصالح
عنتنظيمقطاعاالتصالمنخاللالمشاركةواالنخراطفيالمنظماتاإلقليميةوالدوليةفضال

 مؤتمراتوحلقاتدراسيةوندوات.
 

 دعم المعهد العالي لإلعالم واالتصال:  8مشروع 

وهذهالنفقاتهيأساسانفقاتتهمالمعهدالعاليلإلعالمواالتصال،تشملأساساتكاليفنقلالموظفين
 تعويضاتهمإضافةإلىأجوراألساتذةالعرضيين.

 

 للمهن السمعية البصرية والسينمادعم المعهد العالي :  9مشروع 

للمهنالسمعيةوالبصريةوالسينما،تشملأساساتكاليفوهذهالنفقاتهيأساسانفقاتتهمالمعهدالعالي
 نقلالموظفينتعويضاتهمإضافةإلىأجوراألساتذةالعرضيين.

 



33 

 بناء وتجهيز:  10مشروع 

واإلصالح.كذلكالدراساتالمتعلقبهذههيمجموعةمنالمشاريعألجلإنجازأعمالالبناء
المشاريعفضالعنإقتناءالمعداتالتقنيةولوازمالمكتب،إضافةإلىالسيارات.

 

 تجهيز المديريات الجهوية لإلتصال:  11مشروع 

سياسةتنفيدعلىللسهراللوازمالضروريةمشروعيهدفإلىتجهيزالمديرياتالجهويةبكافة
يعمياديناالتصالغلىالمستوىالجهوي.الحكومةفيجم

 

 تحديث اإلدارة:  12مشروع 

هوتوسيعنطاقالخدماتاإللكترونيةالمتاحةللموظفينوالمستخدمينوذلكمنالهدفمنالمشروع
أجلتبسيطاإلجراءاتاإلدارية،معاالعتمادعلىالدوراتالتدريبيةوالدراساتالمبرمجةفيهذا

االتجاه.

 

 اتمام المشاريع القديمة وتصفية محاسبتها:  13مشروع 

يهدفهذاالمشروعإلىإتمامالمشاريعالقديمةالمتعلقةبتشييدالمبانياإلدارية

 تجديد التجهيزات:  14مشروع  

تحديثوتجديدالمعداتوأثاثالمكاتب.يهدفهذاالمشروعإلى

 

 دراسات حول تخطيط التنمية:  15مشروع 

يهدفهذاالمشروعإلىإنجازدراساتوبحوثمتعلقةبتطويرنظمالمعلومات
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 التواصل المؤسساتي:  16مشروع 

تكاليفنشروطباعةالكتبوالمجالت،وتكاليفحمالتالتواصليهدفهذاالمشروعإلىتحمل

 

 اليقظة السمعية البصرية:  17مشروع 

السمعيةيقظةالتقنيةومعلوماتيةوالبرمجياتالمتعلقةبالشراءالمعداتيهدفهذاالمشروعإلى
والبصرية.

 

 

 إمدادات لفائدة اإلنتاج واالستغالل السينمائي وأنشطة اإلنعاش السينمائي:  18مشروع 

يهدفهذاالمشروعإلىدعماإلنتاجواالستغاللالسينمائيوأنشطةاإلنعاشالسينمائي

 

 

 إعانات:  19مشروع 

التابعةلهاوتتمثلفي:إعاناتللمؤسساتالوزارةتقديمإلىهذاالمشروعيهدف

واإلتصال؛إعانةلفائدةالمعهدالعاليلإلعالم-

والسينما؛للمهنالسمعيةالبصريةالعاليالمعهدإعانةلفائدة-

المركزالسينمائيالمغربي؛إعانةلفائدة-

ألنباء؛وكالةالمغربالعربيلإعانةلفائدة-

لإلذاعةوالتلفزة.الشركةالوطنيةإعانةلفائدة-

 

 مأسسة مقاربة النوع بالوزارة:  20مشروع 

المساوا ثقافة ترويج في الرئيسي بدورها االنتاجةوعيا في المرأة صورة وتحسين االعالم في
االعالمي؛كانقطاعاالتصالسباقافيمأسسةالنوعفيهيكلهالتنظيميمنخاللإحداثمصلحة

،والتي2009مسماة"مصلحةالتدريبوتحسينمقاربةالنوع"بمديريةالمواردالبشريةوالماليةمنذ
لمساواةالنوعفياالدارة،إختيارهذاالنهجلميكنمنتهدفإلىتسليطالضوءعلىالجهودالمبذولة

قبيلالصدفةولكنكانمرتكزاعلىمالحظتين:
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مكانةالمرأةفيقطاعاالتصاللمتكنترقىإلىالتكافئالتاممعالرجلالمنحيثاالرتقاء ·
.فيالمسارالمهنيوالمنحيثالولوجإلىمراكزالمسؤلية

.االناثونساءالقطاعيتوفرونعلىقدراتيجباستغاللهاخصبةمنيةوجودأرض ·

والرجلفينفسالظروفحاليا قطاعاالتصالينهجسياسةمختلطةمنالمهنوالتيتضعالمرأة
المهنية؛وذلكمنخاللعدةأوجه.

  

 شرح اإلعانة المدفوعة للمؤسسة العمومية

 

تقدم حسب وظائف ) المؤسسة العمومية 

 ( تدخل الدولة
 وكالة المغرب العربي لألنباء

 للمؤسسة العمومية  اإلعانات أو التحويالت 
مليون درهم 206التسيير :   

مليون درهم 6,260االستثمار:  

مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة 

 ببرنامج االرتباط

 لتموقعر والتجهيز دعم اإلجراءات الرامية إلى تأكيد اتسييالمساهمة في نفقات ال

 على المستوى اإلقليمي.

تزويد أعضاء الصحافة النشيطين بخدمات معلوماتية بما في ذلك الخدمات  - 

 بلغات مختلفة. 

توفير للمحطات اإلذاعية النشيطة وألعضاء جمعية اإلذاعة والتلفزة المستقلة  -

 عددا من الخدمات المعلوماتية بما في ذلك الخدمات في لغات مختلفة.

نفقات التسيير واالستثمارلوكالة المغرب العربي لألنباء المساهمة في -    

  .تقديم خدمات بلغات مختلفة األنشطة

 

 

تقدم حسب وظائف ) المؤسسة العمومية 

 ( تدخل الدولة
  المغربي السينمائي المركز

 للمؤسسة العمومية  اإلعانات أو التحويالت 
 درهم مليون 59: التسيير

 درهم مليون 5,110:اإلستثمار

مهام المؤسسة العمومية الرئيسية المتصلة 

 ببرنامج االرتباط

 والسينما؛ البصرية السمعية األعمال إنتاج دعم-

 السينما، قاعات وبناء تحديث و رقمنة دعم -
 السينمائية المهرجانات دعم-

 األنشطة
 والسينما البصرية السمعية األعمال إنتاج

 .السينمائية المهرجانات السينما قاعات بناء ؛

 


