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العياق العام وؤهم العىاصش الخإػيرًت

العياق العام وؤهم العىاصش الخإػيرًت







الخىحيهاث اإلالىيت العاميت اإلاخعللت بخىشيغ ؤظغ الحيامت الجيذة وسبؽ اإلاعاوليت باإلاداظبت
والشفع مً مشدودًت ؤلاداسة العمىميت؛
دظخى اس اإلاملىت  2011في شله اإلاخعلم بخجىيذ ؤداء اإلاشفم العمىمي وجشظيخ الحيامت الجيذة
(الباب الشاوي عشش)؛
الشئيت الاظتراجيجيت لإلصالح 2030-2015؛
مشاظلت العيذ الياجب العام للؼاع التربيت الىػىيت عذد  704/16بخاسيخ 08/11/2016اإلاىحهت بلى
العيذ الخاصنا العام للمملىت في شإن بسظاء هظام مىذمج لىفلاث ألاوادًمياث الجهىيت للتربيت
والخيىيً؛
الخىصياث اإلاىبشلت عً الاحخماع اإلاىعلذ بين ممشلي الخضيىت العامت للمملىت ،وصاسة التربيت
الىػىيت والخيىيً اإلانهي بخاسيخ  13/02/2017واإلاخعلم بخعميم مىظىمت  GID-AREFباألوادًمياث
.
والخيىيً
للتربيت
الجهىيت
4

العياق العام وؤهم العىاصش الخإػيرًت
الخذبير اإلاالي واإلاداظباحي التي جىهجها وصاسة التربيت الىػىيت والخيىيً اإلانهي
ا
 مىاهبت ظياظت جدذًث مجاٌ
والخعليم العالي والبدث العلمي في ظل جنزًل ملخظياث اللاهىنا الخىظيمي للاهىنا اإلااليت؛
ي هجاعت وؤداء ألاوادًمياث الجهىيت للتربيت والخيىيً ،عبر :
 الشفع مً معخى ا


عبر جبعيؽ اإلاعاػش وجلليص آحاٌ الخىفيز الظيما فيما ًخعلم بإداء
جذبير الىفلاث العمىميت ا
بصالح ا
معخدلاث ألاغياس؛



الشفع الخذسيجي للصفت اإلاادًت للؼلبياث العمىميت ()Dématérialisation de la commande publique؛



الخذبير اإلاىذمج للىفلاث ومعاعذة اإلاذبشيً على اجخار اللشاساث في
ا
جؼىيش ؤهظمت اإلاعلىماث مً ؤحل
ا
الىكذ اإلاىاظب.
5

مىظىمت الخذبير اإلاىذمج لىفلاث ألاوادًميت GID-AREF

الفاعلىن اإلاخذخلىن في جذبير هفلاث ألاوادًميت
مشاكب الذولت /الخاصن اإلايلف باألداء
التزاماث وؤوامش باألداء
الخىحيهاث الخإػيرًت

وطعياث جىفيزًت

جإشيراث وؤداءاث

ألاوادًميت الجهىيت
للتربيت والخيىيً

آلامش بالصشف
آلامش اإلاعاعذ بالصشف

اإلايزاهيت
ػلب جدىيالث

اإلاىظفىن واإلالاولىن واإلاضودون ومخعهذو الخذماث

ؤهذاف مىظىمت GID- AREF
الشفع مً مشوهت وظالظت ظيروسة
جىفيز الىفلاث بالخىاصي مع مخخلف
العيروساث ألاخشي الظيما اإلاخعللت
بالبرمجيت و اإلاشاكبت والخلييم
جلىيت الجىاهب اإلاشجبؼت بالشفافيت
وبألياث سبؽ اإلاعاوليت باإلاداظبت

ؤلاهخاج الذوسي واإلاىخظم إلاخخلف
الىطعياث اإلااليت واإلاداظبيت .
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ؤهذاف
GID AREF
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جىخيذ اإلاماسظاث بين ألاوادًمياث
الجهىيت للتربيت والخيىيً في مجاٌ
الخذبير اإلايزاهياحي واإلاداظباحي
الخدبع آلاوي لخىفيز الاعخماداث اإلافىطت
للمذًشياث ؤلاكليميت

03
04
جىفير معلىمت راث صذكيت
ا
دوائش اجخار اللشاس.
إلاخخلف ا

حعشيع وجيرة معالجت اإلالفاث في
بػاس الاخترام الخام للىصىص
ا
الخىظيميت الجاسيا بها العمل

مضاًا مىظىمت GID- AREF
لىخت كيادة لآلمش بالصشف و لآلمشيً اإلاعاعذًً
بالصشف
)(Ordonnateur et Sous Ordonnateurs

مىظىمت آمىت للخذبير اإلاىذمج لىفلاث
ألاوادًمياث
GID
AREF

هظام مشن إلاصاخبت بصالخاث جذبير الىفلاث
العمىميت LOF, Décret des Marchés
Publiques, Délais des paiements

مىظىمت كابلت للخفاعل مع ؤهظمت ؤخشي
GIPE- ordonnateur, E-Budget2, @oujour

ججشبت بسظاء GID- AREFبإوادًميت الشباغ ظال اللىيؼشة

الهييلت الخىظيميت اإلايلفت بةسظاء GID- AREFبإوادًميت الشباغ ظال اللىيؼشة
 فشيم عمل زالسي ألاػشاف Equipe projet Tripartite
لإلششاف على جىظيم وجدبع حميع مشاخل جنزًل
اإلاششوع.

 لجىت للليادة : Comité de Pilotage
ججخمع ول زالزت ؤشهش
 لجىت جلىيت :Comité Technique
حعلذ للاءاث شهشيت

ؤوادًميت الشباغ
ظال اللىيؼشة

وصاسة التربيت
الىػىيت والخيىيً
اإلانهي والخعليم العالي
والبدث العلمي

الخضيىت العامت للمملىت

بسظاء GID- AREFبإوادًميت الشباغ ظال اللىيؼشة

 22دحىبر : 2017بعؼاء الاهؼالكت الشظميت لخنزًل مششوع  ،GID- AREFباألوادًميت الجهىيت
للتربيت والخيىيً لجهت الشباغ-ظال-اللىيؼشة ،مً ػشف العيذ الياجب العام للؼاع التربيت الىػىيت

مشاخل بسظاء GID- AREFبإوادًميت الشباغ ظال اللىيؼشة
 جىظيم وسشاث جلىيت كصذ مىاءمت مىظىمت GID-AREFمع خاحياث وخصىصياث ألاوادًميت هماظعت
عمىميت (فبراًش – ماسط  )2018جم خاللها:
ي:
 جدذًذ مجاٌ اإلاششوع وجىييفه مع اإلاعؼداث اإلاعلىماجيت  Plateformes informatiquesألاخش ا

 E-Budget2 -MASSAR؛
 جيىيً فشيم اإلاعخخذمين للمىظىمت على معخىيا ألاوادًميت واإلاذًشياث ؤلاكليميت الخابعت لها؛
 جيىيً خاص بىيفيت اظخخذام مىصت الخىاصل واإلاىاهبت عً بعذ Help-desk JIRA؛
 مىاءمت اإلاؼبىعاث مع خصىصياث ألاوادًميت واإلاذًشياث ؤلاكليميت؛
 جدميل هشاظت اإلايزاهياجيت  Morasse Budgétaireطمً مىظىمت GID-AREF؛

مشاخل بسظاء GID- AREFبإوادًميت الشباغ ظال اللىيؼشة
جذبير الاعخماداث (جفىيع الاعخماداث
 الاشخغاٌ على مخخلف مجضوءاث  Modulesمىظىمت  :GID-AREFا
 ،Délégation des Créditsجدىيل الاعخماداث مع/ؤ او بذونا جإشيرة  ،)Virements avec ou sans visaجىفيز
ؤمش بالصشف) خعب مخخلف ؤوحه الصشف ( صفلاث عمىميت بإهىاعها،
الىفلاث (بخذار الىفلت ،التزام ،ا
ظىذاث الؼلب ،ؤحىسا وحعىيظاث ،هفلاث العاعت ،اجفاكياث)...؛
 بعذاد اليسخت النهائيت اللابلت لالظخخذام  Version de Productionمً مىظىمت GID-AREFبعذ بدخاٌ

مخخلف الخعذًالث الظشوسيت؛
 بػالق الدشغيل الخجشيبي للمىظىمت على معخىيا ألاوادًميت واإلاذًشياث ؤلاكليميت الخابعت لها بخاسيخ  26ؤبشيل
. 2018

GID AREF
مجضوءاثGID جؼىيشAREF
خؼىاث جنزًل وطعيت
الشباغ ظال اللىيؼشة
بإوادًميت
Situation d'avancement du développement technique des modules relatifs aux opérations comptables (en %)
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)بالصشف
ًًاإلاعاعذ
ًبالصشف وآلامشي
 آلامشGID( GIDAREF
ًاإلاع
خؼىاثعمليت
بخصائياث
اللىيؼشة
الشباغ ظال
بإوادًميت
AREF
جنزًل
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DECEMBRE

364

NOVEMBRE

135

OCTOBRE

515

SEPTEMBRE

104

AOUT

3

JUILLET

148

JUIN

28

MAI

31
0

100

200

300

400

500

2019 فبراًش21 وطعيت

600

واإلاذًشياث
ألاوادًميتGIDًبيل م
ًجنزًلاإلاع
خؼىاثعمليت
ؤلاكليميتاللىيؼشة
الشباغ ظال
بإوادًميت
AREF
REPARTITION DES ACTES SAISIS PAR ENTITÉ
DP SIDI KACEM

147

DP SIDI SLIMANE

131

DP KENITRA

261

DP KHEMISSET

33

DP TEMARA

65

DP SALE

180

DP RABAT

154

AREF SIEGE

357
0

50

100

150

200

250

300

350

2019 فبراًش21 وطعيت

400

GID-AREF همىرج مً الىطعياث اإلاعخخشحت مً مىظىمت
Extrait de la Situation d’exécution du budget par chapitre– AREF RSK consolidé
Departement Académie Régionale d'Education et de Formation
Ordonnateur
de la Région RABAT-SALE-KENITRA
Année
Budgetaire
Chapitre

31/12/2018

2018

Crédit de Paiement

Crédits définitifs
Soumis

Visés

Engagements (SIEGE)
Soumis

Visés

1211 : Budget de
Fonctionnement (Dépenses du 326 883 233,00 326 883 233,00 326 883 233,00 326 883 233,00
Personnel)
1212 : Budget de
Fonctionnement (Matériel et
Dépenses diverses)
1222 : Budget
d'Investissement

317 330 067,00 317 330 067,00 253 227 760,99 253 227 760,99

Crédits Délégués
Soumis

Visés
-

62 599 977,05

Total Engagé
Soumis

Taux. Engagements
Visés

Soumis

- 326 883 233,00 326 883 233,00 100,00%

Visés
100,00%

62 599 977,05 315 827 738,04 315 827 738,04

99,53%

99,53%

347 606 000,00 347 606 000,00 115 433 407,23 115 433 407,23 230 171 633,34 230 171 633,34 345 605 040,57 345 605 040,57

99,42%

99,42%

حعميم  GID- AREFبباقي ألاوادًمياث الجهىيت للتربيت والخيىيً

ظالوالخيىيً
للتربيت
الجهىيت
ألاوادًمياث
AREFبباقي
GID- AREF
اللىيؼشة
الشباغ
بإوادًميت
GIDحعميمجنزًل
خؼىاث

ً 12ىاًش : 2019بعؼاء الاهؼالكت الفعليت لعمليت حعميم GID- AREFبباقي ألاوادًمياث الجهىيت للتربيت والخيىيً،
(احخماع الخيعيم اإلاىعلذ بؼىجت بشئاظت العيذ الىصيش)

ظالوالخيىيً
للتربيت
الجهىيت
ألاوادًمياث
AREFبباقي
GID- AREF
اللىيؼشة
الشباغ
بإوادًميت
GIDحعميمجنزًل
خؼىاث
الخذبير اإلاىذمج لىفلاث ألاوادًميت  GID-AREFبخإػير
ا
ً 14-15 ىاًش:2019علذ ًىمين دساظيين خىٌا مىظىمت

مشترن بين وصاسة التربيت الىػىيت او الخيىيً اإلانهي والخعليم العالي والبدث العلمي ومصالح الخضيىت العامت للمملىت،
 فبراًشً :2019شجلب ببشام اجفاكيت ششاهت بين الىصاسة والخضيىت
العامت للمملىت ،مً ؤحل :
بػاس كاهىوي لالشخغاٌ؛
 oوطع ا
 oجدذًذ التزاماث ول ػشف ؛

 oجيىيً ومىاهبت الفشقا الجهىيت او ؤلاكليميت مً ػشف اإلاصالح
الالممشهضة للخضيىت العامت للمملىت؛
جىفير اإلاىاسد والىظائل الظشوسيت مً ؤحل الاظخغالٌ ألامشل
ا
o
للمىظىمت؛

ظالوالخيىيً
للتربيت
الجهىيت
ألاوادًمياث
AREFبباقي
GID- AREF
اللىيؼشة
الشباغ
بإوادًميت
GIDحعميمجنزًل
خؼىاث


ماسط :2019

o

حشىيل فشيم كيادة مخخلؽ ( )TGR, MENFPESRS-EN, AREF RSKعلى
ي جدذ بششاف العيذ الياجب العام؛
الصعيذ اإلاشهض ا

o

حشىيل فشيم كيادة على صعيذ ألاوادًمياث الجهىيت للتربيت او الخيىيً جدذ
ؤلاششاف الفعلي للعيذة والعادة مذًشيا ألاوادًمياث ؛

o

وطع حذولت صمىيت لخيىيً الفشقا الجهىيت او الفشقا ؤلاكليميت ؛

o

خصش وطعيت الباقي ؤدائه ،ومعً حميع اإلاعؼياث اإلاداظبيت اإلاخعللت بالعىت
ا
اإلااليت  2019؛

ظالوالخيىيً
للتربيت
الجهىيت
ألاوادًمياث
AREFبباقي
GID- AREF
اللىيؼشة
الشباغ
بإوادًميت
GIDحعميمجنزًل
خؼىاث
اظخعذاد ألاوادًميت الجهىيت للتربيت والخيىيً لجهت الشباغ ظ اال اللىيؼشة ٌ:
o

مىاهبت عمليت بسظاء اإلاىظىمت بباقي ألاوادًمياث؛

o

جلذًم اإلاعاعذة الخلىيت واإلاعلىماجيت او جلاظم الخجشبت؛

o

جىظيم دوساث جيىيييت ،بخيعيم مع فشيلي الخضيىت العامت للمملىت ومذًشيت
الشاون العامت واإلايزاهيت واإلامخلياث ،لفائذة الفشقا الجهىيت لؤلوادًمياث اإلايلفت
باظخغالٌ مىظىمت .GID AREF

جؼبيم عملي على مىصت GID AREF
العىت اإلااليت 2019
 جاسيخ الخإشير على اإلايزاهيت (معذاث وهفلاث مخخلفت)  11 :فبراًش 2019
 مىطىع الىفلت :اكخىاء شياث اإلااء والىهشباء
 جاسيخ جىكيع الاجفاكيت مع اإلاىخب الىػني للماء والىهشباء 15 :فبراًش 2019
 مبلغ الاجفاكيت  40 :مليىن دسهم ( 16 915 000,00دسهما مخصصت لشياث اإلااء)

بإوادًميتJIRA
واإلاىاهبت عً بعذ
خؼىاثمىصت
Help-deskاللىيؼشة
الشباغ ظال
الخىاصلGID-
جنزًل AREF

شىشا لحعً جدبعىم

