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 تقديم موجز الستراتيجية الوزارة .1

 

تحقيق نتائج ملموسة تمكنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء في السنوات الخمس الماضية، في 

على جميع المستويات. كل هذه اإلنجازات تعكس صحة المنهجية التي تتبعها الوزارة والتي تكمن في 

المثابرة على طريق التنمية، وذلك في إطار رؤية استراتيجية مكنت من تحديد التوجهات ووضع األهداف 

 المواتية لتحقيق الطموحات الوطنية.

طاعية المختلفة التي وضعتها الوزارة ونفذتها في التهيئ الترابي والحد من كما ساهمت السياسات الق

التفاوتات اإلقليمية وتحسين مناخ األعمال وتعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني، وتعزيز اندماجه 

 في االقتصاد العالمي.

ويل إطارا مناسبا وفي هذا الصدد، كانت المخططات الرئيسية المعتمدة على المدى المتوسط والط

لتحسين مستويات النقل والخدمات اللوجستيكية في جميع أشكالها، فضال عن تطوير بنى تحتية فعالة 

 )السكك الحديدية والطرق والموانئ، والسدود...( بطريقة متوازنة ومنصفة في جميع مناطق المملكة.

لوزارة استراتيجية جديدة تغطي ومن أجل ضمان االستمرارية في إطار هذا النهج المبتكر، اعتمدت ا

، مع مراعاة توجهات البرنامج الحكومي، بما في ذلك مواصلة تحسين المعدات 2021-2017الفترة 

 وتعزيز واالستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستيكية، وتطوير نظام النقل.

بنى تحتية فعالة وتقديم خدمات وتستند هذه االستراتيجية على تالث محاور استراتيجية تهدف إلى تطوير 

 النقل واللوجستيك جيدة.

 :المحاور االستراتيجية المعتمدة هي
 

 بنيات تحتية فعالة ومرنة للنقل: 

 االقتصادي والتماسك االجتماعي، نموتطوير البنى التحتية القادرة على ضمان ال -

 حماية رصيد البنيات التحتية للنقل من خالل تنفيذ برامج استباقية، -

 ضمان تكييف البنيات التحتية األساسية للنقل مع تغير المناخ -
 

 نظام نقل حديث وفعال: 
 

 إنشاء خدمات نقل آمنة ذات جودة عالية للمواطنين والفاعلين االقتصاديين  -

ضمان تكامل أفضل لوسائل النقل من خالل تطوير النقل المتعدد الوسائط وخدمات اللوجستيكية  -

 متكاملة وتنافسية،

 نظام نقل مستدام وشاملضمان  -
 

 وزارة ناجعة وفي خدمة المواطنين والفاعلين االقتصاديين 
 

 ترسيخ مبادئ الحكامة والنزاهة والشفافية، -

 ،اإلسراع في تنفيذ الجهوية الموسعة -

 مواصلة عملية تبسيط وإزالة الطابع المادي لإلجراءات، -

 تطوير مهنة وخبرة البناء واألشغال العمومية -
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 تعزيز الرصيد والملك العمومي  -

وبهذا الصدد، قامت الوزارة، في إطار هذه االستراتيجية، بتنزيل هذه األهداف االستراتيجية في مشاريع 

 وإجراءات نذكر منها:

 المؤسساتي والتنظيمي إنجاز اإلصالح .1

 :يتمحور برنامج تدخل الوزارة فيما يخص اإلصالح المؤسساتي والتنظيمي حول

  هيكلة بعض الوحدات أو المؤسسات العاملة في قطاع النقلإعادة  

   إنشاء عقود برامج مع الشركاء في مجاالت مثل: النقل البحري، والبناء، واللوجستيك

 .واألشغال العمومية

  الوكالة الوطنية للسالمة الطرقية. 

  الوكالة الوطنية لألشغال العمومية. 

  كإعداد مشروع قانون خاص لقطاع اللوجستي. 

   تحرير المخطط التنظيمي الذي يشمل مختلف المراسيم والقرارات التي تعتزم الوزارة

 تقديمها.

 

 األساسية تنمية التجهيزات .2

تشكل البنيات األساسية المحرك الرئيسي للرفع من النمو والدفع بعجلة التنمية. الشيء الذي جعل الوزارة 

 :وذلك عبر أولوية خاصة لهذا المحور في استراتيجيتها تعطي

 تعزيز وتحديث شبكات البنية التحتية والهياكل العظمى. 

 فك العزلة عن المناطق الريفية والجبلية، فضال عن تطوير وتعزيز المجال الترابي. 

 توسيع وتحديث شبكة السكك الحديدية. 

  تجهيز المغرب بمواني حديثة ومتطورة، التي تشكل رافعة أساسية لتعزيز مكانة المغرب 

 .كمحطة اللوجستيكية مهمة في حوض البحر األبيض المتوسط        

  تعزيز القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني من خالل تطوير قطاع اللوجستيك. 

 

 النقل وسالمة تحسين أمن .3

 على مستوى التدابير التنظيمية، عرف قطاع النقل بمختلف نظمه عدة تدابير نذكر منها:

  والتي تهدف إلى تخفيض بنسبة  2025-2016للسالمة الطرقية إعداد استراتيجية وطنية

 ٪ في عدد الوفيات على الطرق50

  تقوية وتعزيز الرقابة والتجديد في مجال التوعية. 

  تقييم مستوى السالمة في شبكة السكك الحديدية من خالل تحديد المخاطر الكبيرة والتدقيق

 .والتفتيش والرقابة على مختلف المستويات

  جراءات أمنية تساير المعايير الدولية؛ضع إ 

 تعزيز السالمة في الموانئ وعلى طول السواحل المغربية واستغالل معايير المراقبة التقنية؛ 
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 تطوير مراكز إقليمية للصيانة في مختلف نظم النقل )الطرقي، والسككي، البحري(.

 تنظيم وتعزيز قطاع البناء واألشغال العمومية .4

 فقد برمجت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بعض التدابير المدرجة أدناه:في هذا السياق، 

 

 ،السهر على إتمام الدراسة االستراتيجية لتطوير الهندسة وشركات البناء واألشغال العمومية 

  تشجيع الشركات ذات التنافسية العالية، والمنتجة للثروة، والمواطنة، والقادرة على تلبية

 الوطنية وتشجيع تصدير الشركة الوطنية،لالحتياجات 

 مواصلة جهود المبذولة لتسهيل استغالل نظام تأهيل وتصنيف الشركات ومكاتب الدراسات 

 ،السهر على تطبيق مبدأ األفضلية للشركات الوطنية في طلبات العروض 

 ث تأهيل قطاع مراقبة األشغال وتنظيم المختبرات لتوفير شروط السالمة والجودة والتحدي

 والمعايير من طرف المتدخلين في هذا المجال،

  دراسة الجدوى إلنشاء هيئة عمومية الذي ستتولى تأطير والسهر على احترام المعايير

 ومبادئ المزاولة،

 .تثمين الملك العمومي والمقالع 

 

 والتكوين البشرية الموارد  .5

العمومية على الصعيد المحلي والجهوي والدولي تزايد حاجيات التكوين في ميادين النقل والبناء واألشغال 

مقارنة بعروض التكوين الحالية يقتضي إعادة هيكلة منظومة التكوين في جل هذه المهن. وفي هذا 

 اإلطار، تم:

  ،تطوير قطب جهوي للتكوين في مجال السككي بشراكة مع الشركة الفرنسية للسكك الحديدية 

 الشرق األوسط،و منفتح على بلدان أفريقيا        

 .تأهيل وتكوين متعلقة بتطوير األنشطة اللوجستيكية 

 

 والخاص العام القطاع بين تعزيز الشراكة .6

اقتصادية الوطنية والمالية العمومية، المتميزتان بارتفاع -بالنظر إلى الوضع الحالي للتوازنات الماكرو

العام والخاص لتلبية أفضل لتطلعات عجز الميزانية، اتضح ضرورة اللجوء إلى شراكة بين القطاعين 

المواطنين والفاعلين االقتصاديين في مجال البنية التحتية والخدمات العمومية الجيدة.  لهذا أعطت وزارة 

 :التجهيز والنقل واللوجستيك أولوية قصوى لهذا المحور في استراتيجيتها وذلك عن طريق

 

  بواسطة شراكة بين القطاعين العام  إعداد بنك مشاريع التي يمكن احداثها وانجازها

 والخاص،

  إطالق دراسات أولية حول الجدوى القانونية واالقتصادية والمالية لهاته المشاريع، التي تهم

 مختلف القطاعات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.
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  2018تقديم اعتمادات الوزارة برسم سنة  .2

 : اعتمادات الميزانية العامة حسب الفصول 1الجدول 

/ 2018الميزانية العامة  % 2018الميزانية العامة  2017الميزانية العامة  الفصل

 2017الميزانية العامة 

 0 000 000 750 000 424 750 الموظفين

 27,94 000 513 310 000 698 242 المعدات والنفقات المختلفة

 7,28 000 221 401 7 000 221 899 6 االستثمارات

 7,21 000 734 461 8 000 343 892 7 المجموع

والحسابات المصالح المسيرة بطريقة مستقلة  العامة،اعتمادات الوزارة حسب الميزانية : 2 الجدول

  الخصوصية

 الفصل

الميزانية العامة 

2018 

المصالح المسيرة بطريقة 

 مستقلة)**(

 (*)الحسابات الخصوصية

مجموع قانون 

قانون المالية  2018المالية 

2018 

قانون المالية 

2018 

قانون المالية  التحويالت

2018 

 التحويالت

           000 000 750 الموظفين

المعدات والنفقات 

 المختلفة
310 513 000 167 000 000 6 000 000       

       000 000 10 000 800 551 000 221 401 7 االستثمارات

 000 534 880 11 0 000 000 716 2 000 000 16 000 800 718 000 734 461 8 المجموع

 إدراج أسماء مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة والحسابات المرصدة ألمور خصوصية:

الصندوق الخاص بالطرق، صندوق تحديد الملك العمومي البحري، صندوق مواكبة إصالح )*( الحسابات الخصوصية: 

 النقل. 

 

المركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية، مصلحة شبكة مصالح  )*( )*( المصالح المسيرة بطريقة مستقلة:

الدار البيضاء، مصلحة السوقيات السوقيات والمعدات، مصلحة السوقيات والمعدات أكادير، مصلحة السوقيات والمعدات 

والمعدات مراكش، مصلحة السوقيات والمعدات مكناس، مصلحة السوقيات والمعدات فاس، مصلحة السوقيات والمعدات 

وجدة، مصلحة السوقيات والمعدات الرباط، معهد التكوين في معدات وآليات األشغال العمومية، مصلحة التكوين المستمر، 

اسات البحرية، مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية, المختبر الوطني إلجراء االختبارات المعهد العالي للدر

 والتصديق, مديرية التجهيزات العامة و مديرية المالحة التجارية.
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 حسب البرامج 2018ملخص االعتمادات المتوقعة للتجهيز والنقل واللوجستيك برسم سنة   .3

 الميزانية العامة حسب البرامج: اعتمادات 3الجدول 

% 

مشروع قانون 
 المالية لسنة %

قانون /  2018
 2017المالية لسنة 

 ( لسنة المالية قانون مشروع 2018) الميزانية العامة

 الميزانية العامة )قانون المالية لسنة

2017) 
 البرامج

 فصل االستثمار

فصل المعدات 
والنفقات 
 المختلفة

 فصل الموظفين

 برنامج القيادة والتوجيه 1345523000 750000000 163512000 890781000 34,1

 برنامج الطرق 2622389000  64889000 3978000000 54,17

برنامج الموانئ والملك  1451827000  20857000 1231000000 13,77-
 العمومي البحري

برنامج النقل عبر الطرق  13479000  10220000 60000000 420,96
 والسالمة الطرقية

 برنامج المالحة التجارية 32125000  15035000 32440000 47,78

برنامج دعم االستراتيجيات  2427000000  36000000 1209000000 48,7-
 القطاعية

 المجموع 7892343000 750000000 310513000 7401221000 7,21

 

والحسابات الخصوصية المصالح المسيرة بطريقة مستقلة  العامة،: موجز اعتمادات الميزانية 4الجدول  

 البرامج حسب

مجموع مشروع قانون 
 2018المالية للسنة 

حسابات المرصدة ألمور 
  2018 خصوصية

مرافق الدولة المسيرة بصورة 
2018  

 الميزانية العامة

2018 

 البرامج 
تحويالت أو 

 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

أو تحويالت 
 دفوعات

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

مشروع قانون 
المالية للسنة 

2018 

 والتوجيه القيادة برنامج 000 293 804 1 000 800 4    000 093 809 1

 الطرق برنامج 000 889 042 4 000 000 85  000 000 700 2  000 889 827 6

1 267 857 000  16 000 000   1 251 857 000 
 والملك الموانئ برنامج

 البحري العمومي

675 220 000    605 000 000 70 220 000 
 الطرق عبر النقل برنامج

 الطرقية والسالمة

 التجارية المالحة برنامج 000 475 47 000 000 24 000 000 16   000 475 55

1 245 000 000     1 245 000 000 
 االستراتيجيات دعم برنامج

 القطاعية

 المجموع 000 734 461 8 000 800 718 000 000 16 000 000 716 2  000 534 880 11
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  حسب المشاريع او العمليات  2018تقديم اعتمادات الوزارة برسم سنة   .4
 

  : برنامج الطرق408برنامج 

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

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 دعم المهام 000 889 43 000 500 31 000 389 75

الرصيد الطرقيصيانة وحفظ  000 000 5 000 500 538 000 500 543  

 التهيئات المتعلقة بالسالمة الطرقية 0 000 000 280 000 000 280

 توسيع وتهيئة الشبكة الطرقية 0 000 000 088 3 000 000 088 3

 دراسات وأبحاث 000 000 16 0 000 000 16

 دراسات 0 000 000 40 000 000 40

ملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية  :6 جدولال

  المتعلقة بالبرنامج

  

 المجموع

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 تكيف التراث 0 000 000 5 000 000 5

 دعم المهام 000 500 68 000 500 3 000 000 72

 تجهيز 0 000 500 6 000 500 6

 تجهيز المصالح 0 000 800 000 800
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ملخص االعتمادات المتوقعة للحسابات المرصدة ألمور خصوصية حسب المشروع أو العملية  7: جدول

 المتعلقة بالبرنامج

   لحسابات المرصدة ألمور خصوصية

القرويبرنامج الطرق بالعالم  000 000 50  

 صيانة وحفظ التراث الوطني 000 000 350

 دراسات متعلقة باألشغال الطرقية 000 000 20

 نزع الملكية واقتناءات عقارية 000 000 50

 تمويل طرقي 000 000 000 2

 استغالل وسالمة الطرق 000 000 230
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 : برنامج الموانئ والملك العمومي البحري409برنامج 

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

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 دراسات وأبحاث 000 050 10 0 000 050 10

والبحري صيانة وحفظ الرصيد المينائي 000 440 1 0 000 440 1  

 االستغالل والسالمة المينائية 000 80 000 133 102 000 213 102

 توسيع وتهيئة الموانئ 000 440 1 000 000 110 1 000 440 111 1

 دراسات 0 000 017 18 000 017 18

 دعم المهام 000 847 7 000 850 000 697 8

ألمور خصوصية حسب المشروع أو العملية ملخص االعتمادات المتوقعة للحسابات المرصدة  :7 جدول

 المتعلقة بالبرنامج

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية    

 000 860 2 دعم المهام

 000 500 9 دراسات وأشغال

 000 640 3 نفقات غير موزعة

 : برنامج النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية411برنامج 

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

    
 الميزانية العامة

 المجموع
 فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة

 000 220 10 0 000 220 10 دعم المهام

 000 000 60 000 000 60 0 إعانات و تحويالت

ملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية  :6 جدولال

  المتعلقة بالبرنامج

    
 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 المجموع
 فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة

 000 000 1 000 000 1 0 صيانة وإصالح البنايات

 698 007 6 698 007 6 0 تجهيز

 000 950 16 000 950 16 0 إدخال المعلوميات

 000 000 1 000 000 1 0 المراقبة الطرقية
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 000 700 25 000 700 25 0 دراسات عامة

 743 707 29 0 743 707 29 دعم المهام

 000 500 292 000 500 292 0 سالمة الطرق

اإللكترونيةنظام رخصة السياقة والورقة الرمادية   0 100 000 000 100 000 000 

 000 400 3 000 400 3 0 تهيئة مراكز تسجيل السيارات

 000 900 5 000 900 5 0 بناء مركز تسجيل السيارات بالرشيدية

 000 000 7 000 000 7 0 المراقبة اآللية للسرعة

 000 600 000 600 0 المراقبة والمعاينة اآللية لمخالفات قانون السير

 000 800 000 800 0 دراسات

 840 398 840 398 0 تكيف التراث االداري

 000 050 6 000 050 6 0 تدبير و تأهيل نظام الفحص التقني

 000 800 5 000 800 5 0 تأهيل النظام الوطني الستقبال الهياكل

 462 443 6 462 443 6 0 نظام معلوماتي للمركز الوطني للتجارب والتصديق

 : برنامج المالحة التجارية412برنامج 

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

    
 الميزانية العامة

 المجموع
 فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة

 000 875 20 000 540 18 000 335 2 مراقبة وسالمة المالحة البحرية

 000 000 16 000 000 10 000 000 6 إعانة في إطار التكوين البحري

 000 100 9 000 900 3 000 200 5 دعم المهام

 000 500 1 0 000 500 1 دراسات وأبحاث

 

ملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية  :6 جدولال

  المتعلقة بالبرنامج

  

 المجموع

 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة
  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 بناء وتجهيز وتهيئة 0 000 077 9 000 077 9

 دراسات عامة 0 000 670 000 670

 دعم المهام 000 500 9 0 000 500 9

 تجهيز 0 000 803 000 803

 إدخال المعلوميات 0 000 800 000 800

 تداريب وتكوين 0 000 100 000 100

170 000 170 000 0 
المساهمة واإلكتتاب في المنظمات الدولية ـ 

 اكتتابات إلزامية ـ

واألمن البحريينالسالمة  0 000 700 2 000 700 2  

 نفقات غير موزعة 0 000 180 000 180



15 

  



16 

 : برنامج دعم االستراتيجيات القطاعية413برنامج 

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

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 والنفقات المختلفةفصل المعدات  فصل االستثمار

36 000 000 0 36 000 000 
المساهمة في نفقات التسيير لفائدة الوكالة المغربية 

 لتنمية األنشطة اللوجيستيكية

684 000 000 684 000 000 0 
دفع في إطار العقد البرنامج بين الدولة والمكتب 

 الوطني للسكك الحديدية

80 000 000 80 000 000 0 
تفعيل االستراتيجية الوطنية لتنمية دفع في إطار 

 األنشطة اللوجستيكية

 دفع في إطار الميناء الجديد الناظور غرب متوسط 0 000 000 400 000 000 400

 المساهمة في إطار إنجاز ميناء طنجة المتوسطي 0 000 000 45 000 000 45

 

 

 التوجيه و القيادة : برنامج420 برنامج

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

  

 المجموع

 الميزانية العامة

  

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 تكوين 500 494 6 000 481 500 975 6

 إعانات 000 000 36 0 000 000 36

 اعانات 0 000 000 45 000 000 45

 أنظمة المعلومات 289 279 13 000 660 31 289 939 44

 التحقيقات والتحاليل حول الحوادث 0 000 100 000 100

 دعم المهام 000 449 93 0 000 449 93

 بنايات إدارية 800 162 6 000 450 38 800 612 44

 دعم المهام 0 000 726 759 000 726 759

 دراسات وأبحاث 411 126 8 0 411 126 8

 دراسات 0 000 364 15 000 364 15
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ملخص االعتمادات المتوقعة لمرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة حسب المشروع أو العملية  :6 جدولال

  المتعلقة بالبرنامج

 

    
 مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة

 المجموع
 فصل االستثمار فصل المعدات والنفقات المختلفة

 000 4660 000 800 000 860 3 دعم المهام

 

 

 توزيع جهوي العتمادات برامج التجهيز والنقل واللوجيستيك  .5

 ملخص االعتمادات المتوقعة للوزارة حسب الجهات :8جدول 

 

 

 

 

 المجموع
 الجهات الميزانية العامة

 فصل المعدات والنفقات المختلفة فصل االستثمار

 المصالح المشتركة 000 513 310 000 221 846 5 000 734 156 6

-تطوان-جهة طنجة  000 000 227 000 000 227

 الحسيمة

 جهة الشرق  000 000 35 000 000 35

 مكناس -جهة فاس   000 000 200 000 000 200

 -سال -جهة الرباط   000 000 40 000 000 40

 القنيطرة

 -جهة بني مالل    0

 خنيفرة

 -الدار البيضاءجهة    0

 سطات

 آسفي -جهة مراكش   000 000 860 000 000 860

 تافياللت -جهة درعة    0

 ماسة -جهة سوس    0

الساقية -جهة العيون    0

 الحمراء

واد  -جهة الداخلة   000 000 193 000 000 193

 الذهب

 المجموع 000 513 310 000 221 401 7 000 734 711 7
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 تعليق 

على إثر إدراج البعد الجهوي في برمجة الميزانية طبقا للقانون التنظيمي الجديد لقانون المالية شرعت 

وبشكل تدريجي في إبراز توزيع اعتمادات االستثمار حسب الجهات حيث  2016الوزارة ابتداء من سنة 

بالمائة سنة  80نسبة إلى على أن تصل هذه ال 2018بالمائة سنة  34بلغت نسبة التوزيع الجهوي لالستثمار 

 :يليوذلك أخذا بعين االعتبار ما  2019

تسهيل تثبيت االعتمادات المتعلقة بالمشاريع والبرامج التي في طور اإلنجاز والتي سبق االلتزام  -

 لم يسبق توزيعها حسب الجهات "بها في بند "المصالح المشركة

االعتمادات المخصصة لها في بند "المصالح ضبط وثيرة االلتزام بالعمليات الجديدة عبر برمجة  -

 المشتركة" بالنظر إلى تفاوت وتيرة إطالق الصفقات بين مختلف الجهات

وال تخص جهة معينة على وجه  وجود مجموعة من العمليات المبرمجة ذات طابع وطني -

 التحديد

 برمجة ميزانياتية لثالث سنوات . 6

العتمادات الميزانية العامة حسب طبيعة  2020-2018لثالث سنوات  : البرمجة الميزانياتية9جدول ال

 النفقة

 

 

العتمادات مرافق الدولة المسيرة بصورة  2020-2018لثالث سنوات  : البرمجة الميزانياتية10جدول ال

 ألمور خصوصية  والحسابات المرصدةمستقلة 

 

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 قانون المالية للسنة

2017 
   

  نفقات الموظفين 000 424 750 000 000 750 000 000 750 000 000 750

365 954 795 341 784 595 310 513 000 242 698 000 
نفقات المعدات والنفقات 

 المختلفة 
 

 نفقات االستثمار 000 221 899 6  000 221 401 7 405 215 276 8 205 495 152 9

 المجموع 000 343 892 7 0 000 734 461 8 000 450 268 10 000 000 368 9

 اإلسقاطات 

2020 

 اإلسقاطات 

2019 

مشروع قانون المالية 
 للسنة

2018 

 قانون المالية للسنة

2017 
  

 المسيرة بصورة مستقلةمرافق الدولة  000 800 715 000 800 718 000 800 718 000 800 718

 الحسابات المرصدة ألمور خصوصية 000 000 716 2 000 000 716 2 000 000 869 2 000 750 992 2
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 حسب طبيعة النفقة 2020-2018البرمجة الميزانياتية لثالث سنوات  :11جدول 

 

  

  

قانون المالية 

 للسنة

2017 

 اإلسقاطات األولية

2018 

مشروع قانون 

 المالية للسنة

2018 

 اإلسقاطات 

2019 

 اإلسقاطات 

2020 

برنامج دعم االستراتيجيات 

 القطاعية
         

 000 000 700 1 000 000 500 1 000 000 245 1 000 100 083 2 000 000 427 2 الميزانية العامة

          برنامج القيادة والتوجيه

 000 000 950 1 000 000 900 1 000 293 804 1 000 770 727 1 000 523 345 1 الميزانية العامة

مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة
4 660 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 4 800 000 

          برنامج المالحة التجارية

 000 950 47 000 700 47 000 475 47 000 840 33 000 125 32 الميزانية العامة

مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة
24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 24 000 000 

برنامج الموانئ والملك العمومي 

 البحري
         

 000 000 500 1 000 000 350 1 000 857 251 1 000 570 717 1 000 827 451 1 الميزانية العامة

الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية 
16 000 000 16 000 000 16000000 16 000 000 16 000 000 

          برنامج الطرق

 000 000 000 5 000 000 500 4 000 889 042 4 000 550 953 2 000 389 622 2 الميزانية العامة

مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة
82 000 000 76 870 000 85 000 000 85 000 000 85 000 000 

الحسابات المرصدة ألمور 

 خصوصية 
2 700 000 000 2 960 690 2 700 000 000 2 853 000 000 2 976 750 000 

برنامج النقل عبر الطرق والسالمة 

 الطرقية
         

 000 500 70 000 300 70 000 220 70 000 670 13 000 479 13 الميزانية العامة

مرافق الدولة المسيرة بصورة 

 مستقلة
564 441 957 605 000 000 605 000 000 605 000 000 605 000 000 

 000 000 964 13 000 800 939 12 000 534 880 11 690 130 235 9 957 444 283 11 المجموع
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 الطرق: برنامج 408 برنامج

 البرنامج وغاياتها العامة ملخص استراتيجية  .1

 

الشبكة الطرقية التي تلعب دورا أساسيا في التنمية االقتصادية الى تنمية  يهدف برنامج "الطرق"

وفك العزلة عن ساكنة المناطق القروية فضال عن مساهمتها في تسهيل الولوج  واالجتماعية لبالدنا

من قيمة الموارد الطبيعية وربط األقطاب للخدمات االجتماعية وتعزيز المبادالت التجارية للرفع 

  االقتصادية للجهات.

وأخذا بعين االعتبار التحديات التي تواجهها بالدنا خالل األلفية الثالثة وكذا التطلعات واألهداف 

قامت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك بإنجاز دراسة  ،المعبر عنها في البرنامج الحكومي ةاالستراتيجي

 .2035 لوضع مخطط طرقي في أفق سنة

 

 ويرتكز هذا المخطط حول المحاور التالية:

 

   توفر خدمات ذات مستوى عال مع تقوية العرض الطرقي حول األقطاب  تطوير شبكة •
 الحضرية الكبرى                          

 الطرق السريعة تطوير •

 لبالدناة واالجتماعي ةالقتصاديية نممن أجل المساهمة في التتحديث الشبكة الطرقية  •

 الرئيسية. المحاور وتحديث مالءمة •

 ذات التغطية الضعيفة. وتلكتوسيع وتكثيف الشبكة الطرقية في المناطق غير الموصولة  •

 توفير خدمة مناسبة لمستخدمي الطرق •

 الطرقي. الرصيدحفظ وتثمين  •

 صيانة وتثمين الرصيد الطرقيالقيام ب توفير خدمة مالئمة لمستعملي الطريق مع إلى كما ترنو الوزارة

 وتشمل هذه العمليات بالرفع من مستوى الخدمة بالشبكة الطرقية. وذلك

  

 القيام بعمليات فعالة للصيانة؛ •

وإنجاز مسلك ثالث في المقاطع التي تتكون من منحدرات  لطرق الضيقةاتوسيع قارعة  •
  وذلك 

  حركة السير على مستوى بعض  فيمع االرتفاع المالحظ  الطرقيةالشبكة  مالئمة أجل من               
 ؛المحاور               

 للطرق؛ االعتيادية الصيانة عمليات إنجاز •

 ؛لمنشآت الفنيةالخدمة بالنسبة لحظيرة ا وتحسين مستوى تأهيل •

تقائية المشاريع المتعلقة انتطوير شبكة طرق جديدة تعتمد سياسة القرب من أجل تحسين التوازن الترابي و

 .بالتنمية البشرية
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 المسؤول عن البرنامج .2

 .الطرقمدير  •

 المتدخلين في القيادة .3

 ؛مديرية الشؤون االدارية والقانونية •

 ؛المركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية •

 ؛المديريات الجهوية واإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك •

 ؛صندوق تمويل الطرق •

 مصالح اللوجستيك والمعدات؛ •

 ية.الطرق والصيانةمصلحة التكوين في اآلليات  •

 أهداف ومؤشرات فعالية البرنامج: .4

 

 تنمية الشبكة الطرقية :408.1الهدف 
 

 إنجاز الطرق السريعة :1.1.408المؤشر :

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

KM 1016 1187 1400 1600 1800 2135 2022 

  توضيحات منهجية  .1

يقوم رؤساء اإلعدادات بإرسال تقارير و إنجاز الطرق السريعة لتقييم تقدمها نسبةيعبر عن  مؤشرهذا ال

 .تبين نسبة تقدم األشغال بكل مقطع من مقاطع الطرق السريعةشهرية 

 مصادر المعطيات  .2

 اإلعدادات الموقتة لمشاريع الطرق السريعة من خالل المعطيات الالزمة التي يقومون بتوفيرها؛ •

التابع لمديرية الطرق الذي يعد المسؤول المباشر لجمع المعطيات وتحيين  ةقسم الشؤون التقني •

 ني للطرق السريعة.المؤشر الوط

  المؤشر  ونقاط ضعف حدود .3

 .الطرق السريعة مقاطع لمؤشر في تقييم تقدم إنجاز كل مقطع مناحدود ومعيقات يمكن تلخيص 
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 التعليق .4

من طرف مختلف الشركاء ببرنامج  ةتبقى األهداف المرتبطة بهذا المؤشر رهينة رصد التمويالت الالزم

 .إنجاز الطرق السريعة
 

 صيانة وحفظ الشبكة الطرقية :408.2الهدف 
 

 صيانة وحفظ الشبكة الطرقية :1.2.408المؤشر :

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

 2022 65 58 55 53 55 54 العدد

  توضيحات منهجية  .1

بما أن برمجة األشغال، بالنسبة للمنشآت الفنية، تكون على مدى سنتين أو أكثر، فإن العدد المشار إليه 

 :   المذكورة، يخصأعاله، حسب السنة 
 

 .عدد المنشآت الفنية التي انتهت بها األشغال خالل السنة المذكورة •

 .المذكورةبتدأت بها األشغال خالل السنة اعدد المنشآت الفنية التي  •

 مصادر المعطيات  .2

 .المنشآت الفنيةقسم  •
 

  المؤشر  ونقاط ضعف حدود .3

 

 تعطى االنطالقة للعمليات السالفة الذكر بعد االنتهاء من الدراسات الخاصة بها؛ •

تضطر اإلدارة في غالب  إذ ،يبقى انجاز التوقعات السالفة الذكر رهينا بمدى جودة الدراسات •

التي  التقنيةاألحيان إلى إرجاعها إلى مكاتب الدراسات من اجل إعادة إعدادها نظرا للنواقص 

 تعتريها؛

المنشآت بعد مما يجعل ان عدد تكتمل تجدر اإلشارة إلى أن الدراسات المتعلقة بمجمل القناطر لم  •

الية النهائية بعد المصادقة على المراحل النهائية المشار إليه أعاله، يبقى رهينا بالتكلفة الم الفنية،

 لهذه الدراسات.
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 التعليق .4

 .إن الوصول إلى األهداف المتوخاة من هدا المؤشر يبقى رهينا بمدى تعبئة االعتمادات المالية الضرورية

 نسبة الطرق التي توجد في حالة جيدة إلى متوسطة :2.2.408المؤشر :

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات  2018ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 59.9 62 64 75 2030 

  توضيحات منهجية  .1

إن قياس حالة الشبكة الطرقية يتم عن طريق حساب مؤشر الحالة السطحية من طرف المركز الوطني 

التي تهدف  للدراسات واألبحاث الطرقية، وذلك بعد استغالل ومعالجة معطيات ونتائج الحمالت التفقدية

 .إلى الكشف النظري للشبكة الطرقية المعبدة، وكذا نتائج فحص قارعات هذه الطرق

 

هذا المؤشر يمثل نسبة ما بين مجموع الطرق التي توجد في حالة حسنة إلى متوسطة مقارنة بالطول 

 .اإلجمالي للشبكة الطرقية المعبدة

 مصادر المعطيات  .2

 .المنشآت الفنيةقسم  •
 

  المؤشر  ضعفونقاط  حدود .3

يعتبر المركز الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية المسؤول الرئيسي عن جمع المعلومات والمعطيات 

 .الضرورية لترشيد الصيانة وقياس المؤشر الوطني للحالة السطحية للطرق

 

تقوم المديريات الجهوية واإلقليمية بالفحص النظري لمجموع الشبكة الطرقية المعبدة، فيما يتكلف المركز 

 %10الوطني للدراسات واألبحاث الطرقية باإلشراف والتسيير والتتبع لهذه العملية، كما أنه يقوم بمراقبة 

 .من مجموع الطرق الخاضعة للفحص عبر التراب الوطني

 التعليق .4

 سنتينون هذا المؤشر متوفرا إال مرة كل ال يك
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 تحسين السالمة الطرقية :408.3الهدف 
 

 تهيئة المحاور التي تعرف تراكما في حوادث السير :1.2.408المؤشر :

 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 11 19 26 60 100 100 2020 

  توضيحات منهجية  .1

خارج المدار لحوادث السير  مهما مركزانقط التي تعرف تيشمل هذا المؤشر كل عمليات التهيئة لل

وتهدف هذه العمليات إلى معالجة هذه النقط السوداء التي تشكل خطرا على سالمة مستعملي . الحضري

 :هذا المؤشر هو ناتج العالقة التالية .المجالالطرق حسب معايير السالمة واالستغالل المعتمدة في هذا 
 

 هيئةالمحاور الم طول

 

 اإلجمالي للمحاور التي تعرف تراكما في حوادث السيرالطول 

 

( الذي يهدف إلى المساهمة في تحسين ETAيجدر االشارة الى وجود برنامج خاص للتحسين السالمة )

. المحاور المعنية بهذا حوادث السير تعرف تراكما فيالمحاور التي السالمة الطرقية ودالك بمعالجة 

الرابطة بين ورززات وآيت أورير والطريق الوطنية الرابطة بين  9البرنامج هي الطريق الوطنية رقم 

 مكناس وسوق االربعاء. 

 مصادر المعطيات  .2

 ؛المديريات الجهوية واإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك •

 المسؤول على المصادقة على هذا المؤشر.قسم االستغالل هو  •

  المؤشر  ونقاط ضعف حدود .3

 المعنية. طعامقال لمؤشر في تقييم تقدم إنجازاحدود ومعيقات يمكن تلخيص  •

 التعليق .4

 له. ةيبقى تحقيق اهداف هذا المؤشر مرتبطا باالعتمادات المالية المرصود
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 ضمان جاهزية آليات األشغال العمومية :408.4الهدف 
 

 معدل تجديد آليات األشغال العمومية :1.4.408لمؤشر :

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 81 84 90 96 100 100 2020 

  توضيحات منهجية  .1

 طريقة الحساب:

 

100 X مجموع المبالغ المتعلقة بصفقات االقتناء 

 قيمة االستبدال المطابق للحظيرة الموجودة حاليا

 

يمكن مؤشر التجديد الذي تم اختياره من تتبع المجهودات التي تبذلها وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك 

 من اجل تعبئة االستثمارات قصد تجديد حظيرة اآلليات والمعدات وذلك على أساس:

 

 استبدالها بآليات جديدة، حيث تبلغ هذه القيمة مليار درهم؛ القيمة التقديرية لآلليات الحالية إذا تم

 .%6 مليون درهم أي بمعدل تجديد سنوي يقدر ب 60ميزانية استثمار سنوية بقيمة 

 مصادر المعطيات  .2

 مصلحة شبكة مصالح اللوجستيك والمعدات؛ •

 مصالح اللوجستيك والمعدات. •
 

  المؤشر  ونقاط ضعف حدود .3

األشغال التي تنجز بواسطة آليات األشغال العمومية التابعة لمديرية الطرق.  ال يعكس هذا المؤشر حجم

ولكن ونظرا لكون هذه االنجازات توضح بواسطة برامج أخرى، فان اهتمام مدبري الحظيرة ينصب حول 

توفير آليات تضمن الجودة والفعالية. ان مجهود التجديد الذي يتم حسابه بواسطة هذا المؤشر يساهم بشكل 

 مباشر في تحقيق هذا الهدف.
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 : برنامج الموانئ والملك العمومي البحري409 برنامج

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة  .1

 

الى تعزيز االستراتيجية المينائية الوطنية من خالل الموانئ والملك العمومي البحري"  " يهدف برنامج

 اعتماد نهج تشاركي وبناء لضمان االلتزام 

 الهامة النتائجويهدف أيضا الى تعزيز . الكامل بين مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص
 تطوير بنيته التحتية. وكذلك في القطاع اإلصالحات سلسلة عن الناجمة

 

ية، مع األخذ بعين االعتبار التحديات الرئيسية التي تواجه المغرب، بما في ذلك االنفتاح على التجارة الدول

افق  زارة خريطة عمل في قطاع الموانئ فيالو، حددت الحكومية واألهداف االستراتيجية والتطلعات

   :، تتضمن أهداف استراتيجية من بينها2030
 

 :إلى الوطنية االستراتيجية هذه وتهدف
 

 تعزيز التنافسية اللوجستيكية؛ •

 المساهمة في سياسات تهيئة التراب الوطني والتنمية الجهوية؛ •

 والدولية؛ اإلقليمية التغييرات مع تمكين الموانئ المغربية من التكيف •

 تمكين الموانئ من استفادة من الموقع الجيواستراتيجي للمغرب. •

الذي سيمكن كل مناطق المملكة من تعزيز  وتعتمد هذه المقاربة الجديدة على مفهوم القطب المينائي

 .االقتصادية الناتجة عن الموانئ ومن االستفادة من الديناميكية مزاياها النسبية ومواردها وبنياتها التحتية
 

 حيث عليها والحفاظ المملكة شواطئ حماية قصد الساحلي الشريط دعم عمليات انجاز أيضا هذا، وسيتم

 :في العمليات هذه وتتجلى .حساسا فضاء تعتبر

 

 الشواطئ؛ حماية •

 الشواطئ؛ ورمال الكثبان رمال استغالل يخص فيما البديلة الحلول تشجيع •

 الحساسة. البحرية البيئات حماية •

 السنوات في اتخاذها تم التي التدابير الوزارة ستواصل البحري، العمومي الملك بتحديد يتعلق أما فيما

 .دقيق بشكل المادية حدوده وحصر المجال هذا لتحديد الفارطة

 المسؤول عن البرنامج .2

 البحريمدير الموانئ والملك العمومي  •
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 المتدخلين في القيادة .3

 مديريات الجهوية واإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك؛ •

 مديرية إعداد الميناء الجديد آلسفي؛  •

 المرافق المينائية. •

 أهداف ومؤشرات فعالية البرنامج: .4

 

 تنمية المنشآت المينائية :409.1الهدف 
 

نسبة انطالق انجاز الموانئ الجديدة المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية المينائية  :409.1.1المؤشر 

 2030 في أفق

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 50 50 66 83 83 83 2020 

  توضيحات منهجية  .1

 2030يحتسب مؤشر نسبة انجاز الموانئ الجديدة المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية المينائية في أفق 

 كحاصل العالقة التالية:
 

      X100        عدد الموانئ الجديدة التي شرع في انجازها عند نهاية السنة المعنية 

 (موانئ6) 2030المينائية في أفق عدد الموانئ الجديدة المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية 

 

هي: الناضور الغرب المتوسط  2030الموانئ الستة المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية المينائية في أفق 

 وآسفي والقنيطرة األطلسي والجرف األصفر والداخلة األطلسي والمهيريز.

 مصادر المعطيات  .2

 قسم التخطيط والتمويل. •

 والبحرية. قسم التجهيزات المينائية •

  المؤشر  ونقاط ضعف حدود .3

أن برمجة المشاريع المينائية الكبرى رهين بتوفر االعتمادات المالية المناسبة مما ينعكس على مؤشر 

المصرح بها ويستدعي 2030في أفق  نسبة انجاز الموانئ المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية المينائية

 .القيام بتحيين النسب المشكلة لهذا المؤشر
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 التعليق .4

 2030نسبة انجاز أشغال الموانئ الجديدة المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية المينائية في أفق تفاصيل 
 في الجدول ادناه:

 
 المشروع 

 الوحدة 
 انجازات

2016 

 المالية.ق

2017  

 المالية.م.ق

2018   

 توقعات

2019  

 توقعات

2020  

 السنة المرجعية الهدف

 2019 100 - 100 95 80 60 % الميناء الجديد بآسفي

ميناء الصيد البحري 

 بالمهيريز
% 0 40 100 - - 100 2018 

ميناء الناضور الغرب 

 المتوسط
% 0 30 50 75 90 90 2020 

 2020 30 30 10 2 0 0 % األطلسي ةميناء الداخل

الميناء الطاقي الجرف 

 )*(األصفر 
% 0 0 5 20 40 40 2020 

ميناء القنيطرة 

 )*(األطلسي
% 0 0 0 5 20 20 2020 

 وفر االعتمادات المالية المناسبة.المشاريع المينائية رهين بتهذه ن برمجة إ )*(:

من طرف مديرية الموانئ والملك  نسبة انجاز مشاريع التوسيعات المينائية:409.1.2المؤشر 

 العمومي البحري

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 66 66 100   100 2018 

  توضيحات منهجية  .1

من طرف مديرية الموانئ والملك  يحتسب مؤشر نسبة انطالق انجاز مشاريع التوسيعات المينائية

 العمومي البحري كحاصل العالقة التالية:

 

X 100عدد الموانئ التي تم توسيعها أو في طور االنجاز عند نهاية السنة المعنية 

 موانئ(3عدد الموانئ المبرمج توسيعها من قبل مديرية الموانئ والملك العمومي البحري )

 

توسيعها من قبل مديرية الموانئ والملك العمومي البحري هي ميناء طرفاية )تم الموانئ الثالثة المبرمج 

( والشطر الثاني من 2015( والشطر األول من ميناء الجبهة )تم الشروع به سنة 2010الشروع به سنة 

 (.2018ميناء الجبهة )يرتقب الشروع به سنة 
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 مصادر المعطيات  .2

 قسم التخطيط والتمويل. •

 .المينائية والبحريةقسم التجهيزات  •
 

  المؤشر  ونقاط ضعف حدود .3

أن برمجة المشاريع المينائية الكبرى رهين بتوفر االعتمادات المالية المناسبة مما ينعكس على مؤشر 

المصرح بها ويستدعي 2030في أفق  نسبة انجاز الموانئ المنبثقة عن االستراتيجية الوطنية المينائية

 .القيام بتحيين النسب المشكلة لهذا المؤشر

 التعليق .4

   نسبة انجاز مشاريع التوسيعات المينائية من طرف مديرية الموانئ والملك العمومي البحريتفاصيل 
 في الجدول ادناه:

 
 المشروع 

 الوحدة 
 انجازات

2016 

المال.ق

 ية

2017  

المالية.م.ق

2018    

 توقعات

2019  

 توقعات

2020  

 السنة المرجعية الهدف

ميناء توسيع 

 طرفاية
% 99,7 100 - - - 100 2017 

الشطر األول 

توسيع من 

 ميناء الجبهة

% 98 100 - - - 100 2017 

الشطر الثاني 

توسيع من 

 ميناء الجبهة

% 0 0 10 100 100 100 2020 

 

 حماية الساحل :409.2الهدف 
 

 نسبة انطالق انجاز المشاريع البحرية المتعلقة بحماية الساحل :409.2.1المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

%   50 75 100 100 2020 
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  توضيحات منهجية  .1

 :بحماية الساحل كحاصل العالقة التاليةيحتسب مؤشر نسبة انجاز المشاريع البحرية المتعلقة 
 

X 100عدد المشاريع المتعلقة بحماية الساحل المنجزة أو في طور االنجاز عند نهاية السنة المعنية 

 مشاريع(4عدد المشاريع المتعلقة بحماية الساحل المبرمجة )
 

تدعيم المنشآت الواد بالعيون، والمشاريع األربعة المتعلقة بحماية الساحل المبرمجة هي: حماية ساحل فم 

الحماية البحرية بأكادير، والحماية البحرية لولوج ميناء الجبهة والبحرية الوقائية قبالة القصر الملكي 

 .لساحل مدينة العرائش

 مصادر المعطيات  .2

 قسم التخطيط والتمويل. •

 قسم التجهيزات المينائية والبحرية. •

 قسم التنظيم والملك العمومي البحري •

  المؤشر  ونقاط ضعف حدود .3

إن عدد المشاريع البحرية المتعلقة بحماية الساحل رهين بالمعطيات طبيعية المحدثة لهذه المشاريع وكذا 

 .توفير االعتمادات المالية مما ينعكس على هذا المؤشر المصرح بها ويستدعي القيام بتحيينه

 التعليق .4

 في الجدول ادناه: بحماية الساحل نسبة انجاز المشاريع البحرية المتعلقةتفاصيل 
 

الوحد المشروع 

 ة 

 انجازات

2016 

 المالية.ق

2017  

المالية.قم.

2018    

 توقعات

2019  

 توقعات

2020  

 السنة المرجعية الهدف

حماية ساحل فم الواد 

 بالعيون
% 0 5 50 90 100 100 2020 

تدعيم المنشآت البحرية  

الوقائية قبالة القصر 

 بأكاديرالملكي 

% 

0 0 40 80 100 100 2020 

والحماية البحرية لولوج 

 ميناء الجبهة

% 

0 0 5 50 100 100 2020 

الحماية البحرية لساحل 

 مدينة العرائش

% 

0 0 0 5 50 50 2020 
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 ضمان سالمة المالحة الشاطئية والمساهمة في سالمة االستجمام على الشواطئ :409.3الهدف 
 

 نسبة جاهزية مؤسسات التشوير البحري :409.3.1المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 97 97 98 98 98 98 2018 

  توضيحات منهجية  .1

 :يحتسب مؤشر نسبة جاهزية مؤسسات التشوير البحري كحاصل العالقة التالية

 

 (Mean Time To Repair)المنارات  إلصالح المدة المتوسطة –لمناراتا مدة التشغيل

 مصادر المعطيات  مدة التشغيل المسندة

 مصادر المعطيات  .2

 ؛قسم التنظيم والملك العمومي البحري •

 .واللوجستيكوالنقل  واإلقليمية للتجهيزالمديريات الجهوية  •

 نسبة تشوير الشواطئ :409.3.2المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 109 100 100 100 100 100 2016 

  توضيحات منهجية  .1

 :كحاصل العالقة التالية تشوير الشواطئيحتسب مؤشر نسبة 

 

X 100 عدد الشواطئ التي تم تشويرها 
 خالل السنةمبرمج تشويرها عدد الشواطئ ال

 مصادر المعطيات  .2

 ؛قسم التنظيم والملك العمومي البحري •

 واللوجستيك والماءوالنقل  واإلقليمية للتجهيزالمديريات الجهوية  •
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 التعليق .3

 والمخصص البحر مياه إلى المؤدي المائي الممر جهة، من تحد عوامات تثبيت على التشوير عملية تقوم
 .مترا 300 امتداده يبلغ والذي بالمستحمين الخاص المجال ثانية جهة ومن البحرية، اآلليات لولوج

 

 تحديد وتثمين الملك العمومي البحري :409.4الهدف 
 

 نسبة التحديد اإلداري للملك العمومي البحري :409.4.1المؤشر 

 المرجعيةالسنة  الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 60 64 72 80 90 90 2020 

  توضيحات منهجية  .1

 :كحاصل العالقة التالية التحديد اإلداري للملك العمومي البحرييحتسب مؤشر نسبة 
 

X100طول الملك العمومي البحري الذي تم تحديده بموجب مرسوم 

 عطيات الطول اإلجمالي للملك العمومي البحري

 مصادر المعطيات  .2

 ؛والملك العمومي البحريقسم التنظيم  •

 والنقل واللوجستيك واإلقليمية للتجهيزالمديريات الجهوية  •

  المؤشر  ونقاط ضعف حدود .3

 نظرا مرسوم وذلك بموجب تحديدها تم التي البحري العمومي الملك من معينة أجزاء تحديد استكمال يجب

 .الساحلي الذي يعرفه الخط للتقدم

 التعليق .4

الخاص بالملك العمومي البحري،  1914من ظهير  7يعتبر تحديد الملك العمومي البحري، حسب البند 

 .أبحاث عمومية عملية إدارية تمكن اإلدارة من خاللها ضبط الحدود الجغرافية لهذا الملك عن طريق
 

في حماية الملك العمومي البحري ضد كل ترام أو استغالل غير  االختياريةرهان هذه المسطرة  ويتمثل

 .قانوني
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وتنطلق هذه المسطرة بمبادرة من المصلحة اإلقليمية المكلفة بالملك العمومي البحري وذلك في إطار 

ويعتبر اإلدراج في أمالك الدولة  .الوزارية لحماية وتثمين الملك العمومي البحري االستراتيجيةالتوجهات 

 استلزمويمكن أن يكون بداية لعملية إعادة التحديد إذا . لمقاطع المحددة، أخر مرحلة من هذه المسطرةل

  .األمر ذلك

 للملك العمومي البحريالتقني نسبة التحديد  :409.4.1المؤشر 

 المرجعيةالسنة  الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 94 96 100   100 2018 

  توضيحات منهجية  .1

 :كحاصل العالقة التالية التحديد اإلداري للملك العمومي البحرييحتسب مؤشر نسبة 
 

X100 تقنياتحديده طول الملك العمومي البحري الذي تم 

 عطيات الطول اإلجمالي للملك العمومي البحري

 مصادر المعطيات  .2

 ؛العمومي البحريقسم التنظيم والملك  •

 والنقل واللوجستيك واإلقليمية للتجهيزالمديريات الجهوية  •

  المؤشر  ونقاط ضعف حدود .3

الذي  للتقدم نظرا وذلك تقنيا تحديدها تم التي البحري العمومي الملك من معينة أجزاء تحديد استكمال يجب

 .الساحلي يعرفه الخط
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 والسالمة الطرقية: برنامج النقل عبر الطرق 411 برنامج

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة  .1

 

يهدف برنامج " النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية" الى تأطير قطاع النقل الطرقي بفرعيه نقل 

المسافرين ونقل البضائع. وترنو المجهودات المبذولة الى تطوير وتحديث القطاع، الذي مازال يواجه 

، وصعوبة تقنين سوق النقل من خالل ةالصعوبات، خاصة قدم النصوص التشريعية والقانونيالعديد من 

مالئمة العرض للطلب وضعف مهنية القطاع والتدبير التقليدي للمقاوالت وانتشار النقل غير النظامي 

 .وشيخوخة األسطول

 

من والتعاون والشراكة، اليوم، أصبح موضوع النقل الطرقي حجر االساس في كل القضايا المتعلقة باأل

والتماسك االجتماعي والتنمية االقتصادية والسياسية. مما يؤدي إلى الحاجة الملحة إلى تطوير قدرات 

 خدماته على مستوى الجودة والسالمة الطرقية والتكلفة.
 

مية إلى لذلك، قامت الوزارة، باتفاق مع المهنيين، بتحديد المحاور الكبرى لإلصالح وخارطة الطريق الرا

 .تنمية االستثمار في القطاع، وتحسين جودة الخدمات والسالمة الطرقية

 

 :وتتمثل أهداف خارطة الطريق فيما يلي

 

 إصالح الترسانة القانونية المنظمة للقطاع •
 تكوين العنصر البشري والترقية االجتماعية •
 استبدل نظام الترخيص بنظام دفاتر التحمالت  •
 في مجال النقل البري الدوليتعزيز التعاون الثنائي  •

وفيما يتعلق بالسالمة الطرقية، ووعيا منها بضرورة حل اشكالية حوادث السير ببالدنا، قامت وزارة 

التجهيز والنقل واللوجستيك بوضع استراتيجية وطنية في مجال السالمة الطرقية دائمة ومحددة ومتجانسة 

 الية.يتم من خاللها تعبأة كافة المعنيين بهذه اإلشك
 

المجال بهدف  اذهوانطالقا من هذه االستراتيجية، تم إعداد وتنفيذ مخططات مندمجة ومستعجلة في 

الغير  تاالستمرار في خفض عدد ضحايا حوادث السير. وترتكز هذه المخططات على الحد من السلوكيا

 أيضاعقوبات زجرية والقيام بحمالت تحسيسية في مجال التربية الطرقية. كما تتضمن  اعتمادالمسؤولة ب

 مشاريع للتطوير البنيات التحتية الطرقية والمساعدة الطبية المقدمة لضحايا حوادث السير.
 

وتعتمد أيضا هذه المخططات على نهج جديد للتعاون مع جمعيات المجتمع المدني من خالل عقود تهدف 

 مج برامج للتربية الطرقية وطرق تمويلها. الى د

 المسؤول عن البرنامج .2

 مدير النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية. •
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 المتدخلين في القيادة .3

 مديرية الطرق؛ •

 اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير؛ •

 المركز الوطني للتجارب والمصادقة؛ •

 المركز الوطني للدراسات الطرقية. •

 فعالية البرنامج:أهداف ومؤشرات  .4

 

 تحسين السالمة الطرقية :411.1الهدف 
 

 تقليص عدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة :411.1.1المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% -2 -3 -4 -5 -6 -6 2016 

  توضيحات منهجية  .1

مع يتعلق هذا المؤشر بعدد القتلى والمصابين بجروح خطيرة على الطرقات في السنة المعتمدة مقارنة 

 .السنة السابقة لها

 مصادر المعطيات  .2

 (.CNERالخاصة بحوادث السير )المركز الوطني للدراسات الطرقية  بنك المعطيات •

 النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية. لدى مديرية الخاص بالعربات بنك المعطيات •

 ومعيقات المؤشرحدود  .3

 .تعدد المتدخلين •

 (عدادات مراقبة السرعة )في طور االنسبة تغطية رادار :411.1.2المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

%        
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  توضيحات منهجية  .1

لمناطق تمركز حوادث السير والتي يتم تحديدها  يتعلق هذا المؤشر بنسبة تغطية معدات مراقبة السرعة

في إطار الدراسات التي تنجزها كل من مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية واللجنة الوطنية 

 .للوقاية من حوادث السير

 مصادر المعطيات  .2

 .الطرق والسالمة الطرقية مديرية النقل عبر •

 حدود ومعيقات المؤشر .3

تطرح اشكاليات المرتبطة عند احتساب هذا المؤشر والمتعلقة بجاهزية معدات مراقبة السرعة وكذا إنجاز 

 .الضرورية لها للحفاظ عليها وضمان استمرارية تقديم خدماتهاصيانة عمليات ال

 التعليق .4

 :مراقبة السرعة من العناصر التاليةيتكون مشروع اقتناء معدات وأجهزة 
 

 الثابتة لمراقبة السرعة؛ تاقتناء الرادارا •

 اقتناء معدات المراقبة الطرقية لفائدة الدرك الملكي؛ •

 اقتناء معدات المراقبة الطرقية لفائدة األمن الوطني. •

 الرفع من مستوى الخدمات المقدمة :411.2الهدف 
 

 لمعالجة ملفات رخص السياقةاآلجال المتوسطة  :411.2.1المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

  10 13 14 15 15 17 يوم

  توضيحات منهجية  .1

يتعلق األمر بالمدة الزمنية المتوسطة الفاصلة بين النجاح في امتحان الحصول على رخصة السياقة 

 .وصدور هذه الرخصة
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 مصادر المعطيات  .2

 "السياقة كارد."  لدى شركةمنظومة المعلومات  •

 ومعيقات المؤشرحدود  .3

يتدخل في هذه العملية كل من مراكز تسجيل العربات التي تقوم بإدخال المعطيات المتعلقة بصاحب 

صاحبة االمتياز التي تقوم الرخصة والمصالح المركزية التي تقوم بالمصادقة عليها باإلضافة إلى الشركة 

 .  بطبع هذه الرخص

 اآلجال المتوسطة لمعالجة ملفات البطاقة الرمادية :411.2.2المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

  5 6 7 7 7 9 يوم

  توضيحات منهجية  .1

بالمدة الزمنية المتوسطة الفاصلة بين دفع ملف الحصول على البطاقة الرمادية وصدور هذه يتعلق األمر 

 .البطاقة

 مصادر المعطيات  .2

 "السياقة كارد."  لدى شركةمنظومة المعلومات  •

 حدود ومعيقات المؤشر .3

بصاحب يتدخل في هذه العملية كل من مراكز تسجيل العربات التي تقوم بإدخال المعطيات المتعلقة 

البطاقة والمصالح المركزية التي تقوم بالمصادقة عليها باإلضافة إلى الشركة صاحبة االمتياز التي تقوم 

 بطبع هذه البطاقة

 تحسين حالة حظيرة عربات النقل الطرقي :411.3الهدف 

 السن المتوسط لعربات النقل الطرقي للبضائع :411.3.1المؤشر 
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 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

  6 7 7 8 8 9 السنوات

  توضيحات منهجية  .1

 .السن المتوسط لعربات النقل الطرقي للبضائع التي يتم استغاللها

 مصادر المعطيات  .2

 الطرقية.قاعدة البينات المتوفرة لدى مديرية النقل عبر الطرق والسالمة  •

 السن المتوسط لعربات النقل الطرقي للمسافرين :411.3.2المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

  8 9 10 10 10 12 السنوات

  توضيحات منهجية  .1

 .يتم استغاللها السن المتوسط لعربات النقل الطرقي للمسافرين التي

 مصادر المعطيات  .2

 قاعدة البينات المتوفرة لدى مديرية النقل عبر الطرق والسالمة الطرقية. •
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 : برنامج المالحة التجارية412 برنامج

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة  .1

 

قطاع النقل البحري  الى تحديد الدعامات األساسية الستراتيجية تنمية   يهدف برنامج " المالحة التجارية"

وتنظيمية وتفعيلية. وفي هذا الصدد،  ةوذلك عبر تفعيل العديد من المقترحات وتنفيذ توصيات مؤسساتي

ومن أجل االستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة المبرمة مع العديد من الشركاء، تسعى بالدنا الى تعزيز 

 .موقعها كقاعدة جهوية في مجاالت الصناعية والتجارية واللوجستيك
 

على صعيد السوق الدولية من يعتبر القطاع عنصرا اساسيا في تدعيم موقع المغرب وعالوة على ذلك، 

حيث القدرة التي يوفرها واألسواق التي يتم ربطها واحترام اآلجال المتعاقد عليها وكذا جودة الخدمات 

 .الممنوحة بالموانئ الوطنية

 

وبغية استعادة األسطول الوطني لتنافسيته وديمومته، شرعت الوزارة في تحديد استراتيجية جديدة خاصة 

وتتمحور هذه . بحري وتطوير اللواء الوطني بشراكة مع مختلف المتدخلين في القطاعبقطاع النقل ال

 :االستراتيجية حول المحاور التالية

  

    تعزيز دور المغرب كبلد بحري ومينائي قوي في المنطقة المتوسطية الغربية؛ •

يكون قويا،  خلق صناعة بحرية ولواء مغربي قادر على القيام بدوره االقتصادي واالستراتيجي، •

  تنافسيا، ذا مردودية عالية ومستديم؛

خلق الشروط اإليجابية لتمكين النقل البحري تحت اللواء المغربي من أن يكون أكثر جاذبية بالنسبة  •

 .ألرباب النقل البحري الدولي

البحرية  ركز مراقبة المالحةوفي إطار االلتزامات الدولية لبالدنا في ميدان سالمة النقل البحري، يمكن م

السلطات المغربية من ضمان متابعة المالحة التجارية على مستوى مضيق جبل طارق، كما يقوم  بطنجة

 .هذا المركز بتنسيق عمليات البحث واإلنقاذ البحري بالمنطقة

لتحديد وفي سياق متصل، قامت بالدنا بوضع مركز وطني للمعطيات والذي هو عبارة عن منظومة  

د باالعتماد على المعطيات الصادرة عن األقمار االصطناعية، وذلك تطبيقا لبنود عن بع وتعقب السفن

واحترام تعهداتها كبلد ساحلي وكذا استجابة منها  الدولية لحماية الحياة البشرية في البحراالتفاقية 

 لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية. 

 المسؤول عن البرنامج .2

 المالحة التجارية. ةمدير •
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 المتدخلين في القيادة .3

 .ركز مراقبة المالحة البحرية بطنجةم •

 أهداف ومؤشرات فعالية البرنامج: .4

 

 ضمان مراقبة وتتبع السفن التجارية :412.1الهدف 
 

 تطور معدل السفن التجارية األجنبية المفتشة :412.1.1المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 14,38 12 15 15 16 18 2020 

  توضيحات منهجية  .1

يوازي هذا المؤشر، النسبة التي تسجل فيما يخصص عدد عمليات التفتيش التي يتم القيام بها على متن 

التجارية من العدد السفن التجارية الحاملة للعلم االجنبي خالل سنة تقويمية معينة من قبل مصالح المالحة 

 االجمالي للسفن التجارية االجنبية التي رست خالل تلك السنة بالموانئ المغربية.

 
ويوفر هذا المؤشر المعلومات التي توضح لنا معدل السفن التي تم تفتيشها من قبل المغرب لقياس مساهمة 

 .وموانئههذا االخير في احترام وتطبيق المعايير الدولية في مياهه البحرية 

 مصدر المعلومات .2

 تقارير التفتيش التي تقوم بإعدادها مصالح المالحة التجارية •

 حدود ومعيقات المؤشر .3

العدد اإلجمالي لرسو السفن األجنبية يشمل أيضا الموانئ التي ال توجد فيها تمثيلية لمديرية المالحة إن 

 التجارية.

بالموانئ التي ال توجد بها تمثيليات للمالحة التجارية في وعليه، فإنه في حالة ارتفاع عدد السفن االجنبية 

هذا المؤشر سيميل  ظل تبات او ارتفاع طفيف لعدد عمليات التفتيش التي تقوم بها هذه المصالح فإن

 .لالنخفاض

 التي خضعت للمعاينات التقنية عدد السفن الوطنية :412.1.1المؤشر 
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 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

 2020 2462 2462 2300 2000 1900 1704 عدد

  توضيحات منهجية  .1

يقابل هذا المؤشر مجموع عدد المعاينات المختلفة للسالمة التي تقوم بها المصالح الخارجية للسفن الحاملة 

 السفينة، معاينة المغادرة، المعاينة االستثنائية او المعاينة المضادة(  للعلم الوطني )معاينة استخدام

 مصدر المعلومات .2

 تقارير التفتيش التي تقوم بإعدادها مصالح المالحة التجارية •

 حدود ومعيقات المؤشر .3

ظروف خارجية مثل تسجيل سفن جديدة فيما يخص معاينات استخدام  اهناك بعض المعاينات تقتاضيه

 السفينة او وقوع حوادث تستدعي القيام بالمعاينات االستثنائية او بالمعاينات المضادة  
 

 التعليق: .4

تقوم بها مديرية المالحة التجارية لمراقبة جودة السفن  الجهود التيهذا المؤشر سيمكن الوزارة من قياس 

مطابقتها للمعايير التقنية والقانونية في مجال  والتأكد منوسفن الترفيه الحاملة للعلم الوطني  التجارية

 .الوسط البحري ومكافحة تلوثالسالمة واالمن البحريين، 
 

 تحسين مراقبة المالحة البحرية :412.2الهدف 
 

 تطور عدد العمليات المشتركة للبحث واإلنقاذ :412.2.1المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

 2020 100 100 110 130 140 118 العدد

  توضيحات منهجية  .1

عدد السفن والقوارب المتواجد على متنها أفراد طالبين للمساعدة والذين يتم استقبال أو اعتراض طلباتهم 

 ( وذلك في منطقة مضيق جبل طارق.VHFالهاتف أو الراديو)بواسطة جهاز 
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 مصدر المعلومات .2

 مركز مراقبة المالحة البحرية بطنجة •

 حدود ومعيقات المؤشر .3

تطور المؤشر يضل رهين حدوث حوادث تتطلب التدخل من أجل تقديم المساعدة وكذا قيام المعنيين 

 باألمر بإصدار إشارة لطلب هذه المساعدة.

 تعليق .4

بكيفية مستمرة  مراقبة المالحة البحرية بطنجة لمقتضيات قرار المنظمة البحرية الدولية، يؤمن مركز طبقا

خالل ساعات اليوم وطوال ايام األسبوع تقديم خدماته المرتبطة بمراقبة حركة السفن والسهر على سالمة 

 .المالحة البحرية بمنطقة جبل طارق

 

المعدات واآلليات المستعملة في عمليات المراقبة وكذا توسيع  وتحسين خدمات المركز يظل رهين جاهزية

 مناطق تغطيته.

 

 تطور عدد المخالفات لقواعد حركة السفن التجارية :412.2.2المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

 2020 10 10 12 12 12 16 العدد

  توضيحات منهجية  .1

طن  300عدد مخالفات قواعد حركة النقل البحري من طرف السفن ذات الحمولة االجمالية التي تفوق 

على اختالف أنواعها )سفن التجارة والصيد والترفيه( بمضيق جبل طارق طبقا لمقتضيات قرار المنظمة 

 .البحرية الدولية

 مصدر المعلومات .2

 البحرية بطنجةمركز مراقبة المالحة  •
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 حدود ومعيقات المؤشر .3

تطور المؤشر يظل رهينا بحدوث مخالفات قواعد حركة السفن التجارية وكذا السفن ذات الحمولة 

 .طن مما يصعب معه التنبؤ بتوقعاته في المستقبل 300االجمالية التي تفوق أكثر من 

 تعليق .4

المستعملة في عمليات المراقبة وكذا توسيع تحسين خدمات المركز يظل رهين جاهزية المعدات واآلليات 

 مناطق تغطيته.
 

 تحسين مساهمة الشركات البحرية المغربية :412.3الهدف 
 

 معدل مساهمة المجهزين البحريين المغاربة في النقل البحري للمسافرين :412.3.1المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 32 36 40 48 50 50 2016 

  توضيحات منهجية  .1

 يحسب المؤشر على أساس المخطط االستثماري للمجهزين البحريين المغاربة

 مصدر المعلومات .2

 .مخطط االسطول السنوي •

 حدود ومعيقات المؤشر .3

 احترام االلتزامات الخاصة بالشركات البحرية المغربية.

 عدد السفن الحاملة للعلم الوطني :412.3.2المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

 2020 20 20 19 18 15 11 عدد

  توضيحات منهجية  .1

 ضمان رؤية أفضل للمستثمرين: •
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 العلم الوطني.تنفيذ التدابير المصاحبة لتحسين جاذبية  •

 مصدر المعلومات .2

 .مديرية المالحة التجارية •

 حدود ومعيقات المؤشر .3

يتسم مجال النقل البحري بنذرة االستثمارات وذلك لغياب الحوافز الضرورية للرفع من تنافسية الشركات  

عليه على  البحرية المغربية والنعدام المقاربة التفضيلية للبواخر الحاملة للعلم الوطني كما هو متعارف

 .المستوى العالمي

 تعليق .4

سيمكن هذا المؤشر الوزارة من رصد تطور األسطول الوطني ومساهمته في تأمين التجارية الخارجية 

 للبالد، والسيما بعض المنتجات اإلستراتيجية )الهيدروكربونات والحبوب والفحم وما إلى ذلك(.
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 االستراتيجيات القطاعية : برنامج دعم413 برنامج

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة  .1

 

يهدف برنامج "دعم االستراتيجيات القطاعية" الى مواكبة االستراتيجيات القطاعية المنجزة من طرف 

يتم تخصيص اعتمادات مالية من ميزانية االستثمار  تالمؤسسات والشركات العمومية التابعة للوزارة، حي

 يير للوزارة يتم تحويلها لفائدة هذه المؤسسات كإعانات للتجهيز او كزيادة في راس المال.والتس

 

كما تمثل هذه االعتمادات، التزاماتها الدولة المحددة في العقود واالتفاقيات التي توقعها في إطار تفعيل 

 لق األمر ب:االستراتيجيات القطاعية في مجاالت النقل والبنيات التحتية واللوجستيك، ويتع

 
 العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية؛ •

 العقد البرنامج بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب؛ •

 العقود الموقعة لتفعيل االستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجستيكية؛ •

 الناظور غرب المتوسط. العقود المتعلقة ببناء المركب المينائي •

 المسؤول عن البرنامج .2

 مدير االستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل. •

 المتدخلين في القيادة .3

 المكتب الوطني للسكك الحديدية؛ •

 الشركة الوطنية للطرق السيارة؛ •

 مديرية الطرق؛ •

 الوكالة الوطنية لتنمية األنشطة اللوجستيكية؛ •

 المتوسط؛شركة الناضور غرب  •

 مديرية الموان والملك العمومي البحري. •

 أهداف ومؤشرات فعالية البرنامج: .4

 

 إنجاز العقد البرنامج بين الدولة والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب :413.1الهدف 
 

نسبة إنجاز البرنامج السنوي المحدد في العقد بين الدولة والشركة الوطنية للطرق  :413.1.1المؤشر 

 (عداد)في طور اال بالمغربالسيارة 
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 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 100       

  توضيحات منهجية  .1

البرنامج بين الدولة والشركة الوطنية للطرق  في العقدنسبة إنجاز البرنامج السنوي المحدد يحتسب مؤشر 

 :كحاصل العالقة التالية السيارة بالمغرب
 

100 X االعتمادات المالية الملتزم خالل السنة المعينة 

 االعتمادات المالية الواجب تعبأتها خالل السنة المعينة

 مصدر المعلومات .2

 الوطنية للطرق السيارة بالمغربالشركة  •

 حدود ومعيقات المؤشر .3

تكمن في أنه ال يمكن من األخذ بعين االعتبار المنجزات المحققة من طرف  لمؤشراقات يحدود ومع

 .الشركة في مجاالت التجارية والتدبير والتنظيم والتي التزمت بها هذه الشركة خالل فترة إنجاز البرنامج

 تعليق .4

,  2015والشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب الى نهايته سنة  بين الدولةوصل العقد البرنامج 

  وسيأخذ هذا المؤشر بعين االعتبار معطيات العقد البرنامج الجديد
 

 إنجاز العقد البرنامج بين الدولة والمكتب الوطني للسكك الحديدية :413.2الهدف 
 

نسبة إنجاز البرنامج السنوي المحدد في العقد بين الدولة والمكتب الوطني للسكك  :413.2.1المؤشر 

 (عداد)في طور االالحديدية

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 100       

  توضيحات منهجية  .1

والمكتب الوطني للسكك البرنامج بين الدولة  في العقدنسبة إنجاز البرنامج السنوي المحدد يحتسب مؤشر 

 كحاصل العالقة التالية: الحديدية
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100 X االعتمادات المالية الملتزم خالل السنة المعينة 

 االعتمادات المالية الواجب تعبأتها خالل السنة المعينة

 مصدر المعلومات .2

 الحديدية المكتب الوطني للسكك •

 حدود ومعيقات المؤشر .3

 تكمن في أنه ال يمكن من األخذ بعين االعتبار المنجزات المحققة من طرف لمؤشراقات يحدود ومع
 في مجاالت التجارية والتدبير والتنظيم والتي التزمت بها هذه الشركة خالل فترة إنجاز البرنامج. المكتب

 تعليق .4

, وسيأخذ هذا  2015الى نهايته سنة والمكتب الوطني للسكك الحديدية  بين الدولةوصل العقد البرنامج 

  المؤشر بعين االعتبار معطيات العقد البرنامج الجديد

 

 إنجاز االستراتيجية الوطنية للتنمية اللوجستيكية :413.3الهدف 
 

 (عداد)في طور اال نسبة إنجاز االستراتيجية الوطنية للتنمية اللوجستيكية :413.2.1المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

%        

 

 

 إنجاز مشروع بناء ميناء الناظور غرب المتوسط :413.4الهدف 
 

 ضبط آجال إنجاز ميناء الناظور غرب المتوسط :413.4.1المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 0 30 50 75 90 90 2020 

  توضيحات منهجية  .1

 يحتسب مؤشر ضبط آجال إنجاز الميناء الجديد الناظور غرب المتوسط كحاصل العالقة التالية:
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x 100 نسبة تقدم األشغال عند نهاية السنة المعنية 

 النسبة المتوقعة لتقدم األشغال عند نهاية السنة المعنية

 مصدر المعلوماتمصدر المعلومات  .2

 شركة الناظور غرب المتوسط.  •

 حدود ومعيقات المؤشر .3

خالل سنوات متعددة كما قد يعتري مرحلة األشغال بعض التوقفات  يتم في الغالب إنجاز المشاريع المينائية

الناجمة على الظروف المناخية السائدة في المنطقة التي ينجز فيها المشروع مما ينعكس سلبا على ضبط 

 .آجال المصرح بها ويستدعي القيام بتحيين النسب المشكلة لهذا المؤشر
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  : برنامج القيادة والتوجيه 420برنامج 

 ملخص استراتيجية البرنامج وغاياتها العامة  .1

يهدف برنامج "القيادة والتوجيه" إلى تجميع وتنشيط جميع مهمات الدعم لمختلف برامج الوزارة وضمان 

حكامة التنمية المستدامة القادرة على بناء وتنزيل السياسات الوطنية الطموحة المتعلقة بالتجهيز والنقل 

ر الدعم الجيد للموظفين بما يتماشى مع مهامهم، في إطار االستخدام الفعال واللوجستيك. كما أنه يوف

 والتشاركي للموارد.
 

كما تهدف استراتيجية البرنامج إلى التأسيس للحكامة الجيدة داخل الوزارة وترشيد تدخالتها وذلك بالبحث 

وفر عليها الوزارة ومواكبة تنفيذ عن تحسين الكفاءة فيما يتعلق بالتدبير الداخلي واستخدام الموارد التي تت

 برامجها. وهكذا، ينعكس تفعيل تلك االستراتيجية على أرض الواقع عبر اإلجراءات التالية:
 

 االستراتيجية: •
 

 الحرص على انسجام استراتيجية الوزارة مع البرنامج الحكومي؛ •

 للتطور؛تعبأة القيادات بالوزارة وذلك عبر مواصلة اعتماد المقاربة التدبيرية  •

 إنجاز دراسات ذات طابع استراتيجي في مجاالت تدخل الوزارة. •
 

 الموارد البشرية: •
 

 وضع سياسة لتدبير الوارد البشرية قائمة على المالئمة الكمية والكيفية للشغل؛ •

 تطوير آليات حدثة لتدبير الموارد البشرية؛ •

 إنجاز برامج تكوين ودورات تدريبية لفائدة موظفي الوزارة؛ •

 األعمال االجتماعية للوزارة. دعم •
 

 أنظمة المعلوميات: •
 

 تطوير أنظمة المعلوميات لالستجابة لحاجيات المعبر عنها؛  •

 ضمان استمرارية وجودة خدمات أنظمة المعلوميات الوزارة. •

 الشؤون القانونية والتنظيمية: •

 التدبير بكيفية فعالة للمنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها؛ •

 حقوق الشركاء. الحفاظ على •
 

 الشؤون التقنية والعالقات مع المهنة: •
 

 تطوير الهندسة ومقاولة البناء واألشغال العمومية؛ •

 إعادة هيكلة أنظمة تكييف وتصنيف مقاوالت ومختبرات االشغال العمومية ومكاتب  •

 الدراسات؛               

 تحيين نظام مراجعة أثمان صفقات األشغال؛ •

 والتنظيمات التقنية ذات الصلة بقطاع األشغال العمومية؛تأهيل المواصفات  •

 إحداث أقطاب صناعية متكاملة من أجل تثمين مواد البناء واألشغال العمومية؛ •
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 إصالح نظام تدبير استغالل المقالع؛  •

 تحسين نظام الوقاية وتدبير األزمات. •

 المسؤول عن البرنامج .2

 .أنواع النقلمدير االستراتيجية والبرامج والتنسيق بين  •

 المتدخلين في القيادة  .3

 مديرية االستراتيجية والبرامج والتنسيق بين أنواع النقل؛ •

 مديرية الموارد البشرية؛ •

 مديرية الشؤون اإلدارية والقانونية؛ •

 مديرية الشؤون التقنية والعالقة مع المهنة؛ •

 مديرية التجهيزات العامة؛ •

 .مديرية أنظمة المعلوميات •

 فعالية البرنامج:أهداف ومؤشرات   .4

 

  : تعزيز المهارات 1.420الهدف 
 

  معدل تأطير الكفاءات عالقة بالنسبة لكتلة األجور 1.1.420المؤشر 

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 1.52 1.56 1.46 1.6 1.7 2 - 

  توضيحات منهجية  .1

 يحتسب هذا المؤشر كحاصل العالقة التالية:

 

 N* االعتمادات المخصصة للتكوين المستمر في السنة 100

 

 Nكتلة األجور لسنة 

 مصادر المعطيات  .2

 مديرية الموارد البشرية  •
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  المؤشر  ونقاط ضعفحدود  .3

يبقى احتساب هذا المؤشر رهين بحركية كثلة األجور والتي أصبحت في اآلونة األخيرة في ارتفاع نسبي 

بسبب ترقي الموظفين، رغم عدم التوازن ما بين التوظيف ومغادرة الموظفين )التقاعد + التقاعد النسبي 

 ...( أما الموارد المالية فهي شبه قارة من سنة الى أخرى. 
 

 االستجابة للحاجيات المعبر عنها في مجال األنظمة المعلوماتية :2.420الهدف 
 

 نسبة تقدم وضع المخطط المديري للمعلوميات 1.2.420المؤشر :

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 63 70 80 90 100 100 2021 

  توضيحات منهجية  .1

 يحتسب مؤشر نسبة تقدم وضع المخطط المديري للمعلوميات كحاصل العالقة التالية:

 

   *عدد العمليات المنجزة منذ الشروع في تنفيذ المخطط 100

 عدد العمليات المبرمجة في المخطط        

 مصادر المعطيات  .2

 .مديرية أنظمة المعلومات •

  المؤشر  ونقاط ضعفحدود  .3

رغم األهمية التي يكتسيها هذا المؤشر في تتبع إنجاز المخطط المديري للمعلوميات والذي يتم وضعه 

على أساس الحاجيات المعبر عنها من طرف كافة المصالح التابعة للوزارة إال أنه ال يعكس المجهودات 

علوميات وكذا عمليات المبذولة في إطار إنجاز العمليات االعتيادية التي تقوم بها مديرية أنظمة الم

   .االستغالل

كما تطور هذا المؤشر رهين توفر االعتمادات المالية المخصصة للعمليات المبرمجة في المخطط 

 المديري للمعلوميات.

 التعليق .4

مشروع لتطوير أنظمة  54مشروع منها  89إنجاز  يتوقع في إطار المخطط المديري للمعلوميات

 .ةإلنجاز البنيات التحتية والشبكات المعلوماتي 35معلوماتية و
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 تنفيذ األحكام :3.420الهدف 
 

 تنفيذ الحكام نسبة  1.3.420المؤشر :

 المرجعيةالسنة  الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 65 72 80 90 100 100 2016 

  توضيحات منهجية  .1

يتم توجيه جميع االستدعاءات المتعلقة بقضايا المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها إما مدعية أو 

عن طريق مكتب الضبط المركزي مقابل  واللوجستيك والماءمدعى عليها إلى وزارة التجهيز والنقل 

 (.)شهادة التسليم باالستالموصل 

يجب على المصالح المختصة بالمنازعات بهذه الوزارة تقديم عناصر الجواب إما مباشرة أو عن طريق 

محامي ينتدب لهذا الغرض أو عن طريق الوكالة القضائية للمملكة داخل االجل القانونية أو تلك التي 

 .تحددها المحاكم في االستدعاءات والتوجيهات الصادرة عنها

دأ سريان أجال تقديم الجواب ابتداء من تاريخ التوصل باالستدعاء أو التوجيه تحت طائلة ترتيب اآلثار يب

 .القانونية عند فوات اآلجل المضروب

 مصادر المعطيات  .2

 .قســم المـــنازعات •

  المؤشر  ونقاط ضعف حدود .3

الالتمركز االداري وتعدد تعتبر وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك أكثر المرافق العمومية من حيث 

المصالح الخارجية ومن تم فإن المنازعات التي تكون الوزارة طرفا فيها تكون دائما محلية المنشأ علما 

بأن جميع الدعاوى تقدم في مواجهة وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، باعتباره الممثل القانوني 

 .للوزارة

 

احبة االختصاص االصيل في تتبع قضايا المنازعات، تكون إن مديرية الشؤون االدارية والقانونية ص

 .مضطرة لطلب عناصر الجواب من مصالحها الخارجية المعنية بالنزاع

 

إن تأخر هذه المصالح في موافاة مديرية الشؤون االدارية والقانونية بعناصر الجواب يعتبر أهم عائق 

 .المحاكم وهو ما يمثل أهم إكراه أمام هذا المؤشريؤثر سلبا على احترام اآلجالت المضروبة من طرف 
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 ضمان نجاعة وفعالية عمليات الوزارة :4.420الهدف 
 

 نسبة الصفقات المدققة: 1.4.420المؤشر :

 السنة المرجعية الهدف 2020توقعات   2019توقعات  2018ق.المالية  2017ق.المالية  2016إنجازات  الوحدة 

% 300 63      

  توضيحات منهجية  .1

 ماليين درهم   5عدد الصفقات المدققة والتي تفوق قيمتها 

 مصادر المعطيات  .2

 مديرية الشؤون التقنية والعالقات مع المهنة؛ •

 المديريات الجهوية واإلقليمية للتجهيز والنقل واللوجستيك •

  المؤشر  ونقاط ضعف حدود .3

مدقق مقارنة مع عدد الصفقات  3التدقيق الذين يبلغ عددهم قلة الموارد البشرية المعتمدة إلنجاز مهام 

 ماليين درهم 5التي تفوق قيمتها 

 التعليق .4

للوزارة، نقل أداء بعثات مراجعة  ةالعام المفتشية، كجزء من استكمال هيكلة 2017وقد تقرر منذ عام 

 اعداد بمجرد االنتهاء من تحقيقها سيتمالتي  األهداف تحديد سيتملذلك،  ونتيجةالحسابات إلى هذه الهيئة. 

 .لهذه المفتشية السنوي التدقيقبرنامج 
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 لث:الثاالجزء 

 محددات النفقات 
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 محددات النفقات : الجزء الثالث . 3

 

  واألعوانمحددات نفقات الموظفين . 1

 

 الجارية بنية أعداد الموظفين للسنة . أ

 : التوزيع حسب الدرجات/الرتب13جدول 

 

 % األعداد الدرجات/الرتب

 41,17 2608 (و الساللم المطابقة 6إلى  5الساللم من )موظفي التنفيذ 

 34,68 2197 (و الساللم المطابقة 9إلى  7الساللم من )موظفي اإلشراف 

 24,15 1530 (المطابقةو ما فوق و الساللم  10السلم ) األطر واألطر العليا 

 100 6335 المجموع

 

 : التوزيع حسب المصالح14جدول 

 

 % األعداد المصالح

 31,7 2008 المصالح المركزية

 68,3 4327   المصالح الالممركزة

 100 6335 المجموع

 

 : التوزيع حسب الجهات15جدول 
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 % األعداد المصالح

 9,52 412 الحسيمة-تطوان-جهة طنجة

 8,32 360 الشرقجهة 

 14,35 621 مكناس -جهة فاس 

 11,99 519 القنيطرة -سال -جهة الرباط 

 6,68 289 خنيفرة -جهة بني مالل 

 11,74 508 سطات -جهة الدار البيضاء

 9,98 432 آسفي -جهة مراكش 

 4,78 207 تافياللت -جهة درعة 

 8,11 351 ماسة -جهة سوس 

 3,44 149 واد نون -جهة كلميم 

 8,97 388 الساقية الحمراء-جهة العيون 

 2,1 91 واد الذهب -جهة الداخلة 

 100 4327 المجموع

 

 توزيع نفقات الموظفين و األعوان . ب

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

 
 العدد النفقة  

 6335 196 061 680 الدائمة  النفقات

 281 865 850 11 المحذوفة  المناصب

 180 714 758 10 (  تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات المتعلقة بها ) عمليات التوظيف

 17 038 827 5 عمليات اإلدماج

المستحقات الناجمة عن  تتضمن ) مقتضيات أخرى تتعلق بمراجعات األجور

 ( المتأخرات المتعلقة بها
40 750 241   

تتضمن المستحقات الناجمة عن المتأخرات ) الدرجة والرتبةالترقيات في 

 (المتعلقة بها
22 808 987   

 المؤدية الرئيسية للرواتب  من طرف المؤداة الموظفين نفقات

 ( Direction de Paierie Principale ) 
748 355 311 6335 

   250 391 1 للمملكةمن طرف محاسبي الخزينة العامة  المؤداة  األخرى  نفقات الموظفين

   561 746 749 نفقات الموظفين المتوقعة 

  

 

 

 

 


