المملكة المغربية
وزارة العدل والحريات

مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل والحريات برسم السنة المالية 2012

ادلقزانقة

ندبةذمنذ
االستؿاداتذادلػتوحة االستؿاداتذادلػتوحة
ندبةذ ادلقزانقةذالعامةذلؾدولة ادلقزانقةذ
بردمذدـةذ2011
بردمذدـةذ2012
الزوادة بردمذدـةذ 2012العامةذلؾدولةذ
(بالدرهم)
(بالدرهم)
لدـةذ2012

مقزانقةذالتدقريذ(فصلذادلوزػني)

000,00ذ673ذ810ذ2

2.261.060.000,00

%20

93.508.300.000,00

%3

مقزانقةذالتدقري
(فصلذادلعداتذوالـػؼاتذادلختؾػة)

312.000.000,00

311.000.000,00

%0,32

29.048.650.000,00

%1,07

جمؿوعذمقزانقةذالتدقري

3.122.673.000,00

2.372.000.000,00

122.556.950.000,00

%2,54

مقزانقةذاإلدتثؿار
إستؿاداتذاألداء

324.000.000,00

324.000.000,00

59.132.672.000,00

%0,54

اجملؿوع

3.446.673.000,00

2.696.000.000,00

181.689.622.000,00

%1,89

%0

إحداثذ1000مـصبذمالي
مبؾغذذ222.222.222،22ذدرهمذتدبقؼذمنذررفذوزارةذاالقتصادذوادلالقةذذلؾحدابذاخلاصذ"صـدوقذدسمذاحملاكم"
مبؾغذ222.222.222،22ذدرهمذتدبقؼذمنذررفذوزارةذاالقتصادذوادلالقةذلؾحدابذاخلاصذ"صـدوقذالتؽافلذالعائؾي"

ادلشاروعذادلربجمةذيفذإرارذمشروعذادلقزانقةذالػرسقةذلوزارةذالعدلذواحلرواتذبردمذدـةذ

2012

-1ذمقزانقةذالتدقريذ(أهمذالـػؼاتذادلربجمةذداخلذفصلذادلعداتذوالـػؼاتذادلختؾػة):
أ-ذمداهؿاتذوإساناتذوإذرتاكاتذووتعؾؼذاألمرذسؾىذاخلصوصذب:

املعفد العالي لؾؼضاء
املؤسسة احملؿدية لألعؿال االجتؿاعقة
اجلؿعقات احلؼوققة الغري احلؽومقة
مركز الـشر والتوثقق الؼضائي مبحؽؿة الـؼض
الودادية احلسـقة لؾؼضاة
ودادية موظػي العدل
مجعقة احملاكم العؾقا املستعؿؾة لؾغة الػرنسقة
جمؾس وزراء العدل العرب
اجلؿعقة الدولقة لؾؿحاكم العؾقا اإلدارية

20.000.000,00ذدرهم؛
 4.500.000,00درهم؛
000.00ذ 2 000درهم؛
300.000,00ذذدرهم(*)؛
100.000,00ذذدرهم؛
 100.000,00درهم؛
53.037,00ذدرهم؛
39.464,00ذدرهم؛
3.653,66ذذدرهم.

(*)ذباإلضافةذإىلذتدبقؼذوزارةذاالقتصادذوادلالقةذمبؾغذ900.000,00ذدرهمذكـػؼاتذاالدتغاللذدلركزذالـشرذوالتوثقؼذالؼضائيذ
مبحؽؿةذالـؼضذ

ب-ذنػؼاتذأخرىذمتعؾؼةذبالدريذالعاديذلؾؿحاكمذمنذأهؿفا:
 42.040.000,00درهم ،لتصفٌة مستحقات االتصاالت السلكٌة والالسلكٌة؛
 28.000.000,00درهم ،لتصفٌة مستحقات الشٌات والطوابع البرٌدٌة؛
 20.000.000,00درهم ،لتصفٌة مستحقات الماء والكهرباء؛
 33.400.000,00درهم ،لتصفٌة تعوٌضات التنقل داخل المملكة،
8.229.500,00درهم ،لتصفٌة المصارٌف القضائٌة فً المٌدان الجنائً؛ذ(*)
 4.000.000,00درهم ،لتصفٌة مصارٌف طبع اإلحكام والقرارات القضائٌة؛
 4.000.000,00درهم ،لتصفٌة تعوٌضات المهمات بالخارج؛
 3.000.000,00درهم ،لتنفٌذ األحكام القضائٌة والقرارات اإلدارٌة الصادرة فً
مواجهة وزارة العدل والحرٌات؛
 2.544.900,00درهم ،كتعوٌضات للمفوضٌن القضائٌٌن فً المٌدان الجنائً؛
 2.000.000,00درهم ،لتصفٌة مصارٌف اإلٌواء واإلطعام؛
 1.320.100,00درهم ،لتصفٌة مصارٌف تأمٌن المحاسبٌن؛
 850.000,00درهم ،لتصفٌة اإلعانة االستثنائٌة للحج.
(*)ذوتعؾؼذاألمرذمبصاروػذترحقلذادلعتؼؾنيذواخلرباءذوالرتامجةذوالشفود...ذ

ج-ذالصػؼاتذادلربجمةذيفذإرارذمقزانقةذالتدقريذ
شراء عتاد وأثاث ولوازم المكتب
شراء عتاد المعلومٌات والبرامج
اكتراء البناٌات اإلدارٌة
مصارٌف األمن و الحراسة وتنظٌف المبانً اإلدارٌة
مصارٌف نقل األموال والقٌم
شراء لباس القضاة وموظفً هٌئة كتابة الضبط
مصارٌف صٌانة واصالح المبانً اإلدارٌة
مصارٌف التدارٌب والتكوٌن

 36.000.000,00درهم؛
24.500.000,00درهم؛

16.000.000,00درهم؛
 5.000.000,00درهم؛
 3.000.000,00درهم؛

 3.000.000,00درهم؛
 2.200.000,00درهم؛

 8.500.000,00درهم.

-2ذمقزانقةذاإلدتثؿارذ:
بلغت اإلعتمادات المفتوحة ما مجموعه  524.000.000,00درهم منها 324.000.000,00
درهم كاعتمادات األداء لسنة  2012و 300.000.000,00درهم كاعتمادات االلتزام برسم السنة
المالية .2013

أ-ذأهمذالصػؼاتذادلربجمةذمركزواذيفذإرارذمقزانقةذاالدتثؿارذ

 50.000.000,00درهم ،لبناء قصر العدالة بالرباط (األشغال الكبرى)؛
 50.000.000,00درهم ،لبناء قصر العدالة بفاس (األشغال الكبرى)؛
 55.000.000,00درهم ،لبناء قصر العدالة بمراكش (األشغال الكبرى)؛
 52.000.000,00درهم ،لبناء المحكمة االبتدائٌة بمكناس (الدراسات واألشغال الكبرى)؛
 60.000.000,00درهم ،لبناء المحكمة االبتدائٌة بالصوٌرة (حصة واحدة)؛
 42.000.000,00درهم ،لبناء المحكمة االبتدائٌة ببرشٌد (حصة واحدة)؛
 25.000.000,00درهم ،لبناء المحكمة االبتدائٌة بسٌدي إفنً (حصة واحدة)؛
 35.000.000,00درهم ،لبناء المحكمة االبتدائٌة ببن أحمد (حصة واحدة)؛

أ-ذأهمذالصػؼاتذادلربجمةذمركزواذيفذإرارذمقزانقةذاالدتثؿار(تابع)ذ
 40.000.000,00درهم ،كغالف تقدٌري لبناء المحكمة االبتدائٌة بتازة

(تم تفوٌض بنائها للشركة العامة العقارٌة)؛

 34.000.000,00درهم ،كغالف تقدٌري لبناء المحكمة االبتدائٌة بطنجة

(تم تفوٌض بنائها للشركة العامة العقارٌة)؛

 29.000.000,00درهم ،كغالف تقدٌري لبناء المحكمة االبتدائٌة بطاطا

(تم تفوٌض بنائها للشركة العامة العقارٌة)؛

 34.000.000,00درهم ،كغالف تقدٌري لبناء قسم قضاء األسرة بالرباط

(تم تفوٌض بنائه للشركة العامة العقارٌة)؛

 30.000.000,00درهم ،لتوسعة مركز األرشٌف بسال؛
 10.000.000,00درهم ،لتزوٌد المحاكم بالمكٌفات الهوائٌة.

كما سيتم تفويض مجموعة من االعتمادات المالية للمديريات الفرعية إلنجاز
مجموعة من المشاريع جهويا.

-3ذادلشاروعذادلربجمةذيفذارارذاحلدابذادلرصدذألمورذخصوصقةذادلدؿىذ"الصـدوقذاخلاصذلدسمذاحملاكم”:
تم تخصٌص  280.000.000,00درهم كتسبٌق وزارة اإلقتصاد و المالٌة

أ-ذأهمذالـػؼاتذادلربجمةذمبقزانقةذاحلدابذاخلاصذبدسمذاحملاكم
 80.000.000,00درهم ،لتصفٌة التعوٌضات الجزافٌة لموظفً هٌئة كتابات الضبط؛
 40.000.000,00درهم ،لتصفٌة التعوٌضات الخاصة لموظفً هٌئة كتابات الضبط؛
 27.000.000,00درهم ،لشراء لوازم العتاد التقنً والمعلومٌاتً؛
 10.000.000,00درهم ،لشراء عتاد وأثاث المكتب؛
 3.000.000,00درهم ،لشراء لوازم المكتب ومواد الطبع واألوراق.

ب-ذأهمذالصػؼاتذادلربجمةذمركزواذيفذإرارذاحلدابذاخلاصذبدسمذاحملاكم
 182.000.000,00درهم ،ككلفة تقدٌرٌة لتأهٌل بناٌة محكمة النقض وتوسعتها؛
 94.000.000,00درهم ،لبناء المعهد العالً للقضاء (الدراسات واألشغال الكبرى)؛
 10.000.000,00درهم ،لتقوٌة أنظمة ضبط الولوج للمحاكم؛()Gestion du Contrôle d’accés
 10.000.000,00درهم ،لتقوٌة آلٌات األمان بالمحاكم)La sécurité des bâtiments administratif(.

ج-ذأهمذالصػؼاتذادلربجمةذيفذإرارذاحلدابذاخلاصذسؾىذادلدتوىذاجلفوي

دقتمذتػووضذجمؿوسةذمنذاالستؿاداتذادلالقةذلؾؿدورواتذالػرسقةذإلرازذجمؿوسةذمنذادلشاروعذجفوواذمنذأهؿفا:

 40.000.000,00درهم ،لبناء المحكمة االبتدائٌة بالٌوسفٌة؛
 27.000.000,00درهم ،لبناء مركز القاضً المقٌم بتنغٌر؛
 24.000.000,00درهم ،لبناء مركز القاضً المقٌم بطرفاٌة؛
 18.000.000,00درهم ،لبناء مركز القاضً المقٌم بشٌشاوة؛
 15.000.000,00درهم ،لبناء المحكمة االبتدائٌة بزاكورة؛
 15.000.000,00درهم ،لبناء مركز القاضً المقٌم بتارجٌست؛
 10.000.000,00درهم ،لبناء مركز القاضً المقٌم بكلمٌمة؛
 6.000.000,00درهم ،لبناء قسم قضاء األسرة بالفقٌه بن صالح؛
 6.000.000,00درهم ،لبناء مركز القاضً المقٌم بقلعة مكونة؛
 6.000.000,00درهم ،لتهٌئة المحكمة اإلدارٌة بالدار البٌضاء؛
 6.000.000,00درهم ،لتهٌئة المحكمة االبتدائٌة بأنفا؛
 4.000.000,00درهم ،لبناء قسم قضاء األسرة ببن سلٌمان.

-4ذاحلدابذادلرصدذألمورذخصوصقةذادلدؿىذ”صـدوقذالتؽافلذالعائؾي“:
 160.000.000,00درهم كتسبٌق وزارة اإلقتصاد والمالٌة لصندوق التكافل العائلً؛
تم تحوٌل مبلغ  40.000.000,00درهم لفائدة صندوق اإلٌداع والتدبٌر قصد تفعٌل وأجرأة صندوق
التكافل العائلً.

أما بخصوص المجهودات المبذولة فً المجاالت التالٌة:
المراقبة؛
اإلصالحات المالية؛
التحصيل والتدبير المالي للمحاكم؛
الالتمركز اإلداري والمالي.

فإن الوزارة رهن إشارة السادة ممثلً األمة لتقدٌم كل التوضٌحات والشروحات
الالزمة بشأن ما تقوم به فً مجال تتبع ومراقبة مداخٌل محاكم المملكة؛
باإلضافة إلى مدى تقدم أوراش اإلصالحات المتعلقة بالمجال المالً خاصة ما ٌرتبط
بتدبٌر المٌزانٌة الفرعٌة لقطاع العدل باالعتماد على النتائج بدل الوسائل ،ومراجعة
المنظومة المحاسبٌة لمحاكم المملكة؛
كما تحرص الوزارة على االنخراط فً تفعٌل المخطط الذي وضعته فً مجال
الجهوٌة الموسعة وذلك عن طرٌق تفوٌض مجموعة من االختصاصات المركزٌة إلى
المصالح الخارجٌة التابعة لها.
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